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I. THỦ TỤC XÉT xử Sơ THẨM vụ ÁN kinh  tề
■ ■

I. T H Ụ  L Ý  V Ụ  ÁN  KINH T Ể

1.1. Nhận đơn kiện

Điều 1 P LT T G Q C V A K T  quy định. "Cá nhân, pháp nhân, theo thủ 

tục dư pháp luật quy định, có quyền khiỷi kiện vụ án kinh tế  đê yêu cấu Toà 

án báo vệ quyền và lợ i ích hợp plìáp của mình Như vậy, khởi kiện vụ án 

kinh tế là quyển của cá nhân hoặc pháp nhân có quyền hoặc lợi ích hợp pháp 

bị vi phạm hay tranh chấp. Viện kiểm sát không có quyền khởi tố vụ án kinh 

tế. Toà án cũng không thể tự mình đưa các tranh chấp kinh tế giữa các tổ 

chức, cá nhân ra để giải quyết. Toà án chi giải quyết tranh chấp kinh tế khi 

được một hoặc các bên yêu cầu.

Để thực hiện quyền khởi kiện của mình, đương sự phải làm đơn kiện 

và nộp tại Toà án có thấm quyền. Đơn kiện phải được làm dưới hình thức 

vản bản và phải gồm các nội dung chủ yếu sau: a/ ngày, tháng, nâm viết 

đơn; b/ Toà án được yêu cầu giải quyết vụ án; c/ tên của nguyẻn đơn, bị đom; 

d/ địa chi của nguyên đơn, bị đơn; trong trường hợp không rõ địa chỉ của bị 

đơn thì ghi địa chỉ nơi có trụ sở hoặc cư trú cuối cùng của bị đơn; đ/ tóm tắt 

nội dung tranh chấp, giá trị tranh chấp; e/ quá trình thương lượng của các 

bên; g/ các yêu cầu để nghị Toà án xem xét, giải quyết.

Đơn kiện phải do nguyên đơn hoặc người đại diện hợp pháp của 

nguyên đơn ký. Nếu nguyên đơn là cá nhân thì chính người này ký đơn kiện. 

Nếu nguyên đơn là pháp nhân thì người ký đơn kiện là người đại diện theo 

pháp luật của pháp nhân được quy định trong quyết định thành lập pháp 

nhân hoậc trong điểu lệ của pháp nhân. Nguyên đơn là cá nhân, người đại 

diện theo pháp luật của pháp nhân có thê ủy quyền cho người khác ký đơn 

kiện và tham gia tố tụng tại Toà án. V iệc uỷ quyền phải bằng vấn bản, trong 

đó xác định rõ phạm vi uỷ quyền và thời hạn uỷ quyền. Nếu bẻn uỷ quyền là 

pháp nhân thì giấy uỷ quyển phải có chữ ký của người đại diện theo pháp
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luật của pháp nhân và phải đóng dấu của pháp nhân. Nếu bên uỷ quyền là cá 

nhân thì phải có chữ ký của người này và đóng dấu xác nhận của Uý ban 

nhân dân cấp xã hoặc cúa cơ quan công chứng.

Kèm theo đơn kiện phái có các tài liệu chứng minh cho yêu cầu cùa 

nguyên đơn. Tuỳ từng loại tranh chấp kinh tê mà Toà án có thể yêu cầu 

nguyên đơn nộp các giấy tờ, tài liệu khác nhau. Cụ thể là:

* Đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế, nguyên đơn thường phải nộp 

kèm đơn kiện vãn bản hợp đồng, các phụ lục hợp đồng (nếu có), hoá đơn, 

chứng từ, giấy biên nhận; những giấy tờ, tài liệu nhằm xác định địa vị pháp 

lý của nguyên đơn như quyết định (hoặc giấy phép) thành lập pháp nhân, 

giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh; những giấy tờ nhằm xác định tư cách 

pháp lý của người đại diện cho nguyên đơn ký đơn kiện như quyết định bổ 

nhiệm (hoặc biên bản bầu) người đại diện theo pháp luật, giấy uỷ quyền, 
biên bản phân công còng tác giữa các chức danh quản lý pháp nhân.

* Đối với tranh chấp giữa cõng ty với thành viên của công ty hoặc giữa 

các thành viên của công ty liên quan đến thành lập, hoạt động, giải thể công 

ty thì tuỳ trường hợp cụ thể mà Toà án yêu cầu nguyên đơn nộp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động của công ty, danh sách thành 

viên (đối với công ty TNHH, công ty hợp danh), danh sách cổ đône sáng lập 

(đối với công ty cổ phần) hoặc sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông, 

biên bản bầu chức danh quản lý công ty, biên bán định giá tài sản góp vốn 

của thành viên, biên bản các cuộc họp của cơ quan quản lý công ty liên quan 
đến nội dung đang tranh chấp.

* Đối với tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu 

nguyên đơn có thể nộp những giấy tờ xác định quyền sở hữu cổ phiếu, trái 

phiếu; hợp đồng mua bán cổ phiếu, trái phiếu; những hoá đơn chứng từ liên 

quan đến viộc thanh toán tiển mua bán cổ phiếu, trái phiếu...

Đơn kiện phải được nộp cho Toà án trong thời hạn pháp luật quy định. 

Đơn kiện có thể được nguyên đon nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua 

đường bưu diện.

1.2. Xem xét hồ sơ khơi kiện

Kh i nhận được đơn kiện, người có thẩm quyền quyết định thụ lý vụ 

kiện phải xem xét kỹ đưn kiên và các giấy tờ liên quan để quyết định thụ lý 

hay không thụ lý vụ kiện. Kh i xem xét hồ sơ khởi kiện, Thẩm phán phải lưu 

ý xem xét các điểu kiện để thụ lý vụ án kinh tế, cụ thê là:
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a. NíỊUỜi khởi kiện phái cớ quyên khời kiện

Đế làm rõ nội dung này, trước hết Thẩm phán phái xem người khòi 

kiện phái có tư cách chú thê pháp lý đế khới kiện (phái có năng lực hành vi 

tố tụng).

Trong các vụ án kinh tế, người có quyền khới kiện chỉ có thế là các cá 

nhãn, pháp nhân (Điều 20 PLTTGQ CVAKT). Thực tiễn eiãi quyết các tranh 

chấp kinh tế biết đến nhiểu trường hợp người khới kiện không có tư cách 

pháp lý để thực hiện quyền khởi kiện. V í dụ, đứng danh nghĩa nguyên đom 

đế khới kiện chi là các đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, như chi nhánh, x í 

nghiệp, cửa hàng, phân xưởng, đội sán xuất, trạm, trại...

V í dụ: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 

bạn hàng vay vốn để phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh. Kh i tranh 

chấp phát sinh và có nhu cầu giai quyết tại Toà án thì người đứng tên nguyên 

dơn dế khói kiện là Ngán hàng Nôna nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam chứ khôna phải là chi nhánh ngàn hàng. Tuy nhiên, Neân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có thể uỷ quyển cho một người nào 

đó tron» Chi nhánh, thường là Giám đốc chi nhánh ký đơn kiện và tham gia 

tố tụng. Trong trường hợp cụ thê này, Msân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam đã thực hiện quyén khởi kiện cúa mình thỏng qua 

người đại diện.

Người khởi kiện phải có các quyền và lợi ích hợp pháp giả thiết bị vi 

phạm và đang có tranh chấp. V í dụ: Một bên trong hợp đồng kinh tế bị bên 

kia vi phạm và gây thiệt hại dẫn đến tranh chấp.

Có một sô' trường hợp người khởi kiện có đủ tư cách pháp lý để khởi 

kiện và trên thực tế có những quyển và lợi ích hợp pháp bị vi phạm nhưng họ 

có thế bị mất quyền khới kiện. Trong trường hợp này, Toà án trả lại đơn kiện 

cho người nộp đơn mà không thu lý vụ án.

V í dụ: Theo quy định của Luật Thương mại thì khi có sự vi phạm hợp 

đồng trong hoạt động thương mai, trước hết bên bị vi phạm phải khiếu nại 

với bên vi phạm trong thời hạn khiếu nại do các bên thoả thuận hoặc pháp 

luật quy định. Nếu bên bị vi phạm không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại 

thì mất quyền khởi kiện tại Toà án hoặc Trọng tài.

b Vụ kiện thuộc thẩm quyên giải quyết của Toà án

Về nguyên tắc, Toà án chí thụ lv những vụ kiện thuộc thẩm quyền giải 

quvết của mình. Nếu tranh chấp thuộc thám quyền giải quyết của hệ thống
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cơ quan khác (V í dụ, trong tài hay cơ quan Nhà nước) hoặc thuộc thấm 

quyền xét xử của Toà án địa phương khác hoặc Toà án cấp xét xử khác (Toà 

án cấp tỉnh, Toà án cấp huyện) thì Toà án nhận đơn phải trả lại đơn kiện cho 

người nộp đơn và giải thích rõ lý do để họ thực hiện dượt quyền khởi kiện 

của mình tại cơ quan đúng thẩm quyển.

V iệc xác định thẩm quyển giải quyết các tranh chấp kinh tê cua Toà 

án được thực hiện theo quy định vể thẩm quyền theo vụ việc, thám quyền 

theo cấp xét xử, thẩm quyển theo lãnh thổ và thám quyển theo sự lựa chọn 

của nguyên đơn.

/. Thẩm quyền theo vụ việc:

Là việc xác định những loại tranh chấp nào thuộc thẩm quyến giải 

quyết của hệ thống T A N D  theo thú tục tố tụng kinh tế. Thẩm quyền theo vụ 

việc quy định tại Điều 12 P LT T G Q C V A K T . Kh i xác định loại thẩm quyển 

này, Thẩm phán phải lưu ý các vấn đé sau:

- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng có mục đích kinh doanh 

giữa các chủ thể kinh doanh không có tư cách pháp nhân; quan hệ hợp đồng 

không thể hiện dưới hình thức vãn bản; quan hệ hợp đồng được quy đinh tại 

Điều 42 P LH Đ K T  không được giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế.

- Các tranh chấp kinh tế tại Việt Nam mà một hoặc các bên tranh chấp 

là tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng có thè được giải quyết theo thủ tục tố 

tụng kinh tế, nếu Điều ước quốc tê mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có 

quy định khác.

- Tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nếu trước 

hoặc sau khi xảy ra tranh chấp, các bên có thoả thuận trọng tài, trừ trường 

hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu, không có khá năng thi hành hoặc không thê 

thi hành được.

ii. Thẩm quyền của Toà án theo cấp xét xử:

Là xác định việc xét xử sơ thẩm các vụ án kinh tế, lao động thuộc 

quyển hạn của Toà án cấp xét xử nào: T A N D  tỉnh, thành phô trực thuộc 

Trung ương (gọi chung là Toà án cấp tinh) hay T A N D  huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Toà án cấp huyện). Thẩm quyến của 

T A N D  các cấp trong việc xét xử các vụ án kinh tế, lao động được quy định 

tại Điều 13 P L T T G Q C V A K T

Cơ sở để phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế cho Toà 

án các cấp là: 1/ tính chất của tranh chấp; lĩ/ nhân tô' nước ngoài trong tranh

408



chap: 3/ lỉiá trị tranh chấp. Thám phán cần lưu ý Toà án cấp huyện chí có 

thám quyền giái quyết theo trình lự sơ thám một loại tranh chấp kinh tế duy 

nhất là tranh chấp hợp đồng kinh tố. Nhân tỏ nước ngoài trong tranh chấp 

kinh té được hiểu là một bên đưong sự là tổ chức, cá nhân có quốc tịch nước 

ngoài. Còn giá trị tranh chấp là giá trị tính được bằng tiền cúa các yêu cầu 

mà nguyên đơn đưa ra trong đơn kiện. V í dụ, nguyên đơn đưa ra hai yêu cầu 

nhờ Toà án giái quyết: 1/ Buộc bị đơn thanh toán 48 triệu đồng giá trị hàng 

hoá còn nợ và 2/ Phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán tính theo lãi suất quá 

hạn cùa ngân hàng là 2 triệu đồng. Như vậy giá trị tranh chấp trong trường 

hợp này là 50 triệu đồng.

Thấm quyền của Toà án theo lãnh thô:

Là thẩm quyển xét xứ sơ thẩm vụ án kinh tế cúa Toà án ở một địa 

phương (lãnh thổ) cụ thể. Loại thấm quyền này được quy dịnh tại Điều 14 

P LTTG Q CVAKT . Khi xác định thẩm quyền theo lãnh thổ, Thẩm phán cần 

lưu ý:

- Nếu bị đơn là pháp nhân thì xác định Toà án có thẩm quyền giải 

quyết theo nơi pháp nhân có trụ sờ giao dịch chính.

- Nêu bị đơn là cá nhân thì xác định theo nơi cư trú của cá nhân đó.

- Nếu vụ án chi liên quan (lên bất dộng sán thì chi có một Toà án có 

thắm quyển giải quyết là Toà án nơi có bất động sàn đó. Những vụ án chí 

liên quan đến bất dộng sán thường là tranh chấp về quyền sở hữu bất động 

sán hoặc tranh cháp vể chất lượng công trình xây dựng.

/V. Tham quyền của Ttìà án theo sự lựa chọn của nguyên (Um:

Là việc xác định thẩm quyén xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế, lao động 

cứa một Toà án địa phmmg cụ thế theo nguyện vọng của nguyên đơn đê’ tạo 

những thuận lợi nhất định cho nguyên đơn ihực hiện quyén khởi kiện của họ. 

Thấm quyển của Toà án theo sự lưa chọn của nguyên đơn được quy định tại 

Điều 15 PLTTG Q CVAKT . Khi áp dụng Điều này, Thẩm phán cần lưu ý các 

vấn đề sau:
- Chi áp dụng khoản 2 Điều 15 đôi với những tranh chấp phát sinh từ 

các hoạt động của chi nhánh bị đơn, v í dụ: chi nhánh được uỷ quyền ký kết 

hợp đồng hay chi nhánh tham gia việc thực hiện một phần hoạc toàn bộ hợp 

đồng và tranh chấp phát sinh từ phần hợp đồne do chi nhánh thực hiện.

- Chỉ nên áp dụng khoản 3 Điều 15 đối với những tranh chấp phát sinh 

từ hợp đổng đang được thực hiện dở dang và Toà án nơi thực hiện hợp đồng
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có cơ sở giải quyết vụ án. Đ ịa điểm thực hiện hợp đồng được xác định theo 

sự thoả thuận của các bên trong hợp đổng hoặc theo quy định của pháp luật.

c, Đơn kiện được nộp trơnẹ thời hiệu khới kiện

Một trong các điểu kiện quan trọng đê’ Tòa án thụ lý vụ án kinh tế là 

đơn kiện phái được nộp trong thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu khới kiện là thừi 

hạn do pháp luật quy định để đương sự thực hiện quyền khởi kiện yêu cáu cơ 

quan có thẩm quyền báo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cùa mình. Hết thời hạn 

này mà đương sự không khởi kiện thì sẽ mất quyển khới kiện.
Điều 31 P LT T G Q C V A K T  quy định: “Người khới kiện phải làm đơn 

yêu cầu Tòa án giài quyết vụ án Rinh tế trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 

phát sinh tranh chấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” . Như vậy 

thời hiệu khởi kiện áp dụng chung cho tất cá các tranh chấp kinh tế là 6 

tháng kế từ ngày phát' sinh tranh chấp. Tuy nhiên, đế phù hợp với đặc thù 

cúa một số quan hệ xã hội mà luật nội dung có thể quy định thời hiệu khởi 

kiện và cách tính thời hiệu khới kiện khác. Trong trường hợp này phái áp 

dụng quy định về thời hiệu khới kiện và cách tính thời hiệu khởi kiện trong 

luật nội dung đó. (V í dụ, Luật Thương mại, Luật Hàng hải, Luật K inh doanh 

bảo hiểm...)

Vấn đề thời hiệu khởi kiện vụ án kinh tế là rất phức tạp. Trong thực 

tiễn xét xử, các Tòa án thường lúng túng trong việc xác định thời hiệu khởi 

kiện. Nhiều vụ án kinh tê bị đinh chỉ, nhiều vụ án phái xét xứ nhiều lần với 

những phán quyết trái ngược nhau do nhầm lẫn trong cách tính thời hiệu 

khởi kiện.

d. Sự việc chưa được giải quyết bầnẹ bán án hoặc quyết định dã có 

hiệu lực pháp luật của Toà árì hoặc n ia  cơ quan có thấm quyền khác.

Điều kiện thụ lý này không có gì khác so với điều kiện thụ lý tương tự 

trong thủ tục tố tụng dân sự. Thục tiễn giải quyết các tranh chấp kinh tế có 

thể xảy ra trường hợp khi cùng một vụ kiện, Toà án đã ra quyết định đình chi 

nhưng đương sự nộp đơn khởi kiện lại thì Toà án có thụ lý giải quyết hay 

không? P LT T G Q C V A K T  không quy định, TA N D  tối cao cũng chưa có 

hướng dẫn cụ thể. Bởi vậy Thẩm phán phải linh hoạt giải quyết từng trường 

hợp. Về nguyên tắc, khi Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của 

đương sự, quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án do hết thời hiệu khởi 

kiện thì đương sự không có quyển khởi kiện lại. Còn khi Toà án ra quyết 

định đình chỉ do người khởi kiện rút đơn kiện hoặc do nguyên dơn đã được

410



triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắrm mật thì đương sự có thể khởi 

kiện lại và Toà án ihụ lý giái quyết khi thoá mãn đầy đủ các điều kiện thụ lý. 

Trườniỉ hợp tranh chấp kinh tế dã được cơ quan Trọng tài phi chính phú giải 

quyết nhưng do một bên dương sự khôrm thực hiện phán quyết của Trọng tài 

nên bên kia kiện đến Toà án thì Toà án thụ lý eiái quyết nếu đơn kiện được 

nộp trong thời hiệu khởi kiện'H:',

Ngoài các điều kiện khởi kiện nói trên thì Toà án chí thụ lý vụ án khi 

nguyên đơn nộp tạm ứng án phí theo mức do Toà án thông báo. 

P L1 T G Q C V A K T  không quy định những trường hợp được miễn hoặc giảm 

án phí.

1.3. Thú tục thụ lý vụ án kinh tê

Khi vụ kiện hội đù điều kiện thụ lý thì Toà án sẽ thụ lý vụ án. Theo 

thông lệ, người có thẩm quyén quyết định thụ lý sẽ ghi vào góc trên của đơn 

kiện: “Quyết định thụ lý, thông báo cho đương sự nộp tạm ứng án phí” . 

Thấm phán phái tính mức tạm úng án phí mà đương sự phải nộp. Theo quy 

dinh cúa pháp luật thì nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu độc lập với nguyên 

đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong các vụ 

án kinh tẽ phài nộp tiền tạm ứng án phí sơ thấm là 50% của mức án phí theo 

thôim báo cúa Toà án. Mức án phí kinh tế sơ thẩm được quy định cụ thể tại 

Nghị định số 70/CP ngày 12/06/1997 của Chính phủ quy định về án phí, lệ 

phí Toà án.

Toà án phái thông báo cho người nộp đơn biết mức tạm ứng án phí 

phải nộp và địa chi cơ quan thu tạm ứng án phí. Thông báo nộp tạm ứng án 

phí thường được thực hiện dưới hình thức văn bán với các nội dung: tên Toà 

án nhận dơn; tên người khới kiện; tên việc kiện; mức tạm ứng án phí phải 

nộp; thời hạn phải nộp tạm ứng án phí. Trong giây báo nộp tiền tạm ứng án 

phí phải giải thích rõ nếu người khởi kiện không nộp tạm ứng án phí trong 

thời hạn quy định thì Toà án sẽ khỏng thụ lý vụ kiện.

Toà án chi thụ lý vu án khi người khởi kiện nộp tiền tạm úng án phí. 

Điều 33 PLTTG Q C V A KT  quy định: Toà án vào sổ thụ lý vụ án vào ngày

'x:‘ ճւ՚ու D iều  31 NkIu ílịn h  sô I I6ICP ngày 0510911994 cùa  C h ín h  phủ về tỏ՝ chức và hoạt 

độn (Ị cùa  trọng tà i k in li tế  và Báo cáo  tỏng kết cõng lá c  ìiíỊÙnh Toà án nám 1999 vù phương 

liướnq nliiệm  vụ CÔIIÍỊ tác Toà án năm 2000. Trcinq 61
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nguyên đơn xuất trình chứng từ vé việc nộp tiền tạm ứiia án phí” . Như vậy, 

ngày thụ lý vụ án chính là ngày nguyên dơn xuất trình cho Toà án hiên lai nộp 

tiền tạm ứng án phí. Ngày này có ý nghĩa quan trọna trong việc xác đinh các 

thời hạn tố tụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xứ vụ án. Người vào sổ thụ lý 

phải ghi rõ số thụ lý vụ án; tên, địa chi của các đương sự và ngày thụ lý vụ án.

1.4. Các trường hợp trả lại đưn kiện

Theo quy định tại Điều 32 P LT T G Q C V A K T  thì Toà án trá lại đơn 

kiện trong những trường hợp sau đây:

1/ Người khới kiện khòng có quyén khới kiện;

2/ Thời hiệu khới kiện đã hết;

3/ Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Toà án hoặc của cơ quan có thấm quyền khác;

4/ Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Toà án;

5/ Sự việc đã được các bên thoả thuận trước là phải giải quyết theo thù 

tục trọng tài.

Cần lưu ý ià nếu thóa thuận về thú tục trọng tài bị vô hiệu thì thẩm 

quyền giải quyết vụ án thuộc TAND.

2. CHUẨN BỊ XÉT x ử  v ụ  ÁN KINH TÊ
2.1. Nhận và kiếm tra hồ sơ thụ lý

Sau khi thụ lý vụ án, lãnh đạo Toà án phân công cho một Thẩm phán 

phụ trách việc giải quyết vụ án. Thẩm phán được phàn công sẽ thực hiện các 

hoạt động tô tụng cần thiết đê xây dựng hồ sơ giải quyết vụ án.

Kh i nhân hổ sơ thụ lý vụ án, Thấm phán được phán công phái xem xét 

kỹ lường các giây tờ, tài liệu do nguyẻn dơn xuất trình cho Tòa án dể kịp 

thời xử lý những sai sót trong khâu thụ lý. Nếu Thẩm phán phát hiện vụ việc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án hoặc thời hiệu khởi kiện đã 

hết trước ngày đương sự nộp đơn kiện cho Tòa án hoậc vụ việc đã được giải 

quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì Thẩm phán ra 

quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án và thông báo cho người nộp đơn 

biết. Thẩm phán cần lưu ý không áp dụng Điều 32 P LT T G Q C V A K T  đê trả 

lại đơn kiện cho nguyên đơn mà phải áp dụng Điều 39 đê ra quyết định đình 

chỉ vụ án. V iệc trả lại đơn kiện cho người nộp đơn chỉ được áp dụng trước 

khi Tòa án thụ lý vụ án. Kh i phát hiện vụ án thuộc thẩm quyến giải quyết
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cúa Tòa án địa phương khác hoặc cua Tòa án cấp xct xứ khác thì Thẩm phán 

phái thực hiện thil tục chuyến hồ sơ cho Tòa án có thẩm quyền đổng thời 

thống báo cho người nộp đơn biết.

Nêu vụ án khổng rơi vào các trường hợp phái đình chí hoặc phải 

chuyến vụ án như đã nói ờ trên, Thẩm phán được phàn công tiên hành các 

hoạt động tỏ tụng cần thiét đê xây dựng và hoàn chinh hổ sơ giái quyết vụ án 

kinh tế. Về cơ bán, trong giai đoạn chuán bị xót xứ vụ án kinh tê, Thám phán 

phái thực hiện các công việc sau đáy: Thõne báo nội dung đơn kiện cho bị 

đơn, người có quyển lợi. nghĩa vụ liên quan; tiên hành các hoạt động xác 

minh, thu thập chứng cứ; hoà giúi các bén đương sự: ra các quyết định tố 

tụng phù hợp với diễn biến cùa vụ án. Sau dây, chúng ta sẽ xem xét tùng 

hoạt động tỏ tụng cụ thế mà Thẩm phán phái tiên hành trong giai đoạn 

chuán bị xét xứ vu án kinh tè.

2.2. Thõng báo nội dung đưn kiện

Còng việc đẩu tiên Thẩm phán phái tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị 

xct xứ vụ án kinh tê là thông báo cho bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan biết nội dung đơn kiện. Thống báo cùa Tòa án phái được làm dưới 

hình thức vãn bán, có chữ ký của Thẩm phán. Trong thông báo, Thám phán 

phái yêu cáu bị đưn và người có quyền lợi. nghĩa vụ iièn quan gửi cho Tòa 

án ý kiên cùa mình bàng văn bán vé dơn kiện và các tài liệu có liên quan 

trong thời hạn 10 ngày, kế từ ngày được thòng báo.
Việc thòng báo nội dung đơn kiện cho bị đơn và người có quyển lợi, 

nghĩa vụ liên quan phải được thực hiện hợp lệ. Người dược՝ phân cóng thông 

báo nội dung đơn kiện phải lập biên bán giao thông báo, có chữ ký xác nhận 

của người dưực thông báo. Nêu bị dơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan ờ địa phương cách xa địa phương có Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án thụ 

lý vụ án có thê uý thác việc thỏng báo nội dung dim kiện cho Tòa án ớ nơi 
có trụ sớ hoặc nơi cư trú của bị dơn, nsiười có quycn lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nhiều Thám phán khi thóng báo đơn kiện thường tóm tắt luôn nội 

dung đơn kiện trong thông báo của Tòa án. Cách làm này không sai (bởi 

P LT T G Q C V A K T  không câm điều này) nhưng bộc lộ một số hạn chế do 

Thẩm phán phải mất nhiều thời gian, công sức đế tóm tắt nội dung đơn kiện 

và rất có thê tóm tắt không đầy đú hoặc không đúng tinh thần của đơn kiện. 

Có một cách làm tốt hơn, đó là Thẩm phán thông báo đơn kiện bàng một văn 

bán riêng và gửi kèm thông báo là bán sao đơn kiện.
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PLT T G Q C V A K T  quy định bị đơn, người có quyén lợi, nghĩa vụ liên 

quan sau khi được thông báo nội dung đơn kiện phải thông báo cho Tòa án ý 

kiến bằng văn bản về đơn kiện và các tài liệu có liên quan đến việc giải 

quyết vụ án. Nhưng thực tế có nhiều trường hợp bị đơn không gứi cho Tòa 

án ý kiến cùa mình về đơn kiện và các tài liệu có liên quan. Kh i đó Thẩm 

phán có thê triệu tập bị đơn hoặc người đại diện cùa bị đơn đến Tòa án dể 

lấy lời khai hoặc tiến hành các hoạt động tố tụng khác để xác minh, thu thập 

chứng cứ.

2.3. Các hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ.

Trong tố tụng kinh tế, nghĩa vụ chứne minh thuộc về các đươnc sự. 

Điều 3 P LT T G Q C V A K T  quy định: “Đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng 

cứ và chứng minh đế bảo vệ quyền lợi cúa mình” . Đương sự phái cun2 cấp 

cho Tòa án những chứng cứ cần thiết để chứng minh cho yêu cầu cúa mình. 

V í dụ, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phái bổi thường thiệt hại thì phải chứng 

minh được các thiệt hại thực tê của mình. Nếu không chứng minh được thiệt 

hại thì bị coi là không có thiệt hại và không được bổi thường. Bẽn vi phạm 

muốn được miễn hoặc giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì phái chứng 

minh mình không có lỗi trong việc vi phạm. Nếu không chứng minh được là 

mình không có lỗi thì bị coi là có lỏi và phái có trách nhiệm bồi thường các 

thiệt hại phát sinh.
Kh i giải quyết tranh chấp kinh tế, Tòa án chú yếu căn cứ vào các 

chứng cứ mà đương sự đưa ra. Tuy nhiên, đế bảo đám việc giải quyết tranh 

chấp kinh tế nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật, Tòa án có thể hướng 

dẫn các bên cung cấp chứng cứ hoặc tiến hành các biện pháp xác minh, thu 

thập chứng cứ trong các trường hợp cần thiết.

Thẩm phán có thê tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập chứng 

cứ sau đây:

2.3.Ỉ. Yêu cầu đươniỊ sựcunẹ cấp, bô sunq chứng cứ hoặc trình bày vé 

nhữnẹ vấn đê'cần thiết.

Tuỳ vào từng loại tranh chấp kinh tế và các vấn đề cần chứrm minh, 

mà Thẩm phán có thê yêu cầu các bèn đương sự cuns cấp bổ sung chứng cứ 

cho phù hợp. V í dụ, đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế, Thẩm phán có thể 

yêu cầu các đương sự xuất trình bố sung những giấy tờ, tài liệu như: phụ lục 

hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đổng; hóa đơn, chứns từ, phiếu thư, phiếu 

chi, phiếu xuất kho, nhập kho, biên bán giao nhận hàng hóa hay cung ứng
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dịch vụ, hiên bản xác nhận cổne nợ. íhư từ khiêu nại giữa các bên, biên bản 

nghiệm thu, kết luận giám định; những ui ấy tờ, tài liệu xác định tính kinh 
doanh hợp pháp cứa các bên đươne sự như íiiấy chứng nhận đãng ký kinh 

doanh, giày phép kinh doanh (trườns hưp doanh nghiệp kinh doanh những 

Iieành nghề theo quy định của Chính phú phái có giấy phép kinh doanh), 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép đặt chi nhánh, vãn 

phòng đại diện (nếu tranh chấp liên quan đến hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện), giấy phép đấu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài); nhữns giấy tờ, tài liệu xác định tư cách và thẩm quyền đại diện cùa 

nhữmi người thay mặt các bẽn ký kết hợp dồng và tham gia tố tụng như: 

Điếu lệ hoạt dộng của doanh nghiệp, quyết định thành lập các đơn vị trực 

thuộc doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm dám  đốc (đối với doanh nghiệp 

Nhà nước) hoặc naười đứrm đầu pháp nhũn (đối với các cơ quan Nhà nước, 

các trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu), biên bản bầu nhữnẹ người quán 

lv. điéu hành doanh nghiệp (đối với các loại hình doanh nghiệp khác), hợp 

đổng thuc giám đốc, biên bản phân còng cóng tác giữa các chức danh quán 

lý pháp nhân, giây uỷ quyền ký kết hợp đổng, giấy uỷ quyền tham gia tô' 

tụng.

2.3.2. Lây /('ri khai của đươnՀ sự, người làm clìibìíỊ
Ngoài việc yêu cáu dương sự xuấl trình giấy tờ, tài liệu có liên quan 

đớn vụ kiện, thì trong trường hưp cần thiết, Thẩm phán có thể tiến hành lấy 

lời khai của đương sự và người làm chứng dế làm rõ tình tiết vụ án. Thẩm 

phán có thể trực tiếp lấy lời khai hoặc hướng dẫn để đưưng sự hoặc người đại 

diện cùa đương sự, người làm chứng thực hiện việc khai báo.

Thông thường Thẩm phán lấy lời khai của nguyên đơn trước, Đế việc 

lấy lời khai được nhanh chóng và có kết quả, Thẩm phán cần phải hình dung 

truức các vấn đé cần làm rõ dế giải quyết vụ kiện. Những vấn dé cần làm rõ 

này thườnc liên quan trực tiếp tới các yêu cẩu mà nguyên đơn đưa ra nhờ 

Toà án giải quyết.

Trên cơ sở lời khai cùa nguyên đưn, Thấm phán lấy lời khai của bị 

đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nếu xét thấy cần thiết. 111 ẩm 

phán có thể lây lời khai của người làm chứng hoặc hướng dẫn họ làm bản tự 

khai. Thẩm phán cần giải thích cho người làm chứng rõ nghĩa vụ trình bày 

trung thực tất cả những gì mà mình biết về vụ án và phải chịu trách rrhiệm về 

lời trình bày cúa mình. Kh i láy lời khai cùa người làm chứng. Thẩm phán
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cần tạo mọi điều kiện dê người làm chứng khai báo trung thực vé những điều 
họ biết liên quan đến các tình tiết của vụ án. Nêu phát hiện lời khai của 

người làm chứng không phù hợp với những chứng cứ xác đáng khác mà Toà 

án đã có được thì Thám phán cần phàn tích cho người làm chứng thây rõ sự 

mâu thuẫn trong lời khai của họ và yêu cầu họ khai đúng sự thật.

Kh i lây lời khai cúa các đương sự và người làm chứng, Thám phán 

phái có thái độ đúng mực, tránh dùng lời lẽ gay gắt, quy chụp hoặc xâm 

phạm đến danh dự cùa họ. Các câu hòi lấy lời khai phái rõ ràng, dễ hiểu và 

có liên quan đến vụ kiện. Thẩm phán có thế giải thích pháp luật, chính sách 

để đương sự, người làm chứng nhận thức đúng quyền lợi, nghĩa vụ. trách 

nhiệm của họ. Nếu lời khai của đương sự, người làm chứne không phù hợp 

với tình tiết trong các chứng cứ mà Toà án đã thu thập được. Thâm phán có 

thể yêu cầu họ giài thích làm rõ. Nêu lời khai của các bèn đưưng sự mâu 

thuẫn với nhau hoặc màu thuần với lời khai cúa người làm chứng thì Thẩm 

phán có thế cho đôi chất.

Thẩm phán tiến hành việc lấy lời khai của đương sự và người làm 

chứng tại trụ sớ của Toà án. Thẩm phán là người trực tiếp lây lời khai của 

đương sự, người làm chứng và là người trực tiếp tiến hành việc đối chất giữa 

các đương sự, giữa đương sự với người làm chứng. Thư ký là người giúp 

Thám phán ghi biên bán. Biên bản lấy lời khai, biên bán đối chất phái có các 

nội dung sau: Ngày, giờ, địa điểm lấy lời khai; họ, tên người lấy lời khai; họ, 

tên, tuổi, nghề nghiệp cùa người được lấy lời khai; nội dung cùa lời khai. 

Nếu là những lời khai quan trọng thì phái ghi đúng cá lời vãn cùa người 

khai. Nếu người khai có thái độ bất thường (ngập ngừng, luông cuông) thì 

biên bản phải ghi cá thái đồ dó. Mọi sự sửa chữa trong bién bản lấy lời khai 

phái được cả người lấy lời khai và người khai xác nhận; những dòng trỏng 

phái được gạch bỏ.

Biên bán lấy lời khai hoặc biên bản đối chất phái được đọc lại cho 

người khai nghe hoặc người khai trực tiếp đọc lại biên bán. Biên bản phái có 

chữ ký của người khai và người lấy lời khai. Nêu người khai không chịu ký 

vào biên bản thì người lấy lời khai phải ghi rõ lý do vì sao người khai không 

chịu ký. Chữ viết trong biên bán phải rõ ràng, dễ đọc và không được viết tắt.

Biên bản đối chát nên được chia thành hai cột: cột ghi ý kiến của 

nguyên đơn và cột ghi ý kiến của bị đơn. Người ghi biên bản phái ghi lần 

lượt từng nội dung cần đối chất, với ý kiến cụ thể của những người dược đối
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chất.

2.3.3. Yêu càu cơ quan Nhà nước, tó chức hữìi quan, cá nhún cung cấp 

hằní> c lìứ n í’ có  ý  nẹ lũa cho việc՝ i’i i i i  quyết MỊ án

Trong nhiều vụ án kinh tê, đirơnc sự có thế gặp khó khãn trong việc 

cu !1ÍI cấp chứng cứ do quy dịnh về quàn lý giây tờ, tài liệu cùa các cơ quan 

Nhà nước. Băng sáng kiến cúa mình hoặc theo yêu cáu của đương sự, Thẩm 

phán có thê đề nghị với các cư quan Nhà nước, các tổ chức có liên quan 

cune cấp cho Toà án những tài liệu cần thiết cho việc giải quyết vụ án. V í 

dụ: Thám phán có thể yêu cầu cơ quan đãng ký kinh doanh cung cấp các 

thôtm tin cần thiết về doanh nghiệp; cơ quan hài quan cung cấp giấy tờ liên 

quan đến hàne hoá xuất nhập khẩu; ngân hàng cung cấp số tài khoán, hoá 

đơn, chứng từ xác nhận việc thanh toán: cơ quan ngoại eiao, cơ quan đại 

diện thương mại cùa Việt Nam ờ nước ngoài cung cấp các thông tin cần thiết 

vé dương sự là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thấm phán cần làm Công văn giri tới các cơ quan này trong đó ghi rõ 

lý do cần sự giúp đỡ, các VCU cầu cụ the của Toà án. Tuỳ từng trường hợp cụ 
thó mà công văn có thể do Thám phán hoặc lãnh dạo Toà án ký. Các cơ quan 

được yẽu cầu phái có trách nhiệm cung cấp các thòng tin cần thiết cho Toà

23 .4 . Xác minh tạ i chỗ

Toà án phái tiên hành xem xót. xác minh vật chứng tại chỗ nếu gập 

khó khăn trong việc đưa các vật chứng đó tới Toà án. Không thể mang đến 

Toà án những đổ vật, tài sản đang tranh chấp như: nhà cửa, cổng trình xây 

dưng, đát đai; các chất hoá học các chát dẻ gây cháy nổ, những tài sản khó 

báo quán, chi phí vận chuyên cao, hoác nhĩrrn: sổ sách, tài liệu thường xuyên 

phái sử dụng.

Khi xem xét tại chỗ cần có sự tham gia của đương sự và đại diện của 

chính quyền xã, phường, đại diện tổ chức xã hội ở địa phương. Toà án có thể 

xcm xét những nội dung cần xác minh. V iệc các đương sư vắng mật không 

làm cản trở việc xem xét, xác minh chứng cứ tại chỗ.

Việc xác minh tại chỗ phái được !ập biên bán trong đó mô tả chi tiết 

đặc diêm cùa đồ vật, tài sàn dược xem xct (nếu thấy cần thiết phải có sơ đồ, 

bán đổ kèm theo>, ghi lời khai cùa dương sự, cúa người làm chứng, ý kiến 

của đại diện chính quyển địa phương, ý kiến cùa các nhà chuyên môn (nếu 

có).
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2.3.5. Tnứiq cầu giám định

Nếu việc đánh giá chứng cứ licn quan đến vụ án cán kiên thức chuyên 

môn thì Toà án có thế tự mình trưng cầu giám định hoặc trưng cầu giám 

định theo yêu cầu của đương sự. Các đương sự có quyền dề nghị với Toà án 

cho trưng cầu ciám định, đưa ra những vấn đề cần giám định và đé cứ giám 

định viên. Toà án là người đưa ra quyết định cuối cùnsi vé mức độ cần thiết 

phải trưng cầu giám định. Toà án phải ra quyết định trưng cầu giám định, 

trong đó ghi rõ việc tranh chấp của các đương sự, đồ vật, tài liệu cán giám 

định và những vấn để chuvên môn cần được giám định viên quyết định.

Việc giám định được tiến hành bởi các giám định viên của một tổ chức 

giám định hoặc các nhà chuyên môn khác nhau được Toà án mời tham gia 

giám định. V iệc eiám định có thể do một hoặc nhiều giám định viên thực 
hiện.

Kết thúc giám định, giám định viên phái đưa ra biên bán giám dinh 

trong đó mô tả vắn tắt quá trình thực hiện và đưa ra các két luận dè trá lời 

cho những vấn đề mà Toà án đặt ra. Nếu kết luận giám định chưa rõ, chưa 

đầy đủ, Toà án có thể yêu cầu giám định bổ sung. Nếu không dồng ý với kết 

luận giám định, Toà án có thể yêu cầu giám định lại hoặc chi định tổ chức 
giám định khác thực hiện giám định

Thực tê giải quyết tranh chấp kinh tê cho tháy Toà án hay phái trưng 

cầu giám định chất lượng hàng hoá mua bán, tính đồng bộ cúa những thiết bị 

kỹ thuật phức tạp, chất lượng cúa công trình xây dựng.

2.3.6. Yêu cầu cư quan chuyên món định lịiá lioặc lập H ộ i CỈÓIIÍỊ định 

ỳ á  tài sán có tranh chấp

Nếu các bên tranh chấp không thống nhất được việc xác định giá trị tài 

sản tranh chấp hoặc cần định giá được tài sán mới giai quyết chính xác vụ án 
thì Toà án lập Hội đồng định giá tài sản theo quy định của pháp luật. V í dụ: 

Việc xử lý tài sán thế chấp gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất. Kh i định 

giá tài sản các bên đương sự được quyền đề xuất giá. Nhưng quyết định về 

giá cuối cùng vẫn thuộc quyển cùa Hội đồng định giá.

2.4. Hoà giải các bén đương sự.

Hoà giải các bên đương sự trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án kinh 

tế là một nghĩa vụ bắt buộc cúa Toà án. Khi các đương sự thoá thuận được 

với nhau vể việc giái quyết vụ án thì Toà án lập bièn bản hoà giải thành và ra 

quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. Quyết định này có

418



hiệu lực pháp luật ngay. Tnrờnti hcyp các dmme sự không thế thỏa thuận 

được với nhau thì Tòa án lập biên bán hoa uiái không thành và ra quyết định 

dưa vu án ra xét xử. Xuất phát từ tầm quan trọng cùa hòa giái trong thù tục 

giái quyết các tranh chấp kinh tẽ tại Tòa án mà các vấn để về hòa giải được 

trình bày chi tiết trong phần riòng.

2.5. Các quvết định của Toà án trong ịỊiai đơạn chuẩn bị xét xử

Trong giai đoạn chuấn bị xét xứ, tuỳ theo dicn biến của vụ án mà 

Thám phán có thê ra một trorm các quyết định sau đây:

- Ọuyêt định đưa vụ án ra xét xứ;

֊ Quyết định tạm đình chi việc tiiái quyết vụ án;

- Quyết định dinh chi việc giái quyết vụ án.

Ngoài ra, trone trườn» hơp cán thiết. Toà án có thể ra quyết định áp 

dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời ờ hất kỳ giai đoạn nào trong quá trình 

lỉiai quyết vụ án.
2.5.1. Quyết định tạm đình ch i viẹc g ia i quyết vụ án
Tạm dinh chi giái quyết vụ án kinh tế là việc Toà án tạm naìmg các 

hoat động tố tụng trong một khoang thời iiian nào đó, hết thời gian này Toà 

án tiếp tục giái quyết vụ án. Theo quy định tại Điều 38 PLTTG Q CVAKT , 

To -1 án ra quyết định tạm đình chi việc iiiái quyết vụ án trong các trường hợp 

sau đây:
a/ Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhãn đã chết, pháp nhân đã giải thể

mà chưa có cá nhân, pháp nhãn thừa kẽ quvền và nahĩa vụ tố tụng;

b/ Đã hết thời hạn chuán bị xét xử mà một trona các đương sự không 

the có mặt vì lý do chính đána;

c/ Chưa tìm được địa chi n ia  bị đơn hoăc hi đơn հո trốn;

d/ Cần đợi kết quá eiãi quvót vụ án hình sự. vụ án dân sự và vụ án kinh 

tế khác;

đ/ Đã có Toà án thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, 

mà doanh nghiệp đó là đương sự của vụ án;

c/ Trong khi đang giái quyết vu án có liên quan đến doanh nghiệp mà 

ph.it hiện doanh nghiệp đó lâm vào tinh trạnsí phá sán. Trong trường hợp này 

Toa án khỏna cho các chú nợ, doanh ntihiộp hữu quan biết.

Tạm đình chi việc giai quyết vụ án kinh té được thực hiện trên cơ sở 

quvết định tronc đó nêu rõ lý do tạm dinh chi. Trước khi mở phiên toà Thẩm 

ph.m được phân cõng giải quyết vụ án là nsiười có quyén ra quyết định tạm
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đình chỉ, còn tại phiên toà thì Hội đổng xct xử ra quyết định đó. Sau khi ra 

quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án. Toà án phái thông báo cho các 

bên đương sự biết. Quyết định tạm đình chì có thể bị kháng cáo, kháng nghị 

theo thủ tục phúc thẩm.

Khi lý do cùa việc tạm đình chí không còn. Toà án tiếp tục tiến hành 

giải quyết vụ án. Trường hựp tạm đình chi do đã có Toà án thụ lý dơn yêu 

cầu tuyên bô nhá sán doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó là đương sụ của vụ 

án thì Toà án sẽ tiếp tục giải quyết tranh chấp kinh tế nếu Toà án thụ lý dom 

yêu cầu tuyên bô phá sản ra quyết định không mờ thù tục giải quyết vêu cầu 

tuyên bô phá sản doanh nghiệp. Nếu có quyết định mờ thú tục giải quyết yêu 

cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp thì Toà án giải quyết tranh chấp kinh tế 

phải ra quyết định đình chỉ theo điểm g khoản 1 Điều 39 PLTTG Q CVAKT .
2.5.2. Quyết định đình ch ỉ việc g iả i quyết vụ án kinh tê 
Đình chỉ giải quyết vụ án kinh tế là việc Toà án chấm dứt հօտ toàn 

những hoạt động tô tụng liên quan đến việc giải quyết vụ án khi phát riiện có 

sai phạm trong thù tục thụ lý hoặc việc tiếp tục giải quyết vụ án rớ nên 

không còn ý nghĩa. Điều 39 P LT T G Q C V A K T  quy định các trường h rp dinh 

chỉ việc giải quyết vụ án sau đây:

a/ Nguyên đom hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ cùa 

họ không được thừa kế, pháp nhân đã giải thể mà không có cá nhân, pháp 

nhân kê thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng; 

b/ Người khới kiện rút đơn kiện;

c/ Nguyên đơn được triệu tập hợp lệ đến lẩn thứ hai mà vẫn văng mặt; 

d/ Sự việc đã được giải quyết bằng bán án hoặc quyết định đã :ó hiệu 

lực pháp luật của Toà án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác; 

đ/ Thời hạn khởi kiện đã hết trước ngày Toà án thụ lý vụ án; 

e/ Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án; 

g/ Đã có quyết định cùa Toà án mở thù tục giải quyết yêu cầu tiyên bô 

phá sản doanh nghiệp, mà doanh nghiệp đó là đương sự cùa vụ án.

Đê đình chi việc giải quyết vụ án kinh tế. Toà án phải ra quyết định. 

Quyết định đình chi việc giải quyết vụ án kinh tế phải ghi rõ tên Tcà án ra 

quyết định, sô' thụ lý, ngày tháng năm thụ lý, tên nguyên đơn, bị đơn, lý do 

đình chỉ, quyết định về án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị. Qu>ết định 

đình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tế phải được thông báo hợp lệ cho các 

đương sự và Viện kiểm sát. Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ ár có thê
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bị kháng cáo, kháng nghị, trừ trường hợp Toà án ra quyết định đình chi do 

người khới kiện rút đơn kiện.

Khi áp dụng các căn cứ đình chi việc giải quyết vụ án theo khoản 1 

Đ icu 39 P LTTG Q C V A KT . Thẩm phán cần lưu ý các trường hợp sau:

- Điếm d khoán I Điều 39 quy định: “Thời hạn khới kiện đã hết trước 
ngày Toà án thụ lý vụ án” là mâu thuẫn với khoản 1 Điều 31 

P LT T G Q C V A K T : "Người khới kiện phải làm đơn yêu cầu Toà án giải quyết 

vụ án kinh tê trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày phát sinh tranh chấp, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác” . Bời thời điếm đương sự nộp đơn 

kiện cho Toà án và thời điểm Toà án thụ lý là hoàn toàn khác nhau. Thông tư 

liên neành số 04/TTLN ngày 7-1-1995 của T A N D  tối cao, Viện kiểm sát 

nhán dân tỏi cao hướng dần thi hành một số quy định của P LT T G Q C V A K T  

đã giái thích và hướng dẫn cách áp dụng quy định này, theo đó Toà án chỉ 

đình chỉ việc giải quyết vụ án nếu kế từ ngày đương sự nộp đơn tại Toà án 

hoặc ngày theo dấu bưu điện trên phong bì (nếu đương sự gửi đơn qua đường 

bưu điện) đã quá thời hiệu khởi kiện.

- Thẩm phán chí áp dụng điểm e khoản 1 Điểu 39 “ sự việc không 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án” để đình chỉ việc giải quyết vụ án 

khi tranh chấp đó không thuộc thám quyền giải quyết của hệ thống T A N D  

nói chung mà thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác, ví dụ, của tổ 

chức Trọng tài (phi Chính phú).

Trường hợp Thẩm phán phát hiện vụ án không thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án địa phương mình mà thuộc thẩm quyển cứa Toà án địa 

phương khác hoặc Toà án của cấp xét xứ khác thì Thẩm phán không ra quyết 

định dinh chỉ việc giải quyết vụ án mà áp dụng khoản 1 Điểu 16 

P LT T G Q C V A K T  để chuyển vụ án cho Toà án có thẩm quyền giải quyết. 

Nếu Thẩm phán phát hiện vụ án thuộc thấm quyền cúa Toà án địa phương 

mình nhưng do tính chất của tranh chấp mà phải được giải quyết bằng một 

thú tục tổ tụng khác (ví dụ, thú tục tô' tụng dân sự) thì Thẩm phán không 

được ra quyết định đình chỉ mà chi thông báo cho lãnh đạo Toà án biết để 

xoá sổ thụ lý vụ án kinh tê và vào sổ thụ lý vụ án khác cho phù hợp, đồng 

thời thông báo cho các đương sự biết quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ 

án kinh tế. Đ ình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tế là Toà án chấm dứt hoàn 

toàn các hoạt động tố tụng liên quan đến việc giải quyết tranh chấp theo 

Điéu 39 PLTTG Q C VA KT .
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2.5.3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Kết thúc giai đoạn chuẩn bị xét xứ hoặc khi CÔIỊ2 tác chuẩn bị xét xử 

vụ án kinh tê đã hoàn tất, nếu không có căn cứ dê ra quyết định tạm đình 

chi, đình chi việc giải quyết vụ án hoặc quyết định cóng nhận sự thoá thuận 

của đương sự thì Toà án ra quyết định (lưa vụ án ra xét xử. Thẩm phán phụ 

trách việc giài quyết vụ án là người có thẩm quyển ra quyết định .

Quyết định đưa vụ án kinh tế ra xét xử phải có các nội dung: ngày, 

tháng, nãm, địa điếm mở phiên toà; việc xét xử được tiến hành công khai 

hoặc xét xứ kín; tên của đương sự, nhữní: người tham gia tố tụng khác; nội 

dung tranh chấp; họ và tên cùa Thám phán, Hội thẩm, Thư ký phiên toà, 

Kiểm sát viên (nếu Viện kiếm sát tham gia phiên toà).
2.5.4. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Toà án có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ớ bất 

kỳ giai đoạn nào trong quá trình giải quyết vụ án, việc áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời có ý nghĩa rất lớn trong việc báo vệ chứng cứ và báo dám 

cho việc thực hiện quyết định của Toá án sau này.

Theo Điều 42, Toà án giải quyết vụ việc có thế áp dụng các biện pháp 

khẩn cấp tạm thời sau đây: 1/ kê biên tài sản đang tranh chấp, phong toá tài 

khoản; 2/ cấm hoặc buộc đương sự, tố chức, cá nhân khác thực hiện một sô 

hành vi nhất định; 3/ cho thu hoạch và báo quản sản vật có liên quan đến 

tranh chấp; 4/ cho bán sản phẩm, hàng hoá dễ bị hư hỏng. Toà án có thể áp 

dụng đồng thời một sô' biện pháp khẩn cấp tạm thời nói trên.

3. H O À GIẢI V Ụ  Á N  KINH T Ẻ

3.1. Mục đích, ý nghĩa của thủ tục hoà giải

Hoà giải là hình thức giải quyết tranh chấp xuất hiện sớm nhất trong 

lịch sử loài người. Có thể nói, khi con người có tranh chấp thì đã biết cách tự 

thoả thuận với nhau để loại trừ tranh chấp. Ở Việt Nam, qua các thời kỳ phát 

triển kinh tế, việc hoà giải các tranh chấp kinh tế luôn được coi trọng. Khi 

tranh chấp phát sinh các bên phải tự thương lượng, hoà giải với nhau. Nếu 

không hoà giải được mới đưa ra Toà án hoạc Trọng tài giải quyết. Và  ngay 

cả khi đó các bên vẫn có thể tiến hành hoà giải. Theo Báo cáo tổng kết cống 

tác ngành Toà án hàng năm thì số lượng tranh chấp kinh tế được giải quyết 

bằng hoà giải thường chiếm trên dưới 50% tổng số vụ việc đã được Toà án 

giải quyết. Năm 1999 các TA N D  địa phương đã thụ lý 1280 vụ tranh chấp
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kinh té, giài quyết xonc 1010 vu. tron a đó hoà giái thành 552 vụ bằng 54,6% 

sỏ vu án đã giài quyết. Số lượn” vụ án ph;íi dưa ra xót xử chi chiếm 20,1% số 

vụ án đã giải quyết'*'1.

G iá i quyết tranh chấp kinh tẽ bansỉ hoà giải thể hiện hàng loạt ưu
điếm:

- G iải quyết tranh chấp bằng hoà giãi thường rất nhanh chóng, tiết 

kiệm, hạn chế đến mức tối đa chi phí về thời gian và tiền bạc cho các bên 

tranh chấp. V iệc các bên tranh chấp tự hoà giải với nhau làm giám đáng kể 

các chi phí tố tụng của Toà án.

- Việc các bẽn tranh chấp hoà giai dược với nhau tạo điều kiện duy trì 
quan hệ hợp tác vốn có giữa các bcn.

- G iải quyết tranh chấp bằng hoà giái báo đám được bí mật kinh 

doanh, giữ được uy tín kinh doanh của các bên trên thương trường.

- Vé phần mình, khi tiến hành hoà giái các bèn đương sự, Thẩm phán 

hiếu rõ nội dune vụ án cũniỉ như tàm tư, nguyện vọng cùa các bên tranh 

chấp và nếu các bên hoà giải khống thành thì Toà án có điều kiện để dưa ra 

phán quyết chính xác, đúng pháp luật.

3.2. Thẩm quyền hoà giải của Toà án

Hoà giải tranh chấp kinh tế. một mặt, là quyền của các bên tranh chấp, 

mặt khác là nghĩa vụ cùa Toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét xứ vụ án kinh 

tê P LT T G Q C V A K T  không quy định những tranh chấp kinh tế nào các 
đương sự không được hoà giải với nhau. Điéu này cho phép chúng ta suy 

luận rằng các đương sự có thế hoà íỊÍái trong mọi tranh chấp kinh tế thuộc 

thẩm quyền giải quyết cùa Toà án.

Các tranh chấp kinh tổ phát sinh từ quai) hệ hựp đồng, quan hộ góp 

vốn tham gia công ty, quan hệ mua bán cổ phiếu, trái phiếu đều mang yếu tố 

tài sàn và đều thuộc quyền tự định đoạt cúa các bên tranh chấp. Bởi vậy, việc 

hoà giái có thể được tiến hành dôi với mọi tranh chấp kinh tế, ngay cả với 

những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ. Tuy nhiên, 

các bên tranh chấp chỉ được hoà giải đê xứ lý hậu quả phát sinh từ hợp đồng 

vò hiệu chứ không hoà giải theo hướng hợp pháp hóa hợp đồng để tiếp tục

"*՛ Báo  cáo  lổng  kết cõng tác ngành Toà án năm 1999 và phương hướng nhiệm  vụ cóng lá c  

Toà án năm 2000, tr 61.
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thực hiện hợp đồng. Nếu hoà giải theo hướng này thì phưưne án hoà giái 

không có giá trị.

Việc hoà giải có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trong quá trình tố 

tụng: trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, tại phiên toà sơ thám, trong thú tục 

phúc thẩm.

3.3. Hoà giải trước khi mỏ phién toà kinh tế sơ thẩm

3.3.1. CôtìÍỊ tác chuẩn bị cho phiên hoà ẹiâi

Hoà giải trước khi mờ phiên toà kinh tế sơ thẩm là một thù tục bắt 

buộc Toà án phái tiên hành. Điểu 36 Pháp lệnh quy định: “Trước khi mớ 

phiên toà, Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự có thể thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án” . Toà án chỉ đưa tranh chấp kinh tẽ ra xét xử 

nếu các bên không hoà giải được với nhau hoặc Toà án không thể thực hiện 

được việc hoà giải.

Hoà giải tranh chấp kinh tế có ý nghĩa quan trọng, nhung trona thực tế 

xét xử, nhiều Thẩm phán còn coi nhẹ thú tục này. Nhiều trường hợp Thẩm 

phán tiến hành hoà giải các bên đương sự một cách chiếu lệ, phó mặc cho 

các bên đương sự tự “ xoay sở” với nhau hoặc có những vi phạm tố tụng đáng 

tiếc trong khi tiến hành hoà giải. Đê thú tục hoà giải phát huy hiệu quá thực 

tế, Thẩm phán phải chú ý các vấn đề sau đây:

- Thẩm phán phải chuẩn bị lốt cho phiên hoà giải, cụ thể Thẩm phán 

phải nắm vững nội dung vụ án; xác định chính xác quan hệ pháp luật tranh 

chấp và đương sự tham gia vụ kiện; nguyên nhân dẫn đến tranh chấp; những 

điểm mấu chốt trong vụ án và yêu cầu cụ thế của các bên;

- Thẩm phán phải nắm được tâm tư, nguyên vọng và thiện chí hoà giái 

của mỗi bên để quyết định phương pháp và mức độ hoà giải.
- Thẩm phán phải hiểu rõ quy định cúa pháp luật về các nội dung đang 

tranh chấp. Kh i cần thiết, Thẩm phán có thể giải thích pháp luật cho các bên. 

Từ những quy định của pháp luật, các bên đương sự hiểu rõ cái đúng, cái sai 

của mình và khi dó họ dễ dàng đạt được phương án hoà giải.

Tuy pháp luật không quy định cụ thể về địa điểm tiến hành hoà giải 

nhưng trong thực tế, việc hoà giải các đương sự thường được tiến hành tại trụ 

sở Toà án. Có trường hợp các đương sự tự hoà giải với nhau trước rồi mới 

nhờ Toà án công nhận sự thoả thuận của họ. Trường hợp này, Thẩm phán 

vẫn phải thực hiện các thủ tục luật định như yêu cầu đại diện của các đương 

sự phải có mặt ở Toà án để xác nhận nội dung mà các bên đã thoả thuận; lập
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biên ban hoà giải thành với đầy ctú chữ ký của dại diện hợp pháp cho các bên 

và ra quyết định công nhận sự thoả thuận.

Thẩm phán phải ấn định neày cụ the đế tiên hành hoà giải. Kh i ấn định 

ngày hoà giải Thẩm phán phái tính tới: thời hạn tố tụng mà pháp luật quy 

định cho việc chuẩn bị xét xử vụ án kinh tế; khá năng triệu tập đương sự tới 

phiên hoà giái; khả năng bô trí địa điếm hoà giái; khá năng bố trí lịch công 

tác cua Thám phán. Thư ký Toà án.

Sau khi đã xác định ngày sẽ tiến hành hoà giải, Toà án gửi giấy mời 

cho đương sự. Giây triệu tập phái dược aửi cho đương sự hoặc người đại diện 

cúa đương sự một cách hợp lệ.

J.J.2. Thù tục tiến lìànli hoc) qicii

Trong thú tục hoà giải, Thám phán phai thực hiện các công việc sau:

/ '.  Kiếm tra sự có mật của ոհսոՀ người được triệu tập tới phiên hoà

ỊỊÌàÌ
Khoản 2 Điều 36 Pháp lệnh quy định: “Nguyên đơn, bị đơn, người có 

quvén lợi. nghĩa vụ liên quan phái có mặt khi hoà giải” . Bởi vậy, khi bắt đầu 

thú tục hoà giải. Thẩm phán phái kiểm tra sự có mặt của những người được 

triệu tập. Thẩm phán phải chú ý kiểm tra tư cách của những người được 

đương sự uý quyền tới phiên hoà giái. Thấm phán lưu ý nghiên cứu kỹ tính 

hợp pháp của văn bán uỷ quyền; nội dung và phạm vi của giấy uỷ quyển. 

Nêu đương sự hoặc người đại diện cua đương sự vắng mặt lần thứ nhất có lý 

do chính đáng thì Thẩm phán phải hoãn phiẽn hoà giải. Thú tục hoà giải 

không phái là phiên xét xứ chính thức nên khi hoãn phiên hoà giải, Thẩm 

phán không cần phái ra quyết định. Sau khi hoãn phiên hoà giải, Thẩm phán 

ân định một ngày hoà giái khác và gửi giấy triệu tập cho các đương sự.
Nếu nguyên đơn đã dược triệu tập lần thứ hai mà vẫn váng mặt tại 

phiên hoà giải thì Thẩm phán ra quyết định đinh chi việc giải quyết vụ án 

kinh tế theo điếm c khoán 1 Điếu 39 Pháp lệnh. Quyết định này có thể bị 

kháng cáo, kháng nghị.

P LT T G Q C V A K T  không quy định cách giái quyết trường hợp đương 

sự không phải là nguyên đưr) đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn 

vắng mật tại phiên hoà giải. Tinh huống này trong thực tiễn xét xử được các 

Thẩm phán vận dụng tương tự như quy định tại khoản 4 Điểu 44 

PLTTGQ CVADS để lập biẽn bàn hoà giải không được và ra quyết định đưa 

vụ án kinh tế ra xét xử.
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Nếu trong cùng vụ án có nhiều đương sự, nhưng khi tiến hành hoà mái 

có đương sự váng mặt. có đương sự có mặt, Thẩm phán phái càn nhắc trước 
khi quyết định hoãn phiẽn hoà ciái hay tiến hành hoà giái. Nếu xét tháy việc 

hoà giải giữa các đương sự có mặt không liên quan hoặc không ánh hườn» 

đến quyền và nghĩa vụ cùa đương sự vắng mặt thì Thám phán vẫn có the liến 

hành hoà giải giữa các đương sự có mặt. Trong trường hợp này kct quá hoà 

giải chi có giá trị pháp lý đối với những người tham gia hoà giải.

//. Phổ biến quyên và nghĩa vụ của các bên tronẹ khi hoà lỊÌái 

Bát dầu thủ tục hoà eiải, Thẩm phán phổ biến mục đích. Ý nchĩa của 

thú tục hoà giai và các quy định của pháp luật về hoà giái. Thám phán cần 
giải thích cho các đương sự biết những quyển và nghĩa vụ cúa họ khi hoà 

giải. V í dụ, quyền được nêu quan điểm, cách thức giải quyết tranh chấp; 

nghĩa vụ phải lắng nghe ý kiến của bên kia, nghĩa vụ giữ không khí thân 

thiện và thái độ hợp tác.

iii. Thứ tục lioà ÍỊUÍĨ

Trong thú tục hoà giải, thông thường nguycn đơn hoặc người đại diện 

nguyên đơn là người được trình bày ý kiến trước. Sau đó là phẩn trình bày 

của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Thẩm phán có thể hướng 

dẩn các bên tranh chấp trình bày vân đề ngắn gọn, dễ hiếu, đúng trọng tâm. 

Thẩm phán phải tạo điểu kiện cho các bên bàn bạc, trao đổi ý kiến đế đi đến 

thống nhất cách thức giải quyết. V í dụ: tạm dừng để các bên ra ngoài bàn 

bạc, xin ý kiến người có thấm quyền quyết định...

Trong những vụ kiện phức tạp, dương sự yêu cầu Toà án giái quyết 

nhiều vấn đề, khi tiến hành hoà giải Thám phán lần lượt nêu từng vấn đề đế 

các bên tranh chấp bàn bạc, thoà thuận với nhau. Những vấn để nào (lược coi 

là mấu chốt của vụ án phái được giải quyết trước. Nếu các bên tranh chấp 

thống nhất được với nhau về cách thức giải quyết vấn đề mâu chốt đó thì các 

nội dung còn lại sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Kh i nêu vấn đề cần 

hoà giải, Thẩm phán có thể tóm tắt lại ý kiến cúa từng bên đẻ các bèn hiểu 

nhau và tìm đến tiếng nói chung. Khi vấn đề Thẩm phán nêu ra đã được các 

bên thống nhất ý kiến (hoặc không thống nhất được ý kiến) thì Thẩm phán 

chuyển sang vấn đề khác.

Thẩm phán phải giữ vai trò tích cực trong việc hoà giải các bên đuơng 

sự. Trong quá trình hoà giải, Thẩm phán có thể phân tích cho các bên thấy 

nội dung sự việc, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, các quy định cúa pháp
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luật liên quan đến nội du na tranh chấp dế các bên tự thấy dược cái đúng, cái 

sai của mình. Khi giải thích. Thấm phán cấn có thái độ khách quan, vô tư, 

khỏ ne áp đặt và tuyệt đói khõna được tiết lộ đườns lỏi xét xứ. Thám phán có 

quyền dưa vụ kiện ra xét xử tròn cơ sớ quy định của pháp luật nếu các bẽn 

khónụ tự thương lượng, hoà íiiái được với nhau. Bới vậy khi tiến hành hoà 

íiiái. Thẩm phán không nên đưa ra cách thức siái quyết cùa mình, dù chi để 

khuyên các hên nche theo. V ì điều này dề làm cho các bẽn suy đoán rằng đó 

chính là đườnsi lối xét xử của Toà án.

Khi hoà íiiái, các bên dươim sự có thế cane thẳng với nhau. Thám phán 

cần nhác nhớ các bên một cách nhẹ nhànu. lịch sự, tránh dùng lời lẽ nặng nể 

hav thè hiện uv quyền cùa Toà án. Thám phán cố găne tạo không khí cởi 

mớ. hiếu biết và hợp tác với các đương sự và giữa các đương sự với nhau. 

Nếu không khí buổi hoà giái quá càng thắng. Thẩm phán có thế xem xét đẽ’ 

tạm ngừng hoà giải và chuvén việc hoà iiiái sang một buổi khác. Khi thấy 

cán thiết, Thắm phán có thê tạo điều kiện cho các bên trao đổi riêng với 

nhau đế bàn bạc và thống nhài ý kiến.

iv. Lập hiên hán lioà íỊÌái vù ra quyết dinh
Khoán 3 Điều 36 Pháp lệnh quy định: “ Khi các đương sự thoá thuận 

được với nhau về việc giái quyết vụ án thì Toà án lập biẽn bán hoà giái thành 

và ra quvết định còng nhận sự thoá thuận của các đương sự và quyết định 

này có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp các đương sự không thể thoả 

thuận với nhau, thì Toà án lập biên bán hoà giái không thành và ra quyết 

định đưa vụ án ra xét xử” . Như vậv, khi tiến hành hoà giải các bên đương sự, 

dù hòa giải thành hay không thành, Toà án vẫn phải lập biên bản hoà giải.

Tliư ký là người có trách nhiệm lập biên bán hoà giải. Bicn bán hoà 
giài phái ghi rõ ngày, tháng, năm. địa điếm liến hành hoà giải; Toà án tiến 

hành hoà giải; họ tên Thẩm phán. Thư ký; tên, địa chí các đương sự, người 

đại diện cho đương sự tham gia hoà giải; những ý kiến trao đổi chính của các 

bôn; nội dung thoả thuận hoặc khôrm thoá thuận được giữa các đương sự. 

Khống giông biên bản lấy lời khai cùa đương sự và biên bản phiên toà, biên 

bán hoà giải không cần ghi chi tiết mọi diẻn biến tại phiên hoà giải. Biên bán 

hoà giải chí cần ghi những ý kiến trao đổi chính của các bên đương sự. Đối 

với biên bản hoà giái thành chi cần ghi những nội dung mà các bên đã thoả 

thuận được với nhau. Đối với biên bán hoà giái không thành, ghi lại những ý 

kiến mà các bên không thống nhất được với nhau.
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Biên bản hoà giải phái có dầy đú chữ ký của Thẩm phán, Thư ký và 

chữ ký của đương sự hoặc người đại diện của đương sự tham gia hoà giải,

Khi các đươne sự thoả thuận được với nhau. Thẩm phán cần xem xét 

lại tính hợp pháp của phương án thoá thuận. Nếu nội dung thoả thuận không 

trái pháp luật, không ảnh hưởng đến lợi ích của người thứ ba, các bèn hoàn 

toàn tự nguyện khi hoà giải thi Toà án lập biên bản hoà giải thành và ra ngay 

quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

Mẫu quyết định công nhận sự thoá thuận cùa các đương sự trong tô 

tụng kinh tế tương tự mầu loại quyết định này trong tỏ tụng dân sự và về cơ 

bản, quyết định này phải có những nội dung sau:

- Tên Toà án ra quyết định, số quyết định, số thụ lý và ngày thụ lý vụ

- Ngày, tháng, năm ra quyết định;

- Cãn cứ ra quyết định: Biên bản hòa giải thành lập ngày, tháng, năm;

- Tên, địa chi của các đương sự; họ, tên người đại diện cho các đương 

sự tham gia hoà giải;

- Tóm tắt nội dung vụ kiện và những yêu cầu cúa đương sự;

- Phần quyết định công nhận những nội dung mà các dương sự đã thỏa 

thuận được với nhau;

- Mức án phí mà mỗi bẽn phải chịu.

Quyết định phải được Thẩm phán ký tên và đóng dấu. Bản sao quyết 

định được gửi cho Viện kiểm sát và cho các bên đương sự để thực hiện.

Toà án cần giải thích cho các đương sự biết là quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay; các đương sự không 

có quyền kháng cáo. Viện kiểm sát cũng không có quyển kháng nghị theo 

quyết định công nhận sự thoá thuận của các đương sự theo thú tục phúc 
thẩm.

Trường hợp các bên đương sự không hoà giải được với nhau thì Thẩm 
phán cho lập biên bản hoà giải không thành và ra quyết định đưa vụ án ra xét 
xử sơ thẩm.

3.4. Một sô vấn đề về hoà giải tại phiên toà sơ thẩm

P LT T G Q C V A K T  không quy định việc hoà giải các bên đương sự là 

bát buộc tại phiên toà kinh tế sơ thẩm. Nhưng do tầm quan trọng của hoà 

giải mà Hội đổng xét xử nên tạo điều kiện để các đương sự hoà giải với 

nhau. Để hoà giải đạt kết quả, các thành viên Hội đồng xét xử phải nắm
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vửmi các tình tiết liên quan tới vụ án. bời vậy việc hoà giải tại phiên toà 

thườna được tiên hành sau thu tục xét hoi hoặc sau thú tục tranh luận. Tuy 

nhicn. vào bát kỳ lúc nào trên phién toà, các đương sự cũng có thể hoà giải 

với nhau.

Điều 50 Pháp lệnh quy định: "Tại phicn toà... nếu các đương sự thoả 

thuận dược với nhau về việc giai quyết vụ án. thì Hội đồng xét xừ ra quyết 

định công nhận sự thoà thuận cua các đương sự. Quyết định này có hiệu lực 

pháp luật” . Như vậy tại phiên toà kinh tẽ sơ thấm, nếu các đương sự thoả 

thuận dược với nhau cách thức ciái quyết tranh chap thì Hội đổng xét xử ra 

Quyết định cóng nhận sự thoà thuận chứ không ra bán án. Trong thù tục hoà 

ciái tại phiên toà, Toà án không phái lập biên bản hoà giải thành (hoặc 

khõnc thành) vì mọi diễn biên tại phiên toà đã được ghi nhận trong biên bản 

phién loà.
Quyết định công nhận sự thoá thuận của các đương sự phải có chữ ký 

của tát cá các thành viên trong Hội đồng xét xứ. Bán sao quyết định được gửi 

cho Viện kiểm sát và các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật 

ngay, các đương sự không có quyển kháng cáo, Viện kiểm sát không có 

quyến kháng nghị ở trình tự phúc thám.

3.5. Một sô vấn đé về hoà giải vụ án kinh tê ờ  Toà án cấp phúc
thám

P LT T G Q C V A K T  không quy định cụ thè ve thú tục hoà giải tại Toà án 

cáp phúc thám. Bơi vậy nhiều ván đé liên quan đến hoà giải trong giai đoạn 

tỏ tụng này còn đang bỏ ngỏ. V í dụ: Việc hoà giái trước khi mở phiên toà 

phúc thám có phái là một thu tục bát buộc hay khổng? Thú tục tiến hành hoà 

giai như thè nào? Khi các đmmg sự hoà giãi dược với nhau tại phicn toà 

phúc thẩm thì Toà án cấp phúc thám sẽ ra quyết định công nhận hay ra bản 

án? Hiệu lực pháp lý của bàn án sư thẩm như thê nào trong trường hợp các 

đương sự hoà giái được với nhau?...

Đicu 2 Pháp lệnh quy định: "... Các đưomg sự có quyền hoà giải với 

nhau” . Như vây các đương sự có thê hoà giái cá ờ thú tục phúc thẩm. Tuy 

nhiên Toà án cấp phúc thẩm không bát buộc phái tiến hành hoà giải các 

dương sự. Cũng cần lưu ý rằng, trong thực tiễn xót xử phúc thẩm sô lượng vụ 

việc được các bên hoà ciái ở thủ tục phúc thẩm không nhiồu. Trong nãm 

1999, các Toà phúc thẩm TAN D  tối cao đã eiải quyết 112 vụ, trong số đó đã 

xét xử 111 vụ: xứ y án sơ thấm 27 vụ. đình chi việc giải quyết 9 vụ.
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Việc hoà giải các đương sự ớ thú tục phúc thám về cơ bán không có eì 

khác so với việc hoà giải ờ thú tục sơ thẩm. Nếu các dương sự hoà aiái được 
với nhau trước khi mở phiên toà phúc thám thì Toà án lập biên bàn hoà giái 

thành và ra Quyết định cône nhận sự thỏa thuận cùa các dươtic sự. Quyết 

định này có hiệu lực pháp luật nạay.

Điều 69 Pháp lệnh quy định: “ Phiên toà phúc thám được tiên hành 

theo các thú tục như phiên toà sơ thám...” . Như vậy tại phiên toà phúc thẩm, 

nếu các dương sự hoà iiiái được với nhau thì Hội đổng xét xử ra Quyết định 

công nhận sự thoả thuận của các đươne sự. Quyết định này có hiệu lực pháp 

luật ngay.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứ u  Hổ sơ  v ụ  ÁN KINH TÊ

4.1. Mục đích và nội dung cùa việc nghién cứu hổ sơ vụ án kinh tế.

4.1.1. M ục đích nghiên cứu hổ sơ.
Nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tê khònc phai là một uiai đoạn tô tụng 

độc lập mà chi là hoạt động mana tính nghể nehiệp cùa những naười tham 

gia giái quyết vụ án kinh tế. Đối với Thám phán được phân công giải quyết 

vụ án. việc nghiên cứu thường được tiến hành trong khi xãy dựne hồ sơ vụ 

án. Đối với Thẩm phán trong Hội đồng xét xử. do khỏmi trực tiếp xây dựng 

hồ sơ mà việc nghiên cứu hồ sơ thường dược bát đầu khi hồ sơ đã được xây 
dựng hoàn chinh.

Nghiên cứu hổ sơ vụ án hướng tới các mục đích sau:

- Giúp Thám phán nám vững nội dung vụ án;
- K ịp  thời phát hiện và xứ lý những sai sót gặp phái trong quá trình xây 

dựng hồ sơ;

- Khảng định tính đầy đú, tính chính xác cúa các chứng cứ trong hồ sơ;
- Chuấn bị tốt cho việc xét xứ vụ án tại phiên tòa sư thám.
4.1.2. Nộ i dung nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh té
Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tế, Thẩm phán cần phái làm rõ các 

vấn đề sau đáy;

- Thám quyến xét xứ của Tòa án.

- Thời hiệu khới kiện.

- Tư cách những người tham gia tô' tụng và đại diện của họ tại Tòa án.

- Tính hợp lệ, đầy đủ, chính xác của các chứng cứ, sự cần thiết phái 
thu thập hay xác minh thêm chứng cứ.
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- Luật nội dung được áp clụne đẽ’ ỉĩiái quyết tranh chấp.

- Tính hợp pháp cua quan hệ pháp luật từ đó phát sinh tranh chấp.

- Các căn cứ đế quy định trách nhiệm tài sán cho bén vi phạm nghĩa vụ.

4.2. Phương pháp nghiên cứu hổ so

Khi nchién cứu hổ sơ vụ án kinh lè. Thâm phán phải nghiên cứu theo 

phươne pháp, trình tự nhất định. Một plurơm: pháp nghiên cứu khoa học sẽ 

giúp Thám phán nhanh chónc làm chu hổ sơ. nám vững các tình tiết của vụ 

án, tránh được nhữníi sai sót trone quá trình iiiãi quyết vụ án. Thực tiền xét 

xử các vụ án kinh tê biết tới một sô cách thức ntihiẽn cứu hổ sơ sau đây:
4.2.1. Nghiên cứu hổ sơ theo các bước tó tụng.

Tron2 cách thức rmhiên cứu này. Thám phán lần lượt nghiên cứu các 

tài liệu, chứng cứ mà Tòa án thu thập được trons từng bước tiến hành tố 

tụnu. V iệc nuhiõn cứu hồ sơ được bát đầu từ dơn khới kiện, các tài liệu mà 

níiuyên dơn nộp cùnti ւեու kiện; ý kiến trá lời hãng văn bán của bị đơn, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp cho Tòa án sau đó là lời khai cùa các 

đươiiíi sự, kết luận giám dinh và các lài liệu khác liên quan đến vụ kiện. 

Cách nghiên cứu hồ sơ này tỏ ra phù hợp với Thấm phán được phân công 

giải quyết vụ án là người trực tiếp xây dựrm hổ sư. Khi thu thập dược tài liệu, 

chứng cứ Thám phán nghiên cứu đè kịp thời điều chính hoạt động tỏ lụng 

của mình. Nhưns khi hồ sư vu án đã hoàn chinh thì phương pháp nshiên cứu 

này tỏ ra kém hiệu quá bới không thây dược mối liên hệ giữa các tài liệu, 

chứng cứ trong hổ sơ vụ án.
4.2.2. Nghiên cứu hồ sơ theo trình tụ  thò i g ian  xảy ra các sự kiện 

liên quan đến vụ án.
Trong cách thức nghiên cứu này. trước hốt Thẩm phán nghiên cứu cơ 

sớ pháp lý làm phát sinh các quyền và nuhĩa vụ bị vi phạm và dẫn tới tranh 

châp như: vãn bán hơp đồne kinh tế (đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế), 

điểu iệ công ty (đối với tranh chap cònu ty) sau đó nghiên cứu đến những 

chứmi cứ thế hiện việc thực hiện các quyền, nahĩa vụ đó; quá trình khiếu nại 

hoặc thươns lượne, hòa ạiái siĩra các bên vé sự vi phạm: những yêu cầu cụ 

thê mà các đươriíi sự nhờ Tòa án iiiãi quyết . Ưu điếm của cách thức nahiên 

cứu nay là Thám phán nắm vữniỉ nội duniỉ vụ án. thây rõ nguyên nhân xáy ra 

tranh chấp.
4.2.3. Nghién cứu hổ sơ theo từng nhóm vấn dé làm rõ

Tronc phirơna pháp nghiên cứu này. Tham phán thường phán ra các
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nhóm vấn dé và tiến hành nghiên cứu theo từng vàn dể đó. V í dụ; nhóm vân 

đề liên quan đến thú tục tố tụng (thẩm quyền, thời hiệu khới kiện, tư cách 

những người tham gia tô tụng, tư cách người đại diện của các đương sự); 

nhóm vấn đề liên quan đến nội dung vụ kiện (xác dịnh quan hệ đang tranh 

chấp, những quyền và lợi ích của các bèn được pháp luật báo vệ, hành vi vi 

phạm cùa một hoặc các bèn: những thiệt hại xay ra đối với bèn bị vi phạm; 

nguyên nhân dẫn tới vi phạm).

Các nghiên cứu hồ sơ này giúp Thấm phán đánh giá một cách toàn 

diện những vấn đề đến vụ án và thủ tục giải quyết vụ án, đặc biệt các tình 

tiết của vụ án được xem xét dưới nhiểu góc độ, trong mối quan hệ đối chiếu, 

so sánh với các chứng cứ khác nhau.
4.2.4. Nghiên cứu hổ sơ theo từng tập tà i liệu  có trong hổ sơ vụ án.

Trong cách nghiên cứu này, Thẩm phán thường nghiên cứu đồng thời 

đơn kiện và các tài liệu nộp kèm đơn kiện; hồ sơ hoạt động cùa các hên 

đương sự (điều lệ, giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh, quyết định bổ 

nhiệm giám đốc...); các vãn bản uỷ quyển tham gia tố tụng của người đại 

diện cho đương sự; vãn bàn hợp đồng tùng các phụ lục hợp đóng; những tài 

liệu về quá trình thực hiện hợp đồng; các biên bán lây lời khai của đương sự.

Mỗi phương pháp nghicn cứu có những ưu điểm và hạn chế riêng. Phụ 

thuộc vào vai trò của Thẩm phán trong vụ án, khá năng cùa từng Thẩm 

phán, tính chất vụ án, Thẩm phán có thê lựa chọn một phương pháp này hoặc 
phương pháp khác hoặc sử dụng phối hợp nhiều phương pháp khác nhau đõ 

nghiên cứu hồ sơ. Nhung dù sứ dụng phương pháp nào đi chăng nữa, khi 

nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tế, Thấm phán vẫn phái đám báo làm rõ được 

các nội dung cần nghiên cứu như đã đé củp ở mục trên.

Những Thẩm phán có kinh nghiệm thường sứ dụng đan xen các cách 

thức nghiên cứu hồ sơ khác nhau. Để làm rõ một nội dung nào đó của vụ án. 

Thẩm phán có thè phái nghiên círu nhiều loại giấy tờ, tài liệu trong hổ sơ. Và 

ngược lại, khi nghiên cứu một loại tài liệu trong hồ sơ, Thẩm phán có thê 

làm rõ được nhiéu nội dung liên quan đến vụ án.

Kh i nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán nên ghi tóm tắt những nội dung 

quan trọng với sự chỉ dẫn rõ ràng số bút lục đẽ’ tiện cho việc tra cứu sau này.

4.3. Trình tự nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh té.

4.3.1. Nghiên cứu đơn kiện

Thú tục giải quyết vụ án kinh tế được bắt đầu bằng đơn kiện do đương
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sự nộp tại lo a  án. Bởi vậy việc mihiên cứu hổ sơ vụ án của Thẩm phán cũng 

nên bát dầu từ đơn kiện. Khi rmhiên cứu dơn kiện, Thẩm phán cần lưu ý các 

ván đề sau:

(ị) Vé hình thức: Đơn kiện phái hãn Lĩ văn bàn với các nội dung quy 

định tại Điểu 31 PLTTG Q CVAKT . Đơn kiện phái ghi rõ ngày viết đơn. 

Ne ười ký dơn kiện phái là naười đại diện hợp pháp của đương sự. Đại diện 

hợp pháp có thế là đại diện theo pháp luật hoặc dai diện theo uỷ quyền.

(ii) Về nội dunc: Thám phán phái nghiên cứu kỹ phần trình bày nội 

dung tranh chấp. Phấn này niiuvén dơn thườn2 tóm tắt lại quá trình các bèn 

tranh chấp tham gia quan hệ và thực hiện các quvén và nghĩa vụ phát sinh từ 

quan hệ đó. Nội dune này có thế nsuvên đơn trình bày theo ý kiến chú quan 

của mình bới vậy Thẩm phán chi tham khao. Đe làm rõ sự thật khách quan. 

Thấm phán phái phối hợp nghiên cứu nội duns’ hợp đồng kinh tế, các giấy tờ, 

tài liệu liên quan tới việc thực hiện hợp đổng đó.

Thám phán cần xem trong đơn kiện có đề cập tới việc khiếu nại của 

bên bị vi phạm với bén vi phạm hay quá trình thương lượng, hòa giải giữa 

các bên hay không. Trong nhiều quan hệ pháp luật, bên có quyền lợi bị vi 

phạm không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại thì mất quyén khởi kiện Việc 

xem xét quá trình thương lượrm, hòa giái giữa các bên giúp Thẩm phán nắm 

vững hơn các tình tiết của vụ án. hiếu được tâm tư, nguyện vọng của các bên 

dê có thò tiếp tục áp dụng các biện pháp hòa siài khác.

Thám phán cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu nguyên đơn đưa ra trons 

đơn kiện và trong những lần sửa dổi, bổ sung dơn kiện. Các yêu cầu của 

đưưnc sự phái cụ thê, rõ ràng. Từ các yêu cầu của nauyên đơn mà Thẩm 

phán xác định được giá trị tranh chấp, một tiêu chí quan trọng đè phân định

thám quyển xét xử sơ thẩm cúa Tòiì án cấp huyện hay Tòa án cấp tinh.
4.3.2. Ngh iên cứu vãn bán hợp đóng (dối với vụ án phát sinh từ 

tranh chấp họp đồng k inh  tế)

Vãn bán hợp dồng là nguồn chứng cứ quan trọng khi Tòa án giái quyết 

tranh chấp hợp đồng. Bới vậy. Thám phán cán phái nghiên cứu kỹ lưỡng vãn 

bản hợp đồng.

Khi nghiên cứu vãn bản hợp đổng. Thám phán cán lưu ý làm rõ tính 

chất của hợp đồng: hợp dong mua, bán hay hợp đồng liên doanh liên kết 

kinh tế; hợp đồng góp vốn hay hợp đồng vay: hợp đồng xây dựng hay hợp 

đồng vận chuyên... Tính chất của hợp done sẽ quyết định đến đường lối giải
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quyết tranh chấp hợp dồng đó. V i dụ. Nếu là hợp đổng mua bán thì người 

mua phái thanh toán đầy đù tiền hàng cho người bán. Nhưng nếu là hợp 

dồng liên kết kinh tế thì các bên phái cùng gánh chịu rủi IO. Tính chát hợp 

đồng không phụ thuộc vào tên gọi của hợp đồng đó mà do nội dung cứa hợp 

đồng quyết định.

Sau khi làm rõ được tính chát hợp đồng. Thám phán cán làm rõ hợp 

đồng giữa các bèn có hiệu lực hay không? Đè khẳng định điều này. Thám 

phán cần xem hợp đồng kinh tế dược ký kết giữa các bên có rơi vào các 

trường hợp vô hiệu quy định tại Điều 8 P LH Đ K T  hay không. Cụ thể là:

- Thẩm phán cán xem xét nội dung mà các bên thòa thuận trong hợp 

đồng có vi phạm điều cấm của pháp luật không. Thẩm phán cần lưu ý đến 

điều khoản đối tượng cúa hợp đồng để kháng định các bên có thỏa thuận 

thực hiện các công việc bị pháp luật cấm thực hiện như mua bán hàng câm. 

sản xuất, tiêu thụ hàng giả, vận chuyển hàng cấm lưu thông, dịch chuyên tài 

sản trái phép... hay không? Những điều cấm của pháp luật có thê dược quy 

định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau.

- Thẩm phán cần phải xem các bèn trong hợp đồng có đãng ký kinh 

doanh đé thực hiện cống việc đã thỏa thuận hay không? Đê khảng định diều 

này, Thẩm phán cần làm rõ các nghĩa vụ cụ thế mà mỗi bèn phái thực hiện 

trong hợp đồng là gì? Đê thực hiện nghĩa vụ đó, doanh nghiệp có cần đãng 

ký kinh doanh hay không?

- Thẩm phán cần phái lưu ý xcm đại diện các bên ký hợp đổng có đúng 

thẩm quyền hoặc có hành vi lừa dôi hay không? Nếu người ký hợp đổng 

không phải là người đại diện theo pháp luật của các bên thì Thẩm phán phái 

xem người đó có được sự uỷ quyền hợp pháp hay không? V iệc uỷ quyền có 

thể được thực hiện theo từng vụ việc cụ thổ hoặc uỷ quyền thường xuyên. 

Thẩm phán cần nghiên cứu kỹ vãn bàn uỷ quyền, điều lệ hoạt động của 

doanh nghiệp, quyết định mờ chi nhánh, vãn phòng đại diện, bản phân còng 

công tác giữa các chức danh quản lý doanh nghiệp, hợp đồng thuê giám 

đốc... để xác định rõ thẩm quyển đại diện và phạm vi thẩm quyển đại diện.

Thực tế có nhiều trường hợp khi ký hợp đồng, người ký không có giấy 

uỷ quyền nhưng hợp đồng đã được các bên chấp nhận và tại Tòa án các bên 

cũng không yêu cầu tuyên bô' hợp đồng vô hiệu thì Thẩm phán nên thừa 

nhận hiệu lực hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Nếu hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên rơi vào một trong các
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trườniỉ hợp bị pháp luật coi là võ hiệu toàn bộ thì Tòa án tuyên bò hợp đổng 

vô hiệu toàn bộ và xử lý theo quy dinh tại Điéu 39 PLHĐKT.
Trường ỉiơp hợp done kinh tô có hiệu lực pháp luật, Thám phán cần 

nghiên cứu kỹ nội dung hợp đổng dê xác định dược những quyền và nghĩa 

vụ cụ thế của tùng bèn phát sinh từ quan hệ hợp đổnu. Thám phán nên đặt 

biệt lưu ý tới những nội dung có liên quan đến tranh chấp. V í dụ, các bẽn 

đang tranh chấp về chát lượng hàng hóa thì Thẩm phán cần phái làm rõ chất 

lirựnu hàng hóa được các bén quy dinh như thế nào trong hợp đổng.

Kh i nghiên cứu nội dung hợp đồng. Thám phán không nên chi dựa vào 

câu chữ của hợp đồng mà nên phối hợp xem xét ý chí chung cúa các bên đế 

hiéu ban chất vấn đề. Các điểu khoản trong hợp đồns phái dược hiếu trong 

mối liên hệ với nhau, sao cho ý nshĩa cùa các điều khoán đó phù hợp với 

toan bộ nội dung hợp đổng.

Ngoài văn bán hợp đồng kinh tế, Thẩm phán cần nghiên cứu các phụ 

lục hợp đồng (nếu có), những thỏa thuận thay đổi một số nội dung hợp đồng 

hay biên bản thanh lý hợp dồntỉ. v ề  nguyên tác, những người ký phụ lục hợp 

đổng hay ký biên bản thanh lý hợp đồng cũng phái là người đại diện hợp 

pháp của các bên. Phụ lục hợp đồng chi có giá trị khi nó đi liền với hợp đồng 
chính.

4.3.3. Nghiên cứu các giấy tờ, tài liệu trong hổ sơ hoạt động của 
đươìtg sự.

Đương sự trong các vụ án kinh tê thường là các loại hình doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp cũng có hồ sơ hoạt động riêng của mình. Nghiên cứu 

hổ sơ hoạt động của đương sự giúp Thẩm phán nắm bát được nhiểu thòng tin 

liên quan đến tư cách dương sự. tư cách người đại diện tham gia tố tụng, đại 

diện ký kèt hợp đồng. Đối với vụ án phút sinh tù tranh chấp giữa công ty với 

thành viên công ty hoặc giữa thành viên công ty với nhau liên quan đến việc 

thành lập, hoạt động và giái thê công ty thì việc nghiên cứu hổ sơ hoạt động 

cúa công ty lại càng quan trọng.

Về cơ bản, hồ sơ hoạt động của dưưng sự bao gồm: Quyết định (hoặc 

giấy phép) thành lập, giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh (nếu đưưng sự là 

doanh nghiệp), giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu doanh 

nghiệp kinh doanh ngành nghé mà pháp luật yêu cầu phải có giấy phép hoặc 

chứng chi hành nghề), điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm (hoặc biên 

bán bầu) người đại diện cho doanh nehiệp. các quyết định hoặc nghị quyết

435



của cơ quan quán lý doanh nghiệp, các loại sổ sách của doanh nghiệp.

Nahiên cứu các giấy từ trong hồ sơ hoạt động cùa dươntỉ sự, Thám 

phán sẽ nắm được các thông tin sau dây:

- Tên, địa chỉ trụ sớ chính của đươn2  sự, địa chỉ chi nhánh, vãn phòng 

đại diện (nếu có);

- Ne ười đại diện theo pháp luát cùa đương sự.

- Ngành nghề kinh doanh của các bên (đối với vụ án phát sinh từ tranh 

chấp hợp đổne kinh tê);

- Tên, địa chí của thành viên, quyén-và nghĩa vụ cụ thê của các thành 

viên công ty, nẹuyên tác eiái quyết tranh chấp giữa các thành viên (đối với 

vụ án phát sinh từ tranh chấp trong nội bộ công ty).
4.3.4. Nghiên cứu giấy uỷ quyên tham g ia tô tụng
Như phần trẽn đã trình bày, đương sự trong các vụ án kinh tế thường là 

các pháp nhân. Pháp nhân thực hiện quyén và nghĩa vụ tô tụng thông qua 

người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền. Trườna hợp đại diện theo 

uỷ quyền thì Thẩm phán phái nghiên cứu kỹ giấy uý quyển.

- Về hình thức: Theo quv định cúa pháp luật thì việc uỷ quyền tham 

gia tô' tụng phái được làm thành vãn bán. Nếu đương sự uỷ quyén là cá nhàn 

thì văn bán uỷ quyén phải được cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Uy ban 

nhân dân xã, phường, thị trân chứng thực. Nếu đương sự uỷ quyén là pháp 

nhân thì văn bản úy quyền phái được người đại diện theo pháp luật của pháp 

nhân chứng thực và có đóng dấu của pháp nhân.
- Về nội dung: Thấm phán cần nghiên cứu nội dung giấy uý quyền đẽ 

xác định chính xác phạm vi uỷ quyển và thời hạn uý quyền. Nhiều trường 

hợp đương sự chỉ uý quyền cho người đại diện thực hiện một số hoạt động 

(V í dụ, cung cấp chứng cứ, thực hiện việc khai báo) hoặc chi tham gia một 

giai đoạn nào đó của thủ tục tố tụng (V í dụ, tham gia hòa giải, tham gia 

phiên tòa sơ thẩm...). Trong trường họp người uỷ quyền thay đổi nội dung uỷ 

quyền thì cũng phải làm thành vãn bản có chứng thực hoặc chứng nhận như 

khi uỷ quyển.

Khi nghiên cứu văn bản uỷ quyền, Thẩm phán cần lưu ý người được uỷ 

quyền có thuộc đối tượng bị cấm không được làm đại diện tham gia tố tụng 

không? Về vấn đề này, Thẩm phán có thể tham khảo Nghị định số 03/HĐTP 

ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán T A N D  tối cao về người đại diện, 

người bảo vệ quyền lợi cùa đương sự.
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4.3.5. Nghiên cứu bién hán láv lỏ i khai
Việc nghiên cứu biên han  lây lời k h a i  giúp 'lliam  phán xác định được 

dòi tuợne chứne m inh tron2 MI án.

Thông thường, Thẩm phán ntihièn cứu biên bán lấv lời khai của 

Iiiiuvén dơn trước, sau đ ó  là bién bán láy lời khai cùa  hị đơn và người có  

quyên lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuv nhiên, trorm thực tẽ, Thẩm phán không 

nhài thiết phái tuân thú nghiên cứu biên ban cứnu nhác như vậy. Thám phán 

có thô dồng thời nghiên cứu biên bán láy lời khai của nẹuyên đơn. bị đơn, 

người có nguyền lợi nghĩa vụ liên quan tronti mối quan hệ đối chiếu, so sánh 

với các chứrni cứ khác để làm rõ các vấn đố cán chứng minh.Thấm phán cần 

xác định nhữns vân đề nào cán làm rõ iroim vụ án và tiến hành nghiên cứu 

biên ban lây lời khai theo các nhóm ván lie dỏ. Các đương sự bao giờ cũng 

cune cấp những lời khai có lợi nhất cho họ, bứi vậy khi nghiên cứu biên bản 

lây lời khai, Thẩm phán cần đòi chiếu lời khai cua các đương sự với nhau; 

lời khai cua dương sự với lời khai cua nu ười làm chứng; đôi chiếu lời khai 

cua đinma sự. của người làm chứng với các giấy tờ tài liệu khác có trorni hổ 

sơ vụ án.

Khi nghiên cứu lời khai cua rmười có quvén lợi. nghĩa vụ liên quan. 

Thám phán cần xác định xem yêu cầu cùa họ là iù, quan hệ giữa yêu cầu cùa 

người liên quan với vụ án, yêu cáu của họ là độc lập hay phụ thuộc vào vêu 

cáu cúa rnzuycn đơn, bị đơn; có cơ sở để chấp nhận (hoặc bác) các ycu cầu 

đó hay không?

Nếu trong hồ sơ vụ kiện có biên bán lấy lời khai của người làm chứng 

thì Thám phán cũng phái nghiên cứu kỹ lời khai cùa họ. Nếu trong vụ án có 

nhiều người làm chứng thì Thẩm phán phái lán lươt nghièn cứu lời khai của 

từnu người. Kh i nghiên cứu biên bán lấy lời khai cùa người làm chứng. 

Thẩm phán thường nghiên cứu lời khai của người làm chứng chứng minh 

cho ý kiến của nguyên đơn trước, sau đó đến lời khai của người làm chứng 

chứng minh cho ý kiến của bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khi nghiên cứu lời khai của người làm chứng, Thẩm phám cần lưu ý 

xem xét quan hệ giữa người làm chứng với các đương sự, lợi ích của người 

làm chứng trong vụ kiện, những điếm mâu thuẫn trong lời khai của người 

làm chứng với lời khai của các dương sự và các chứng cứ khác trong hồ sơ 

vụ án... để dánh giá tính chính xác, dộ tin cậy trong lời khai của người làm 

chứng.

437



4.3.6. Nghiên cứu các giàv tờ, tài liệu khác liên quan đến vụ án.
Hổ sơ vụ án kinh tê còn bao gồm nhiều loại giấy tờ. tài liệu khác nhau 

với siá trị chứng cứ khác nhau.

Các giấy tờ. tài liệu này có thể được Thẩm phán nghiên cứu riène hiệt 

hoặc dồng thời khi nghiên cứu biên bản lấy lời khai của đương sự và ncười 

làm chứne để làm rõ time vân đề cần chứng minh. Giây tờ, tài liệu có liên 

quan đến vụ án có thế là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán cùa doanh 

nehiệp, phiêu thu, phiêu chi, cône vãn trao đổi giữa các bên, kết luận giám 

định, khiếu nại của bạn hàng, biên bản định aiá tài sản. biên bán đối chất, 

biên bán aiao nhận hànỉĩ hóa, sản phẩm...

Kh i nghiên cứu những giấy tờ. tài liệu này, Thẩm phán cần lưu ý tới 

nguồn gốc hợp pháp và mức độ tin cậy của tài liệu; sự liên hệ giữa các giây 

tờ, tài liệu này với các vấn đề cần chứng minh.

Đổi với kết luận eiám định. Thẩm phán phải nghiên cứu kỹ nội dune 

cua két luận, xem xét tính khách quan, tính khoa học của quá trình thực hiện 

việc giám định, sự đầy đủ và tính chính xác của các tài liệu giám định:

Đối với các tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài. Thẩm phán cần xem xét 

tính khách quan cúa người dịch và tính chính xác của tài liệu dịch.

Đối với biên bàn định giá tài sản, Thẩm phán phải xem tính hợp pháp 

của việc thành lập Hội đồng định giá, quyết định định giá cúa Hội đổng, sự 

phù hợp giữa giá tài sản theo kết luận cùa Hội đổng định giá và giá tài sàn 

trên thị trường tại thời điểm định giá.

5. PHIÊN TOÀ KINH TỂ s ơ  THAM

5.1. Chuẩn bị cho việc mở phiên toà
5.1.1. Lên lịch  xét xử
Sau khi đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và tổ chức hoà giải 

nhưng không thành, cẩn tiến hành ngay bước chuẩn bị cho việc đưa vụ án ra 

xét xử bằng việc ra quyết định đưa vụ án kinh tế ra xét xử (Điều 36) vào thời 

gian đã dự kiến trước. Trong thực tế, quyết định đưa vụ án kinh tế ra xét xử 

được chuyển giao cho các bên đương sự ngay sau khi tiến hành hoà giải 

không tliành.
Nội dung quyết định phải ghi đầy đủ họ tên những người tiến hành tô 

tụng như: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, K iểm  sát viên (nếu V iện kiểm sát 

có yêu cầu tham gia phiên toà), Thư ký phiên tòa.
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5.1.2. Làm  việc với Viện kiếm sát, H ó i thấm nhãn dán va luật sư

- Đói với Viện kiểm sát
Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu tham cia phiên toà thì Toà án phái 

chuvén hồ sơ cho Viện kiếm sát nsihiên cứu để chuẩn bị cho việc tham gia 

phiẽn [oà trong thời hạn 5 ngàv. Hổ sơ vụ án cũng có the được chuyển cho 

Viện kiếm sát đế nghiên cứu trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Nếu giữa Toà án và Viện kiếm sát có ý kiến khác nhau về đánh giá 

chứng cứ, về hướng giãi quyết vụ án thì trong giai đoạn này giữa Kiểm sát 

viên và Thẩm phán phụ trách vụ án cần có sự trao đổi trước. Viện kiểm sát 

có the trao đổi trực tiếp hoặc bần2 vãn bản với Toà án về những vấn để cần 

điều tra bổ sung. Toà án có trách nhiệm kịp thời đáp ứng yêu cầu của V iện 

kiêm sát vể điều tra bổ sung. Trong trườnc hợp thấy có thể điều tra bổ sung 

được tại phiên toà thì Toà án thôns báo cho Viện kiểm sát biết, khi cần thiết 

có thế báo cáo lãnh đạo hai ngành để giái quyết. Nếu sau khi đã trao đổi ý 

kiến mà vẫn chưa có sự nhất trí thì từng ngành vẫn tiến hành công việc theo 

thẩm quyén cùa mình.

- Đối với Hội thẩm nhân dân

Đổng thời làm việc với Viện kiểm sát thì Toà án phái liên hệ với Hội 

thẩm nhân dân và sắp xếp thời gian cho Hội thẩm nhân dân nghiên cứu hồ 

sơ, trao đối với Hội thẩm nhân dân về những vân đề vướng mắc nếu có trong 

quá trình Hội thẩm nhàn dân nghiên cứu hồ sơ. đê trên cơ sở đó thống nhất 

với Hội thẩm nhân dân vể những nội dung cơ bán sẽ đưa ra xét hỏi tại phiên 

toà.

- Đôi với luật sư

Toà án phải gửi quyết đinh đưa vu án ra xét xử cho luât sư nhằm bảo 

đảm sự có mặt của họ tại phiên toà đê’ họ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền 

lợi hợp pháp cho đương sự mà họ bảo vệ.

- Đối với các bên tham gia tố tụng

Trên thực tế, ngay khi Toà án giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho 

các đương sự thì giao luôn cả giấy triệu tập họ đến phiên toà.
5.1.3. Nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ cho việc xét xử tại phiên

toà

Đây là một bước quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả xét xử tại 

phiên toà. Thẩm phán phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ để bảo đảm là hồ sơ đã 

thực sự đầy đủ. chặt chẽ, nhằm mục đích tập hợp được những vấn đề cần làm
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sána tỏ tại phièn toà dể việc áp dụrm pháp luật dược chính xác, dime đán và 

khách quan nhằm ra được một ban án đúnc đán và có sức thuyết phục đồi 

với các bên đương sự.

Thực tè trorm giai đoạn điểu tra. thu thập chứng cứ, Thẩm phán đã phải 

dồna thời nghiên cứu hổ sơ, nehièn cứu pháp luật áp dụng. Đen eiai đoạn 

chuẩn bị cho việc mớ phiên toà thì chú yếu là rà soát, sắp xếp lại hổ sư một 

cách khoa học như: sắp xếp thành một tập riêng các tài liệu cúa nguyên dưn. 

cùa bị dơn, cúa rmười có quyền và nghĩa vụ liên quan, các tài liệu tố tụng để 

đánh bút lục. Cóng việc này hết sức cần thiết để phục vụ cho quá trình xct 

hòi tại phiên toà khi cần trích dẫn bút lục trong hổ sơ đế biết được các bên 

tham gia tố tụne xuất trình tài liệu, chứng cứ đã đầy đủ chưa, nếu phát hiện 

còn thiêu phái yêu cầu bổ sung nsay (ví dụ như có thế thiếu tài liệu về hổ sư 

pháp nhãn, vé vãn bản uý quyền, vể chứna cứ chứng minh...).

Tiếp theo là việc chuẩn bị đề cương xét hỏi tại phiên toà. Thấm phán 

phải hình thành được những nội dung cơ bán sẽ được lần lượt đưa ra xét hỏi 

và làm sáng tỏ tại phiên toà. Trẽn thực tế, để tránh tình trạng một vân dể lặp 

di lặp lại, mỗi nội dung cần xét hỏi phai trích dẫn hồ sơ đẽ khi xél hỏi đến 

nội dune nào là xong dứt điếm nội dung đó. Để cương xét hỏi được chuẩn bị 

cụ thê, cán thận sẽ là yếu tô quyết định tính khoa học, hợp lý của một phiên 

toà, tránh tình trạng phiên toà diẽn biến một cách dài dòng, có những nội 

dung không cần thiết thì dế đương sự trình bày dài hoặc lặp đi lặp lại trong 

khi nội dung chủ yếu cán làm sáng tỏ thì lướt qua.

5.2. Hoãn phiên toà

Khi Toà án đã giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho những người tham 

gia tố tụng thì việc hoãn phiên toà không thể tùy tiện được. Trước hốt viêc hoãn 
phiên toà phải tuân theo các căn cứ đã được quy định tại Điểu 49 

PLTTGQCVAKT. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý một số trường hợp cụ thể sau:

֊ Đương sự vắng mật lần thứ nhất có lý do chính đáng. Theo hướng 
dẫn tại Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19/1/1990 của T A N D T C  thì đương sự 

nếu là bị đơn đã được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đến phiên toà 

thì Toà án xét xử vụ án váng mặt họ theo quy định tại khoản 7 Điều 49.

Ngoài ra, trong một sô' trường hợp cụ thể, mặc dù Điều 49 

P LT T G Q C V A K T  không quy định, nhưng nếu có một trong các bên đương 

sự có yêu cầu hoãn thì Hội đồng xét xử sẽ tùy theo tình hình thực tế để có 

quyết định hoãn phiên toà. Cụ thể:
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- Yêu cáu hoãn phiên toà đẽ mời luật sư (hoặc luật gia) bào vệ quyền 
và lơi ích hợp pháp cho  đưưnu SƯ.

- Hoãn phiên toà đế yêu cáu sự có mặt cua nhân chứng, siám định 

viên... Tron2 trường hợp này phai tùy thuộc vào hò sơ và thực tế có cần sự có 

mạt cua nhân chứna hay mám dịnh viên hay không, (nếu trong hồ sơ dã có 

lời khai nhàn chứng, dã có két luận giám định thì việc họ có mặt tại phiên 

toa là không cán thiết).

- Theo hướng dẫn tại Côn» văn sỏ' 305/NCPL nsày 22/12/1990 của 

T A N D  tối cao thi trong trường hợp Hội đổng xét xử đang điểu hành xét hói 

tại phiên toà mà tháy cán phái có thời gian đè diéu tra, xác minh thèm, cần 

xem xét hiện trường, vật chứiiii... thì có thế hoãn phiên toà dế thực hiện các 

việc Irèn.

Tuy nhiên, việc hoãn phiên toà hay vẫn tiến hành xét xứ váng mật 

đươna sự cũnu cần phải được Hội đồng xét xứ phân tích và quyết định sao 

chi՝ bao đám quyền lợi cho đươniỉ sự cũng như báo đám các quy dịnh của tỏ 

tụntĩ. nêu khon LI sẽ xảy ra tình trạng chính Toà án vi phạm tỏ tụng.

:: T liii tục hoãn phiên toù

Nói chung, việc hoãn phiên toà cũng cần phái thực hiện đúna các quy 

định chung.
- Nếu trước khi mỏ phiên toà mà đương sự đã có đơn xin hoãn phiên 

toà thì Toà án vẫn nên mở phiên toà và Hội đồng xét xứ xem xét đơn, lý do 

xin hoãn phiên toà có chính dáng hay không.

- V iệc hoãn phiên toà được ghi vào bút ký biên tòa và phải thực hiện 

bàng vãn bán (Quyết dịnh hoãn phiên toà).

5.3. Thủ tục tiên hành phiên toà SƯ thíim

ai Chuẩn bị khai mạc phiên toà (Điều 45)

Phiên toà được người tiến hành với sự có mặt của các đương sự hoặc 

người đại diện của đươrm sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

đương sự. Nếu Viện kiếm sát có yêu cầu tham gia phiên toà thì phải có mặt 

Kiểm sát viên. Neoài ra phiên toà phải có mặt của người làm chứng, người 

giám định, người phiên dịch nêu sự có mật của những người này là bắt buộc.

Thư ký kiểm tra sự có mặt của đương sự, người đại diện của đương sự, 

luật sư, nsười làm chứng, người giám định (nếu có), người phiên dịch (nếu 

có) và phổ biến nội quy phiên toà cho họ trước khi khai mạc phiên toà, Khi 

phổ biên, Thư kv phải đứnc dậy.
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hi Tlui tục bắt đáu plìiên toù: (Điều 46) Thú tục bát dầu phiên toà 

dược tiến hành theo trình tự sau:

- Chủ tọa tuyên bô' khai mạc phiên toà và đọc toàn bộ nội dung quyêt 

định dưa vụ án ra xét xử.

- Chủ tọa kiếm tra sự có mặt và các thôrm tin về đương sự được triệu 

tập đến toà như:

+ Tên chính thức của pháp nhàn;

+ Tên giao dịch quốc tế (hoặc viết tát);

+ Địa chi chính thức khi thành lập hoặc đãng ký kinh doanh;

+ Địa chi hiện nay của đương sự.

- Chù tọa kiểm tra tư cách của những neưừi đại diện cho dươnc sự. 

Nếu đại diện hợp pháp (Giám đốc, Tổng giám đốc) không tự mình trực tiếp 

tham gia phiên toà được mà uỷ quyền cho người khác đại diện thì Toà án 

phải kiểm tra giấy uỷ quyền: nội dung, phạm vi uý quyền và họ có chấp 

nhận sự uỷ quyền làm đại diện cho pháp nhân tại phiên toà hay không.

Trong trường hợp người được triệu tập mà vắng mặt thì phái căn cứ 

vào các quy định cụ thể trong phần hoãn phiên toà để Hội done xét xứ quyết 

định việc hoãn hoặc tiếp tục phiên toà.

- Chủ tọa giới thiệu theo thứ tự: các thành viên Hội đồng xét xử: Kiếm  

sát viên; Thư ký phiên toà; người giám định (nếu có); luật sư (nếu có).

- Chủ tọa phổ biến và giải thích các quyền và nghĩa vụ tại phiên toà 

cho các đương sự theo Điều 21 (chí những quyền, nghĩa vụ tại phiên toà) 

như sau:
+ Nguyên đơn có quyền thay đổi yêu cầu của mình. Bị đơn có quyển 

phản bác yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề đạt yêu càu có liên quan đến yêu 

cầu của nguyên đơn. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể có yêu 

cầu độc lập với bên đương sự khác.

+ Được đưa ra chúng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình, được biết 

vể các chứng cứ mà đương sự khác đưa ra.

+ Yêu cầu thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm  sát viên, 

Thư ký phiên toà, người giám định, người phiên dịch như đã giới thiệu. Về 

quyền này, phải giải thích rõ cho các đương sự như sau: Nếu thấy những 

người này có liên quan tới vụ án làm cho việc xét xử không được công bằng.

+ Được tham gia tranh luận, hoà giải tại phiên toà.

+ Được quyển kháng cáo bản án.
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-Ւ Phái trá lời những cáu hoi của Hội đổ nu xét xứ cũng như cùa đại 

diện Viện kiếm sát và chịu trách nhiệm vé lời trình bày cúa mình.

+ Cò rmhĩa vụ cuníỉ cáp đay đu nhĩrne chứnii cứ cần thiết liên quan đến 

veil call cùa mình.

+ Cháp hành nghiêm chinh nội quy phiên toà.

Sau khi phcS biến của quyên và níihĩa vụ, nếu có người có yêu cầu thay 

đói nhữne ne ười tiến hành to tune thì Hội đồna xét xử xem xét và quyết 

định. Trước khi Hội đổng xct xử vào thào luận phải hỏi ý kiên cúa Kiểm  sát 

viên và luật sư (nếu có).

Trường hợp qua xem xót yêu cầu thay đổi có cơ sở đê chấp nhận 

nhưng khôrm có nạay người đế thay thê thì phái hoãn phiên toà.

- Tiếp theo là phần ciái thích cho người 2 Ìám định, người phiên dịch 

vé quvèn. nghĩa vụ cùa họ như sau:

+ Người giám định có quyền: Đặt câu hỏi về những vấn đề có liên 

quan đèn đối tương aiám định.

+ Nsười phiên dịch có nehĩa vụ phái phiên dịch trung thực, chính xác.

Ne ười íiiáin định và nsười phiên dịch phái cam đoan làm tròn nghĩa vụ 

cua mình tại phiên toà.

- Tiếp theo là phán giai thích nghĩa vụ ne ười làm chứng như sau: Trình 

bày tru nu thực tất cá nhữnc eì mình biết vé vụ án và phái chịu trách nhiệm 

vé lời trình bày của mình. Hỏi họ có cam đoan như vậy không?

Nếu tháy người làm chứnu có thể bị ánh hướng bởi lời khai của người 

khác thì chủ tọa cho cách ly neười làm chứng với nhũng người khác trước 

khi lấy lời khai của làm chứng.

- Cuối cùng chủ tọa hói dương sự hoặc người đại diện của đương sự, 
Kiểm sát vicn về việc cung cấp thém chứng cứ hoặc yêu cầu triệu tập thêm 

người làm chúmg. Nếu có người yêu cầu thì Hội đồng xét xử xem xét và 

quyết định.

Trên đây là trình tự diễn biến trons phán thù tục bát đầu phiên toà 

dược quy định cụ thế trong tố tụng. Thù tục này được tiến hành đầy đủ, 

chính là cơ sở đảm bảo cho phán nội duniỉ xét hỏi tại phiên toà.

<•/ Thủ tục xét hỏi {Điều 47): Đây là thủ tục cơ bàn và quan trọng nhất 

của phiên toà. Tất cả các tình tiết của vụ án sẽ được Hội đổng xét xử xác 

định đầy đủ bằne cách nghe lời trình bày của những người tham gia trong 

quá ninh xét hòi. Thấm phán chu tọa cân cứ vào nội dung bản để cương xét

443



hòi dã chuẩn bị trước dê xét hoi lần lượt từng nội dung nào chưa rõ thì có thế 

hỏi thêm ngoài dé cương dê nhằm mục đích làm sáng tỏ ván đẽ.

- Đồng thời trong quá trình tiến hành xét hói nếu có nhãn chứnu, giám 

định để làm sáng tỏ vấn đé thi cho họ trình bàv đế kết thúc luôn một vân dề. 

Trong tò tụnti có đưa ra trường hợp xem xét vật chứng, nhưny thôrm thường 

trong các vụ án kinh tế, tình tiết này rát ít đặt ra.

- Kh i tiến hành hỏi phái lưu ý không hói lại các câu hỏi dã dược dặt ra 

và phải theo nguyên tắc: Hội đồng xét xứ hói trước (trong đó: Chu tọa hỏi 

trước, sau đó nếu thấy chưa đú hoặc chưa rõ thì các thành viên còn lai hỏi 

tiếp); sau đó đến Kiếm sát viên; người ciám định (chi đưực dặt câu hỏi vé 

những vấn đề liên quan đến đôi tượng eiám định); người báo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự.

- Cuối cùng, có quyền đề xuất với Hội đồng xét xử nhữnti ván đê cần 

được hỏi thêm nhàm mục đích làm sáng tỏ sự thật vụ án.

- Nguyên đơn. bị đơh, người có quyền lời nshĩa vụ liên quan, người 

làm chứng, người giám định phái trình bày được hết và đầy du các tình tiết 

của vụ án trong quá trình xét hói.

- Khi đã không còn ý kiến nào khác thì chú tọa phién toà tuyên bó kết 

thúc phần xét hỏi đế chuyển sang phán tranh luận.

di Thủ tục tranh luận (Điều 48): thú tục này dành cho các bèn dương 

sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa đương sự được đặt câu hỏi 

với nhau nhằm mục đích tranh luận, nêu quan điểm cúa mình vẽ việc giải 

quyết vụ án. Đưa ra các phương án đê hoà giải với nhau và ý kiến cuối cùng 

của mỗi bên về việc giải quyết vụ án.

- Đê cho phía nguyên đơn trình bày quan điểm trước, sau dó là bị dơn 
và nsười có quyển và nghĩa vụ liên quan trình bày. Nếu có luật sư báo vệ 

cho đương sự thì ĩuật sư có thê trình bày rổi đương sự bổ sung. Sau đó, ít 

nhất mỗi bên được quyển tranh luận hai lần.

- Sau khi các bên đã hết ý kiến tranh luận, chù tọa phiên toà nghe 

Kiểm sát viên trình bày ý kiến giải quyết vụ án.

- Trường hợp nếu người khời kiện nít đơn kiện, hoặc nếu các bên thoả 

thuận dược với nhau thì Kiểm  sát viên vẫn phải có ý kiến về việc đó trước 

khi Hội đồng xét xử ra các quyết định như đình chi việc giải quyết vụ án 

hoặc công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

- Kết thúc phần này, chủ tọa phiên toà tuyên bỏ' nghị án.
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l í  Thù tục HỊỉhị án (Diéìi 51): Là thu tục tố tụng quy định các nguyên 

tắc làm việc cùa Hội dốní* xót xứ khi nuhị án. đó là: các quvết định của Hội 

đồniỉ xét xử phai được tát ca thành viên thào luận và quyết định theo đa số. 

Phai có biên bán ehi các ý kiến dã thào luận và quyết định cùa Hội đổng xét 

x ử  vó m ọ i  t'mh tiết c ủ a  vụ  án.

- Chi các thành viên Hội đồne xét xử mới được tham gia nghị án đó là: 

Thám phán chú tọa. Thẩm phán thành viên và Hội thẩm nhân dân. đó là 

nguyên tắc nghị án.

֊ Vé nội dun” nghị án: Hội đổng xét xử sẽ cân nhác phàn tích các 

chứng cú tronc hổ sơ. đối chiếu với quá trình xét hỏi tại phiên toà và cãn cứ 

văn ban pháp luật đế áp dung cho tìrns vân d í cùa vụ kiện.

- Thu tục tiến hành nghị án: Hội thám nêu quan điếm trước, rồi đến 

Thám phán và cuối cùng đến ý kiến chủ tọa phiên toà. Các thành viên Hội 

đỏng xét xử đều có quyền ngang nhau khi phát biểu V kiến, phân tích nội 

dung vu kiện.

- Biên ban nghị án được một trong các thành viên Hội đồng xét xứ 

(thỏmi thường là chú tọa) lập, trong đó ghi tất cả các ý kiến phát biểu của 

các thành viên Hội đồng xét xử. Salt đó sh diều luật áp dụng và quyết định 

cứa Hội dổns xét xử theo ne uyên tác thống nhát 3/3 hoặc ít nhất là theo đa 

số 2/3 thành viên Hội đổng xét xứ.

Nóu có một thành viên không thông nhát thì phái ghi ý kiến báo lun 

cứa thành viên đó vào hiên bán.

Biên bàn phái được các thành viên Hội đổns xét xử xem lại. thông 

thườnn do người lập đọc lại. Sau đó từng thành viên ký, ghi rõ họ tên vào 

biên hán.

* Nếu trong quá trình rmhị án. có đicn; nào chưa rõ, có mâu thuẫn giữa 

diễn biến tại phiên toà với tài liệu có trong hò sơ, Hội đồng xét xử phải ra xét 

hói lại. Lúc đó chú tọa phiên toà tuycn bố lý do xét hói lại. Trình tự tiếp theo 

như đã nêu ớ phần xét hỏi và tranh luận. Tuy nhiên Hội đồng xét xử chi xét hỏi 

lại những điểm chưa rõ khi nghị án chứ không phái xét hỏi lại toàn bộ vụ kiện.

Qua xct hỏi lai, nêu chưa thê rõ đươc l inh tiết vu án do hồ sơ chứng cứ 

chưa đủ cần phải xác minh bổ sung thì Hội đồng xét xừ tuyên bố tạm dừng 

phiên toà dể xác minh bố sung chứng cứ trong một thời gian thích hợp do 

Hội dổne xét xừ quy định (theo tinh thán hướng dẫn tại Công văn số 

305/NCPL cùa T A N D T C  đã nêu tại phần hoãn phiên toà). Hết thời gian bổ
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sung xác minh chứng cứ, Hội đồng xét xử mỡ lại phiên toà từ đáu, xem xét 
toàn bộ nội dung vụ kiện.

e. Tuyên ủn: Sau khi nghị án - Hội đổng xét xứ trớ vào phònti xir đẽ 
tuvên án:

- Việc tuyên đọc bản án do chù tọa phiên toà thực hiện. Chủ tọa phái 
đọc toàn văn bản án.

- Kh i chú tọa phiên toà đọc bán án - các dươnc sự phái đứm.’ tại chỏ.

Sau khi tuyên án xong, chú tọa có thể nhác lại quyền kháns cái) cho
các đương sự.

5.4. Các thù tục sau phiên toà

Phđn này thuộc trách nhiệm của Thư ký phiên toà - nhưnsi Thám phán 
cần nám được đế đôn đốc Thư ký thực hiện đúrm quy định của Pháp luật.

a. Cấp trích lục bán án (hoặc quxết dinh): Ngay sau khi phicn toà kết 
thúc, đương sự được Toà án cấp trích lục bán án hoặc quyết định vé vụ án - 

thường là phần quyết định cúa bán án. Phán toàn vãn bán án dược sao lại và 
cấp bản sao trong vòng 10 ngày cho đương sự để họ thực hiện quycn kháng 

cáo (nếu có yêu cầu kháng cáo).
- Nếu có đương sự vắng mặt tại phiên toà thì Toà án phái làm thù tục 

chuyển giao hợp lệ bản án cho họ:
+ Nếu vắng mặt có lý do thì chuyên giao bàng cách mời lẽn, hoặc 

cùng địa phương nơi có trụ sở (địa chì) đương sự đẽ chuyển giao trực tiếp.
+ Trường hợp cố tình váng mặt. khi xử phái thông báo trên phưưng 

tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại địa phương thì khi chuyên giao kết quá 
xét xử cũng phái làm như vậy.

h. TrontỊ íh('ri hạn còn quyền khátĩíỊ cáo, nếu có dương sự kháng cáo. 

Toà án phái nhận đơn và hưimạ dẩn họ làm thủ tục nộp dự phi khániỊ cáo 
200.000 đ.

Nếu đương sự kháng cáo quá thời hạn tại Điều 61 Pháp lệnh. Toà án 
vẫn phái nhận đơn: hướng dẫn nộp dự phí kháng cáo quá hạn, ghi lời trình 
bày của đương sự về lý do kháng cáo quá hạn. Sau dó làm tờ trình và gửi hổ 

sơ lên cấp trên (phúc thẩm).

c. Hết thời hạn khánՀ cáo, trước khi chuyên hồ sơ lên cấp phúc thẩm, 

Toà án phải lập thông báo kháng cáo (kháng nghị nếu có) cho đương sự và 

Viện kiểm sát cùng cấp biết - thông báo phải chuyển cho đương sự và Viện 

kiêm sát.
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6. K Ỷ  N Ă N G  V IẾ T  Á N  K IN H  TÊ

6.1. Va i trò của hán án và yêu cầu đòi với bán án

6.1.1. Khá i niệm chung
Quvết định và bàn án là những vãn ban tô tụng được Thấm phán dưa ra 

tronc quá trình ciài quyết một vụ án. tuy nhiên chúng có một số đặc trưng 

khác nhau như sau:

֊ Quyết định: là văn bán được Toà án dưa ra để giải quyết các vấn đổ 

tỏ tụniỉ phát sinh từ hoạt độnti xét xứ (như quyết định tạm đình chi hoặc đình 

chi. quyết định dưa vụ án ra xét xứ. quyết định áp dụng biện pháp khấn cáp 

tạm thời... Háu hết các quyết định đều không giái quyết tranh chấp về một 

nội dumz (trừ quyết dịnh cỏnc nhặn sự thoa thuận cùa các đương sự). Và 

CŨI1ÍÍ có loại quyết định của Toà án thì đươna sự có quyền kháng cáo, Viện 

kiếm sát có quyền kháng nghị, ngược lại có loại quyết định cùa Toà án, 

đươmi sự và Viện kiếm sát khòm: cỏ quyền trên.

- Bán án là một vãn bán tó' tụng cùa Toà án nhằm xác định sự thật 

khách quan và đưa ra kết luận cuối cùng dè giái quyết tranh chấp về mặt nội 

dune mà cụ thể là chấp nhận hay không chấp nhận yêu cáu cúa đương sự; nó 

cũnu là vãn bán tố tụng kết thúc một giai đoạn tố tụng nhát định (xét xứ sơ 

thám hay xct xứ phúc thẩm) và tát nhiên tuỳ từng giai đoạn tố tụng thì đương 

sự hoặc Viện kiểm sát có quyền kháng cáo hoặc kháng nghị.
6.1.2. Va i trò của bản án
Bán án các loại án nói chuna và bán án kinh tế nói riêng đều có những 

vai trò sau đày:

Thứ nhai, bán án dược tuyên nhãn danh Nhà nước “Cộng hoà xã hội 

chú nghĩa Việt Nam” , trong dó dua ra phán quyết cụ thê để bảo vệ quyển và 

lợi ích hợp pháp của các đương sự. báo vệ pháp chê XH C N , bảo vệ lợi ích 

eône cộng, duy trì trật tự trong kinh doanh.

Thứ hai,  thông qua việc phân tích vụ án dầy đù, vận dụng pháp luật 

chính xác, bản án góp phần giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật của công dân 

nói chung và của các chủ thế doanh nghiệp nói riêng.

Thứ ha, bàn án tạo cơ sớ thực tiễn cho việc đánh giá mức độ phù hợp 

của các quy định pháp luật đối với thực tế, qua đó giúp các nhà xây dựng 

pháp luật có định hướng hoàn thiện pháp luật.

Thứ tư, thông qua việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động 

kinh doanh, bản án kinh tế góp phần tạo mỏi trường kinh doanh lành mạnh
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trong nền kinh tê thị trường theo dịnh hướng XH CN .

Thứ năm. những bán án điến hình phần nào c ó  V nahĩa để tham khao 

cho những người đang tham gia vào hoạt động xét xir và cũng dế dúc rút 

nhĩmg kinh nshiệm xét xử.
6.1.3. M ột sô yêu cấu cụ thế

Xuất phát từ vai trò quan trọng nêu trên, bản án phái đáp ứnu được một 

số vêu cầu sau:

/. Bán án phải chính xác, đúnạ pháp luật

Đây là yêu cầu hàng đầu đối với mọi bán án, tronc đó có bàn án kinh 

tế. Bán án chính xác, đúng pháp luật là bán án được tuyên với sự tuân thủ 

chặt chẽ những quv định của pháp luật nội dung và pháp luật hình thức, phù 

hợp với sự thật khách quan cúa vụ án.

Để ra được bán án chính xác, đúng pháp luật, Hội đồng xét xừ phái 

làm rõ các tình tiết liên quan đèn vụ án, đánh giá toàn diện chứng cứ. biết 

cách vận dụng các quy định pháp luật nội duns để điều chinh quan hệ pháp 

luật đans tranh chấp.

/7. Bán ủn phái củ căn cứ

Là bản án trong đó mọi tình tiết liên quan đến vụ án và có giá trị cho 

việc giải quyết vụ án đều phái được xem xét. đánh giá toàn diện, khách 

quan. Các chứng cứ trong vụ án phái đầy đủ, đáng tin cậy và phái dược Toà 

án thu thập phù hợp với quy định cùa pháp luật tố tụng. Các quyết định cụ 

thê’ trong bản án phái dựa trên những luận chứng vững vàng. Biểu hiện cụ thê 

của tính có căn cứ của bãn án là khi đọc bản án, những người quan tâm đều 

có thể hình dung một cách đầy dủ các nội dung cơ bán của vụ án và có thể 

đánh giá được cách thức giải quyết vụ án của Toà án là chính xác hay không 

chính xác.

//'/'. Bản án phải ctáx (lú, ngắn gọn, dễ hiểu và rõ  ràng

Bản án đầy đủ là bán án thê hiện được các nội dung lién quan đến vụ 

án và phải giải quyết tất cả các yêu cầu mà đương sự đưa ra. về  nguyên tắc, 

không một yêu cầu nào cúa đương sự đưa ra mà không được Toà án xem xét 

và giải quyết. Mọi quyết định cúa Toà án phải được ghi nhận trong bán án.

Bản án đầy đủ nhưng phải ngắn gọn, súc tích: Đầy đú nhưng không 

thừa; ngắn gọn nhưng không thiếu. Những tình tiết nào không có ý nghĩa 

cho việc giải quyết vụ án thì không cần thiết đưa vào bàn án.

Một yêu cầu rất quan trọng của bản án là bán án phải rõ ràng, cụ thể.
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CYu quvét (lịnh dưa ra tron SI hán i'm phái có mỏi cách hicu duy nhất và không 

clirưc kcm theo bãi kv một diêu kiẹn nào. theo kiẽ՝u: Noil... էհ՝!... V í du: Nếu 

cổne ty A  đòi dược tiền cua UHIU tv B llVi phái có nuhĩa vụ thanh toán cho 

cỏnII ly c.

N c o à i  ra. ban án phái (tược v iê i với Iiìỉón n g ữ  troim s á n s .  Ilian dị. dé  

hiẽu. khõnc dùnc nhửnii hình ánh ví von. hóng bay. Các thuật niũr pháp lý. 

thuat niiữ kinh doanh sứ dụnạ trnns hán án phái chính xác và phổ ihõnii. Các 

vàn đé tromi bán án được trình bày theo bo՛ cục chặt chẽ, hơp lý: các sự kiện 

đưa ra phai cỏ sự tián kết, xâu chuỗi và theo một mạch chung.

iv. N ộ i clunạ và cơ  cứu p liừ i lựỉỊì ly - khoa học; Bàn án phá i tuàtì thú 

m ọt t r ìn li tự, h ố  cục nhất (tịnh.

Tuy bàn án nói chune và ban án kinh tè nói riêng chưa có quy định cụ 

thê vồ cách viết nhưníi nhìn cluiniỉ dcu đirơc viẽt theo một bỏ cục nhát dinh 

eổm 4 phán sau:

* Plìần mỡ (hill

Phán này phai chi các էհօո՚շ tin vổ số han án. sò thụ lý; Toà án liến 

hành xót xứ; thành phần nhữrm người tic'll hành ló tun” ; ncày xét xứ. địa 

điếm xót xử; các thônc tin vé dirơnu sự. ncirời dại diện của dươnii sự, nuười 

báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đươim sự.

* Phấn nội ւհէՈՀ vụ án

Phần này ghi một cách ván tát các vàn đồ liên quan đên vụ án; ý kiên 

trình bày cùa các bên tại phiên toà: các you cáu cụ thó nhờ Toa án eiãi 

quvct; V kiên của các dươmi sự và cua người háo vệ quvén lợi của đương sự: 

V kiên c u a  Viện kiếm sát.

Hluín nhận dinh

Trong phần này, Hội đổng xót xứ phai đưa ra nhặn xét cua mình vé 

toàn bộ vu kiện đế làm rõ sự thật khách quan cửa vụ án và làm sáng tỏ từng 

vấn để Toà án phái giai quyết theo yêu cấu cua đươniỉ sự.

* Plìàn quyết (linh

Ó phần này. Hội dồne xét xử phái dưa ra những quyết định cụ thê đô 

giai quyết nội dune vụ án. tron‘4 dó có ca mức án phí mã mỗi bên đươne sự 

phái chịu.

Về mật hình thức, bán án kinh tế khúne có lù khác biệt lớn so với banL.  L  •

án dân sự. Bán án phái có đầy du chữ ký cua các thành viên Hội đổne xét xử 

và dược dóng dấu xác nhận của Toa án.
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6.2. Kỹ nâng viết bán án kinh tế

Có thể nói bản án là két quá tons hợp cùa nhũng hoạt động tố tụng 

phức tạp, vì vậy viết bán án là một vấn đé không dưn gián mà trona đó đòi 

hói Thẩm phán phái nám vững nội dung toàn bộ vụ án. các chứng cứ tài liệu 

có trong hồ sơ, phải có khá nãrm phân tích sâu sắc và lập luận chật chẽ theo 

phương pháp chứng minh, so sánh.

Ngoài những đòi hỏi trên, dể viết dược một bán án thành còns cũns 

còn phải phụ thuộc vào khá năng riêng của từng Thấm phán. Nói như vậy 

không có nghĩa là các Thám phán không cần rèn luyện cho mình một 
phương pháp nhầm đáp ứng nhữnỉ: yèu cầu chung và để có được một ban án 

tốt. Viết được một bản án thành công, đàm bảo được những nội dung cơ hán 

đảm bảo được những yêu cầu nhất định và có tính thuyết phục cao cũng là 

một trong những yèu cầu để tăng cường năng lực xét xử đối với Thám phán 

trong giai đoạn hiện nay. V ì vậy, dưới đày chúng tối xin đề cập một số diều 

cơ bản dể Thẩm phán tham kháo khi viết bán án kinh tế.
6.2.1. Phần mở đầu:
Trong bất kỳ bán án nào dù là bản án hình sự, dân sự, kinh tố, lao động 

hay Hành chính thì trong phần mớ đầu đều phái để cập đến hai vấn dề chính 

đó là:
- Những quy định chung vé thành phần những người tiến hành tố tụng.

- Những đối tượng mà bán án điều chinh (các đương sự, bị cáo...) và 

những người tham gia tố tụng khác (Luật sư, Giám định viên,... ).

6.2.1.1. C úc  vấn đé Thâm plìún p hả i đê cập trong bdn án kinh tê

- Những quy định chung của bán án như: Quốc hiệu, số bán án và 

ngày tuyên án; số và ngày thụ lý hổ sơ, cáp Toà án giải quyết.
- Thành phần những người tiến hành tô tụng gồm Thấm phán chú tọa 

phiên toà, Thẩm phán trong Hội đồng xét xử và Hội thẩm nhủn dân: Đại 

diện Viện kiểm sát (nêu có tham dự phièn toà), Thư ký phiên toà.

- Các đương sự là nguyên đơn, bị đơn, nguời có quyền và nghĩa vụ liên

quan cần phải có thông tin cụ thê như sau:

+ Tên pháp nhân dược ghi theo đúng tên tại quyết định thành lập và

đăng ký kinh doanh (hoặc trên giấy phép đầu tư)

+ Tên giao dịch của pháp nhân (nếu có)

+ Địa chi chính thức của pháp nhân khi thành lập.

+ Địa chỉ hiện nay của pháp nhân.
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+ Đại diện hợp pháp cùa pháp nhãn hoặc đại diện theo uý quyền của 

pháp nhân; chức vụ cùa họ; nếu là pháp nhân theo uý quyền thì cần phái ghi 

rõ số giây ùy quyển, ngày tháng năm trẽn ui ấy uy quyén. (Lưu ý những 

ne ười này phái là những người trực tiếp tham nia tô tụng tại phiên toà).

+ Ngoài ra cần phái ghi rõ pháp nhàn được thành lập theo quyết định 

số. nsày; cấp có thấm quyền ký thành lập; hoạt dộna theo siấy phép kinh 

doanh số. ngày và nơi cấp. (Hoặc giấy phép đầu tư thay thế cho hai vãn bản 

trên sò. ngày, nơi cấp giây phép đầu tư).

6.2.1.2. M ộ t sô'vấn đề cần lưu V

- Phải ghi rõ ngày, tháng, năm tiến hành phiên toà và xét xử về kinh tê 

sơ thám (hay phúc thẩm); Nếu phiên toà được tiến hành trong nhiểu ngày thì 

có thê viết: “Trong các ngày...” hoặc “Từ ngày... đến ngày” . Ngày, tháng, 

năm. tiến hành phiên toà được viết trẽn phẩn thổnsi tin về các đương sự.

- Đôi với Luật sư hoặc những người tham gia tỏ tụng khác (Giám định 

viẽn. phiên dịch...) có thể viết sau phần thỏnsi tin về các đương sự, cũng có 

thế viết dưới thành phần nhữno người tỏ tụng (phía dưới Thư ký phiên toà). 

Lưu ý là Luật sư hoặc Luật gia báo vệ quyền và lợi ích cho đương sự cần ghi 

rõ ten. Đoàn luật sư hoặc hội luật gia cùa địa phương nào, báo vệ cho đương 

sự nào (nguyên đơn hay bị đơn hoặc người có quyền và nehĩa vụ liên quan).
6.2.2. Phần nội dung cùa bàn án
Trong phần này. bán án phái đé cập một cách tổng hợp những tình tiết 

chính cúa vụ án cụ thế:

6.2.2.1. Nếu vụ án phút sin li từ sự  vi phạm tronự hợp đồní> kinh 
tê th ì p hả i đề cập đến:

- Hợp dổng đang tranh chấp (số hợp đổng các bén dà ký; ngày, tháng,

năm).

- Những nội dung cơ bán của hựp đồng (đối tượng, số lượng, chất 

lượng, giá trị hợp đồng ngày giao hàng; phương thức thanh toán...). Đặc biệt 

cần ghi rõ nhũng điểm cổ liên quan đến tranh chấp đang giái quyết còn 

những điểm khác không có liên quan thì khôna cần đề cập đến.

V í dụ: Trong một vụ kiện nguyên đơn đòi bị đơn phái thanh toán 

khoán tiền còn thiếu trong hợp đồng thì có thể v.v... những thoả thuận về 

đối tượng cúa hợp đồng (mua bán hàng hoá gì? sắt, thép, xi măng...); Tổng 

giá trị hợp đồng và những thoá thuận về thanh toán.

- Quá trình thực hiện hợp dồng (thực tế các bên đã thực hiện các nghĩa
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vụ cam kết) như: Qúa trình giao nhận hàns hoá. thời eian liiao nhận hàim. 

việc thanh toán theo hợp đồng...

- Những nguyên nhân vi phạm (giao hàn" không đúng chúng loại, 

thiêu hànc. không đúnc thời gian khôns thanh toán...).

- Quá trình thươne lượng đẽ ỉiiái quvết iiiữa các bén.

- Các yêu cầu cụ thể cùa đươn» sự: Yêu cầu khới kiện cùa neuyẽn đơn. 

đề nghị hoặc yêu cầu phàn hác ciia bị đơn, người có quyền và nghía vụ liên 

quan...

- Quan điểm tranh luận cua các đươnc sự. Luật sư và ý kiên cùa cơ 

quan giám định.

- Quan điểm cùa dại diện Viện kiểm sát (nếu có tham dự tại phiên

toà).
Với các nội dune nói trẽn thì có hai cách viết như sau:

Cách thứ nhất:

- Phần nội dung cơ bán

+ Tóm tát những nội dung cơ bán theo ý kiên trình bày của phía 

neuvén đơn về những VCU cấu cùa họ. (Theo đơn khới kiện)
+ Tóm tắt ý kiến của phía bị dơn và yêu cầu phán bác của họ về vụ

+ Tương tự như vậy đối với những nsurời có quyền và nghĩa vụ liên 

quan (nếu có).

- Phần diễn biến tại phicn toà:

+ Nêu những ý kiến, quan điểm hoặc yêu cầu cùa các đương sự tại 

phiên toà. (Chú yếu là nhữna quan điếm được nêu trong phán tranh luận).

+ Tóm tắt những quan điểm tranh luận của luật sư hoặc luật uia tại 
phiên toà.

+ Tóm tắt ý kiên. hướní: đổ xuất giải quyết vụ án của đại diện Viện 

kicm sát.
Cách thứ hai:

- Phần nội dung cơ bản: Trên cư sở lời khai cùa nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong gian đoạn chuẩn bị xét xứ 

(tại biên bản ghi lời khai đương sự. biên bán đối chất...) và các tài liệu chứng 

cứ thu thập được, Thẩm phán tóm tắt toàn bộ nội dung cơ bán cùa vụ án.

- Phán diễn biến phiên toà:

+ Nêu yêu cầu quan điếm của nguyên đơn tại phiên toà (có khai gì so
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VỚ1 veil càu trong đơn khơi kiện hay khóm:).

+ Tương tự như vậ\. tóm tát y kiên quan diêm cua phía bị đơn. các

lie ười có  quyền và nghĩa vụ liên quan.

+ Tóm tát quan điếm tranh luận cùa Luật sư, Luật eia.

+ Ý  kicn đẻ xuất giãi quyẽt vụ án cua dại diện Viện kiếm sát.

6 .2.2.2. Nếu vụ kiện lủ tranli chấp i>iữa cúc thánh viên của côn iị 
tx VƠI nhau hoặc íỊĨữa thành vicn cônỊị ty vớ i còn ii ty liên quan đến 
v ice  t liù nh  lậ p , h oạ t dộ iiiỊ  vù ựicii t liê  c ô ii i i  ty th ì p h ầ n  n ộ i dun iỊ bàn  ứ iì 

cũ  ո՛վ có  l ìơ i  p hần .

- Phán nội duna cơ ban: Tóm tãt quá trình thành lập và hoạt dộne kinh

doanh cua công ty, những điếm tronu diêu lệ CÓI1C ty có liên quan đôn tranh 
chap đang giái quyết, quá trình phán chia lợi nhuận, việc tổ chức quan lý 

cóna ty (tát nhiên cũng không cán đề cặp hét các vấn dé trên mà chú yếu tập

truim vào các vấn đề có tranh chấp).

+ Yéu cầu khởi kiện và nhĩrrm vấn đế rmuvén đcm đé nghị giải quyết 

(Đưoc nhi trong đơn khởi kiện).

- Phán diỗn biến tại phiên toà:

+ Tóm tắt ý kiên quan điếm và yêu cáu cua nguyên dim (Nếu có điếm 

khác với đơn khởi kiện), cúa bị đưn và ntĩirời cổ quyén nghĩa vụ liên quan.

+ Quan điểm tranh luận cùa Luật sư, Luật gia.

+ Quan điểm giải quyết vụ án của dại diện Viện kiêm sát.

- Đôi với hán án phúc thám, trong phán nội dung vụ án phái tóm tát 

việc khới kiện và giải quyết vụ kiện tại Toà án cấp sơ thẩm, nhữnc quyết 

định mà Toà án cáp sơ thẩm đã tuyên, nội dung của bàn án sơ thẩm bị kháng 

cáo, kháng nghị.

- Nêu vụ kiện bị cấp phúc thẩm, giám đốc thắm huý ycu cầu xử lại từ 

giai đoan SƯ thẩm thì ngoài những nội duns’ đổ cập ở trên - Bán án còn phải 
ghi rõ quyết định của bản án sơ thẩm đã xử lý và những lý do huỷ án sơ 

thẩm và quyết định của bản án phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm. Phần này 

được viết sau những nội dung cơ bản cùa vụ án.
6.2.3. Phấn nhận định.
Nếu trong phần nội dung bán án được viết hoàn toàn khách quan chưa 

thê hiện ý kiến chú quan của Hội đồng xét xử thì trong phần nhận định bản 

án là phán mà Toà án xâu chuỗi các sự kiện về tranh chấp và suy luận trên 

cơ sớ các quy định của pháp luật để làm rõ sự thật khách quan của vụ án.
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Trong phần này cần phái nhận định những vấn đề sau:

62 .3 .1 .  Nhận định vê thù tục tô'tụnạ:
- Trước hết phái xác định thẩm quyển giải quyết tranh chấp cùa Toà 

án: Tranh chấp vể hợp đồng kinh tế, tranh chấp về việc mua bán cổ phiếu 

trái phiếu hay tranh chấp giữa các thành viên trorm công ty...

- Xác định về thời hiệu của vụ án: Cán xác dịnh rõ áp dụns tính thời 

hiệu khởi kiện theo Luật Thương mại, Pháp lệnh Thú tục giải quyết cúa vụ 

án kinh tê hay nhũng quy định của pháp luật chuyên ngành (Luật Hàng hái. 

Báo hiểm...).

- Xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự: Có phái lù pháp 

nhân hay không. Hoặc cá nhân có đãng ký kinh doanh hay không: Có dú 

thẩm quyền khởi kiện hay không.

62.3 .2 . N hận  định vé các căn cứ  làm  phát sinh tranh chấp:

-  Nếu tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế bản án phải nhận định 

để làm rõ hợp đồng kinh tế dược các bên ký kết có phù hợp với các quy định 

chung của pháp luật hay không.

- Nếu hợp đồng kinh tế bị rơi vào các trường hợp bị coi là vô hiệu theo 

Điều 8 PL  H Đ K T  thì cần nêu quan điem cúa Hội đồng xét xứ và tuyên bò 

hợp đổng kinh tế bị vỗ hiệu (toàn bộ hay một phần) đồng thời đưa ra cách xứ 

lý cụ thể: (giải quyết hậu quả của hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu).

- Nếu hợp đồng kinh tế được các bên ký kết phù hợp với các quy định 

của pháp luật thì phải, pháp luật khảng định ràng hợp đổng kinh tế có hiệu 

lực phân biệt, các bên phải có nghĩa vụ thực hiện đúng, đầy đủ các vấn đổ đã 

thoả thuận. Trên cơ sở xác định bên nào đã có hành vi vi phạm hợp đổng 

kinh tế; hành vi vi phạm đó đã dẩn đến những hậu quà (thiệt hại) gì cho đối 

tác; mức độ lỗ i trong sụ vi phạm đó; các càn cứ để miễn giảm (toàn bộ hay 

một phần) hoậc phải chịu trách nhiệm toàn bộ những thiệt hại.

V í dụ: Tại Điểu 1 Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên quy định 

trách nhiệm của bên A  bán cho bên B 10.000 tấn thép, đom giá lOO.OOOđ/tán, 

thành tiến là 1 tỷ đồng Việt Nam. Thời hạn giao hàng cuối cùng là ngày 

31/11/1999; Điều 2 hợp đồng trên quy định trách nhiệm thanh toán của bên B 

“ngay sau khi ký hợp đồng kinh tế, bên B  phải ứng trước 10% giá trị hợp 

đồng; 90% giá trị còn lại phải thanh toán trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận 
hàng. Nếu có vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bên B phải chịu lãi suất 2%/tháng.
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'Irona phần nhận định, ban án phái xác (lịnh bén nào đã có hành vi vi 

phạm nghĩa vụ cúa mình như đà thoá thuận: Bên A  có giao hàng hoá đúng 

số lươn», đúng chất lượng và dúna như thoa thuận không? Từ nhận định 

của mình. Hội đồng xct xử kết luận bôn nào có hành vi vi phạm hợp đồns 

kinh tẽ; mức độ lỗi và trách nhiệm hổi ill ườn íỉ thiệt hại. phạt hợp đồng... 

hay nói cách khác là chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu (hoặc chấp 

nhãn một phần yêu cầu) khới kiện cua nguyên đơn. Tất nhiên khi nhận 

định như trên. Thẩm phán phai xác định nhữrm căn cứ pháp luật làm cơ sờ 

đê so sánh.

Trong trường hợp có tranh chấp về chất lượng hàng hoá, dịch vụ Thẩm 

phán cân phái tham khảo ý kiến của cư quan chuyên mòn (cơ quan giám 

định, kiểm toán...) hay của các cơ quan quàn lý Nhà nước (các Bộ, Tổng cục 

quan K  chuyên ngành...) thì có thê trích V kiến kết luận của các cơ quan đó 

vào han án để lập luận, phân tích và đi đến kết luận.

V í dụ: Trong vụ tranh chấp giữa Tổng cổrm ty Điên lực V iệt Nam với 

Công tv Bào hiểm dầu khí đòi bổi thườn2 (heo hợp dồng bào hiềm cần phải 

trích két luận của Hội đổng nghiệm thu Nhà nước: “Thép bị ngấm mặn 

khong báo đảm yêu cầu kỹ thuật để sứ dụng vào các kết cấu của thuỷ điện 

Ya ly” . Bơi vậy Tổng công tv Điện lực Việt Nam từ chối nhận lô hàng là có 

cơ sớ và Công ty Bảo hiểm dầu khí phái bồi thường, phù hợp theo Điều 23 

Quy tắc báo hiểm hàng hoá vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong bản án, Hội đồng xét xử còn phái nhận định về ý kiến cúa người 

bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự; quan điểm giải quyết vụ án 

của Viện kiểm sát.

Khi nhận định về án phí, Hội dồng xct xử cần lưu ý áp dụng nguyên 

tắc: Bèn nào phải bổi thường bao nhiêu thì chịu án phí sơ thẩm trên sô tiền 

phái hổi thường; Bên nào có yêu cầu bồi thường vượt quá số tiền được bồi 

thường theo quyết định của Toà án thì phải chịu án phí của giá trị yêu cầu 

vươt quá đó.

V í dụ: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường 1 tỷ đồng V iệt Nam, 

Toà án quyết định bị đơn bổi thường 700 triệu đổng thì bị đơn phải chịu án 

phí trên thực tế  số tiền 700 triệu đồng còn nguyên đơn phải chịu án phí trên 
số tiền 300 triệu đồng. Mức án phí được quy định tại Nghị định số 70/CP 

ngày 12-6-1997 về án phí. lệ phí Toà án. Những khoản tiền bị tịch thu sung 

công thì không phải chịu án phí.
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6.2.4. Phán quyết định

Trẽn cơ sớ các tình tiẽt vu án dã dược nhận định ớ phán trên, căn cứ 

vào các quv dịnh cùa pluíp luật. Hội dõiiiĩ xét xử dư;i ra Illume quyôt dinh cụ 

thê đẽ giài quyết vụ án.

Trone phàn quyết định, ban án cán đó cập nhữne quy định cua pháp 

luật tố tụnạ và pháp luật nội dunu dược áp dụim dế Siiai quvét vụ án.

Trước hết Hội dồng xót xứ phai khárm định việc chap nhận (hoặc 

khòng chấp nhạn) đon kiện cua Iiiỉuvén tlon; kháiiií định những căn cứ pháp 

luật làm phát sinh các quyến và niihTa vụ hị vi phạm và dẫn lới tranh chãp là 

hơp pháp (hoặc khõne hợp pháp). V í dụ: khãim dinh hợp done kinh lẽ giữa 

các bèn là có hiệu lực nêu là tranh chấp hợp đồng kinh tô hoặc quá trình góp 

vón thành lạp cỏm : ty là hoàn toàn phù hợp với các LỊ uy định  cu a  pháp luật, 

nếu là tranh chấp tron í  nội bộ cõng ly.

Các quvết định cua Hội đồng xét xứ đưa ra trong phán này phai cụ thể, 

rõ ràne và khôm: kèm theo bát ky một điều kiòn nào. Nếu nauvén đơn dưa ra
k. .  c .  J • V-  mf

nhiều yêu cầu cu the và quyết dịnh chàp nhận hay khôna chấp nhận các yêu 

cáu dó.

V í dụ:

1. Buộc côn՞ ty A  phái tra cho cónu ty B... triệu đồnií là sỏ tien mà 

công ty B dã úng trước cho cône ty A  theo hợp đổng...

2. Chấp nhận yêu cáu cua côniỉ ty B phạt cõng ty A  5Գ  giá trị hợp 

đổne là... triệu đổne.

3. Bác yêu cáu bồi thường... triệu đồrm (là khoản thu nhập mà cổng ty 

B đáng lẽ được hường) của công ty B dối với công ty A...

Trong phần quyết định, Hội đổng xét xử phải quyết định mức án phí 

cụ thê mà mỗi bên phái nộp; sô tiền mà nguyên đơn phải nộp bổ sung vào 

tạm ứng án phí đã nộp hoặc số tiền nguyên dơn được nhận lại từ tiồn tạm 

ứng án phí. Trách nhiệin phái trả lãi của bên phải thi hành bản án nếu bên đó 

không thi hành.

Phần quyết định còn phải nêu rõ quyền kháng cáo của các bên (đỏi với 

bản án sơ thẩm) hoặc tính chất chung thám và nghĩa vụ thực hiên bản án của 

các đương sự (đối với bản án phúc thẩm)

Bản án phải được các thành viên Hội đồng xét xử ký tên.

Toà án không được sửa chữa, bổ sung bản án tuyên, trừ trường hợp có 

sai sót rõ ràng về số liệu tính toán hoặc về chính tả và phải thông báo ngay
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cho tluo'im sự. Viện kiem sat cun li cap va cú nhãn, tổ chức khác có quyền 

lợi. nulũa vụ liên quan.

Nạay sau khi phién toil kết thúc, dưctne sự dược Toa án cấp trích lục 

ban án. Chàm nhát là 7 ngày, kè lừ nuàv tu ven án, Toà án cấp cho dương sự 

txiii sao ban Ún theo yèu câu cua họ. Ban sao bán án được iiừi cho Viện kiểm 

sát à iim  cáp. Nêu dươnu sự vãn ỉ: mật tại phiên toa, thì Toà án gứi ngay cho 

họ 1! ích lục ban án.

Tóm lạ i: Bằng phương pháp sơ sánh và chứng minh, Thẩm phán phái 

lạp Ասա đc di đón kẽt luận cuối cùnu 1Ì1 bòn nào dã vi phạm những thoá 

thuạn tu>11II hợp tlỏrm (hoặc vi phạm tliéu lệ cònu ly).
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II. THỦ TỤC PHÚC THẨM vụ ÁN KINH TÊ

1. CHUẨN BỊ XÉT xử  PHÚC THAM

1.1. Nhận và kiếm tra hó sư phúc thám

Đây là công việc của các cón bộ chuyên trách trong phòng nghiệp vụ 

và cùa Thư ký khi nhận hồ sơ từ Tòa án cấp dưới gửi lẽn. Tuv nhiên, khi 

nhận hồ sơ do Thư ký giao. Thẩm phán cần đối chiếu với bán thốrni kê tài 

liệu có trong hồ sơ đê kiếm tra lại xem cú bị mát bút lục nào khống, đô kịp 

thời xác định được trách nhiệm và truy tìm tài liệu bị mát. Đã có nhiêu vụ bị 

mất tài liệu trong hồ sơ, nhưng do không kiểm tra khi bàn giao tài liệu siữa 

Thư ký và Thẩm phán, nên không xác định được trách nhiệm thuộc vé ai? bị 

mất ờ khâu nào? cần phải truy tìm ờ đàu? Sự việc sẽ trớ nên nghiêm trọne 

khi bị mát những chứng cứ then chốt, mà những chứng cứ này là duy nhất và 

không thể phục hổi được. Chánh án TA N D  tối cao cũng đã có Cóng vãn 

nhác nhở trong toàn ngành, thực hiện nghiêm túc thú tục bàn giao hổ sư vụ

Sau khi kiểm tra hồ sơ, Toà án cần tiến hành kiếm tra vé thủ tục, xem 

đã có đủ các căn cứ để mở ra giai đoạn phúc thẩm chưa:

- Đối chiếu với khoản 2 Điều 60 P LT T G Q C V A K T  đẽ kiếm trư đơn 

kháng cáo xem cố nội dunq khánq cáo hay klìôníỉ? (nhiêu trườnc hợp có dưn 

kháng cáo nhưng không có nội dung kháng cáo như: Yêu cầu được thi hành 

án ngay, yêu cầu xem xét nội dung mới mà cấp sơ thẩm chưa giải quyết 

hoẫc đã tách ra thành một vụ kiện khác, yêu cầu phải giải quyết bàng hình 

sự đổi với cá nhân có liên quan trong vụ án,...). Nếu không có nội dung 

kháng cáo, thì có Công vản và gửi trả hồ sơ vụ án cho Tòa án sơ thẩm, đồng 

thời thông báo bằng vản bản cho đương sự có đơn biết.

- Đơn kháng cáo. quyết định khánạ nẹhị cỏ lu/Ị) lệ khôn (Ị? Người kháng 

cáo, kháng níỊhị có đúng quy định khônẹ?

Theo quy định tại khoản 1 Điểu 59 P LT T G Q C V A K T  thì người kháng
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cáo chi cổ thè là đương sự hoặc ĩiíiười đại diện của đương sự. Ncười dại diện 

ớ Jãy phai được hiếu là nmrời đại diện hơp pháp, tức là người đại diện theo 

pháp luật hoặc là người đại diện theo ủy quyén. Phái căn cứ vào nội dung úy 

quyen đe kiểm tra tư cách, quyến han cùa người đại diện, nếu chí được úy 

quyến tranh tụne ớ cấp sơ thám thì không có quyền kháng cáo, kháng cáo là 

hành vi thuộc thù tục phúc thám.

Theo quv định tại khoán 2 Điều 59 P LT T G Q C V A K T  thì người kháns 

nghị chi có the là Viện trường (chứ không thê là Phó Viện trướng hoặc Kiểm  

sát viên) V iện kiểm sát cùn» cấp hoặc trên một cấp.

Đơn khána cáo và quyết định khánn nghị được ký bởi nhữna người 

khỏna dù thám quvển theo luật định, đều khỏrm có «iá trị pháp lý đê mớ ra 

giai đoạn phúc thám, cần có Côna vãn và gửi trá hồ sơ vụ án cho Tòa án sơ 

tham, done thời thông báo bằng văn bán cho dương sự có đơn kháns cáo và 

Viện kiếm sát cỏ quyết định kháng ntihị biết.

- Thờ i hạn  k liáng  cáo, khám* m>hị có (túrnỊ khỏm ị?

Theo quy định tại khoán 1 Điổu 61 P LT T G Q C V A K T  thì thời hạn 

khánu cáo là 10 ngày, kế từ ngày Tòa án tuyên án hoặc ra quyết định; đối 

với đưưna sự vắng mặt tại phiên tòa thì tính từ ngày bán án, quyết định được 

giao cho họ hoặc được niêm vết tại trụ sỡ UBND  xã, phường, thị trấn nơi họ 

có trụ sớ hoặc cư trú.

Theo quv định tại khoản 2 Điều 61 thì thời hạn kháng nghị của Viện 

kiếm sát cùng cấp là 10 ngày, của Viện kiếm sát cấp trên là 20 ngày, kê’ từ 

ngàv Tòa án tuycn án hoặc ra quyết định. Nếu Kiêm  sát viên không tham gia 

phiên tòa, thì thời hạn khána nghị tính từ ngày V iện kiếm sát cùng cấp nhận 

được bán sao bản án. quyết định.

Nêu kháng cáo, kháng nghị quá hạn thì theo quy định tại khoản 4 mục 

VII Niihị quyết số 03/HĐTP ngày 19.10.1990 của Hội đồng Thẩm phán 

T A N D  tối cao, cần kiếm tra xem Tòa án cấp sơ thẩm đã lập biên bản ghi rõ 

lý do của việc quá hạn này chưa? có thu thẠp đủ các chứng cứ để xác minh 

được lý do kháng cáo. kháng nghị quá hạn không? Nếu đúng là do gặp trở 

ngại khách quan, thì thời hạn kháng cáo, kháng nehị là 10 ngày, kê từ ngày 

trở neại đó khổne còn nữa (khoán 3 Điều 61 PLTTG Q CVAKT ). Theo hướng 

dẫn tại mục VI Công vãn sô' 442/KHXX ngày 18/7/1994 của T A N D  tối cao 

thì “được coi là trở ngại khách quan trong các trường hợp sau đây:

a/ Người có quyển kháng cáo hoặc kháng nghị theo quy định của pháp
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luật tò tụng chưa nhận được bán sao bán án. quyết định cua Tòa án mà 

không phái do lỗi cùa họ;

b/ Đương sự váng mặt trong Iĩiột thời gian dai do yêu cáu cỏnii tác. 

chữa bệnh hoặc vì lý do chính đáng khác:

c/ Đươns sự là cá nhân có đăng ký kinh doanh bị chét mà chưa xác 

định được nszười thừa kế; dươna sự là pháp nhàn bị giải thế hoặc phá san mà 

chưa xác định được cá nhân, pháp nhàn kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụim cua 

pháp nhân đó;

d/ Do thiên tai, hóa hoạn làm cho việc kháne cáo khỏnu thế thực hiện 

được đúng hạn.”

֊ Đưưm> sự kháníỊ cáo dã nộp LỈÚ tiền tụm ứm> án phí phúc tluìm chưa? 

Cán kiểm tra nội duns biên lai nộp tạm ứng án phí phúc thám. Án phí kinh 

tế phúc thẩm là 200.000 đổne chứ khôna phái chí là 50.000 đồnsi như án phí 

dãn sự:

+ Nếu đươnu sự nộp chưa đủ, thì có văn bản yêu cầu nộp bố sung và 

gửi biên lai vé Tòa án phúc thấm.

+ Ncu dưưng sự chưa nộp tạm ứng án phí phúc thẩm do lỏi của Tòa án 

sơ thám, phủi có văn bản yêu cầu Tòa án SƯ thẩm kịp thời bố sung ngay thú 

tục này.

+ Nếu đương sự cố tình không nộp tạm ứnỉỉ án phí phúc thám theo yêu 

cáu của Tòa án sơ thẩm, thì đương sự đó chưa hoàn thành thú tục kháng cáo 

(coi như không kháng cáo), cần có Côns vãn và gửi trá hổ sơ cho Tòa án sơ 

thấm, đồng thời thông báo cho đương sự kháng cáo biết.

+ Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thực hiện đúng hướng 

dẫn tại khoản 3, 4 mục VII Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19/10/1990 của 

Hội đổng Thẩm phán T A N D  tối cao. cụ thê là phải nộp trong thời hạn kháng 

cáo.

M ọ i trường hợp kháng cáo, kháng nghị không đúng hạn, kháng cáo 

đúng hạn nhưng không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, kháng cáo đúng 

hạn nhưng nộp tiền tạm ứng án phí sau khi hết hạn kháng cáo đều bị coi là 

kháng cáo, kháng nghị quá hạn. Nếu không thuộc các trường hợp được coi là 

“ trở ngại khách quan” như nêu tai mục VI Công văn số 442 /KH XX  ngày 

18/7/1994 của T A N D  tối cao đã dẫn chiếu trên, thì Tòa án phúc thẩm có 

Công văn và gửi trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án sơ thẩm đổng thời thông báo 

bằng văn bản cho các đương sự có kháng cáo và V iện kiểm sát có kháng
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nghi quá hạn khône được chấp nhận biét. cán nói rõ lý do khỏne chấp nhận 

thu tục khiíim cáo. khánu nsihị. chí) họ biết bán án. quyết định sơ thám đã có 

hiệu lực pháp luật - khôns có thủ tục phúc thẩm nữa (thủ tục tố tụng kinh tê 

khõníi quv dinh việc lập Hội đồns xét xử dê xét kháng cáo. kháng nghị quá 

hạn như tò tụnc dãn sự và khõna quy đinh có loai “quyết định” chấp nhận 

hoặc khổrm chấp nhận khánu cáo. kháns nchị quá hạn). Thõng báo cho họ 

biết Ihu tục siám đốc thấm và thời hạn khans’ rmhị siám đốc thấm để họ biết. i -  i  V.  ^  • c  •

và thực hiện quvcn khiếu nại cùa mình nếu cỗ yêu cáu (thời hạn kháng nghị 

aiúm đốc thám là chín tháng, kê từ ngày han án, quyết định có hiệu lực pháp 

luật - khoản 1 Điểu 77 PLTTG Q CVAKT).

1.2. Nghiên cứu hồ sơ

ỉ . 2.1 Kiêm tra tính hợp pháp của thủ tục sơ thẩm
Trước khi đi vào nghiên cứu phần nội dung phức tạp của vụ án. cần 

tiến hành kiêm tra phần thứ tục tỏ tụng cua cấp sơ thấm xem có dấu hiệu vi 

phạm rmhièm trọng, bát buộc phái húy án khône (húy xét xử sơ thủm lại, 

hủv đình ch i)?

-  Tòa án S(/thĩìm  Iỳừi quyết VII án có ííúiìỊỊ thẩm quxên không?

+ Trước hét phái xem vụ án đó có thuộc thấm í/uvền íỊÌúi quxêt của 

Tòa án khónạ'.’ Căn cứ vào quy định tại Đieu 12, khoán 5 Điều 32 

PLTTG Q CVAKT , các quy định cua tố tụna dàn sự, lao động và các quy 

định khác có lièn quan đẽ kiếm tra (có khi thuộc thẩm quyền cùa U BN D  

các càp. cùa các Trung tâm Trọne tài....):

+ Nêu thuộc thấm quyền cùa Tòa án thì có phái là Ún kinli tế  không. 

hay là án dân sự. lao dộng? Càn cứ vào quy định tại Điéu 12 

PLTTGQCVAKT dế kiếm tra. doi chiếu;
+ Nếu đúrm là án kinh tế thì thuộc thẩm quyền sơ thấm của Tòa án 

nào (căn cứ vào các Điều 13, 14. 15 P LT T G Q C V A K T  đè kiêm tra).

- Thành phàn H ộ i մոո՚Հ xét MI՝ có đúng với quy định tại khoản 1 Điều 
17 P LT T G Q C V A K T  - cồm hai Thẩm phán và một Hội thẩm nhân dân 

khònu?

Thấm phán. Hội thám, Kiếm sát viên. Thư ký Tòa án. ncưừi giám 

định, rmười phiên dịch có vi phạm các quy định tại Điểu 1S 

P LT T G Q C V A K T  không?

- Thành phán đươnạ sự tham gia tó՛ tụng có đủ và dúnu với quy định 

tại Điều 20 P LT T G Q C V A K T  khônu? Đặc biệt chú ý trường hợp đươrm sư là
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các tổ chức - cần phái kiếm tra xem tố chức đó có đù tư cách pháp nhân 

không? Đê đánh giá xem một tổ chức có phái là pháp nhân hay khỏne. phải 

kiểm tra theo các tiêu chí cùa pháp nhãn quv định tại Điéu 94 BLD S  hoặc 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đổng Bộ 

trưởng, chứ không chì nhìn một cách đơn thuần vào quyết định thành lập tổ 

chức đó có quy định nó là pháp nhãn hay khóne.

Kiểm tra xem cấp sơ thấm xác định và đưa vào tham gia tố tụrm các 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đúnc khônạ? Có đủ khône?

Thủ tục để tiến hành xét xừ vắng mặt bị đơn. người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có phù hợp với khoán 2 Điểu 49 P LT T G Q C V A K T  không?

- Căn cứ vào khoản 2, 3 Điều 20 P LT T G Q C V A K T  để xem xét người 

đại diện cho đương sự tham gia tô' tụng có đúna thám quyền khòrm?

- Vụ án có còn thời hiệu khởi kiện khônq? Cân cứ vào khoán 1 Điéu 31 

PLTTG Q CVAKT , điểm 3 mục I Thòng tư liên ngành số 04/TTLN ngày 

07/01/1995 của TA N D  tối cao và Viện kiểm sát nhàn dân tối cao hướng dẫn 

về phấn này để xem xét. cụ thế:

+ Loại tranh chấp kinh tế này pháp luật có c/uy đinh riêng vé thời hiệu 

khởi kiện Աւօոզ? Nếu pháp luật có quv định riêng về thời hiệu khới kiện 

(như các tranh chấp thương mại, các tranh chấp hàng hái,...) thì phái áp dụng 

các quy định riêng này đế xem xét;

+ Nếu thuộc trường hợp khôn ạ có quy định riêng thì phái căn cứ vào 

khoán 1 Điểu 31 PLT T G Q C V A K T  và điêrn 3 mục I Thõng tư liên neành số 

04/TTLN ngày 07/01/1995 để tính thời hiệu khới kiện sáu tháng. Can lưu ý 

để xác định ngày bát đầu thời hiệu khởi kiện - ngày phát sinh tranh chấp - 

cho đúng trong từng trường hợp: Tranh chấp xày ra khi hợp dồng kinh tê 
đang còn hiệu lực; khi hợp đổng kinh tê hết hiệu lực; khi có sự thỏa thuận 

mới về kéo dài thời hạn có hiệu lực của hợp đồng...

- Có căn cứ dế đình ch i vụ án không? Căn cứ vào các quy định tại 

khoản 1 Điều 39 P LT T G Q C V A K T  để xem xét:

+ Tại ẹiai đoạn sơ thẩm đã có căn cứ đê đình chi việc giải quyết vụ án 

không? Nếu đã có cãn cứ để đình chí việc giải quyết vụ án ngay trong giai 

đoạn sơ thẩm mà cấp sơ thẩm vẫn tiến hành xét xứ và ra bán án hoặc quyết 

định khác thì Hội đồng xét xứ phúc thẩm mở phiên tòa và ra quyết định húy 

bản án hoặc quyết định của cấp sơ thẩm và đình chi việc giái quyết vụ án;

+ Tại ẹiai đoạn phúc thẩm có cân cứ đê đình chi vụ án không? Nếu có
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thì Hội đồng xét xứ phúc thám ra quyết định dinh chi việc giải quvết vụ án 

và iĩhi rõ trong quyết định này câu: “ hán án (quyết định) sơ thẩm khỏim có 

hiêu lực pháp luật” .

Chủ ý: Cần phái hủy bỏ hoặc ẹiái quyết xone hậu quả của các quyết 

định áp dụng biện pháp khán cấp tạm thời (nếu có) trước hoặc trong quyết 

định đình chi việc eiải quyết vụ án.

- Có căn cừ dê tạm đình chi việc íỊÌiii quyết vụ án khỏnẹ? Căn cứ vào 

các quy định tại khoản 1 Điều 38 P LT T G Q C V A K T  để xem xét:

+ Tụi ẹiíii đoạn sư tham đã có căn cứ dể tạm đình chi việc giải quyết 

vụ án không? Nếu có căn cứ đc tạm dinh chi mà Tòa án sơ thám vẫn tiến 

hành xét xứ hoặc ra quvết định khác thì Hội đổng xét xứ cần húy bản án sơ 

thám, trà hồ sơ vổ cho Tòa án sơ thẩm đê tiến hành giải quyết sơ thẩm lại 

theo thu tục chung;

+ Tại iỊÍai đoạn phúc tham có căn cứ đế tạm đình chỉ vụ án không? 

Nêu cỏ thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Bán án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
1.2.2. Ra quyết định áp dụng biên pháp khẩn cấp tạm thời hoặc thay 

đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời:
- Căn cứ vào Điều 41, 42 P LT T G Q C V A K T  để xem xét việc ra quyết 

định áp (հօպ biện pháp khấn cáp tạm thời đê báo vệ bàng chứng hoặc đê 

báo đám việc thi hành án nêu có yẽu cáu cúa đưưng sự, cùa Viện kiểm sát 

hoặc tự mình quyết định nếu thày cần thiết.

- Nếu đã cớ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (từ sơ 

thấm hoặc phúc thám), nhưng xét thấv tình hình đã có sự thay đổi, thì căn cứ 

vào Điéu 43 PLTTG Ọ CVAKT , ra íỊuvết dinh thay đổi hoặc hủy bò biện 

pháp khẩn cấp tạm thời. V iệc thay đối hoặc húv bỏ biện pháp khấn cấp tạm 

thời trước khi mớ phiên tòa do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án 

quyết định, tại phiên tòa do Hội đổng xét xử quyết định.
1.2.3. Xem xét đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị
Đọc kỹ đ(m kháng cáo, quyết định kháng nghị đê xác định chinh xác 

và đáy dù nội էհւոզ và phạm vi qicii quyết CỈUI cấp phúc thẩm.

Nhìn chung. Tòa án cấp phúc thẩm thườne chi tập trung nghiên cứu, 

giải quvết những vấn đề bị kháng cáo. kháng nghị của vụ án mà thôi. Tuy 

nhiên, theo quy định tại Điều 70 và Đicu 71 P LT T G Q C V A K T , Tòa án cấp 

phúc thẩm có quvcn sửa đổi một phần hoặc toàn bộ quyết định của bản án.
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quyết định sơ thấm khi nó trái với pháp luật, khônụ phù hợp với hổ sơ vụ án 

hoặc khi có chứng cứ mới cho thấy bán án, quyết định sơ thám sai pháp luật, 

không dúnq với sự thật khách quan cùa vụ án: có quyên hủy bàn án. quvèt 

định sơ thám đê xét xử sơ thám lại khi có vi phạm nshièm trọn» thú tục tố 

tụna hoặc việc xác minh, thu thập chứnn cứ của Tòa án sơ thám khôn» dầy 

đu mà Tòa án cấp phúc thấm không thò bổ տատ dược: có quyền tạm dinh 

chi hoặc đình chi việc giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 38 và Điéu 39 

P LT T G Q C V A K T  mà không chi phụ thuộc vào nội chirm khána cáo. khá 11 ti 

nghị.
1.2.4. Nghiẻn cứu bán án hoặc quxết đinh sơ thấm bị kháng cáo, 

kháng nghị
Đọc kỹ phần nhận định cúa nội duns có kháng cáo. kháng rmhị tron a 

Bản án hoặc quyết định sơ tham bị kháne cáo. khane riiỉhị, dối chiếu với các 

lý do và yêu cáu khárm cáo, khán» nshị:

- Bàn án, quyết định so' thẩm bị klìánq cáo. Սհնւզ nạ/lị có Iịià i Ifuyci 

các nội dunạ khánsị cáo , khán í; nạhị khỏnạ? Nếu không có hoặc chưa iiiái 

quyết thì khônc có giai đoạn phúc thám đối với nhữnií nội dune nàv (vi 

phạm nauvén tác xét xứ hai cấp);

- Các căn cứ pháp luật nào được áp d u n e ,  các tình tiết, chứnu cứ nào 

của vụ án đưực dẫn chiếu, sử dune đê Tòa án sơ thấm nhận định và đưa ra 

quyết định đối với từng nội dung bị khánii cáo, khána ntỉhị cúa vụ án. So 

sánh với phần lý do kháng cáo. kháns nchị tron” đcm kháng cáo, quyết dinh 

kháng nghị.

- C ó  căn cứ (íề hủy ủn vé p liấn nội (հէո՚Հ lun՝ khóm’ (khoán 3 Điều 70 
PLTTG Q CVAKT): V iệc xác minh thu thập chứng cứ cùa Tòa án sơ thẩm đã 

đáy dú chưa? Tòa án phúc thẩm có thè bổ sune dược các ch line cứ còn thiêu 

hay không?

-  Có  những sa i lầm lớn nào cùa Tòa án S(f thám về nội ւհէՈՀ khónạ? 

(hựp đồng kinh tế có tranh chấp là hợp pháp hay bị vô hiệu toàn bộ, vỏ hiệu 

từng phần; các chứng cứ then chốt làm căn cứ giúi quyết vụ án đã được thu 

thập đù chưa? Có hợp pháp không? Ncuổn cung cấp chứng cứ có đúng 

không?)

1.3. Các hoạt động xác minh thu thập chứng cứ, các cãn cứ pháp 

luật bổ sung

Nếu bán án, quyết định sơ thẩm không bị hủy đế xét xử lại do có vi
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p h ạ m  n í h i è i n  t r ọ n g  v ề  t h ủ  t ụ c  tò  t ụ n g  h o ặ c  d o  v i ệ c  x á c  m i n h  t h u  t h ậ p  c h ứ n g  

cứ của Tòa án sơ thẩm khỏne dẩy đu mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung 

được; không bị tạm đình chi hoặc bị dinh chí việc eiải quyết vụ án thì Tòa 

án phúc thám phải tiến hành xác minh, thu thập thêm chứng cứ, các căn cứ 

pháp luàt có liên quan đến vụ án (nêu thày còn thiếu) đê chuán bị cho việc 

mớ phiên tòa phúc thám và ra bán án, quyết định phúc thám. Có thể cần thực 

hiên cát cone vice sau:« C- •

- Yêu cầu các đương sự cun» cáp thèm những chứng cứ cụ thể, cần

thiết;

- Láy thêm lời khai có ý nghĩa của các đưưrm sự và nhân chứng;

- Yêu cầu các cơ quan Nhà nước hĩRi quan cung cấp các chứng cứ có ý 

rtehĩa cho việc giải quyết vụ án;

- Xác minh các chứng cứ có ý nghĩa cho việc giải quyết yêu cầu kháng 

cáo, khang nghị;

- Xác định chính xác loại quan hệ pháp luật đans có tranh chấp, bổ

suns đấ đu các vãn bán pháp luật có liên quan đến việc giái quyết vụ án;

1.4. Hòa giải trước và tại phiên tòa phúc thẩm

Knoán 1 Điéu 36 P LT T G Q C V A K T  quy định: “Trước khi mở phiên 

tòa, Tòa án tiến hành hòa giài để các đương sự có thể thỏa thuận với nhau về 

việc giả quyết vụ án” . Quy định này nằm ở chương VII (Chuán bị xét xử) 

chứ không nằm trong chưưníi IX (Phiên tòa sơ thẩm) và trong quy định trên 

không quy định cụ thể trước khi mỏ phiên tòa nào, nên phái hiểu đây là quy 

định bá: buộc cho cả hai cấp tòa sơ và phúc thám, Trong trường hợp các 
đương SỊ có yêu cầu và xét thấy khá năng các đương sự có thế hòa giải được 

với nhau, Tòa án phúc thám có thê tiến hành nhiều buổi hòa giải (trước khi 
mở phién tòa) đê giúp các bẽn thỏa thuận được với nhau về cách thức giải 

quyết VI. án hoặc ít nhất cũng thu hẹp được phạm vi tranh chấp.

Càn cứ vào các quy định tại Điều 2, Điều 5, khoán 1 Điều 50 và Điều 

69 P LT T G Q C V A K T  thì tại phicn tòa phúc thẩm, Tòa án có trách nhiệm tạo 

điểu kiện cho các đương sự hòa eiải với nhau.
Nếu trước khi mở phiên tòa phúc thẩm các bên đương sự thỏa thuận 

được vớ. nhau về việc giải quyết vụ án, thì Tòa án phúc thẩm lập biên bản 

hòa giải thành và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 

tại phiên tòa phúc thấm, thì Thư ký phiên tòa phái ghi nội dung thỏa thuận
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đó vào biên bàn phiên tòa và Hội đồn" xét xử ra quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự. Quyết định cónc nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự ở giai đoạn phúc thấm có hiệu lực pháp luật neay. Tronu trường 

hợp này, bản án sơ thẩm khôns có hiệu lực pháp luật.

Chú ý: Thỏa thuận cùa các đương sự chí được Tòa án ra quyết định 

côns nhận khi khòne trái với các quy định của pháp luật.

2. P H IÊ N  T Ò A  P H Ú C  T H A M

2.1. Chuẩn bị cho việc mứ phiên tòa

- Căn cứ vào Điéu 68 PLT T G Q C V A K T  đẽ yêu cầu. đòn dốc, kiếm tra 

cán bộ Thư ký làm tốt thu tục triệu tập hợp lệ các đương sự kháng cáo, các 

đương sự có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc 2 Íái quyết kháng cáo. 

kháng nghị. Triệu tập người giám định, người làm chứng khi có yêu cầu của 

đươrm sự và khi ihấy cần thiết cho việc giải quyết khán՞ cáo. khánẹ nghị. 

Thône báo lịch phiên tòa cho Viện kiểm sát cùng cấp.

- Trên cơ sớ kết quá nghiên cứu hồ sơ, căn cứ vào từng nội dung cần 
phải giải quyết tại giai đoạn phúc thẩm đẽ xây dựng đề cương xét hói, tính 

toán trước các số liệu cần thiết phục vụ cho việc xét hỏi tại phiên tòa.

2.2. Thủ tục tiên hành phiên tòa

Phiên tòa phúc thẩm được tiến hành với sự có mặt cúa những người 
tham gia tố tụng như quy định tại Điểu 68 P LT T G Q C V A K T . V iệc hoãn 
phiên tòa phúc thẩm phái thực hiên (lúng quy định tại khoán 4 Điều luật nàv. 

Tòa án vản tiến hành xét xứ khi các đương sự dã được triệu tập hợp lệ mà 
vắng mặt không có lý do chính đáng (không phái chờ đến lán thứ hai như ớ 

giai đoạn sơ thấm).
Phiôn tòa phúc thẩm có thủ tục eiông như phiên tòa sơ thám, trước khi 

vào phẩn xét hỏi, Chủ tọa trình bày tóm tát nội duns vụ án, quyết định cùa 
bản án sơ thẩm và nội dung kháng cáo, kháng nghị.

Nếu qua nghiên cứu hồ sơ thấy cần phải ra các quyết định đình chi, 

tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án; cấn phái hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại 
hoặc đê xác minh, thu thập thêm chứng cứ, thì chi nên tập trung xét hỏi 

thắng vào các chứng cứ có liên quan trực tiếp đến các quyết định này.

Nếu qua nghiên cứu hồ sơ thấy có những sai sót làm ánh hướng lớn 

đến bản án sơ thẩm (hợp đồng vô hiệu toàn bộ nhưng lại cho ràng hợp đồne 

hợp pháp hoặc ngược lại; một hoặc một số chứng cứ then chốt đê’ ra quyết
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định sơ thẩm không có giá trị pháp lý; áp dụng pháp luật sai;...), trước hết 

cẩn xét hỏi để làm rõ những vấn đé này, sau đó mới đi sáu làm rõ từng vấn 

đề cụ thổ có liên quan đèn những thay dổi cứa bán án phúc thẩm so với bản 

án sơ thẩm.

Nếu qua nghiên cứu thấy khôna có những sai sót lớn, không có những 

biến dộng lớn ánh hưởng đến toàn bó nội dung cứa bán án sơ thẩm, thì Thẩm 
phán Chù tọa tiến hành xét hói theo hướni: loại trừ dần những vấn để không 

còn tranh chấp, những vấn đé khôntỉ cổ kháng cáo, kháng nghị để tập trung 

vào xét hỏi phần có yêu cầu kháng cáo, kháng nghị, phần còn tranh châp 

trong nội dung có kháng cáo, kháng nghị của bản án sơ thẩm. Việc xét hòi 

nên thực hiện dứt điểm từng vấn để cụ thế trong các yêu cầu kháng cáo, 

kháng nghị,

Các nội dung khác được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm. Cẩn hướng 

dẫn các (.lương sự, Luật sư chi tranh luận những vân đổ được giải quyết tại 

phiên tòa phúc thẩm chứ không mớ rộnu sane nhữns phần khác.

Quyển hạn của Tòa án phúc thẩm được quy định tại Điểu 70 

PL1TG Q CVAKT .

2.3. Bản án phúc thấm

Nội dung cúa bản án, quyết định phúc thấm được quy định tại khoán 1 

Điều 72 PLTTG Q CVAKT .

Phán nhận định, cần dẫn chiếu rõ ոստ các chứng cứ cúa vụ án, các cãn 

cứ pháp luật được áp dụng đô eiai quyôì từng vân đổ trong yêu cầu kháng 

cáo. kháng nghị.
Các phán quyết tại phán quyct định cua bán án phái rõ ràng, cụ thê để 

cơ quan Thi hành án thực hiện đươc hán án.

Bán án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

3. P H Ú C  T H A M  q u y ế t  đ ị n h  c ủ a  t ò a  á n  s ơ  t h a m

Các quyết định tạm đình chi và đình chí việc giải quyết vụ án của Tòa 

án sơ thấm có thê bị các đương sự khán» cáo, Viện kiếm sát kháng nghị theo 

trình tự phúc thám.

Nếu đơn kháng cáo và quyết định kháng nghị hợp lệ, thì Tòa án phúc 

tham căn cứ vào các quy định cụ thê tại khoán 1 Điều 38, khoản 1 Điều 39 

PLTTG Q CVAKT , các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lý do và điều luật 

được viện dẫn trong quyết định sơ [hẩm đê kiểm tra tính hợp pháp và tính có
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căn cứ của các quyết định tạm đình chi và đình chỉ việc giải quyết vụ án cứa 

Tòa án sơ thẩm.

Việc phúc thẩm các quyết định tạm đình chỉ, đình chi việc giải quyết 

vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 73 P LTTG Q C V A KT . Tòa án 

phúc thẩm không phải mở phiên tòa, không phải triệu tập các đương sự, trừ 

trường hợp cần phải nghe ý kiến của họ trước khi ra quyết định.

Quyền hạn của Tòa án phúc thẩm khi phúc thẩm quyết định của Tòa 

án sơ thẩm được quy định tại Điểu 70 PLT T G Q C V A K T . Quyết định phúc 

thẩm có hiệu lực pháp luật.
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III. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT MỘT số LOẠI ÁN KINH TẾ

1. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHÂP HỢP ĐổNG MUA 
B ÁN  H ÀN G  HOÁ

1.1. Nhận diện hợp đồng mua bán hàng hoá và tranh chấp mua 

bán hàng hoá

1.1.1. Đặc điểm của hợp đổng mua bán hàng hoá

Trong điều kiện kinh doanh ngày nay, rất nhiều giao dịch kinh doanh 

có bán chất tương tự như mua bán. Nhận diện các đặc trưng cơ bản của hợp 

đổns mua bán hàng hoá và phân biệt chúng với các giao dịch khác là bước 

đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp về mua bán hàng hoá.

Mua bán hàng hoá là quan hệ chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá để  

dổi lấy tiền, "theo đó nqười bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu 

hàníì hoú cho nẹười mua và nhận tiền; còn người mua có nghĩa vụ nhận 

hàníỉ htìá và trả tiền cho người bán theo thoà thuận của hai bên"111՜".

Đặc trưng cơ bản của một giao dịch mua bán là nghĩa vụ giao hàng và 

chuyển quyển sở hữu hàng hoá từ người bán sang người múa(M). Người mua 

phải nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho người bán(Xfi)). G iá trị trao đổi của 

hàng hoá phải được xác định bằng tiền. Kể cá trong các phương thức hàng đổi 

hàng hoặc thanh toán bù trừ theo thời hạn, người mua tuy không thanh toán 
bằng tiền, mà bằng tài sản tương ứng, giá hàng hoá đều được định giá bằng 

tiền. Các tranh chấp liên quan đến các giao dịch này là tranh chấp hợp đồng 

mua bán hàng hoá, mặc dù người mua có thể không thanh toán bằng tiền.

"Ul Đ iều  46. Luậ t Thương m ại. Đ iều  421 BLDS.

1,Հ!ւ D iều  46 Luậ t Thương m ại. T hờ i điểm  chuyển quyên sờ  hint do các bên thoả thuận, có  thê 

đồng thờ i với thời điểm g iao  hàng, hoặc vào một thời điểm  sau dó. hoặc c lù  được tiến hành 

kh i thoá mãn những điêu kiện nhất (tịnh

1 D iêu  46 Luậ t Thươnq m ạ i
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Đế hợp đồng mua bán hàng hoá có hiệu lực, ngoài các yêu cầu về người 

bán, người mua, tính tự nsuyện của giao dịch, mục đích và nội dung các thoa 

thuận trong hợp đồng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội và phái có 

các nội dung chú yếu sau: Tên hàng; Số lượng; Quy cách, chất lượng; Giá cá; 

Phương thức thanh toán; Địa điểm và thời hạn giao nhận hàng.

Nếu thiếu một trong những nội dung đó, hợp đồng mua bán hàng hoá 

coi như chưa được giao kết, và vì vậy không làm xuất hiện quyén và nghĩa 

vụ của các bên liên quan.'s7)
1.1.2. Phàn  biệt hợp đồng mua bán hàng hoá với các loạ i hợp đồng

khác

Cần phân biệt hợp đồng mua bán hàng hoá với các hợp đồng khác, ví 

dụ cho thuê tài sản, gia công hoặc các dịch vụ khác gắn với hàng hoá. Mua 

bán hàng hoá khác với quan hệ thuê tài sản. Khi thuê tài sản, quyén sứ dụng 

và chiêm hữu<SH) được chuyển cho người thuê, song người cho thuê không 

chuyển giao quyền sớ hữu, mà vẩn là chú sở hữu của tài sản. Như vậy các 

tranh chấp liên quan đến các hợp đồng cho thuê tài sản, thuê mua tài chính, 

các hợp đồng chuyên nhượng vốn, tài sản và bản quyền và các hình thức 

tưcmg tự (ví dụ franchising) không được coi là tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hoá.

Mua bán hàng hoá khác với các dịch vụ giao nhận hàng hoá, vì người 

làm dịch vụ giao nhận hàng hoá chí thực hiện chức năng trung gian, nhận 

hàng từ người gửi, tổ chức các hoạt động để chuyển và giao chúng cho người 

nhận<S9). Tương tự như vậy, mua bán hàng hoá khác với đại lý hay uỷ thác 

thương mại, theo đó bên nhận đại lý hay uỷ thác nhân danh mình mua hoặc 

bán hàng hoá cho các bên thứ ba theo chỉ dẫn của bên giao đại lý/hoặc bên 

uỷ thác để hưởng thù lao'1*”.

Mua bán hàng hoá khác với gia công hàng hoá. Trong quan hệ gia 

công hàng hoá, bên đật gia công giao cho bên nhận gia công nguyên liệu, 

vật liệu và nhận lại hàng hoá đã gia công cũng như thanh toán tiền công'՝'” .

'H7‘ D iều  50, Luậ t Thương m ại, Đ iều  401 B L D S

m i Đ iề u 189,198.476 B LD S

,m> D iều  163 Luậ t Thương m ại

m> ĐIỂU 99,111 Luậ t Thương m ại

190 Đ iều  128 Lu ậ t Thương m ại
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Tronc các quan hệ siao nhãn hoặc eia CỎI12  hàng hoá, dịch vụ liên quan đến 

hàne hoá được trao dổi. chứ khổnii phai là ban thân hàng hoá đó. Nếu một 

bèn cung cấp vật tư và tiến hành thi côna trên cư sỡ nhặn thầu xây dựng, các 

tranh chấp liên quan đèn việc cuns cấp và láp đặt vật tư thiết bị này khônc 

được eiài quyết theo hợp đồnc mua bán hàna hoá, mà theo các quv định về 

đấu thau xây dựng cũnạ như các quy định chuyên ngành khác. Trong thực 

tiễn, rất nhiều hàng hoá được bán kèm theo dịch vụ, v í dụ bán thiết bị, vận 

chuyên, láp đặt. vận hành thử tại địa điếm 112ười mua. bán máy vi tính kèm 

theo cài đặt phán mềm. Trone nhữns tình huốrm như vậy, Thẩm phán cần 

xem xét phần iiiá trị hàng hoá có là chú yếu của siiá trị giao dịch hay không 

đê áp dụng các quv định về mua bán hànu hoá.

Ngoài ra, khái niêm hàn« hoá được dùnc trone Luật Thương mai Viêt 

Nam hẹp hơn khái niệm hàn2 hoá theo nghĩa thông thường. Hàng hoá theo 

Luật Thươns mại chì bao cồm "máy móc, thiết bị, iiiỊuvên liệu, nlìiên liệu, 

vật liêu, hànq tiêu dùniỊ, các մօո՚Հ sán khúc clưưc lim  thônq trên thi trườnạ, 

nhà ờ chìmĩ (ỉê kinh doanh dưới hình thức cho thuê, ոստ bớn'"ụ:>. Theo khái 

niệm này. nhiều loại tài sản khác không phái là hàng hoá theo Luật Thương 

mại. v í dụ quyển sử dụng đất. quyén sớ hữu trí tuệ, cổ phiếu, trái phiêu và 

các chứng từ có giá trị khác, bí quyết và các loại tài sàn vô hình khác. Những 

tranh chấp liên quan đến việc mua bán các loại tài sản này không được coi là 
tranh chấp từ hợp đổng mua bán hàng hoá.

1.1.3. Hợp đóng kinh tẻ vé mua bán hàng hoá và họp đồng dán sự vê 
mua bán hàng hoá

Hợp đổng mua bán hàng hoá theo Luật Thương mại có thí’ đuợc phân 

chia theo pháp luật hiện hành thành hợp đổng kinh tế hoặc hợp đổng dân sự, 

do vậy tranh chấp liên quan đốn hợp dổno này có thể được Toà án giải quyết 

theo tố tụng kinh tế hoặc tố tụng dân sự.

Luật Thương mại quy định"c/m thể của các quan hệ mua bán hàng 

lioá là thươrnĩ nhãn hoặc một bén lâ էհԱ(/ոՀ nlián'"՝11'. V ì thương nhân có thể 

là pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình và tổ hợp tácW); và Luật Thương rụại 

chưa xác định rõ Toà án nào có (hẩm quyền giái quyết tranh chấp thương

íự:' Diêu 5 khoản 3. Luật Thương m ại

՝“■՝՝ D iều 47 L u ậ i Thương m ại

,w’ Điều 5 khoán ố Luậ t Thươnẹ mại.
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mại(l,S), căn cứ vào các quy định hiện hành'1’*’, cần xác định rõ một hợp đổng 

mua bán hàng hoá theo Luật Thương mại có là hựp đồng kinh tê hay không, 

và từ đó xác định Toà kinh tế có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hay 

không197’.

Một hợp đồng mua bán hàng hoá theo Luật Thương mại là hợp đồng 

kinh tế (theo cách hiểu hiện nay), nếu thoá mãn các yêu cầu sau đây'W|:

(a) Hợp đồng được giao kết giữa pháp nhân với pháp nhân; giữa pháp 

nhân với cá nhân có đãng ký kinh doanh;

(b) Hợp đồng có mục đích kinh doanh;

(c) Hợp đồng được xác lập bằng vãn bán.

Phạm vi khái niệm cá nhân có đãng ký kinh doanh được hiểu rộng hơn 

cách giải thích trước day'441; không chi bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, 

mà cả các hộ kinh doanh cá thể1"1"1.

Việc xác định hợp đồng có mục đích kinh doanh hay không, thường 

được suy đoán cân cứ vào phạm vi kinh doanh của chủ thể. Luật Thương mại 

không yêu cầu hợp đồng mua bán hàng hoá phải có mục đích kinh doanh.

Về hình thức của hợp đồng, Luật Thương mại và P LH Đ K T  có những 

quy định khác nhau. Theo Luật Thương mại, hợp đổng mua bán hàng hoá 

được giao kết bằng lời nói, bàng văn bản hoặc bàng hành vi cụ thê’""1'. Theo 

P LH Đ K T  1989, hợp đồng phải được ký kết bằng văn bỏn (vãn bản hợp đồng

m> Đ iều  239 khodrt 3 k liõng xác đ inh rỗ  toà dân sự  hay toà k inh  tế  có  thấm quyên gicii quyết 

tranh chấp thương mại.

Pháp  lệnh Thù tục g iã i quyết các  VII án dán sự  ban hàn li ngày 29/11/1989; 

P L T T G Q C V A K T  ban hành ngày161311994. P L H D K T  ban lừ inh ngày 25/9/1989.

IV?I T rong quá trình  sửa đổ i P L H Đ K T  và .râ.v dưng Bô luật T ô  tụng dân sự  V iệ t Nam . có  thè

sẽ  có nhiều thav đổ i cơ  bàn.

m ’ Xem cúc Đ iểu  1.2.11 P L H Đ K T  1989

m ՝ D iề ìi ì  khoán 2. N gh ị đ ịnh sô՛ 17 IH D BT  ngày 1611/1990; C ông  văn sô '4 4 2 -K H X X  ngày 

181711994.

"°1" Theo các Đ iều  17-21 cùa N g h ị đ ịnh s ố  02/2000/N Đ -C P  ngày 31212000 về đăng kỷ kinh 

doanh; các qu \ đ ịnh này thay th ế  N gh ị d inh  so 66 /H D B T  Iigày 21311992 vé cú  nhân và 

nhóm kinh doanh.

" I,n Đ iểu  49 khoản 2 Luật Thương mại.
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hoặc tài liệu giao dịch)'1 °'; tuy nhiên Pháp lệnh cũng không quy định rõ: nếu 

vi phạm vé hình thức thì hợp dổrm có vô hiệu hay không'"’՝'. Trong trường 

hợp này có thê áp duna cúc nguyên tắc chuns của BLDS. theo đó các giao 

dịch có thế vô hiệu do không tuân thu các quy định về hình thức"1141. Như 

vậy xuất hiện khả nãng. một hợp đổne kinh tê có thế vó hiệu do vi phạm 

hình thức theo PLHĐK.T năm 1989. song hoàn toàn có hiệu lưc theo Luàtc  . . .

Thươna mại. Trong điều kiện PLH Đ KT  năm 1989 chưa được sửa đổi, đối 

với những vân đề cụ thê này, khi xét xử cần tham kháo các hướng dẫn cụ thể 

cùa Toà án của TAN D  tối cao.

Căn cứ vào thẩm quyền vụ việc1"1՝ ’, Toà kinh tế chi giải quyết các tranh 

chấp về hợp dổne mua bán hàna hoá khi hợp dồng này được xác định là hợp 

đồnc kinh tế. Cúc liọp đâng mua bún khúc dược điều chính bới Luật Thươnẹ 

mại, ví dụ ỊỊÌữa các thương nhân là cá nhân có đủnÍỊ ký kinh doanh hoặc 

ýữơ tliươnạ nhãn và người tiêu clùníỊ, nếu kliò iiíỉ phái là hợp ctonq kinh tế, 

thì dược xem là hợp clốnq dàn sự; tranh chấp liên quan đến các hợp đỏng 

(lân sự do Ttìà dán sự ý  á i quyết.

Vé thẩm quyền cúa Toà án các cấp, thám quyền theo lãnh thổ và thẩm 

quyền của Toà án theo sự lựa chọn của nsuyẻn đơn cần áp dụng các quy 

định chung của PLTTG Q CVAKT , song cần lưu ý một số vấn đề sau đáy:

- Theo Điều 13. một trong các căn cứ để xác định thẩm quyền của Toà 

án huyện là giá trị tranh chấp (dưới 50 triệu dồng), chứ không phải giá trị 

của hẹyp đồng (có thể lớn hoặc nhò hưn giá trị tranh chấp);

- Điểu 13 tuy khône giái thích rõ "nhân tố nước ngoài" là như thế nào, 

có bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay không, nhưng 

theo Điều 87 PLTTGQCVAKT (Tên của diều khoán này là “giải quyết các 
tranh chấp kinh tế có nhân tỏ nước ngoài” ) thì nhân tố nước ngoài trong 

tranh chấp kinh tế là sự tham gia của các cá nhân, pháp nhân nước ngoài;

- Điéu 43 P LH Đ K T  1989 quy định việc áp dụng các quy định về hợp 

đồng kinh tế đối với các hợp đồng được giao kết giữa các pháp nhân Việt

“ 'i:i Đich 1.11 PLHDKĨ.
Đ icii 8 R U ỈD tC Ỉ՝ ու՛ս 3 trườn 1? hợp. trong dó khôHỊi quy ctịnli trườ ỉĩg  hợp  w phạm  h ình

thức
'uu> Đ iều 139 B LD S

llnSl D iên  12 Pháp  lệnh gicii quyết VII án kinh tế.
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Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. vì vậy các hợp dóng mua 

bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài theo các Điểu 80-82 Luật Thưưng 

mại là hợp đồng kinh tê và các tranh chấp liên quan vé nẹuvên tác thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Toà kinh tế;

- Liên quan đến "nơi thực hiện hợp đồne kinh tế" cần càn cứ vào Điêu 

16 PLHĐKT.

1.2. Những tranh chấp phổ biến phát sinh từ hợp đóng mua bán 

hàng hoá thương mại

1.2.1. Tranh chấp vé chất lượng hàng hoá

Người bán có nghĩa vụ siao hàng cho người mua đúng chất lượrm đã 
thoá thuận. Điều khoán chất lượng là một nội dung chù yếu cán dược các 

bên thoả thuận trong hợp đồng. Có nhiều cách đế xác định chất lượng hàng 

hoá, ví dụ các bên có thể:

- Dựa vào một tiêu chuẩn chất lượng nhất định (tiêu chuán naành, tiêu 

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn của hiệp hội quốc tế có uy tín);

- Dựa vào việc mô tả tỷ mỉ các lý tính, hoá tính, đặc trưng, công dụng 

của hàng hoá;

- dựa vào mẫu hàng;

- dựa vào các thông số kỹ thuật của hàng hoá.

Nếu các bên không thoả thuận cụ thể về chất lượng hàng hoá, người 

bán phải giao hàng có chất lượnẹ trung bìnli của loạ i hàng đủ được lim 

thông trên thị trường tại thời điểm giao hàníỊ՝11''". Cách quy định này không 

hoàn đồng nhất với BLDS, theo đó, nếu không được thoả thuận, và pháp luật 

không có quy định về chất lượng, người bán phải giao hàng với chất lượng 

phù lìựp víri mục đích sử dụng của hàng hoá và chất lượng trung bình của 
hàng hoá đó""7’.

Tuy không phải là chất lượng, song quy cách, bao bì ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng và khả nảng tiêu thụ cùa hàng hoá. Nếu không được quy định 

cụ thê thì người bán phải giao hàng với bao bì thường dùng cho loại hàng này, 

đảm bảo an toàn, có tính đến khả năng chuyển tải trong điều kiện bốc dỡ vận 

chuyên thông thường phù hợp vổfi thời gian và phương tiện vận tải0"*’.

" m> Đ iều  60 khoản 2 Luật Thương mại

111171 Đ iều  423 khoản 3 B LD S

'm ' D iều  60 khoán 3, Luậ t Thương mại.
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Sail khi hàng được ván chuyên đến nơi iĩiao hàng, người mua có quyền 

kiêm tra hànu trong một thời hạn hợp lý. Nếu phát hiện thấv hàng hoá không 

phù hợp với hợp dồns thì kịp thời thông báo cho người bán. Tuỳ theo từng 

loại hàns. các bên có thê thoá thuận vé thời hạn thôrm báo hàng khône phù 

hợp với hợp đồns. Nếu hết thời hạn này mà neười mua khônc thông báo cho 

người bán (ví dụ hàrm giao thiêu, khỏnu đúnti chủng loại, không đúng bao 

bì. hànsỉ kém phám. han LI ciao chậm ), thì nmrời mua mất quxén khiếu nại.,lm' 
Cách quy định này không có trong BLDS.

Thời hạn thông báo về hàng khỏrm phù hợp với hcyp đôn a do các bên 

thoà thuận tuỳ thuộc vào dặc điểm và số lượng hàng hoá, đối với hoa quá 

tươi, thực phẩm mau hónc thời hạn này có thê được tính bằng giờ, đối với 

các hànc hoá khác có thê là một sỏ ngàv hoặc tuần lễ. Trong trường hợp 

khôna c ó  thoá thuận thì thời hạn khiến nại là  sáu tlìánẹ  k ê  từ ngày giao hàng 

đối với khiếu nại về quy cách, chát lượne hàne há; trorm trường hơp hàng 

hoá có báo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng kê từ nẹày hết thời hạn 

háo hành..... .

Nội dung thõng báo phái tương đối cụ thê, nêu rõ khuyết tật cúa hàng 

đã aiao, v í dụ hàng đã siao có khuyết tật vé chất lượng, số lượne, mầu mã, 

bao bì, tránh những thông báo mang nội dune chung chung như hàng đã 

eiao "quá kém", "quá tồi", "kcm phấm chát", "không tiêu thụ được".

Tranh chấp về chất lượng hàng hoá thường xuất hiện sau khi bên mua 

đã nhận hàng và xác định được hàng kém phẩm, hoặc các bèn có những cách 

hiếu vé chát lượng hàng hoá khác nhau, hoặc đưa ra những kết quả giám 

định chất lượng khác nhau.
1,2.2. Tranh chấp vé thời gian giao nhãn và sô'lượng hàng hoá
Người hán phái giao cho người mua đúng loại hàng, đúng số lượng, 

chất lượng, quy cách, bao bì, đúng thời hạn và địa điểm theo thoả thuận 

trong hcrp đổng cùng tất cà chứng từ liên quan đến hàng hoá. Nói một cách 

khái quát nhất, nghĩa vụ giao hàng của người bán được thực hiện, nếu người 

bán đã thực hiện tất cả các hành vi cần thiết để hàng hoá được chuyển sang 

cho người mua tự do định đoạt. Những hành vi này có thể là: người bán trực 

tiếp giao hàng cho người mua tại địa điểm giao hàng; người bán uỷ quyền

" IIVl D iếu  75; 241 Luậ t Thương mại.

<1 1 1 1։ Ըւձէէ 2 4  Լ  khoản 2, b Luậ t Thương m ại
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cho người thứ ba giao hàng nếu được người mua châp thuận; ngưừi bán giao 

hàng cho người vận chuyển theo các điều kiện đã thoá thuận.

Tranh chấp vê cliúnq loại hùng lìoá: Người bán không đưực giao các 

loại hàng khác hoặc thực hiện các nshĩa vụ khác (hay thê loại hàng dã thoả 

thuận, nếu bên mua không chấp nhận. Tranh chấp vể loại hàng thường xuất 

hiện khi điều khoán tên hàng trong hợp đồng mua bán hàng hoá khônu được 

soạn thảo cụ thể, tẽn hàng được ghi bằng một danh từ khòns thônc dụng và 

không rõ nghĩa, ngoài tên hàng các bên không thoả thuận gì thêm về công 

dụng, chức năng và mục đích sử dụng, nơi sán xuất, nguồn gốc. nhãn hiệu 

của hàng hoá v.v...

Trong những tình huống như vậy, Thấm phán phải xác định được ý chí 

chung cùa các bên vế chúng loại hàng hoá. Chuns loại hàng hoá thường 

được xác định thông qua chào hàng của bèn bán hoặc cháo mua của bên 

mua, cách hiểu của thị trường và thông lệ về hàng hoá đó cũng như thói 

quen kinh doanh giữa các bên. Nếu hàng hoá được giao không đúng chủng 

loại, bên mua có một trong các quyền sau đ ây""1:

1. Không nhận hàng, huý bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

2. Nhận hàng và thanh toán theo giá do các bên thoá thuận;

3. Không nhận hàng, yêu cầu giao đúng chúng loại và đòi bồi thường 

thiệt hại.

Giao hàng đúnẹ số  lượnẹ: Tuỳ theo đặc điểm của hàng hoá, các bên 

thoả thuận cụ thể số lượng, đơn vị đo lường, cách thức đo lường (ví dụ trọng 

lượng tịnh, trọng lượng cả bì), mức độ dung sai, mức độ hao hụt tự nhiên 

(±%). Nếu người bán giao thừa hàng so với thoả thuận, người mua có quyền 

từ chối không nhận phần dôi ra (trong trường hợp này ngứời mua phải nhận 
lại số hàng thừa này và chịu mọi chi phí liên quan); hoặc người mua có 

quyền nhận số hàng thừa và thanh toán phần dôi ra đó theo giá mà hai bên 

thoả thuận. Nếu người bán giao thiếu hàng so với thoả thuận, người mua có 
quyền:

1. Từ chối không nhận hàng, yêu cầu người bán thực hiện đúng hợp 

đồng và đền bù thiệt hại; hoặc

2. Từ chối không nhận hàng, huỷ bỏ hợp đổng và yêu cầu bồi thường 
thiệt hại; hoặc

Đ iêu  68 Luật Tliương mại, Đ iêu 430 cùa BLDS.
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3. Nhận phán dã giao và thanh toán số tiền tươns ứng với hàng đã 

nhận: hoặc

4. Nhận phấn đã siao và định thời hạn hợp lý đế bên bán giao tiếp 

phần còn thiếu"12’.

Giao liàiụỉ chuụ> thời liạn: Khác với các quy định của BLĐS, thời hạn 

giao hàng cũns thuộc nhữns nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng 

hoá. mà nếu thiếu thoa thuận về nó hựp dồng sẽ được coi như là chưa giao 

kết " Luật Thương mại khônc quy định rõ, điều khoán về thời hạn giao 

hàng phái cụ thể đến mức nào, ví du là một ngày cụ thể, là một thời hạn 

(một tháng, một quý) hay có thê là một điểu khoán mang tính ước lệ (siao 

hàng naay, giao hàng tronc thời gian sớm nhất, giao hàng trong chuyến tầu 

sớm nhất...)- Tuỳ theo time loại hàng, các bên có thể thoá thuận hàng được 

giao toàn bộ hoặc từng phần theo một lịch trình nhất định. Người bán chỉ 

dược tiiao hàng trước thời hạn hoặc eiao từng phần nếu người mua chấp 

thuận ' 14’.

Nêu người bán giao hàng sau thời hạn thoá thuận, tuỳ vào từng loại 

hàng khác nhau mà hậu uuá pháp lý cũ nu khác nhau. Nêu hàng hoá được 

dùng cho một thời điếm nhất định, mà sau thời điếm đó hàng trớ nên không 

cần thiết nữa (ví dụ bánh kẹo, đổ chơi phục՛ vụ trực tiếp cho trẻ em dịp Tết 

Trune Thu, hàne hoá đặc biệt phục vụ cho lễ Noel, cho Tết nguyên đán); bên 

mua có quyền từ chối tiếp nhận hàng giao chậm và yêu cầu bổi thường thiệt 

hại Trong nhữiia trường hợp khác, bẽn mua thường gia hạn hợp lý đế bên 

bán có thè thực hiện được nghĩa vụ giao hàng và yêu cầu bên bán đển bù 

thiệt hại hoặc trá phạt hợp đồng theo các quy định liên quan đến trách nhiệm 

vật chất khi vi pham hơp đổng.
1.2.3. Tranh chấp vé thanh toán
Nếu việc giao hàng và chuyến quvcn sớ hĩru hàng hoá là nghĩa vụ cơ 

bán cua người bán, thì nhận hàng và th a n h  toán liền mua hàng là nghĩa vụ cơ 

bàn tương xứng cúa người mua. Nhận hànu thườne được hiếu là hành vi thực 

tê cứa nsười mua, tiếp nhận quyển chiếm hữu hàng hoá từ người bán hoặc

Diêu fì5 L iu it  T lìư ơn ii mại. D ic i i 42H B LD S  
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người vận chuyển'11*’. Nếu người bán đã sẵn sàng uiao hàng mà người mua 

chậm nhận hoặc không nhận, thì người bán phái có nghĩa vụ áp dụng các 

biện pháp cần thiết đê báo quán tài sán và yêu cầu bèn mua thanh toán chi 

phí hợp lý. Nêu hàng có nguy cơ hư hỏng (ví dụ thực phám, hoa quá), người 

bán có quyền bán hàne hoá đỏ đe nuãn chặn thiệt hại'11*'. Người mua chịu 

rúi ro từ Ihời điểm chậm tiếp nhận hàng, phài thanh toán liền harm trong 

trường hợp mất mát, hư hóng xáy ra sau thời điếm quyền sờ hĩn.1 dã được 

chuyển từ người bán sang người mua՛117՛.

Người mua phái thanh toán ticn mua hàne theo thoá thuận tronu hợp 

đồng. Các bên có thể thoá thuận nhiều phương thức tính giá (íỉiú cỏ dịnh, giá 

có thê điều chinh được, các nguyên tác tính giá trượt), đổng tién thanh toán, 
nơi thanh toán, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán, lãi suất phái trả 

khi thanh toán chậm, bớt giá nếu thanh toán trước thời hạn hoặc thanh toán 

bằng tién mặt.

Nếu người mua chậm thanh toán tiền, thì người bán có quyền yêu cáu 

thanh toán và đòi tiền lãi trên số tién trá chậm theo lãi suất nợ quá hạn do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại thời điếm thanh toán tương ứng 

với thời qian chậm trả, nếu các bên không có thoá thuận khác hoặc pháp luật 

không quy định khác"'Xi.

Quyền ngừng thực hiện nsịhĩa vụ của nạười hán, người mua: Nếu có 

những bằng chứng về việc một bên có hành vi lừa dối hoặc không có khá 

năng thực tế để thực hiện nghĩa vụ, thì bẽn kia có quyền đình chi việc thực 

hiện nghĩa vụ tương ứng cúa mình. Các quy định của Luật Thưưng mại liên 

quan đến vấn đé này có chức năng cụ thê hoá các quy định của Điều 412 

B LD S  về quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng ՏՕՈ2 vụ.

Người bán có quyển ngừne giao hoặc giữ lại hàns nếu:

- Người mua vi phạm điều khoán thanh toán đã thoá thuận;

- Người mua mất khá nâng thanh toán hoặc bị tuyên bố phá san trước 

thời điểm giao hàng"19’.

' u ĩ l Đ iều  71 khoán ĩ  Luậ t T liuơng mại 
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Ni!ười mua có  quycn neừriii thanh toán hoặc g iữ  lại tiền hàng nếu:

- Hang bị hư hỏng, có khuyết tật khi nhận:

- Có banti chứng vé nmrừi hán có hành vi lừa dối, không có khá năng 

g ia o  h à iiii h o ặ c  h à n g  đ a n u  là đ ổ i tượnsi tranh c h ấ p  v ớ i n g ư ờ i th ứ  b a " 2"'.

1.3. Lựa chon luật áp dụng đế giái quyết tranh cháp hựp đồng 

mua hán hàng hoá

Sau khi xác định vụ việc thuộc thấm quyền. Toà kinh tế sẽ áp dụng 

Luạl Thươns mại như là luật riénsi (luật chuyên biệt) đế eiái quyết các tranh 

chấp liên quan đến hợp đồng mua bán ỉiànc hoá. Trong trường hợp các bên 

khôna thoá thuận và Luật Thirơmi mại ị 1997] không có quv định về một vãn 

đổ cụ the. ví dụ vấn đề võ hiệu cúa hợp đổng, cần áp dụng các quy định 

chuiiiz Clia Pháp lệnh vổ hợp đồna kinh tế 11989] và BLD S  [1995J như là 

nnuổn luật chung đế giái quyết tranh chấp.

Nêu Toà kinh tẽ có thám quvén eiài quyết các tranh chấp hcíp đồng 

mua bán hàniỉ hoá với thương nhân nước neoài, pháp luật tố tụng (luật hình 

thức) áp dụm» tai Toà án là pháp luật tố tu nu Việt Nam (lex fori). Pháp luật 

nội dung (luật vật chát) dươc căn cứ vào thoá thuận của các bẽn, nếu khỏng 

có thoa thuận thì căn cứ vào các quy định cua tư pháp quốc tè để xác định 

l u  ạ t  á p  ( Խ ո զ .

1.4. Thời hiệu khứi kiện tranh cháp hựp đóng mua bán hàng hoá

Vé niìuvén tác, nuười khới kiện phái làm đơn yêu cầu Toà kinh tế giải 

quyet vụ án kinh tè trong thời hạn 6 tháns kê từ ncày phát sinh tranh chấp, 

t r ừ  t r ư ờ n u  h ọ p  p h á p  l u ậ t  c ó  q u y  đ ị n h  k h a c ' i : i  . D ổ i với tranlì chấp lư/Ị) dồní> 

mua hán tlìeo Luật Thưưiuị mại, thời hiệu lô tụniỊ lù hai (2) năm, kê từ thời 

cĩièm phát sinh quyên khiêu nại'1' Đây chính là một nuoại lẹ so với các 

nguyẽn tác chung kê trên.

Quyền khiếu nại là một quy định tưưna dối đặc biệt cúa Luật Thương 

mại so với BLDS, đó là quyền của bên bị vi phạm khiếu nại đối với ben vi 

phạm nếu hàng hoá khổng phù hợp với hợp dỏim. Thời hạn khiếu nại do các 

bên thoa thuận tron*: hựp dồng: quá thời hạn đó mà người mua không thông

‘ °  Đ iên  72 Luậ t Thiftfng m ại 
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báo cho người bán về hàng khône phù hựp với hợp dồnii thì mát quyền khới 

kiện tại Trọng tài hoặc Toà án có thấm quyền'1' '1. Trona trườn» hợp không 

có thoả thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như sau: (a) Ba thániz kể 

từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về sô lượng hàng hoá; (h) Sáu thánu kế 

từ ngày giao hàng đối với khiếu nại vé quy cách, chất lượng hàng hoá; trong 

trường hợp có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là 3 tháng kế từ ngày hét thời 

hạn bảo hành, (c) Ba tháng kê từ khi bên vi phạm phái hoàn thành nsihìa vụ 

đối với khiếu nại về các hành vi thương mại khác.

Như vậy, đế không bị mat quyền khởi kiện tại Toà án. các hên phái 

thực hiện quyền khiếu nại của mình trone thời hạn thoá thuận; hoặc trong 

thời hạn 3 hoặc 6 tháng theo các quy định trên (nêu khỏrm có thoá thuận). 

Thời hiệu tố tụng 2 nãm được tính từ ngày phát sinh quyền khiếu nại, tức là 

từ ngày giao hàng, ngày hết thời hạn báo hành hoặc ngày phái thực hiện 
nghĩa vụ.

1.5. Trách nhiệm tài sản do vi phạm họp đóng mua bán hàng hoá

Điều kiện đê’ xuất hiện trách nhiệm tài sản trước hết là sự vi phạm hợp 

đồng, được hiểu là không thực hiện hoặc thực hiện khỏng đúng, khòng đầy 

đủ nghĩa vụ hợp đồng, Tuỳ theo từng loại nghĩa vụ hợp đổng, các bên có thê 

thoà thuận hoặc bên bị vi phạm có thê lựa chọn các loại che tài sau đây:

1. Buộc thực hiện đúng hợp đổng;

2. Phạt vi phạm;

3. Bổi thường thiệt hại;

4. Huỷ hợp đồng.
1.5.1. Bồi thường thiệt hại
Bổi thường thiệt hại là việc hên có quyền lơi bị vi phàm yêu cấu bẽn vi 

phạm bồi hoàn bằng tiền các tổn thất thực tế do hành vi vi phạm hợp đồng 

gây ra. Pháp luật Việt Nam tuân thù nguyên tắc chịu trách nhiệm tài sán khi 

có lỗi, người bán phải chịu trách nhiệm về việc hàng không phù hợp với hợp 

đồng, trừ trường hợp chứng minh dược là mình không có lỗ i1124’.

Tuy nhiên, lỗi trong các quan hệ thương mại cũng giống như lỏi trong 

các quan hệ pháp luật dân sự là lồ i stiv đoán. Bẽn vi phạm hợp đồng bị coi là

' r՜ '' D iêu  75.241 Luậ t T liương mại.
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có lỗi, nếu không chứng minh được là mình không có lỗ i" :M. V iệc chứng 

minh khỏng có lỗi thuộc nghĩa vụ của người có hành vi vi phạm hợp đồng. 

Bẽn đòi bổi thường phải chứng minh các tốn thất. Số tién bổi thường thiệt 

hại gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp và các khoán lợi đáng lẽ bên có 

quyền lợi bị vi phạm được hướng. Ngoài ra, bẽn đòi bổi thường có nghĩa vụ 

áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chè tổn thất, kè cả các tổn thất liên 

quan đến các khoản lợi đáng lẽ đưưc hướng'12'”.
1.5.2. Phạt hợp đồng
Phạt hợp đồng thực chất là một khoán tiền dược xác định theo một 

phương thức ấn định trước mà bên vi phạm phái trá cho bẽn bị vi phạm. Chỉ 

áp dụng chê tài phạt nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định 

cụ thế.

Khác với đền bù thiệt hại, chí cán xuất hiện hành vi vi phạm hợp đổng 

là bèn bị vi phạm có quyền yêu cầu bẽn vi phạm trá tiền phạt"27՛. Bên bị vi 

phạm khôns cần chứng minh thiệt hại thực tê đã xáy ra hay chưa. Mức phạt 

do các bên thoá thuận, song trong mọi trường hợp không được vượt quá 8% 

giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm'12*'.
1.5.3. Các trường hợp miền, giám trách nhiệm tài sán
Các bẽn được miễn trách nhiệm vật chất do vi phạm hựp đồng:

- Trong những trường hợp miễn trách nhiệm đã thoá thuận trong hợp

đồng;

- Trong những trường hợp bất khá kháng"29’.

Tuỳ theo tùng loại hàng hoá và đặc trưng cúa quan hệ mua bán hàng 

hoá, các trường hợp miền trách có thể là những tình huống nằm ngoài mong 

muôn và khá nãng ảnh hường cúa hai bẽn, ví du đình công, tình trạng chiến 

tranh, sự thay đổi cơ bản luật pháp vé lình vực hàng hoá liên dới. Bên vi 

phạm có nizhla vụ chứng minh các trườnu hựp miễn trách nhiệm, đặc biệt 

thõng qua xác nhận của cơ quan, tố chức cỏ thám quyền, ví dụ Phòng thương

' I:՛1 D iêu  231 Luậ t T liương mại, D iêu  M)9 khoán J  B LD S  
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° ' D icu  77 L u ã i Thương mại, Đ iêu  308 t íl.D S
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mại hoặc các cơ quan chính quyền có thẩm quyển khác" '"’.

Trường hợp bất khả kháng là trường họp xảy ra sau khi giao kết hợp 

đồng, do những sự kiện có tính chất bất thường mà hai bèn không thể hoặc 

không bắt buộc phái biết trước՝ được và không thê khác phục được, ví dụ hoá 
hoạn, lũ lụt, động đất.

Khi xuất hiện trườna hợp miền trách nhiệm, bén không thực hiện hoặc 

không thực hiện dầy đu nghĩa vụ phải thông báo ngay cho hèn kia và dự liệu 

trước các hậu quả có thể xáy ra. tìm biện pháp xử lý hậu quá irèn tinh thần 

hợp tác0-'".

Đối với những quan hệ mua bán hàng hoá mà việc giao hàng được 

thoả thuận vào một thời điểm cố định, nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng 

các bên đều có quyén từ chối thực hiện hợp đồng và khổng bên nào có 

quyền đòi bên kia bồi thường. Song nếu việc giao hàng được thoả thuận 

trong một thời hạn, khi các bên không thoả thuận, thì thời hạn thực hiện 

nghĩa vụ hợp đồnc được tính thêm một thời gian bằng thời gian xáy ra 

írường hợp bất khả kháng cộng với thời gian hợp lý đế khác phục hậu quá, 

song khống được kéo dài quá 5 hoặc 8 tháng (đối với từng loại hợp đồng) kế 

từ khi giao kết hợp đồng"32’.

2. KỶ NĂNG GIẢI QUYỂT TRANH CHAP HƠP ĐồNG t ín  
DỤNG

2.1. Nhận dạng hợp đồng tín dụng

Hợp đồng tín dụng là hình thức đê thực hiện quan hệ cho vay giữa tổ 

chức tín dụng với khách hàng. Do đó, khái niệm hợp đổng tín dụng không 

bao hàm các hình thức hợp dồnu cấp tín dụng khác như hợp dổng báo lãnh 

ngân hàng, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chiết kháu thương phiếu, 

giấy tờ có giá ngắn hạn.

Theo quy định của Điều 51 Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, hợp 

đồng tín dụng phải được lập dưới hình thức văn bản và hợp đổng có các nội 

dung sau: Điểu kiện vay, mục đích sử dụng tiền vay, hình thức vay, sô tiền 

vay, lãi suất, thời hạn vay, hình thức bảo đám. giá trị tài sán bảo đảm.

111111 D iêu  77 khoán ĩ .  D iều 78 khoản 2 Luậ t Thương mại.

11111 D iều  78 khoán I Luật Thương mại, Đ iểu  409 khoán l , BLDS. 

IIJ2> D iều  79 khoản 1 Luật Thương m ại
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phương thức trà nợ và những cam kết khác dược các bèn thoá thuận. Trong 

thực tế, đê thuận lợi cho việc quán lý, các ngân hàng thương mại (ngàn hàng 

chuyên doanh, ngân hàng cổ phần...) thường thực hiện ký kết hợp đổng tín 

dụng với khách hàng trên mẫu in sẩn.

Đ ô i  V Ớ I  t r ư ờ n g  h ợ p  c h o  v a y  c ó  b á o  đ à m ,  p h á p  l u ậ t  c h o  p h é p  c á c  h ỏ n  

tham gia hợp đồng tín dụng có thè lập hợp done háo đám riêng hoặc lập hợp 

đổng tín dụng gồm có cá hợp đổns bào dám.

Đối tượng cúa hợp đổng tín dụng là vốn tiến tệ (nội tệ, ngoại tệ). Tuỳ 

thuộc vào sự thoả thuận cùa ngàn hàng (bẽn cho vay) với khách hàng (hên 

vay) mà hợp đổng tín dụng có thời hạn cho vay khác nhau. Trong thực tiẻn 

xét xứ. Thẩm phán cần chú ý khoán vay ghi trong hựp done tín dụng thuộc 

loại cho vay ngắn hạn hay trurm, dài hạn. Bới vì, vứi mỗi loại cho vay nếu 

đến hạn trả nợ mà khách hàng không trá dược nợ thì ngàn hàng chỉ được 

phép gia hạn nợ trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật. V í dụ: 

Đôi với khoản cho vay ngắn hạn (tòi da đèn 12 tháng) nếu ngán hàng cho 

khách hàng gia hạn nợ thì thời gian gia hạn nợ tối đa băng một chu kỳ sán 

xuất kinh doanh nhưng không quá 12 thánự (trừ trường hựp đặc biệt được 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép hoặc giao cho tổ chức tín dụng 

xem xét, quyết định).

Hợp đồng tín dụng thuộc loại hợp đổnii thực tế. Do dó, thời hạn cho 

vay được tính từ khi khách hàng bát đầu nhận tiền vay cho đến thời diêm trả 

hết nợ gốc và lãi đã được ihoá thuận irone hợp đổng tín dụng, mà không

phái tính từ thời điểm ký kết hơp đồnc.

V í dụ: Ngàn hàng A  ký hợp đổne cho cóng ty B vay vốn, hai bèn hoàn 

tất thủ tục ký kết hợp đồng vào ntìày 01-01-2000 nhưng khoản tiền vay bát 
đầu được cấp vào ngày 15-01-2000. Trong trườnu hợp này thời hạn cho vay 

tính từ ngày 15-01-2000.

Tuỳ thuộc vào sự thoá thuận cùa các bên trong hợp đồng tín dụng mà 

nghĩa vụ hoàn trả tiền vay cùa bèn vay dược thực hiện theo các kỳ hạn trá

Kỳ  hạn trá nợ là các khoáne thời gian trong thời hạn cho vay mà tại

cuối mỗi khoảng thời gian dó bèn vay phải trá một phần hoặc toàn bộ tiển 

va) cho tổ chức tín dụng.

V í dụ: Cổng ty A  ký kết hợp đổnẹ tín dụng vay vốn của Ngân hàng B, 

trong hợp đồng tín dụng hai bẽn thoà thuận: Ncâii hàns B cho công ty A  vay
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500 triệu đồng từ ngày 01-01-2000 đến n^ày 31 -12-2(KX), Cóng ty A  phái 

thanh toán tiền vay hai lần: Lần ihứ nhất vào ngày 30-6-2000 và lần thứ hai 

vào ngày 31-12-2000. Như vậy, ở quan hệ hợp đồng này cổ hai kỳ hạn trả nợ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng các bẽn có thế thoá thuận 

điểu chinh các kỳ hạn trả nợ trong thời hạn cho vay dã thoá thuận. Nếu ngân 

hàng chấp thuận điều chinh kỳ hạn trả nợ thì lãi suất áp dung vứi khoán vay 

vẫn là lãi suất nợ trong hạn. Còn nêu khône dưực điều chinh kỳ hạn tra nợ 

thì bèn vay phải chịu lãi suất nợ quá hạn đối với sô tiền chậm trá. Do đó, khi 

xem xét hồ sơ vụ án kinh tế về tranh chấp hợp đồng tín dụng, Thẩm phán 

c ầ n  p h ả i  c h ú  ý  đ ế n  g i ấ y  t ờ  l i ê n  q u a n  đ ế n  đ i ể u  chinh k ỳ  h ạ n  t r á  I 1 Ợ  n ế u  c ó .

Các vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng thườns là do bẽn vay vi phạm 

nghĩa vụ trả nợ. Kh i nghiên cứu hổ sơ Thám phán cần xác định dũng thời 

điểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán tiển vay cùa bén vay (gốc và lãi tiền 

vay).

Đối với loại hựp đồng tín dụns mà các bèn thoá thuận phươnu thức 

thanh toán tiền vay theo time kỳ hạn thì nếu không được ngán hàng cho diều 

chỉnh kỳ hạn trả nợ, bên vay có nghĩa vụ thanh toán một phần hoặc toàn bộ 

tiền vay theo hợp đồng.

Về nguyên tắc, bên vay phái thanh toán toàn bộ tiền vay khi hết hạn 

cho vay đã được ghi trong hợp đồng tín dụng. Đến hạn thanh toán tién vay 

nếu bên vay không thế thực hiện việc trá nợ thì có thế yêu cầu ngán hàng 

xem xét cho gia hạn nợ.

Gia hạn nợ vay là việc ngân hàng chấp thuận kéo dài thèm một khoang 

thời gian cho vay neoài thời hạn cho vay đã thoá thuận. V iệc gia hạn nợ 

được thực hiện trên cơ sớ có văn bán yêu cầu của bên vay và việc chấp thuận 
gia hạn nợ của nsân hàng được thực hiện ngay trên vãn bủn xin gia hạn nợ 

hoặc lập vãn bản riêng. Do đó, khi nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán cần xem 

xét các tài liệu liên quan đến việc gia hạn nợ. Bới vì, việc gia hạn nợ liên 

quan đến cách tính lãi tiền vay mà bên vay phái trả cho ngân hàng. Nếu 

khoản vay được gia hạn nợ thì lãi tiền vay tính theo lãi suất nợ trong hạn mà 

các bên đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Nêu đến hạn trà I1Ợ mà 

không được gia hạn nợ hoặc hết thời gian được gia hạn nợ mà bèn vay không 

thanh toán tiển vay thì khoán vay chịu lãi suất nợ quá hạn.

Điểu 1 Quyết định số 266/1999/QĐ-NHNN1 ngày 30-7-1999 về việc 

điều chỉnh lãi suất cho vay của Thống đốc Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam

484



quv định: Lãi suất nợ quá han được thoá thuân trong hợp đồng tín dụng giữa 

tố chức tín dụng và khách hàng, nhưne không quá 150% mức lãi suất cùng 

loại ghi trong hợp dồna tín dụng.

Trong thực tiễn xét xứ Toà án có thê bác yêu cầu của nguyên đơn vể 

áp dụng lãi suất nợ quá hạn nếu việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay là 

vì 1Ý do bất khá kháng. V í dụ: Tại Bán án số 06/KHST ngàv 24-2-1998, Toà 

kinh tế TAN D  Thành phô Hổ Chí Minh bác một phần yêu cầu cúa nguyên 

đ e m .  k h ô n g  á p  d ụ m :  l ã i  s u á t  n ợ  q u á  h ạ n  v ì  b é n  v a y  l à  c ơ  s ở  s ả n  x u ấ t  đ ã  

ngừng sàn xuất do bị quy hoạch.

Đối với vụ án bèn cho vay (ncân hàng) khởi kiện bèn vay vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán tiền vay, bán án cán ghi rõ mức lãi suất nợ quá hạn 

trong trường hợp bán án đã có hiệu lực pháp luật mà bên vay không thanh 

toán tiền vay theo quyết định của Toà án.

Khi xét xử. Thẩm phán cần lưu ý rằng, trong quá trình ký kết và thực 

hiện hợp đồng tín dụng mức lãi suất nợ quá hạn do ngân hàng và bẻn vay 

thoá thuận. Còn mức lãi suất nợ quá hạn áp dụng trong trường hợp bản án đã 

có hiệu lực pháp luật nhưng bén vay khỏne thanh toán tién vay thì do Hội 

đồng xét xử quyết định. Mức lãi suất nợ quá hạn do Hội đồng xét xử quyết 

định có tác dụng lớn trong việc báo dám dế bên vay thanh toán tiền vay khi 

bàn án có hiệu lực pháp luật. Do đó, mặc dù hiện nay các văn bản pháp luật 

chưa có quy định cụ thể nhưng trong bản án cần quyết định mức lãi suất nợ 

quá hạn tối đa là 150% mức lãi suất cùng loại (mức tối đa mà Ngân hàng 

Nhà nước quy định) ghi trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày bản án có hiệu 

lực pháp luật.
Ngoài các quy định về áp dụng lãi suất nợ quá hạn, theo quy định của 

pháp luật, tổ chức tín dụng được quyết định miễn, giảm lãi tiền vay đối với 

khách hàng theo các nguyên tác sau:

1. Khách hàng bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay do 

nguyên nhân khách quan, dẫn đến bị khó khăn về tài chính;

2. Mức độ miễn, giảm lãi tiền vay phù hợp với khả năng tài chính của 

tổ chức tín dụng;
3. Tổ chức tín dụng không được miền, giảm lãi tiền vay cho đối tượng 

thuộc diện áp đụng hạn chế tín dụng (xem Điều 77,78 Luật các tổ chức tín 

dụna năm 1997).
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2.2. Xác định luật áp dung

Theo c á c  c á c  quy định c ú a  p h á p  luật hiện hành thì hợp đồng tín dụng 

ngân hàng có thế là hợp đổne kinh tế hoặc hợp đổng dân sự. Đê xác định 

đúng thẩm quyền xét xử, ngay khi nhận đơn kiện, Thẩm phán phái nghiên 

cứu kỹ các điều kiện để xác định bản chất kinh tế hay dân sự của quan hệ 

hợp đồng tín dụng.

Hợp đồng tín dụng dược xem là hợp đổng kinh tế khi thoả mãn điểu 

kiện về chù thể ký kết hợp đồng kinh tế và mục đích vay vốn của bên vay là 

nhàm mục đích kinh doanh.

Mục đích sử dụng vốn vay là diều khoán bát buộc phải có trong hơp 

đồng tín dụng nên văn bán hợp đồne là căn cứ để xác định mục đích ký kết 

hợp đồng là kinh doanh hay tiêu dùng dân sự. Thẩm phán cần lưu ý rằng, 

hành vi sử dụng vốn thực tế của bên vay không làm thay đổi bản chất của 

quan hệ hợp đồng tín dụng.

V í dụ: A  ký hợp đồng với ngân hàng vay tiền để mua xe máy sử dụng 

trong sinh hoạt nhưng lại sử dụng xe mua bằng tiền vay để chở hàng thuê. 

Mặc dù thực tê hành vi sử dụng tiền vay của A  nhầm mục đích kinh doanh 

nhưng về mật pháp ]ý quan hệ tín dụng trên đây vản là quan hệ hợp đồng 

dân sự.

Hiộn nay ở nước ta theo trật tự áp dụng pháp luật thì đối với quan hệ 

hợp đồng kinh tế áp dụng các quy định pháp luật vể hợp đồng kinh tế, còn 

quan hộ hợp đồng dân sự áp dụng các quy định pháp luật dân sự. Tuy vậy, 

do tính đặc thù của quan hệ tín dụng ngân hàng nên Nhà nước có các quy 

định áp dụng riêng đối với việc ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng ngân 

hàng. Trong trật tự ưu liên áp dụng pháp luật thì pháp luật vé tín dụng ngân 
hàng là bộ phận pháp luật chuyên ngành. Do đó, các quy định của pháp luật 

tín dụng ngân hàng áp dụng cho cả quan hộ tín dụng ngân hàng là quan hệ 

hợp đổng kinh tế và quan hệ tín dụng ngân hàng là quan hệ dân sự. Đối với 

quan hệ hợp đồng tín dụng ngân hàng, chỉ trong trường hợp pháp luật vể tín 

dụng ngân hàng không quy định thì mới áp dụng các quy định pháp luật vé 

hợp đổng kinh tế hoặc dân sự.

2.3. Xem xét hợp đồng tín dụng có hiệu lực hay vô hiệu

Kinh doanh ngân hàng là loại kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. 

Do đó, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh doanh ngân hàng, pháp
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luật có các quy định áp dụng rièníi dối với việc ký kết và thực hiện hợp đồng 

tín dụng ngân hàng. Kh i xem xét hiệu lực pháp lý của hợp đồng tín dụng, 

ngoài việc xem xét các yếu tò liên quan đến hiệu lực pháp lý đối với tất cả 

các loai hợp đồng thì Thẩm phán cần chú ý đến các quy định áp dụnc riêng 

đối với hợp đồng tín dụng ngân hàna.

Nếu hợp đồng tín dụng vi phạm điéu cấm của pháp luật sẽ bị xem xét 

là vô hiệu một phán hoặc toàn bộ.

Hợp đồng tín dụng sẽ bị xem là vô hiệu toàn bộ nếu bên vay là đối 

tượng cấm cho vay hoặc khoán vay là loại cho vay bị cấm.

Theo bản quy chê cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 

ban hành kèm theo quy định sô 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25-8-2000 của 

Thốnu đốc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng không được cho vay đối 

với các khoản vay sau đây:

a) Sô' tiển thuê phải nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước (trừ trường 

hợp sỏ tiền thuế xuất khẩu, nhập kháu, khach hàng phái nộp để làm thủ tục 

xuất khẩu, nhập khẩu mà giá trị ló hàng đó tổ chức tín dụng có tham gia cho 

vay)

b) Sô' tiền dể trả nợ gốc và lãi vay cho tố chức tín dụng khác;

c) Số lãi tiên vay trá cho chính tố chức tín dụng cho vay vốn (trừ 

trường hợp số lãi tiền vay trả cho tổ chức tín dụng cho vay trong thời hạn thi 

cône, chưa bàn giao và đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung 

han. dài hạn để đáu tư tài sản cổ định mà khoản trả lãi được tính trong giá trị 

tài sản cô định đó).
Điều 77 Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 quy định cấm tổ chức tín 

dụng cho vay với những người sau dây:

a) Thành viên Hội đồng quán trị, Ban kiổm soát, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của tổ chức tín dụng;

b) Người thẩm định xét duyệt cho vay;
c) Bỏ mẹ, vợ, chổng, con của thành viên Hội đổng quản trị, Ban Kiểm  

soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc). Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc).

Ngoài những quy định cấm trên đây, để bảo đảm an toàn cho hoạt 

động ngân hàng, pháp luật còn có những hạn chế việc cho vay cùa tổ chức 

tín dụng. Khi xem xét các vụ án về hợp đồng tín dụng, Thẩm phán cần tra 

cứu đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan để đánh giá hiệu lực của 

hợp đồng tín dụng.
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2.4. Việc tham gia tô tụng của ngân hàng.

Hội sở chính, các chi nhánh, vãn phòng đại diện của một ngàn hàng 

hợp thành một pháp nhân thống nhất. Theo P LT T G Q C V A K T  thì neân hàng 

thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng thôns qua người đại diện theo pháp luật 

hoặc người được uỷ quyền.

Về việc các ngân hàng thực hiện uý quyền tham gia tố tụng tại TAN D , 

tại Công vân số 81/2000/KHXX ngày 03-7-2000 của T A N D  tối cao hướng 

dẫn thực hiện như sau:

a. H ình thức văn bán uỷ quyên.

Toà án cần chấp nhận văn bản uỷ quyền của ngân hàng là hợp pháp 

nếu bằng một trong các hình thức sau đây được người đứng đầu ngân hàng 

ký tên và có đóng dấu của ngân hàng:

- Văn bản thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của ngân hàng, 

trong đó có quy định việc ngân hàng uỷ quyền cho vân phòng đại diện, chi 

nhánh của ngân hàng tham gia tố tụng tại T A N D  để bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của ngân hàng khi có tranh chấp.

- Văn bản của ngàn hàng uỷ quyền cho văn phòng đại diện, chi nhánh 

của ngân hàng tham gia tỏ' tụng tại T A N D  để bảo vệ quyển, lợi ích hợp pháp 

của ngân hàng khi có tranh chấp.

- Văn bản của ngân hàng uỷ quyền cho vãn phòng đại diện, chi nhánh 

của ngân hàng hoặc một người cụ thể tham gia tố tụng tại T A N D  để bảo vệ 

quyển, lợi ích hợp pháp của ngân hàng trong một vụ tranh chấp cụ thể.

Kh i xem xét văn bản uỷ quyền, Thẩm phán cần đối chiếu nội dung uỷ 

quyền với vụ việc đang giải quyết. Bởi vì, nếu sử dụng vàn bản uỷ quyền cho 

vụ việc khác với vụ việc xác định trong vân bản uý quyển sẽ không có giá trị 

pháp lý.

b. Người được uỷ quyền

V iệc xác định đúng người được ngân hàng uỷ quyén tham gia tố tụng 

có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm giá trị pháp lý của bản án, quyết 

định của Toà án. Viộc xác định người được ngân hàng uỷ quyền phải căn cứ 

vào văn bản uỷ quyền áp dụng theo các trường hợp sau đầy:

- Nếu trong văn bản uỷ quyén, ngân hàng là pháp nhân (ví dụ Ngân 

hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam...) uỷ 
quyền cho văn phòng đại diện, chi nhánh của ngân hàng đó mà không xác 

định uỷ quyến cho một người cụ thể thì Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia
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tô tụna theo uý quyền cùa ngân hàng đói với người đúng đầu vãn phòng đại 

diện, chi nhánh cúa ngân hàng.

V í dụ: Trong văn bán uý quycn Tống Giám đốc Ngân hàng Công 

thương Việt Nam ký ghi: Uỷ quyén cho chi nhánh Naân hàng Công thương 

Thành phô Hổ Chí Minh thực hiện việc khới kiện Công ty A. Trong trường 

hợp này người có tư cách đại diện cho Ngân hàng Công thương V iệt Nam là 

Giám đốc chi nhánh Ngân hàrm Công thưưnu Thành phố Hổ Ch í M inh khởi 

kiện Cống ty A.
- Nếu trone vãn bản uý quyển, naân hàng là pháp nhân uý quyen cho 

người tlứna đầu vãn phòne đại diện, chi nhánh cúa ngân hàng dó và cho 

phép uý quyền lại cho một người cụ thê nào đỏ thì Toà án chi chấp nhận việc 

tham gia tố tụng theo uý quyển cùa ngân hàng khi người tham gia tố tụng 

đúng như trong vãn bản uý quyền của ngãn hàng.

V í dụ: Trong vãn bản uý quyền do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ký ghi: Uỷ quyển cho Giám đốc 

chi nhánh Ngàn hàne Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phô' Hổ 

Chí M inh tham gia tô tụng tại T A N D  dé hao vệ quyền, lợi ích hợp pháp cúa 

ngân hàng khi có tranh chấp và được uỷ quyền lại cho một Phó Giám đốc 

chi nhánh trong trường hợp cần thiết thì Toà án chi chấp nhận việc tham gia 

tô tụng của Giám đốc chi nhánh hoặc cúa Phó Giám đốc chi nhánh được uỷ 

quyển lại. Nếu Giám đốc chi nhánh ủy quyén lại cho người không phải là 

Phó Giám đốc chi nhánh thì việc uý quyén lại này không phù hợp với nội 

dung văn bản uý quyền do Tổng Giám đốc ký nên không có giá trị pháp lý.

- Nếu trong vãn bản uý quyền, ngân hàng là pháp nhàn uỷ quyển cho 

một người cụ thể thì chi người đó mới có tư cách đại diện theo uỷ quyền đê 

tham gia tô tụng.
- Trong quá trình tham gia tô tụng theo uỷ quyền nếu người được uỷ 

quyền không thê tiếp tục thực hiện việc uý quycn, nếu người đại diện theo 

pháp luật của ngân hàng không thể tham gia tô tụng và thay đổi người được 

uỷ quyền thì Toà án chấp nhận sự thay đổi này.

c. Nội duníỊ uỷ qu\ền
Thẩm phán cần nghiên cứu kỹ nội dung uỷ quyền trong văn bản uỷ 

quyền do ngân hàng lập để chấp nhận (hoặc không chấp nhận) hành vi tham 

gia tố tụng của người được uỷ quyền.

Nếu irong văn bản uỷ quyền ngân hàng uỷ quyển cho người được uỷ
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quyển thực hiện tất cá các quyển, nchĩa vụ tỏ tụnc của dưưrm sư thì Toà án 

chấp nhận việc uỷ quyển bao gổm: khới kiện và giài quvêt vụ án tại Toà án 

sư thẩm, kháng cáo bán án, quyết dịnh của Toà án cấp sơ thẩm và cả việc 

giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm (nếu có kháng cáo, kháng nghị).

Nếu trong văn bản uỷ quyền, ngân hàng chì uỷ quyền cho người được 

uỷ quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ tô tụng của đươns sự trong việc khới 

kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cáp sơ thẩm thì Toà án chì châp nhận việc 

uỷ quyền đó trong việc khởi kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm. 

Việc kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cáp sơ thám cũne như tham 
gia giải quvết vụ án tại Toà án câp phúc thám khónu thuộc phạm vi giai 

quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thám nên trong trường hợp này người được uỷ 

quyền không có quyén thực hiện các hành vi ké trẽn.
Mặc dù ngân hàng là pháp nhân thực hiện việc uý quyền cho chi 

nhánh, vãn phòne đại diện nhung vẫn có quyển tự mình tham íỉia tô tụng 

thõng qua người đại diện theo pháp luật cúa mình. Trong trường hợp xct 

thấy cần thiết thì Toà án có quyền triệu tập đại diện theo pháp luật của ngân 

hàng tham gia tố tụng.

2.5. Tính thời hiẻu khởi kiện tranh cháp hợp đóng tín dụng

Việc xác định thời hiệu khởi kiện gắn liền với quyền và nghĩa vụ của 

các đương sự trong tranh chấp hợp đổng tín dụng. So với các loại hợp đồng 

khác, hợp đổng tín dụng có nhiều điểm phức tạp hơn trong việc xác định thời 
hiẻu khỏi kiện nên đòi hỏi Thẩm phán khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tín 

dụng phải nấm vững cách tính thời hiệu khởi kiện.

Một sô' ý kiến cho rằng: Nếu đến hạn trả nợ theo thoá thuận trong hợp 

đồng tín dụng mà bên vay không trả được nơ (gốc và lãi tiền vay) thì xem 

như có sự vi phạm và ngân hàng căn cứ vào hợp đồng tín dụng biết được sự 
vi phạm của bên vay và nếu không có việc đồng ý gia hạn nợ cúa ngân hàng 

thì xem là đã có tranh chấp.

Trong thực tế kinh doanh ngân hàng khi các khoản nợ vay đến hạn các 

ngân hàng có thể dùng nhiểu biện pháp kinh tế tạo điểu kiện để bên vay trả 

nợ và nếu ngân hàng không cho bên vay gia hạn nợ thì khoản cho vay được 

tính lãi suất cao hơn kê từ thời điểm thanh toán nợ được xác định trong hợp 

đồng tín dụng (lãi suất nợ quá hạn). Do đó, cách hiểu trên đây không đúng 
với tính chất tranh chấp.

Hiện nay các văn bản pháp luật không có quy định cụ thể vể cách tính
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thời hiệu khới kiện dối với hợp đồng tín dụnc. Để áp dụng thống nhất cách 

tính thời hiệu khới kiện vụ án về hơp đổng tín dụng. Báo cáo tổng kết của 

ngành Toà án năm 1999 và phương hướne nhiệm vụ công tác Toà án năm 

2000 hướng dần cách tính thời hiệu khới kiện hợp đồng tín dụng trong 

trường hợp bên cho vay và hcn vay có thoá thuận: nếu hết thời hạn hợp đổng 

mà bén vay chưa trá được nợ thì phái chịu lãi chậm trả, áp dụng theo hai 

trường hợp sau:

1. Nếu hợp đổng có quy định thời hạn phải chịu lãi chậm trả thì thời 

hiệu khởi kiện được tính từ ngày liền sau ngàv hết hạn trả lãi chậm trả.

V í dụ: Công ty A  ký hợp đồng tín dụns vay cúa ngân hàng B 100 triệu 

đồng, hai bên thoả thuận: Thời hạn trả nợ là ngày 1-6-2000, nếu đến hạn 

trên Công ty A  khônc trá được nợ thì phái chịu lãi suất nợ quá hạn (chậm 

trá) nhưng thời hạn tối đa không quá ngày 15-9-2000. Đến ngày 15-9-2000 

Công ty A  khônc trả được tiền vay cho ngàn hàng. Trong trường hợp này 

thời hicu khởi kiện tính từ ngày 16-9-2000.

2. Nếu hợp đồng tín dụng không quy định thời hạn phải chịu lãi suất 

nợ quá hạn (chậm trả) thì thời hạn khới kiện không hạn chế.

V í dụ: Nếu ở ví dụ trên Công ty A  và ngân hàng B không thoả thuận 

về thời hạn áp dụng lãi suất nợ quá hạn thì thời hiệu khới kiện là không hạn 

chế.
Theo các quy định cúa pháp luật hiện hành về tín dụng ngân hàng thì 

nợ đến hạn thanh toán mà bèn vay không thanh toán được và nếu không 

được ngàn hàng cho gia hạn nợ thì khoán nợ đó bị chuyên sang nơ quá hạn, 

phái áp dụng lãi suất nợ quá hạn theo mức quy định cùa Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng. Do đó, khi xem xét 

hợp đổng tín dụng đê tính thời hiệu khởi kiện, nếu ngân hàng và bên vay 

không ghi vào vãn bản hợp đổng tín dung về lãi chậm trả thì xem như các 

bên đương nhiên phái chấp hành quy định của pháp luặt,

2.6. Xem  xét quan hệ hiệu lực giữa hợp đồng tín dụng và hợp đồng 

bảo đảm tiền vay.

Đê bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoàn trá tién vay của bên vay, việc k í 

kết hợp đồng tín dụng ngân hàng thường gắn với quan hệ bảo đảm tiến vay.

Quan hệ bảo đảm tiến vay là một dạng giao dịch bảo đảm nên về bản 

chất đây là một loại quan hệ hợp đổng. Tuy vậy, hợp đổng bảo đảm tiền vay 

không tồn tại độc lập mà phụ thuộc vào hợp dồng tín dụng. Tính phụ thuộc
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này thể hiện ớ chỗ, hợp đổng bào đàm tiền vay dược kí kết nhãm báo đám 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bẽn vay theo thời hạn dã thoá thuận trong hựp 

đồng tín dụng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đổng bảo đám liền vay 

gồm có: hợp đổng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồns bảo lãnh bàng tài 

sản (gọi tát là hợp đổng bảo lãnh).

Trong các loại hợp đồng trẽn đáy thì khi níihiôn cứu hổ sơ vụ án về 

hợp đồng tín d ụ n e  Thấm phán cần lưu ý xem xét cơ cấu chù thể cùa hợp 

đổng bảo lãnh. Bới vì. nếu trong quan hệ thô' chấp, cầm cố mà bên vay là bèn 

thế chấp, cầm cô' thì vé bán c h ấ t  pháp lý quan hệ t h ó  e h à p .  cẩm cò có cùng 

bản chất hợp đồng với hợp đồng tín dụng nhưnc đôi với trường hợp tiền vay 

được đảm bảo bằng biện pháp báo lãnh thì hợp đổng cám cố. thế chấp mà 

bên bảo lãnh ký kết với tổ chức tín dụne có thể cùng hoặc có the khác với 

bản chất của hợp đồng tín dụng.

V í dụ: Doanh nghiệp Nhà nước A  vay vốn tại chi nhánh ngân hàng 

Công thương B (thuộc ngân hàng Công thương Việt Nam) dê kinh doanh và 

báo đảm tién vay bàng việc thế chấp một khu nhà kho. Trorm trường hợp này 

hợp đổng tín dụng và hợp đồng thế chấp đéu mang bán chát của hợp đồng 

kinh tế, bất luận hợp đồng thê chấp được lập thành vãn bàn riêng hay là một 

bộ phận của hợp đồng tín dụng.

Trong trường hợp bảo đảm tiền vay bằng biện pháp báo lãnh, về cơ cấu 

chủ thê ngoài bên vay và bên cho vay còn có bèn bảo lãnh. Theo quy định 

của pháp luật, tổ chức, cá nhân đéu có thê là bẽn đứng ra đóng vai trò là 

người bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân khác vay vốn tại tổ chức tín dụng. Thực 

tế cho thấy, người bảo lãnh, có thể thực hiện việc báo lãnh nhằm mục đích 

kinh đoanh và cũng có thể chỉ là hình vi dân sự thuần tuý. Do đó, khi thụ lý, 

nghiên cứu hồ sơ tranh chấp liên quan đến hợp đồng tín dụng, đòi hỏi Thám 

phán phải đánh giá đúng quan hộ phát sinh tranh chấp là tranh chấp tín dụng 

(vay và thanh toán tiền vay) hay là tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh.

Trong trường hợp tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh của bên bảo lãnh, Thẩm phán phải căn cứ vào các điểu kiện mà pháp 

luật quy định đê xác định hợp đổng bảo lãnh có tranh chấp là hợp đổng kinh 

tế hay hợp đồng dân sự. Trong thực tế, nhiều trường hợp hợp đổng tín dụng 

là hợp đổng kinh tế nhưng hợp đồng bảo lãnh là hợp đồng dân sự do hợp
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đóng háo lãnh ký kết eiữu tổ chức tín dụnu và người báo lãnh không thoả 

mãn điều kiện cúa hợp done kinh tê, Tronii trường hợp này, nêu tranh chấp 

phát sinh giữa các bôn ký kết hợp đổníỉ tín dụnc thì thuộc thấm quvổn giải 

quyết của toà kinh tế, nếu tranh chấp phát sinh giữa các bẽn ký kết hợp đổng 

háo lãnh thì thuộc thám quyén giái quyết cùa toà dân sự.

V í ilụ: doanh nshiệp tư nhàn A  k í hơp đổng tín dụns và vay 200 triệu 

đổng ớ Chi nhánh Ncãn hàrm nòng nuhiộp B (thuộc nsiăn hàng nóntỉ nghiệp 

và phát triển nòns thõng Việt Nam) đó kinh doanh. Khoán vay của doanh 

nghiọp tư nhàn A được bà c. là cán bộ imhi hưu. báo lãnh bàng việc thê chấp 

một ngôi nha thuộc sờ hữu của mình. Đôn hạn trá nợ theo hợp đổng tín 

dụníi. doanh nuhiệp tư nhãn A  khôn» trá dược nợ và không cho gia hạn nợ 

nẽn ne án hàne ycu cáu bà c  thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Do bà c  không 

thực hiện nahĩa vụ báo lãnh nên ngân hàna thực hiện xử lý tài sản thế chấp 

dó thu hồi nợ.

Tron2 vụ việc kẽ trẽn nêu tranh chấp phát sinh ciữa doanh nghiệp tư 

nhàn A  với ngàn hàng trong việc thực hiện hợp đổnti tín dụng thì đây là 

tranh chấp hợp đổnu kinh tè. Còn nếu tranh chấp siữa bà c  với IIsán hàng 

trong việc thực hiện hợp đổng báo lãnh thì lại là tranh chấp hơp dỏníi dân sự.

Khi thụ lý, niỉhiên cứu hổ sơ Thẩm phán cẩn lưu ý là các biện pháp 

báo đám Hiihĩa vụ (trong dó cỏ các biện pháp cám cố, thê chấp, báo lãnh), 

được quy định cụ thê tronc BLDS nhirníỉ khỏnu có nchĩa là tất cả các hợp 

đổnu cám cố. thè chấp, báo lãnh đều là hop đổng dãn sự. V iệc xác định bản 

chap pháp lý của hợp đồng cầm cố. the chap, báo lãnh lù hợp đồng dân sự 

huv hợp đổna kinh tê phái căn cứ vào các quy định của pháp luật về hai loại 

hợp dồng này. Mật khác, can thấy rằng, do tính dặc thù của việc bảo dám 

niỉhĩa vụ hoàn trá tiền vay theo hợp đồng tín cỉụne nén Nhà nước có các quy 

định áp dụng liens cho việc cám cố, thè chấp, báo lãnh vay vón tại các tổ 

chức tín dụng. Các quy định áp dụng ritỉnsỉ này được xem là bộ phận pháp 

luật chuyên ngành trong tín tluna ngân hàng và dược ưu tiên áp dụng so với 

các quy định khác.

0  nước ta. do trong một thời gian dài mối quan hệ hiệu lực giữa 2 Íao 

dịch báo dám và giao dịch được báo dám khỏnii được quy định cụ thể trong 

các vãn bán pháp luật nên có các ý kiến khác nhau, thậm chí các cơ quan 

bảo vệ pháp luật cũng có quan diêm khác nhau về dườne lối aiải quyết một 

vụ án tranh chấp về hợp dồng tín dụrm. Nshị định cùa Chính phú sô

493



165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 dược ban hành là vãn ban pháp luật đáu 

tiên phân định mối quan hệ hiệu lưc aiữa giao dịch háo đám với giao dịch 

được báo đảm. Khoán 2 Điều 16 Niỉhị định sô 165/1999/NĐ-CP quy định: 

giao dịch báo đám bị vó hiệu khóiiiZ làm ành hư(Vng đến hiệu lực của nghĩa 

vụ được bảo đảm, trừ trường hợp ciao dịch báo dám là diều kiện có hiệu lực 

cùa nghĩa vụ được bảo đảm.

Trong tín dụn° ngân hàne. íiiao dịch được bảo dam là hợp đổng tín 
dụng còn giao dịch báo dam là hợp đồng cầm cỏ, thê chấp, bảo lãnh băng tài 
sản.

Với tính chất là giao dịch phái sinh nõn hiệu lực cùa hợp đổng cầm cô, 
hợp đổng thè chấp, hợp đổng báo lãnh băng tài sán phụ thuộc vào hiệu lực 
của giao dịch được báo đảm - hợp đổns tín dụng. Do đó, Thám phán cán lưu 

ý các trường hợp sau:
- Nếu hợp đồng tín dụng bị vó hiệu toàn bộ (còn gọi là vô hiệu tuyệt 

đối) thì hợp đổng cầm cố, hợp dồng thế chấp, hợp đồns báo lãnh bàng tài 
san cũng chấm dứt hiệu lực.

- Nếu hợp đổng cầm cố, hợp đổng thế chấp, hợp đồng báo lãnh bằng 
tài sản bị vô hiệu toàn bộ thì không làm vó hiệu hợp đổng tín dụng, trừ 

trường hợp việc cẩm cố, thê chấp, báo lãnh bàng tài sàn là điều kiện có hiệu 
lực của hợp đồng tín dụng.

Đê xác định trường hợp nào việc thực hiện cấm cỏ, thố chấp, báo lãnh 
bằng tài sản là điều kiện có hiệu lực cùa hợp dồng tín dụng, Thẩm phán phải 
căn cứ vào các quy định của pháp luật và nội dung thoá thuận của các bén 
trong hợp đổng tín dụng.

2.7. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc xừ lý tài sản báo đảm 

tiền vav để thu hồi nợ cho các tò chức tín dụng.

Tất cả các tổ chức, cá nhàn vay vốn tại tổ chức tín dụniỊ có nghĩa vụ trá 
nợ (nợ gốc và lãi tiền vay) khi đến hạn hoặc trước hạn theo quy định của 

pháp luật. Trong trường hợp khách hàng vay, bên bảo lãnh không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì tài sản dùng đê báo đám 

nghĩa vụ trả nợ (tài sản bảo đảm) sẽ được xử lý dê thu hồi nợ.

Trong thực tế, tranh chấp phát sinh từ việc xứ lý tài sán báo đám tiền 

vay giữa bên bảo đám (bên có tài sán cầm cỏ, thế chấp) với tổ chức tín dụng 

(bên nhận bảo đảm) do nhiều nguyên nhân như: do thoá thuận cùa các bên 

trong hợp đồng cầm cố, hợp đồng thê chấp, hợp đồng bảo lãnh bang tài sản
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khóng rõ ràng; do vi phạm các quy định cíia pháp luật về xử lý tài sán bảo 

đám... Xct vé bán chất pháp lý. tranh chấp phát sinh từ việc xử lý tài sản bảo 

đám tiền vay là tranh chấp hựp dorm báo dám tiền vav.

Theo quy định cùa pháp luật, hợp đổng cám cố, thế chấp, báo lãnh 

phai lặp thành vãn bản nên hình thức hơp done khống phái là căn cứ đế xác 

định hơp dona háo dám là hợp dồns kinh tè hay dân sự. Do đó. đế xác định 

dúne thám quyển giải quyêt tranh chấp, Thám phán phái căn cứ vào chú thể 

kýkòl và mục đích ký kết hơp đổng báo đám tiền vay.

Về mặt nguyên tác, Nhà nước tôn trọns quyền tự định đoạt của các 

bên k í kết hựp đổng báo đảm tiền vay nén việc xử lý tài sản báo đám tiển 

vay ưu tiên thực hiện theo phưưng thức mà các bên đã thoá thuận. Tổ chức 

tín dụne chi được quyền chú động áp dunsz các phươnii thức xử lý tài sán 

trong trường hợp các bên không xứ lý được tài sán báo đám theo phương 

thức dã thoa thuận.

Khi nghiên cứu hổ sơ tranh chấp hợp đổng báo dám tiền vay, ngoài các 

kỹ nang phái thực hiện như đỏi vói các tranh chấp khác, Thấm phán cần lưu 

ý các ván dề sau:

Tliứ nliất, xem xét việc thực hiện trật tự ưu tiên áp dụng phươne thức 

xử lý tài sàn bào đám tiền vay có đúng quv định cúa pháp luật không. Nếu tổ 

chức tín dụng vi phạm trật tự ưu tiên áp dune các phương thức xử lý tài sán 

báo đàm tiền vay thì việc xứ lý tài sán để thu hổi nợ không được thừa nhận 

vé mặt pháp lý.
V í dụ: Trong hợp đổng báo đám tiền vay, bẽn vay và tố chức tín dụng 

thoá thuận: Nếu đến hạn trá nợ mà bên vay khônsỉ thực hiện thanh toán đầy 

đủ nự gốc và lãi tiền vay chơ tổ chức tín dụnu thì bên vay sẽ trực tiếp bán tài 

sán thê chấp có sự giám sát cúa tổ chức tín dụns. Trong trường hợp này nếu 

tổ chức tín dụns bán tài sán thè chấp sẽ bị xem là vi phạm pháp luật.

Thừ hai, xem xét việc xứ lý tài sán có báo đàm khách quan và bảo đảm 

lợi ích chính dáng của bên có tài sán báo đảm hay không.

Lợi ích của bên có tài sán báo đám bị xâm hại trong trường hợp giá tài 

sán báo đám được xứ lý thấp hơn giá thực tế. V ì vậy, để bảo đảm quyền lợi 

chính dáng cúa bẽn có tài sán báo đám, pháp luật có các quy định cụ thế vể 

trình tự, thủ tục tiến hành xứ lý tài sán háo dám đê thu hổi nợ cho tổ chức tín 

dụng.

Trone cổng tác xct xứ, nếu có vi phạm vé trình tự, thú tục xứ lý tài sản
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bảo đảm thì Thám phán cần xem xét tính chất và mức độ vi phạm để đánh 

giá giá trị pháp lý cúa việc thực hiện xử lý tài sản báo đảm tiên vay. V iệc xử 

lý tài sản báo đám tiển vay sẽ không được thừa nhận về mặt pháp lý nêu 

không báo đảm tính khách quan và khòng báo đám lợi ích chính đáng của 

bên có tài sàn báo đám.

V í dụ: Do không xứ lý được tài sán bảo đám theo phưưng thức đã thoá 

thuận trong hợp đổng nên ngày 01/01/2001 tổ chức tín dụng gửi thòng báo 

cho người báo lãnh là sẽ xứ lý tài sản cấm cô vào ngày 05/01/2001. Do điểu 

kiện khách quan nên người báo lãnh không dến nơi xứ lý tài sàn cám cò. Sau 

khi tố chức tín dụng xứ lý tài sán cầm cố, người bảo lãnh khới kiện tố chức 

tín dụng với lý do giá tài sán cầm cỏ bị xứ lý chỉ bàng 2/3 giá trị thực tè.

Ớ ví dụ trên đây, việc tổ chức tín dụng xử lý tài sán thê chấp không 

được thừa nhận về mặt pháp lý vì vi phạm thủ tục xử lý tài sán bao dám và 

không bảo đám lợi ích chính đánc của người có tài sán báo đám. Bứi vì, theo 

quy định cúa pháp luật, trong trường hợp trên đây tò chức tín dụntỉ phải 

thông báo thời điểm xử lý tài sán cho bèn báo đám không sớm hơn 7 ngày 

kể từ ngày gửi thòng báo. Mặt khác, việc xứ lý tài sán báo đám váng mặt 

người có tài sản báo đảm trong trường hợp trên không báo đám yêu cầu 

khách quan trong việc xử lý tài sản bảo đám tiền vay11"'.

Thứ ba, xem xét việc sử dụng tiền thu được՛ do xứ lý tài san báo đám 
tiền vay.

Việc thanh toán thu nợ trong việc xứ lý tài sán báo đám phái được thực 
hiện theo thứ tự do pháp luật quy định như sau:

- Thanh toán các chi phí cán thiết để xử lý tài sán báo dám;

- Thanh toán tiền thuế và các khoán phái nộp ngân sách Nhà nước (nêu
có);

- Thanh toán nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn tính đến ngày bên báo đám 

hoặc bèn giữ tài sán giao tài sán cho tổ chức tín dụng dê xử lý.

Thực tế xử lý tài sản bào đảm tiền vay cho thây, trong nhiều trường 
hợp sau khi thực hiện thứ tự thanh toán trên đày, sỏ tiền còn lại không đù để

" ii։  Xem nộ i ching sỏ 16 5 /I9 9 9 /N D -C P  ngày  /9  II I I I 999 VC ỊỊÍưo  d ịch  bào chim; Ngh ị đ ịnh  

sô '178/19991N D -C P  ngày 2911211999 về háo đâm tiên vay cùa  cá c  tó c liứ c tin  ĩ  hỏng 

tư liên  tịch s ố  031200ì  IT T LT ỈN H  N N  - B T P -B C  A  - B T C -T C D C  ngày 23/4/2001 lì irons dẫn 

việc xứ  l í  tà i sán báo đám liên  vcty đ ể  thu hổ i nợ  cho  các tổ  chức rin dụng.
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thanh toán nợ gốc, lãi vay. lãi quá hạn cho tổ c h ứ c  tín dụng. Trong trường 

hợp này bẽn cho vay vẫn có quvén truy đòi bẽn vay hoặc bèn bào lãnh thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán sỏ tiền còn thiêu. Nếu sò tiền thu được từ việc xử lý 

tài sản báo đảm sau khi thanh toán các khoán theo thứ tự do pháp luật quy 

định mà còn thừa thì trá cho người có tài san bao dam.

3. X Ử  LÝ  CÁC  HỢP Đ Ồ N G  KINH T Ê  VỒ H IỆU  TR O N G  GIAI 

Q U Y Ế T  CÁC  TR A N H  C H A P  KINH TẺ

Hợp đồng kinh tế vô hiệu là hợp đồng được ký kết trái với quy định 

pháp luật do đó không có hiệu lực thi hành ncav từ thời điểm ký kết. Hợp 

đồng kinh tế vô hiệu không làm phát sinh quyền nghĩa vụ giữa các bên ký 

kết, các bên không có nghĩa vụ và khònụ được phép thực hiện. Nếu hợp 

đồng kinh tế vô hiệu dã được thực hiện xong thì các bên phái bị xử lý về tài 

sản, nếu các bên đã thực hiện được một phán thì phái chấm dứt thực hiện và 

phải bị xử lý về tài sàn theo quy định cua pháp luật. Do vậy, trên nguyên tắc, 

không có tranh chấp về hợp đồng kinh tê vô hiệu mà chi có giải quyết tranh 

chấp về hậu quả của hợp đống kinh tê vỏ hiệu.
Kh i giải quyết loại tranh chấp này, Thám phán cẩn lưu ý những nội 

dung sau:

3.1. Quy định pháp luật vé hựp đóng kinh tẽ vó hiệu

PLH Đ K T  phân biệt hai loại hợp đồne kinh lò vô hiệu: hợp đồng kinh 

tế vỏ hiệu toàn bộ và hợp đồng kinh tế vò hiệu từng phần.
3.1.1. Hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ
Khoản 1 Điều 8 P LH Đ K T  quy định:

“ 1. Những hợp dồng kinh tế sau dây (lược ƠM là hợp đồng kinh tế vò 
hiệu toàn bộ;

a) Nội dung hợp đồng kinh tê vi phạm điều câm cùa pháp luật;

b) Một trong các bén ký kết hợp đồng kinh tó' không có đăng ký kinh 

doanh theo quy định của pháp luật đế thực hiện công việc đã thoả thuận 

trong hơp đổng;

c) Người ký hợp đồng không đúng thám quyền hoặc có hành vi lừa

đảo.”

3.1.1.1 ■ N ộ i dunạ hợp đồtĩíỊ kinh tế  vi phạm diêu câm của pháp
luật

Điều cấm của pháp luật thông thườna được hiếu đó là việc ký kết hợp
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đồng kinh tế mua bán, vận chuyến hàng cấm, hàng giả, mua bán vận chuvển 

văn hoá phẩm đồi trụy, mua bán chuyển dịch tài sản bất hợp pháp...

Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, để có đú cơ sở pháp luật đánh giá 

một cách chính xác hiệu lực của một hợp đồng kinh tế, kết luận một hợp 

đồng kinh tế là vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu từng phần, cần thiết phái căn cứ 

vào pháp luật hợp dồng kinh tế, các quy định hướng dẫn chuyên ngành, các 

văn bán hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước về đối tượng, vể chú 

thể cúa hợp đồng và về mục đích sử dụng đối tượng của hợp đồng.

V í dụ:

Kh i giải quyết tranh chấp về hợp đổng tín dụng, cần thiết phái chú ý 

đến dối tượng vay và cho vay, đến khoản tiền vay, đến mục đích sử dụng 

khoản tiền đó... Do đó, Thẩm phán giải quyết vụ án phải có những vãn bản 

của cơ quan quản lý chuyên ngành về việc vay và cho vay- đó là những quy 

định và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Có thê đơn cử một số trường 

hợp sau:

+ Tại bản Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 

ban hành kèm theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25-8-2000 

của Thống đốc Ngản hàng Nhà nước quy định cấm các tổ chức cho vay đối 

với các khoản vay sau:
a) Số tiền thuế phái nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước (trừ trường 

hợp sô' tiền thuế xuất, nhập khẩu khách hàng phải nộp để làm thủ tục xuất 

nhập khẩu mà trị giá lồ hàng đó tổ chức tín dụng có tham gia cho vay);

b) Số tiền để trả nợ gốc và lãi cho vay cho tổ chức tín dụng khác;

c) Số lãi tiền vay trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn.

Luật Tổ chức tín dụng 1997 quy định câm tổ chức tín dụng cho vay 
đối với những người sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát, Giám đốc (Tổng 

giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của tổ chức tín dụng;

b) Người thẩm định xét duyệt cho vay;
c) Bố, mẹ, vợ chồng, con của thành viên những người nói tại điểm a 

trên đây;

* Đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực thương mại

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3-3-1999 quy định về những hàng 

hoá cấm lưu thông; dịch vụ cấm thực hiện.

3.1.1.2. Hợp đồng kinh tế  cũng có thể bị vô hiệu toàn bộ do một bên
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không có dăníỊ ký kinh doanh đế thực hiẹn nội ÍỈUHÍỊ cíđ thỏa thuận trong hợp 

đồng.

Đănc ký kinh doanh là một diéu kiện đê xác định tư cách cúa chủ thể 

cúa hợp đồng kinh tế, khi chú thế khône có đãng ký kinh doanh thì hợp đồng 

kinh tế được ký kết sẽ bị vò hiệu. Do vậy, để xác định hợp đồng kinh tế đang 

tranh chấp có hiệu lực hay vô hiệu cán xác định tư cách cùa chủ thể hợp 

đồng kinh tế với các nội dung sau:

Có đãng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật: Cần phân biệt 

thời điếm được coi là có đăng ký kinh doanh đối với từng loại doanh nghiệp 

cụ thế.

4- Các doanh nghiệp áp dụna theo Luật Doanh nghiệp 1999 -  thời 

điếm doanh nghiệp có đãng ký kinh doanh là thời điếm doanh nghiệp được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyển (Khoán 2 Điểu 17 Luật Doanh nghiệp).

+ Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Căn cứ 

Điều 60 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, là thời điểm doanh nghiệp 

được cấp giấy phép đầu tư vì giây phép đầu tư có giá trị là giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh.

+ Các doanh nghiệp thuộc các nsành nghề kinh doanh có điều kiện 

theo Điểu 4 Nghị dịnh số 02/2(X)0/NĐ-CP của Chính phủ, thời điểm kinh 

doanh được tính từ khi các doanh nghiệp này được cấp giấy phép kinh 

doanh.

+ Đối với các hợp tác xã thì áp dụng Luật Hợp tác xã 1996 (Điểu 16, 

18,20)

* Để có đủ cư sở kết luận chính xác “công việc đã thoá thuận trong 
hợp đồng” có phù hợp với đăng ký kinh doanh hay không - Thấm phán cần 

chú ý những nội dung sau:

- Đối với các hợp đồng mua bán, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp 

dồng mua bán xuất nhập khẩu ֊  thì yêu cầu cá hai bên đều phải có đăng ký 

kinh doanh.

- Đối với các hợp đổng chi có một bên thực hiện công việc trong hợp 

đồng thì chỉ cần bên thực hiện công việc trong hợp đồng có đãng ký kinh 

doanh là đú.

Cụ thể:

+ Hợp đồng trong xây dựng cơ bản thì bên nhận thầu xây dựng;

499



+ Hợp đồng thiết kế thì bèn nhận thiết kế;

+ Hợp đồng vận chuyến thì bên chủ phương tiện vận chuyên, bẽn nhãn 

vận chuyển;

+ Hợp đồng tín dụng thì bên cho vay và nhận tiền gửi;

+ Hợp đồng gia cône thì bên nhận gia công;

+ Hợp đồng dịch vụ thì bên nhận dịch vụ;

3.1.1.3. Một căn cứ khác làm hợp cỉồntỊ kinh tể vô hiệu toàn hộ lù 

ու՛ ười ký hợp đồn Հ khônI» մսոզ thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đao.

Tiêu chí người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyển có phạm 

vi rất rộng. Trong đó có quy định của P LH Đ K T  (Điều 9), quy định cùa Điéu

5, Điều 6 Nghị định 17/HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ trướng, 

hướng dẫn của liên ngành và của TA N D  tối cao.

Điều 9 P LH Đ K T  quy định:

“ Người ký hợp đổng kinh tế phải là đại diện hợp pháp của pháp nhân 

hoặc người đứng tên đãng ký kinh doanh.
Đại diện hợp pháp của Pháp nhân hoặc người đứng tên đăng ký kinh 

doanh có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mình ký hợp đồng 

kinh tế. Người được uỷ quyển chi được ký hợp đồng kinh tế trong phạm vi 

uỷ quyền và không được uý quyén lại cho người thứ ba” .

Điểu 5, Điều 6 Nghị định 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đổng Bộ 

trưởng hướng dẫn cụ thể quy định này như sau:

“Đại diện hợp pháp của pháp nhân là người được bổ nhiêm hoặc được 

bầu vào chức vụ đứng đầu pháp nhân đó và đang giữ chức vụ đó.
Người đứng tên đáng ký kinh doanh là ngưòi đã đứng tên xin giấy 

phép kinh doanh, đưực cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký kinh doanh 

tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định vể đãng ký kinh doanh.

V iệc uỷ quyền cho người khác thay mình ký hợp đồng kinh tê phái 

được làm bàng vãn bản, có ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi làm việc, giấy chứng 

minh của người được uỷ quyền, phạm vi uỷ quyển, thời hạn uỷ quyển.
...Hợp đồng kinh tế đã ký vượt quá phạm vi được uỷ quyền, bị vô hiệu 

phần vượt qúa phạm vi uỷ quyền” ...
Kh i xem xét, kết luận một hợp đồng kinh tế vô hiệu về thẩm quyển ký 

kết, cần thiết phải chú ý đến:

+ Hình thức pháp lý cúa uỷ quyền: uỷ quyền thường xuyên, uý quyển 

theo vụ việc, uỷ quyền có điều kiện.
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+ Thời hạn cấp uỷ quyền: trên nguyên tắc, uỷ quyển phải được xác 

định trước khi ký hợp đổng. Trường hợp ne ười đứng đầu pháp nhân có vãn 

bán cỏna nhận hợp đồng kinh tế đã được ký kết trước khi có uỷ quyển, hiện 

nay xử lý trường hợp này chưa có hướng ílần cụ thê. Tuy nhiên có thè cổng 

nhận sự uy quyền này nếu đôi tác không phán đối.

+ Với việc ký kết của chi nhánh, vãn phòng đại diện, trạm, trại cửa 

hàng cần lưu ý: uỷ quyển cụ thế neười ký kết và thực hiện hợp đổng kinh tế 

mà không phải uỷ quyển cho các đơn vị này đứng ten thay pháp nhân, nên 

moi trường hợp chú thể hợp đồng kinh tê phải là pháp nhân mà không phải 

chi nhánh, trạm, trại, cửa hàng... được pháp nhân uỷ quyền.

Hành vi lừa đáo trong việc kv' kết và thực hiện hợp đổng kinh tế thông 

thườne được hiểu là những hành vi già danh, mạo danh, mạo giấy tờ, chữ ký, 

con dâu... nếu Tòa án phát hiện chính xác các hành vi này thì tuyên bố hợp 

đồng kinh tế là hợp đồng kinh tế vô hiệu và chuyên hồ sơ cho cơ quan có 

chức năng để xử lý theo pháp luật, nhưng đây là những trường hợp hãn hữu 

đòi hói phải có sự tôn trọng cần thiết.

Cũns cần phân biệt những trườna hợp giả danh mạo chữ ký, con dấu 

với các hợp đổng kinh tế khống chi: ký khi chưa biết đối tác là ai. nội dung 

giao dịch là gì, những người có thẩm quyền đã ký tên đóng dấu. Trong các 

trường hựp này, hợp đổng kinh tế không thể bị coi là vô hiệu.
3.1.2. Hợp đồng kinh tê vô hiệu từng phần
Khoản 2 Điểu 8 P LH Đ K T  quy định:

“ 2. Hợp đồng kinh tế bị coi là vỏ hiệu từng phần khi nội dung của 

phần đó vi phạm điều cấm của pháp luật, nhưng không ảnh hưởng đến nội 

dung phán còn lại cùa hợp đồng.”

Những bản hợp đồng kinh tế khi ký kết có nội dung vi phạm các quy 

định của Nhà nước vổ tiêu chuẩn chất lượng, vể giá cả, về thanh toán... thì 

các phần bị vi phạm đó bị coi là vô hiệu (vô hiệu từng phần).

Những hợp đổng kinh tế đã ký vượt phạm vi uỷ quyền, thì phần vượt 

quá phạm vi uỷ quyền bị coi là vô hiệu.

Trong một hợp đồng, có cả nội dung ký bị cấm, có nội dung ký hợp 

pháp, thì phần nội dung ký hợp pháp vẫn có giá trị pháp lý.

3.2. Thẩm quyển kết luận và xử lý hợp đồng kinh tê vô hiệu.

Thẩm quyền này đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 46/KHXX 

ngày 17/5/1997 của TAND  tối cao về thẩm quyền xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu.
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Theo quv định tại khoản 3 Điều 8 P LH Đ K T  được Hội đổng Nha nước 

thông qua ngày 25/9/1989, thì việc kết luận hợp đồnẹ kinh tế là vô hieu toàn 

bộ hoặc từng phán thuộc thẩm quyền cúa Trọng tài kinh tế. Nhưng theo quy 
định của Luật sửa đổi bổ ՏԱՈ2 một số Điều của Luật tổ chức TAN D  được 

Quốc hội thông qua ngày 28/12/1993 thì ngày 01/7/1994 hệ thống C J quan 

Trọng tài kinh tế Nhà nước chấm dứt hoạt động, đồng thời theo quy đ tih của 

P LT T G Q C V A K T  thì các quy định cùa pháp luật về thẩm quyền giá quyết 

tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tê của Trọng tài xinh tế 

không còn hiộu lực thi hành và giao thẩm quyển giải quyết tranh chip hợp 

đổng kinh tế cho TAND . Tuy nhiên. Tòa án là cơ quan xét xử không có chức 

năng quản lý Nhà nước nên không thể tự mình kiểm tra và tuyên lô  hợp 

đồng vô hiệu như Trọng tài kinh tê trước đày. Theo nội dung hướng dẫn tại 

điểm b Mục 2 và điểm a Mục 4 Còng văn số 11/KH XX  ngày 23/1/1996 cua 

T A N D  tối cao, thì các hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu khi xáy n  tranh 

chấp T A N D  thụ lý giải quyết theo P LT T G Q C V A K T  và áp dụng vé xứ lý 

hợp đồng kinh tế vô hiệu tại Điều 39 P LH Đ K T  đế giải quyết.

Theo các quy định và hướng dẫn trên đây, T A N D  xử lý các họp đổng 

kinh tế vô hiệu khi nào xảy ra tranh chấp mà các bên khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết.

3.3. X ử  lý hợp đồng kinh tê vỏ hiệu

Về nguyên tắc, các hợp đồng kinh tế vô hiộu không làm phát sinh 

quyển và nghĩa vụ giữa các bên ký kết, các bên không được phép và không 

có nghĩa vụ phải thực hiện những thoả thuận trong hợp đồng kinh tế \ỏ hiệu. 

Nguyên tắc xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu là các bên không được phép thực 

hiôn và nếu đã thực hiộn thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.
Điều 39 P LH Đ K T  quy định vé xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu như sau:

“ l.V iộ c  xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ theo quy định như sau:
a) nếu nội dung công việc trong hợp đồng chưa được thực hiện thì các 

bên không được phép thực hiện;
b) nếu nội dung công việc trong hợp đồng đã được thực hiện một phần 

thì các bên phải chấm dứt thực hiện và xử lý về tài sản;
c) nếu nội dung công việc trong hợp đồng đã được thực hiện thì xử lý 

vể tài sản” .

* Nếu nội dung công việc trong hợp đồng chưa được thực hiện thì các 

bên không được phép thực hiện. Trong trường hợp này, khi các bèn đã ký kết
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hợp đớng kinh tế nhưng sau đó một tron2 các bèn phát hiện hợp đồng kinh tê 

đó bị vô hiệu nên không thực hiện hoặc một trone các bên đã ký hợp đồng 

nhưng vì lý do nào đó khône thực hiện và do không thực hiện hợp đổng đã 

ký nên giữa các bên phát sinh tranh chấp, một trone các bén đã khởi kiện ra 

toá. Kh i thụ lý và giải quyết vụ án kinh tế, Tòa án xác định hợp đồng kinh tế 

dang tranh chấp giữa các bên là hợp đổng kinh tê vô hiệu toàn bộ do vi phạm 

một trong 3 điều kiện quy định tại khoản 1 Điểu 8 P LH Đ K T  - đây là hợp 

đồng kinh tê vô hiệu toàn bộ nhưng không gây hậu quả. các bên vẫn trong 

tình trạng ban đầu, Việc xử lý tài sán không cần phải đặt ra.

* Nếu nội dung công việc trong hợp dồng đã được thực hiện một phần 

thì các bên phải chấm dứt thực hiện và xứ lý về tài sản.

Trong quá trình thực hiện hợp đổng kinh tê nêu một trong các bên phát 

hiện hơp đồng kinh tế bị vô hiệu thì ncay khi phát hiện phải chấm dứt việc 

thực hiện. Những gì các bên đã thực hiện bị xử lý vể tài sản theo khoản 2 

Điều 39 P LH Đ K T  theo nguyên tắc sau đây:

“ Các bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau tất cá những tài sản đã nhận 

được từ việc thực hiện hợp dồng. Trong trường hợp không thể hoàn trả được 

bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, nếu tài sản đó không bị tịch thu 

theo quy định của pháp luật;

- Thu nhập bất hợp pháp phải nộp vào ngân sách Nhà nước;

- Thiệt hại phát sinh các bên phái chịu.”

Những nội dunẹ cẩn chú  V  khi xử lý hợp đồng kinh tê vô hiệu.

Pháp luật hợp đồng kinh tế không xác định nguyên tắc lỗi của các bên 

trong việc ký hợp đồng kinh tế vô hiệu, do đó thiệt hại phát sinh các bên 

phải tự chịu.
Tòa án không phát hiện đưa hợp đồng kinh tế vô hiộu ra xử lý mà chỉ 

kết luận và xử lý khi trong quá trình giải quyết vụ án kinh tế phát hiện hợp 

đồng kinh tế vô hiệu, do vậy thời hiệu xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu thường 

gắn liền thời hiệu khởi kiện vụ án kinh tế.

V iệc hoàn trả tài sản trong các trường hợp đặc thù như trong hợp đổng 

vận chuyển, hợp đổng xây dựng, hợp đồng tín dụng... chưa có những quy 

định và hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên từ những đặc thù đó trong quá trình thi 

hành P LH Đ K T  đã thực hiộn như sau:

+ Nếu hợp đồng kinh tế đã được thực hiện một phần thì các bên phải 

chấm dứt thực hiện và bị xử lý vể tài sản. Phần hợp đổng kinh tế đã thực hiộn
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thì căn cứ vào khối lượng công việc đã thực hiện để thanh toán cho nhau 

theo quy định cùa pháp luật.

V í dụ: Trong trường hợp hợp đồng kinh tế vận chuyển đã thực hiện thì 

các bên thanh toán cho nhau theo giá cước quy định của Nhà nước; Trong 

hợp đồng xây dựng cơ bản thì khối lượng đã thực hiện thì phải tổ chức giám 

định, nếu đạt chất lượng thì các hên thanh toán cho nhau theo đơn giá quy 

định, phần không đạt chất lượng phải dỡ bỏ, thiệt hại phát sinh các bèn phái 

tư chịu. Trong hợp đồng giao nhận tài sản nếu phải hoàn trả tài sán đã nhận 

theo hợp đồng kinh tế vô hiệu thì tài sản đã nhận và sử dụng phải được siám 

định tỷ lệ hao mòn và bên đã sứ dụng phải thanh toán theo tỷ lệ hao mòn 

trong quá trình sử dụng. Trong hơp đồng tín dụng, bên đã nhận tiền phái 

chịu lãi suất theo quy định cúa Ngân hàng theo tùng thời kỳ tương úng.

Hoà giải trong quá trình giải quyết vụ án xử lý hợp đồng kinh tế vô

hiệu.
P L T T G Q C V A K T  không quy định những vụ việc nào không được hoà 

giải. Trong thực tế việc hoà giải đã góp phần giải quyết vụ án được thuận lợi 

và nhanh chóng, cho nên việc hoà giải trong quá trình giải quyết vụ án kinh 

tê kể cả việc xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu là không trái pháp luật. Nhưng 

đối với xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu chỉ được hoà giải để giải quyết hậu 

quả của hợp đổng kinh tế vô hiệu chứ không được hoà giải để giải quyết việc 

coi đó là hợp đồng kinh tế vỏ hiệu hay không vô hiệu và càng không được 

hoà giải để tiếp tục thục hiện hợp đồng. Trường hợp chi nhánh của pháp 

nhân nhân danh pháp nhân ký kết hợp đồng không được uỷ quyển hợp pháp 

của người đứng đầu pháp nhân mà nội dung cúa hợp đồng đó không trái 

pháp luật, viêc thực hiện công việc đã thoả thuận trong hợp đồng phù hợp 

với đãng ký kinh doanh của các bên, thì Tòa án có thể hoà giải dể các bên 

chấp nhận hợp đồng và định cho họ thời hạn phù hợp để họ hoàn tất hợp 

đổng theo quy định của pháp luật. Nếu các bên vẫn yêu cầu tuyên bố hợp 

đổng kinh tế vô hiệu hoặc sau khi đã hết thời hạn mà Tòa án ấn định để các 

bên hoàn tất hợp đồng mà không hoàn tất hợp đồng theo quy định của pháp 

luật thì Tòa án tuyên bố hợp đồng kinh tế vô hiệu.
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PHẦN LAO ĐỘNG
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I. XÉT XỬ Sơ THẨM VỤ ÁN LAO ĐỘNG

1. T H Ụ  L Ý  V Ụ  Á N  L A O  Đ Ộ N G

1.1. Đơn kiện

Đơn kiện là tài liệu nhàm mục đích khới kiện vụ án lao động. Nếu 

khônn có dơn kiện, vụ án lao động không thể phát sinh (trừ những vụ án do 

V iện kicm sát khởi tố). Theo khoản (k.) 2 Điều (Đ.) 32 PLTTG Q CTCLĐ  

(PL). đơn kiện phái chi rõ:

- Ngàv, thána, năm làm đơn

- Toà án đưực yêu cầu giải quyết vụ án

- Họ, ten của nguyên đơn, bị đơn

- Địa chi của nguyên đơn, bị đơn; nếu không rõ địa chỉ của bị đơn thì 

ghi địa chi nơi làm việc hoặc nơi cư trú cuối cùng hoặc nơi có trụ sở của bị 
đơn,

- Nội dung tranh chấp, giá trị tranh châp nếu có

- Quá trình thương lượng, hoà giải, quvết định của Hội đồng trọng tài 

lao dộng cấp tinh (nếu có)

- Các yêu cầu đổ nghị Toà án giải quyết.

Đơn kiện phái do nguyên (lơn hoặc người dại diện của nguyêađơn ký; 

n ế u  l à  n g ư ờ i  đ ạ i  d i ệ n  k ý  p h ả i  k è m  t h e o  g i ấ y  U V  q u y ể n  h ợ p  l ệ .

Pháp luật không yêu cầu đơn kiện phải làm theo một hình thức (theo 

mẫu) nhất định nào, nhưng phái có đầy dú các nội dung nêu trên. Tuy nhiên 

trên thực tê nhiểu trường hợp đương sự là người lao động thường không làm 

đầy đủ theo quy định, v í dụ không ghi địa chi bị đơn hoặc không nêu rõ các 

yêu cầu cụ thê đề nghị Toà án giải quyết, về nguyên tắc, nếu đơn kiện làm 

không đúng quy định nêu trên, Toà án có thế trả lại đơn (Đ.34 PL). Song 

trên thực tế nhiểu Toà án đã không áp dung máy móc điểu này, mà hướng 

dẫn cho nguyên đơn làm lại theo đúng quy định để nếu các điều kiện khác 

cũng được đáp ứng thì đơn có thể được thụ lý ngay, tiết kiệm thời gian cho
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đương sự và cho cả Toà án. Một số Toà đã có sáng kiên tự tháo ra một mẫu 

đơn kiện đơn giản bao gồm đầy đú các nội dung pháp luật yêu cáu dê cung 
cấp cho đương sự khi cần hướng dẫn họ làm lại dơn. Nguyên dơn chi cẩn 

điền vào các mục đã ghi sẵn trong mẫu là họ đã có một dơn kiện hoàn chinh.

1.2. Tư cách đương sự trong vụ án lao động

Đương sự trong vụ án lao động gồm:

- Người lao động (NLĐ);

- Tập thê lao động;

- Người sử dụng lao động (NSDLĐ).

Đương sự là N LĐ  có quyển tự mình thực hiện quyển, nghĩa vụ tố tụng 

trong vụ án lao động nếu đã đạt độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên. Tuy nhiên đói 

với những người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Toà án có thể triệu tập người 

đại diện của họ là bô' mẹ hoặc người đỡ đáu hợp pháp tham gia tỏ' tung khi 
thấy cần thiết. N LĐ  cũng có thể uý quyển bằng văn bủn cho luật sư hoặc 

n g ư ờ i  k h á c  đ ạ i  d i ệ n  c h o  m ì n h  t h a m  g i a  t ố  t ụ n g .  N e ư ờ i  đ ư ợ c  U V  q u y ể n  c ó  t h ể  

là bất kỳ người nào trừ những đối tượng sau đây:

- Người không có quốc tịch V N  hoặc không cư trú tại VN, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác đối với đương sự là người có quốc tịch nước 

ngoài, người không có quốc tịch hoặc là người V N  định cư ở nước ngoài;

- Người chưa đủ 18 tuổi;

- Người bị bệnh tâm thần:

- Người đang bị khởi tố về hình sự hoặc bị kết án nhung chưa được xoá
án;

- Cán bộ Toà án, kiểm sát;

- Người giám định, người phiên dịch hoặc người làm chứng Irong vụ

- Người thân thích với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, 

Kiểm sát viên đang tham gia giải quyết vụ án.

Người được uỷ quyền chi có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ tô tụng 

của đương sự trong phạm vi được uỷ quyền.

Trường hợp người lao động chưa đủ 15 tuổi thì họ thực hiện quyền, nghĩa 

vụ của đương sự trong tô' tụng thông qua người đại diện (bố mẹ hoặc người đỡ 

đầu, người giám hộ hợp pháp). Tương tự, trong trường hợp N LĐ  là người có 

nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần mà không thể tham gia tố tụng được thì 

chỉ người đại diện của họ mới có thể thực hiện quyến, nghĩa vụ tô' tụng.
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Đươni2 sự là NSDLĐ  cũnu có thó tự mình hoặc liý quyển bằng vãn bán 

cho níiưừi khác thực hiện các quyền, níihĩa vụ tố tụrm của mình nếu họ là cá 

nhân từ đú 18 tuổi trở lên. Trường hợp người sứ dune lao độne là một tổ chức 

(pháp nhàn) thì quyền, nghĩa vụ tố tune dược thực hiện thông qua người đại 

diện theo pháp luật. Đó là Tổnsỉ ciám đốc (Giám đốc) các doanh nehiệp hoặc 

thu irưởne các cơ quan, dơn vị. Nhữntỉ nuười nàv cũng có thê uỷ quyền bằng 

văn bàn cho người khác đại diện cho pháp nhàn tham gia tố tụng.

Đương sự là tập thê lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ tô tụng 

thôns qua đại diện Ban chấp hành (BCH) công đoàn cơ sớ. Nếu khởi kiện thì 

BCH  công đoàn cơ sở tham gia tô էսոշ với tư cách là nguyên đơn (do có 

hành vi khởi kiện cúa chính mình). Trong trường hợp BCH công đoàn cơ sở 

khônsi khởi kiện thì khi cán báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cúa tập thè lao 

dộng, còng đoàn cấp trên của công đoàn cơ sứ cũng có quyền khới kiện (k. 1, 

Đ. 1 PL). Khi đó công đoàn cáp trên phái cung cấp tài liệu, chứng cứ và có 

quyền, nghĩa vụ tố tụng như nguyên dưn; đổng thời BCH công đoàn cơ sớ 

cúa tập thể lao động có lợi ích cần được báo vệ cũng phái tham gia tố tụng 

với tư cách là nguyên đưn (k.4, Đ. 19 PL).

1.3. Thẩm quyền của Toà án trong giái quyết vụ án lao động

1.3.1. Thẩm quyên chung cùa Toà án
Theo quy định cúa pháp luật lao động thì các tranh chấp lao động sau 

đày thuộc thám quycn giái quyết cùa Toà án:

1) Các tranh chàp lao động cá nhân giữa N LĐ  với NSDLĐ  về quyền 

và lợi ích liên quan đến việc làm, tién lưtmg, thu nhập và các điểu kiện lao 

động khác; vé thực hiện hợp đổng lao dộng và trong quá trình học nghề mà 

Hội đồng hoà giái lao dộng (HĐHGLĐ) cơ sớ hoặc hoà giái viên lao động 

cấp huyện hoà giái không thành. Tuy nhiên, cán lưu ý ràng một số Tranh 

chấp lao động (TCLĐ) cá nhân sau đây có thê được Toà án giải quyết mà 

không nhất thiết phái qua hoà giải trước tại cơ sở:

- Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc vể 

trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng;

- Tranh chấp vổ bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.

2) Các tranh chấp lao động tập thê giữa tập thê lao động và NSD LĐ  về 

q u y ề n  v à  l ợ i  í c h  l i ê n  q u a n  đ ế n  v i ệ c  l à m ,  t i ề n  l ư ơ n g ,  t h u  n h ậ p  v à  c á c  đ i ể u  

kiện lao động khác; vé việc thực hiện Thoá ước lao động tập thể (TƯLĐTT); 

về quyển thành lập, gia nhập, hoạt độna công đoàn đã được Hội đồng trọng
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tài lao động cấp tinh giải quyết mà tập thể lao động hoặc NSDLĐ  không 

đồng ý với quyết định của HĐTT. Như vậy mọi tranh chấp lao động tập thê 
trước khi yêu cầu Toà án giải quyết đều phải được HĐTT lao động cáp tỉnh 

giải quyết trước mà một trong hai bên hoặc cả hai bên không đổng ý với 

quyết định cùa HĐTT.
1.3.2. Thẩm quyền của Toà án các cấp

Theo quy định tại Đ. 12 PL thì Toà án cấp huyện giải quyết theo thủ 

tục sơ thẩm các tranh chấp lao động cá nhân trừ một sô vụ việc thuộc thẩm 

quyền của Toà án cấp tỉnh.

Toà án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thám các 

tranh chấp lao động tập thể; các tranh chấp lao động cá nhân có yếu tố nước 

ngoài và các vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huvện mà Toà án cấp 

tinh xét thấy cần lấy lẽn đê giải quyết.
1.3.3. Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ
vể  mặt lãnh thổ Toà án có thẩm quyền xét xứ sơ thẩm là Toà án nơi 

làm việc hoặc nơi cư trú của bị đơn. Trường hợp bị đơn là pháp nhân thì Toà 

án có thẩm quyển là Toà án nơi pháp nhân có trụ sở chính, trừ trường hợp

các đương sự có thoả thuận khác hoặc nguyên đơn có quyền lựa chọn khác.
1.3.4. Thẩm quyền của Toà án theo sự lựa chọn của nguyên đơn
Nhằm bảo vệ lợi ích hoặc tạo thuận lợi cho người đi kiện trong một số

trường hợp, pháp luật cho phép nguyên đơn có quyển lựa chọn Toà án (theo 

lãnh thổ) để yêu cầu giải quyết vụ án lao động. Các trường hợp cụ thể đã 

được quy định tại Đ. 14 PL.

1.4. Thời hiệu khơi kiện vụ án lao động

Thời hiệu khởi kiện là khoáng thời gian do pháp luật quy định đế 

nguyên đơn có thê làm đơn yêu cầu Toà án báo vệ quyển, lợi ích hợp pháp 

của mình. Hết thời hạn này đương sự cũng hết quyền khởi kiện. Đối với các 

vụ việc khác nhau thì thời hiệu khới kiện cũng được quy định khác nhau. 

Đ.32 PL quy định các loại thời hiệu như sau:

- Một năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp hoặc 6 tháng kể từ ngày 

Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên của cơ quan lao động 

cấp huyện hoà giải không thành đối với các tranh chấp về xử lý Kỷ  luật ao 

động (K LLĐ ) theo hình thức sa thải, đơn phương chấm dứt Hợp đổng ao 

động (HĐLĐ ) hoặc về bổi thường thiệt hại cho NSDLĐ. Như vậy đối với các 

loại tranh chấp này có hai loại thời hiệu là một năm và 6 tháng.

510



- 6 tháng kê từ ngày H Đ H G LĐ  hoặc hoà giải viên của cơ quan lao 
dộng cấp huyện hoà giái không thành dối với các tranh chấp lao độnẹ cá 
nhân khác.

- 3 tháng kể từ ngày có quyết định về tranh chấp lao động tập thê cúa 

Hội đòns trọng tài lao động càp tinh mà một trong 2 bên tập thể lao động và 

người sử dụng lao dộng không đồng ý với quyết định đó.

Đối với các TCLĐ  đã qua Hội đồng hòa giái lao động cơ sở, hay hòa 
giải viên lao động hòa giái thì phái theo thời hiệu quy định tại Điểu 167 

BLL.Đ. Nêu quá thời gian đó, đương sự mới yêu cầu Hội đồng hòa giải lao 

động cư sở hay hòa giái viên lao động hòa giái thì dù hòa giải không thành, 
Toà án cũng không thụ lv.

Ngoài ra trong các vụ án cụ thế, Thám phán cần lưu ý một số loại thời 

gian không tính vào thời hiệu khới kiện hoặc những trường hợp được tính lại 
thời hiệu khời kiện quy định tại các Điều 168-171 BLD S  để bảo đảm quyển 

và lợi ích hợp pháp của neười khởi kiện.

1.5. Tạm ứng án phí trong vụ án lao động

Các đương sự có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí lao động sơ thẩm là 

nauyên don; bị đơn có yêu cầu đỏi với nguyên đơn; người có quyển lợi, 

nghía vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

Múc tiền tạm ứng án phí được quy định cụ thế như sau:

- Trong các vu án không có giá naạch hoặc có giá ngạch từ 1 triệu 

đồng trớ xuống thì mức tạm ứng án phí là 50.000 đồng.

- Trong các vụ án có giá ngạch từ 1 triệu đồng trờ lên, mức tạm ứng án 

phí là 50Գ  cùa mức án phí sơ thẩm mà Toà án dự tính theo giá trị tranh chấp 

(k.l, Đ.23: k.3, Đ.21 NĐ 70/CPngày 12/6/1997)

Tuy nhiên, cần lưu ý một số trường hợp sau đây được miễn nộp tiền 
tạm ứrm án phí:

- N LĐ  đòi tiền lương, BHXH , tiền bổi thường tai nạn lao động, bệnh 

nghề nehiệp;

- N LĐ  đòi bổi thường thiệt hại hoặc khởi kiện vì bị sa thải, chấm dứt 

HĐLĐ  trái pháp luật;

- BCH cổng đoàn cơ sở, công đoàn cấp tinh, công đoàn ngành khởi 
kiện vì lợi ích của tập thể lao động:

- Viện kiểm sát khởi tố.

Trườne hợp đương sự là N LĐ  khới kiện yêu cầu Toà án giải quyết các
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tranh chấp lao dộne không thụỏc các trường hợp nêu trên, nêu có khó khàn 
về kinh tê được UBND  cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận thì có thê' đưac 

Toà án cho miễn nộp tiền tạm ứrm án phí.

Nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 7 neày ké từ 
ngày nộp đơn.

1.6. Thụ lý vụ án - Trá lại đơn kiện

Thụ lý vụ án là việc Toà án chấp nhận đom kiện thông qua việc vào số 

thụ lý. Bans hoạt động này. Toà án chính thức xác định trách nhiệm siải 

quyết vụ án của mình.
Khi nhận được đơn kiện cùng với các tài liệu kèm theo, Toà án tiến 

hành xem xét, nghiên cứu một số vấn đề chù yếu sau đây để quyết định thụ 
lý hay không thụ lý vụ án:

- Vụ việc có thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khổng. Thực tế 

đã có một số vụ việc không thuộc thẩm quyền của vụ án (ví dụ: tranh chấp 
giữa hợp tác xã với xã viên) nhưng Toà án vẫn thụ lý để rồi sau đó phai ra 
quyết định đình chi việc giải quyết vụ án, gáv tốn kém thời gian, công sức.

- Sự việc đã được giải quyết trước tại cơ sỏ chưa (trừ một số vụ việc 
không bát buộc phải qua hoà giải tại cơ sờ).

- Thời hiệu khới kiện còn hay đã hết.

Khi xem xét vấn đề này, Thẩm phán cần lưu ý một sô vụ việc dù theo 
quy định không bắt buộc nhưng thực tế các bên đã đưa ra hoà giài trước tại 
cơ sớ (thông qua biên bản hoà giải không thành mà nguyên đơn xuát trình 

hoặc theo lời trình bày của nguyên đơn khi nộp đơn kiện). Kh i đó thời hiệu 
khởi kiện chi là 6 tháng kế từ ngày hoà giái không thành.

֊ Người khởi kiện có quyền khởi kiện khône; có đáp ứng đấy (lú điều 
kiện về tư cách dương sự không.

- Đơn kiện có làm đúng theo quy định khôna.
Nếu xét thấy các điều kiện đều đã thoá mãn thì Toà án thông báo cho 

nguyên đơn nghĩa vụ, mức nộp, thời hạn và địa điểm nộp tiền tạm ứng án phí 
(trừ trường hợp được miễn). Toà án thụ lý vụ án kể từ ngày nguyên đơn xuất 

trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trường hơp người khởi kiện được 

miễn nghĩa vụ này thì Toà án thụ lý ngay khi nhận được đơn kiện.
Toà án sẽ không thụ lý vụ án mà trà lạ i d(m kiện khi có cạc trường hợp

sau:

- Người nộp đcm không có quyền khới kiện.
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- Thời hiệu khởi kiện đã hét.

- Sự việc chưa được H Đ H G LĐ  cơ sơ hoặc hoà giải viên của cơ quan 

lao dộng cấp huyện hoặc HĐTTLĐ  cap tinh giải quyết trước, trừ những việc 

khỏne nhất thiết phái qua hoà giài tại cơ sớ.

- Sự việc đã được giái quyết bàniỉ bàn án hoặc quyết định đã có hiệu 

lực phap luật cùa Toà án hoặc bằng quyết định của cơ quan có thám quyén 

khác.

- Sự việc không thuộc thám quyền giái quyết cua Toà án.

- Đơn kiện làm không đúng quy định.

Tuv nhiên trên thực tẽ nếu các điểu kiện khác đã được đáp ứng nhưng 

đơn kiện làm không đúng quy định thì Toà án có thế hướng dẫn đương sự 

làm lại đơn để có thê thụ lý vụ án ngay.

- Đương sự không nộp tiền tạm ứng. án phí.

2. CHUẨN BỊ XÉT x ử  v ụ  ÁN LAO ĐỘNG

2.1. Xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án lao động

Xác minh, thu thập chứng cứ là hoạt động của Thẩm phán trong giai 

đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án lao động nhàm điổu tra, thu thập đầy đủ 

các chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án. Trong tố tụng lao động, 

hoạt động này được Thấm phán tiến hành nếu xét thấy cần thiết, bời lẽ các 

đương sự có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyển và lợi ích 

hợp pháp của mình. Tuy vậy trên thực tê, mọi Thẩm phán được phân công 
giái quyết vụ án đều tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ các 

tình tiết cùa vụ án.

Sau khi thông báo nội dung đơn kiện cho các đối tượng liên quan, 

Thám phán có thể tiến hành việc xác minh, thu thập chứng cứ bằng nhiều 

biện pháp khác nhau. Tuỳ thuộc vào đối tượng cần chứng minh của từng vụ 

án mà Thẩm phán tiến hành một hoặc nhiều biện pháp thích hợp. Có vụ án 

chí cần thực hiện một biện pháp, nhưng cũng có vụ án Thẩm phán phải tiến 

hành đổng thời nhiểu biện pháp khác nhau mới có thể điều tra, thu thập được 

đầv dú chứng cứ cần thiết. Các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ bao 

gồm (Đ.37 PL):
- Yèu cầu các đương sự cung cấp, bổ sung chứng cứ hoặc trình bày vể 

những vấn đề cần thiết.

- Yèu cầu các bên tranh chấp lao động, cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá
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nhân hữu quan cung cấp chứng cứ có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án.

- Yêu cầu người làm chứng trình bày vể những vấn đề cần thiết.

- Xác minh tại chỗ.

- Trưng cầu giám định.

- Lập Hội đồng định giá hoặc yêu cầu cơ quan chuyên mòn định eiá 

tài sản khi cần thiết.
2.1.1. Thông báo nội dung đơn kiện
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phai thõng báo 

cho bị đơn và người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan biết nội dung đơn kiện.

Bản thông báo cần tóm tất nội dung đơn kiện cùng với các yêu cáu cụ 

thê của nguyên đơn, nêu rõ việc Toà án đã thụ lý đơn kiện đó vào ngày 

tháng năm nào, đồng thời yêu cầu bị đơn và người có quyền lơi, nghĩa vụ 

liên quan trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phái gửi cho 

Toà án ý kiến của họ bằng văn bản về đơn kiện cùng với các tài liêu có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án. Thấm phán có thể ghi cụ thể các tài liệu cần 

thiết mà đương sự phải gửi cho Toà án. V í dụ: yêu cầu bị đơn là N SD LĐ  gửi 

bản ihoả ước lao động tập thể, nội quy lao động (nếu có), HĐLĐ , giấy phép 

đầu tư...

Thông báo có thể gửi theo đường bưu điện hoặc chuyển giao trực tiếp 

cho đương sự.
2.1.2. Lấy  lờ i kha i của các đương sự và của người làm  chứng

Do thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án lao động tương đối ngắn 

(30 hoặc 40 ngày), Thẩm phán cần tiến hành khẩn trương các hoạt động xác 

minh, thu thập chứng cứ để bảo đảm thời hạn giải quyết vụ án.

Trong khi chờ văn bản trá lời của bị đơn và người có quyển lợi, nghĩa 

vu liên quan, Thẩm phán có thể triệu tập nguyên đơn đến để lấv lời khai 

nhằm làm sáng tỏ các tình tiết sự việc tuy đã được trình bày trong đơn kiện 

nhưng có thể chưa rõ ràng, hoặc làm rõ các yêu cầu để nghị Toà án giải 

quyết, hoặc để yêu cầu nguyên đơn cung cấp thêm chứng cứ.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của bị đơn và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan, Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của từng bên. Kh i lấy 

lời khai cần tập trung đúng trọng tâm những vấn đề cần điểu tra, xác minh 

để giải quyết vụ án. V iệc lấy lời khai có thể thực hiện bằng nhiều cách 

khác nhau. Thẩm phán có thể nêu vấn để cần điều tra để đương sự tự trình 

bày, sau đó xét hỏi thêm những gì cần điểu tra cụ thể hơn nếu thấy cần
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thiết. Thẩm phán cũng có thế lấy lời khai dưới dạng Hói - Đáp về từng vấn 

để cụ thê.

V iệc lấy lời khai phái lập thành biên bán. Biên bản phải phán ánh đúng 

nội dung lời khai; nếu là những lời khai quan trọng thì phải ghi nguyên văn 

lờ i khai đó. Biên bản phái có chữ ký cùa Thẩm phán, của người ghi biên bản 

(Thư ký) và của đương sự. trong đó đương sự phải ký toàn bộ các trang biên 

bản. Trường hợp đương sự khône chịu ký thì Thẩm phán lấy lời khai phải 

ghi rõ lý do vì sao đương sự không chịu ký. Nếu có người phiên dịch thì họ 

cũng phái ký vào biên bản. Trường hợp cần bổ sung, sửa chữa hoặc huỷ bỏ 

cáu chữ hay nội dung nào của biên bản thì phải ghi rõ và có chữ ký của cả 

người lấy lời khai và người khai xác nhận việc sửa chữa, bổ sung đó. Những 

chỗ trống trong biên bán phải được gạch bó. Chữ viết trong biên bản phải rõ 

ràng và không được viết tát.

Sau khi có lời khai của time bên, nếu phát hiện có sự mâu thuẫn giữa 

các lời khai thì Thám phán có thế cho đối chất nhằm tìm ra sự thật khách 

quan. Các bên trực tiếp đối đáp với nhau dưới sự điều khiển khách quan cúa 

Thấm phán. V iệc đối chất cũng phải được ghi thành biên bán.

Pháp luật không khống chế cụ thế số lần lấy lời khai cho nên về 

nguyên tắc, Thẩm phán có thể lấy lời khai cùa các đương sự bất cứ lúc nào 

nếu thây cần thiết. Tuy nhiên, đế đám bảo tính kinh tế và tiết kiệm thời gian, 

công sức cúa đương sự, Thẩm phán nên hạn chế số lần lấy lời khai ở mức 

tháp nhất. Muốn vậy, trước khi triệu tập các đương sự đến đê lấy lời khai, 

Thám phán phải lập kế hoạch điều tra cụ thế, trong đó xác định những vấn 

đề cần phải làm rõ để giải quyết vụ án là gì, cần phải hỏi đương sự nào 

những vấn đồ gì...

Khi lấy lời khai của người làm chứng, nếu họ là bạn bè thân thích hoặc 

thân nhân cúa đương sự thì cần ghi rõ quan hệ đó vào biên bản lấy lời khai. 

Nếu người làm chứng có những biểu hiện đáng chú ý như luống cuống, ngập 

ngừng, quanh co... thì cũng phái phán ánh rõ trong biên bán.
2.1.3. Yéu cấu cơ quan Nhà nước, tỏ chức, cá nhàn hữu quan cung  

cấp chứng cứ  có ý  nghĩa cho việc g iả i quyết vụ án

Có thế có những vụ án mà việc giải quyết cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ của 

các cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân khác. V í dụ, để giải quyết 

vụ án vể kỷ luật sa thải, Toà án yêu cầu đơn vị sứ dụng lao động xuất trình 

bán nội quy lao động, bản TƯLĐTT, nhimc đơn vị không thể cung cấp được

515



vì các tài liệu đã bị thất lạc... Khi đó Toà án có thê yêu cầu Sở Lao động - 

thương binh và xã hội, nưi đã đãng ký T Ư LĐ T T  và nội quy lao đội.g cua 

đơn vị cung cấp các tài liệu này. Hoặc nếu cần kết quả điểu tra xác rn.nh vụ 

án về tham ô, Toà án có thế yêu cầu cơ quan điểu tra cung cấp nhữim thòng 

tin liên quan...

V iệc liên lạc VỚI các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được thự: hiện 

bằng một Cổng văn. Kh i Toà án gửi Công vãn yêu cầu, các cơ quan, tỏ chức, 

cá nhân có trách nhiệm trả lời và cung cấp cho Toà án những thông tin theo 

yêu cầu đó.
2.1.4. X á c  m inh tạ i chỏ

Đây là một biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ mà Thấm phán có 

thể sừ dụng khi thấy cần chứng kiến hoặc cần điều tra tính xác thực cua một 

hoặc một số tình tiết, sự kiện nào đó trong vụ án, ví dụ xem xét hiện ĩrưừng 

xẩy ra tai nạn lao động, xem xét hiện trạng máy móc, thiết bị bị thiệt hại, hư 

hỏng. Quá trình xác minh tại chỗ cần có sự tham gia của các đương sự có 

liên quan, đại diện chính quyển địa phương, đại diện Viện kiểm sát nếu V iện 

kiểm sát tham gia giải quyết vụ án...

V iệc xác minh tại chỗ phải được lập thành biên bản, trong đó mó tả cụ 

thể đặc điểm, vị trí, hiện trạng của đối tượng được xem xét (có thể thê hiện 

bàng sơ đồ, bản đổ...). Nếu có lời khai của đương sự, nhân chứng hoặc ý 

kiến của đại diện chính quyền địa phương thì cũng cần phản ánh vào biên 
bản. Biên bản xác minh phải có đủ chữ ký của những người tham gia.

2.1.5. T rưng cẩu g iám  định

Kh i cần có ý kiến của các nhà chuyên môn đê đánh giá chứng cứ một 

cách chính xác, Thẩm phán có thể tiến hành trưng cầu giám định. V í dụ: 

trưng cầu giám định vể chữ viết, chữ ký; vể mức độ thương tật do tai r.ạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp... Viện kiểm sát hoặc đương sự cũng có thể yêu cầu 

Toà án trưng cầu giám định.

Người giám định phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án hoặ: Viện 

kiểm sát, có quyền tìm hiểu tài liệu của vụ án liên quan đến đối tượrg phải 

giám định, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện giám định một cách khách quan, 

trung thực. Kết luận của người giám định phải được lập thành văn bán gửi 

cho Toà án.

Vế nguyên tắc, các chi phí giám định do người thua kiện chịu r.ếu kết 

quả giám định có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án; trường hợp kết qui giám
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định khỏng có ý nghĩa cho việc giãi quyết vu án thì người yêu cầu trưng cầu 

giám định hoặc Toà án, Viện kiêm sát tự mình trưng cầu giám định phải 

chịu chi phí giám định. Riêng chi phí giám định liên quan đến tai nạn lao 

độnti, bệnh nghề nghiệp gây ra cho người lao động thì người sử dụng lao 

dộniỉ phải chịu (trong mọi trường hơp).
2.1.6. Lập H ộ i đống định giá hoặc yêu cầu cơ quajt chuyên môn 

định g iá  tà i sản kh i cần thiết

Trong trường hợp các đương sự khônc thống nhất được về giá trị tài 

sán tranh chấp hoậc việc xác dinh giá trị tài sản có ý nghĩa cho việc giải 

quvết vụ án thì Thẩm phán thành lập Hội đồng định giá theo quy định của 

pháp luật hoặc yêu cầu một cơ quan chuyên môn tiến hành việc định giá. 

Các đương sự có liên quan đến tài sản được định giá có quyển phát biểu ý 

kiên và đề xuất giá, nhưng quyền quyết định vể giá vản thuộc Hội đồng định 

giá hoặc cơ quan chuyên môn.
2.1.7. v ỷ  thác cho Toà án khác xác minh, thu thập chứng cứ

Khi cần xác minh, thu thập chứng cứ ở ngoài địa hạt của Toà án mình 

và xét thấy không cần thiết phải trực tiếp điểu tra hoặc xác minh, Thẩm phán 
có thế uỷ thác cho Toà án nơi cần phải tiến hành xác minh thực hiện việc 

xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ các tình tiết của vụ án. Thẩm phán 

phải làm văn bản gửi cho Toà án được uỷ thác, trong đó trình bày tóm tắt nội 

dung vụ án, đặt ra những câu hỏi cụ thê đôi với đương sự hoặc nhân chứng 

cán lây lời khai, hoậc đưa ra những yêu cầu cụ thể vể việc xác minh tại chỗ 

các đổ vật, tài sản...

Việc uỷ thác cho Toà án khác là một hình thức hợp tác giữa các T A N D  
trong việc thực hiện nhiệm vụ chung, đồng thời tránh được những chi phí 

không cần thiết. Toà án dược uỷ thác cẩn thực hiện đầy đủ và nhanh chóng 

những yêu cầu của Thẩm phán uỷ thác, coi đó như công việc của chính Toà 

án mình. Biên bản lấy lời khai hoăc biôn bản xác minh tại chỗ cần gửi ngay 

cho Thẩm phán đã uỷ thác.
2.1.8. B iện  pháp khẩn cáp tạm thời
Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án lao động, nhằm bảo vệ 

lợi ích cấp thiết của đương sự hoặc đê bảo đảm cho việc thi hành án sau này, 

Thẩm phán có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Các 

biện pháp đó bao gồm:

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thải N LĐ .

- Buộc NSDLĐ  tạm ứng một số khoán cho NLĐ : tiền lương, tiền bồi
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thường, trợ cấp do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

- Cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực 
hiện những hành vi nhất định nêu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án 

lao động hoặc đê đảm báo cho việc thi hành án (Đ.44 PL).
Thẩm phán có thể tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khán cấp 

tạm thời nếu thấy cần thiết và phải chịu trách nhiệm về quyết định dó. Nếu 

do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật mà gây thiệt hại cho 
đương sự thì phải bồi thường. Viện kiểm sát hoặc tổ chức công đoàn có 

quyển yêu cầu bằng vãn bản để Toà án ra quyết định áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời. Các đương sự cũng có thể làm đơn yêu cầu Thẩm phán áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về yêu cẩu của mình. Thẩm phán xem xét trong thời hạn 3 ngày kế từ ngày 

nhận được yêu cầu, nếu chấp nhận thì phải ra quyết định ngay.
Trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phái ghi rõ 

biện pháp được áp dụng và thời hạn có hiệu lực của quyết định, tuy nhiên 
không được quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thi hành ngay 

mặc dù có khiếu nại của đương sự hoặc kiến nghị cua Viện kiểm sát hoăc 

công đoàn. Các đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát và cổng đoàn 

theo quy định của pháp luât có quyền kiến nghị về quyết định này với Chánh 

án của Toà án đang giải quyết vụ án. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhân 

đươc khiếu nại hoặc kiến nghị, Chánh án Toà án phải xem xét và trả lời cho 

người kiến nghị hoặc khiếu nại.
Trong quá trình áp dụng, biện pháp khẩn cấp tạm thời có thê bị thay 

đổi hoặc huỷ bỏ và do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án quyết 

định.

2.2. Nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động

2.2.1. Yêu cầu của việc nghiên cứu hổ sơ vụ án lao động
Kết quả nghiên cứu hổ sơ vụ án trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng 

giải quyết vụ án. Để giải quyết vụ án lao động đúng pháp luật, việc nghiên 
cứu hồ sơ vụ án của Thẩm phán phải đảm bảo các yêu cầu sau:

2.2.1.1. P h ả i nắm vững các quy định của pháp luậ t có liên  quan 
đến vụ án đang giải quyết.

Đây là nguyên tắc cơ bản hàng đầu bởi vì Thẩm phán không nắm vững 

các quy định pháp luật thì không thể giải quyết vụ án đúng pháp luàt.
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Nghiên cứu hồ sơ vụ án là bước chuán bị cơ bán cho hoạt động xét xử; là 

quá trình xem xét đánh giá các chúng cứ, các tình tiết và để trên cơ sở đó 

bước đầu xác định hướng giải quyết vụ án; mà việc xem xét, đánh giá các 

chứns cứ. các tình tiết của vụ án là phái dựa trên cơ sở pháp luật. Nếu Thẩm 

phán không nắm vững pháp luật thì không the xác định được phạm vi nghiên 

cứu, không thể đánh giá được hoặc đánh giá không đúng các chứng cứ, các 

tình tiết được phản ánh trong hồ sơ vụ án.

Trước khi tiến hành nghiên cứu, trên cơ sờ đã xác định được quan hệ 

pháp luật có tranh chấp, Thầm phán cần kicm tra lại kiến thức của mình về 

loại quan hệ pháp luật cẩn giải quyết, chuẩn bị những tài liệu, vãn bản pháp 

luật có liên quan để sử dụng trong quá trình nahiên cứu hồ sơ.

2.2.1.2. Nghiên cứii toàn diện
Đây là một yêu cầu có tính neuyẽn tầc đối với các Thẩm phán khi 

nghiên cứu hồ sơ vụ án. Nguyên tác này đòi hói:

Thứ nhất: Khi nghiên cứu bất cứ loại vụ án nào, loại tranh chấp gì 

Thẩm phán phải nghiên cứu tất cả các vấn đề có liên quan đến việc giải 

quyẽt vụ án, cá các vấn đề có liên quan đến pháp luật nội dung và luật tô' 

tụng; bới vì trong một vụ án việc giải quyết nội dung tranh chấp không tách 

rời việc áp dụng pháp luật về tố tụng.

Thứ hai: Phải nghiên cứu tất cả các chứne cứ, tài liệu có trong hồ sơ; 

có như vậy mới xem xét, đánh giá về vụ án được khách quan, chính xác.

2.2.1.3. Nghiên cứu hổ sơ  phả i ՀԱՈ liên với v iệcđánh g iá  các  
chứng cứ

Nghiên cứu hồ sơ là đế xác định đường lối giải quyết vụ án; mà muốn 

xác định được đường lối giái quyết vụ án thì phải dựa trên cơ sở kết quả 

đánh giá các chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

- Trên cơ sớ các vấn đổ cần nghiên cứu dã được xác định, Thẩm phán 

phái hình dung ra được những chứng cứ nào cần thiết đế chứng minh cho 

từng vấn để trong vụ án;

- Phải xem trong hổ sơ đã có đủ những chứng cứ cần thiết để giải r 

quyết vấn để đó hay chưa;

- M ỗi chứng cứ (đã có trong hồ sơ) nói lên điểu gì, tổng hợp các chứng 

cứ lại thì có thô rút ra được điều gì, để giải quyết vấn đề gì, dựa trên căn cứ 

pháp lý nào.
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2.2.1.4. Sau kh i nạhiên cứu hồ sơ, p h á i xác dinh được hưứníỉ iỊÌỜi 
quyết tiếp theo đỏ i với vụ án

Hướng giải quyết tiếp theo đôi với vụ án tuỳ thuộc vào thời điếm 

nshièn cứu hồ sơ, nhưng nhìn chung là sau khi đã hoàn thành về cơ ban việc 

xác minh thu thập chứng cứ: do đó hướng giải quyết tiếp theo có thè là:

- Xác minh, thu thập chứng cứ còn thiếu;

- Tổ chức hoà giải (nếu chưa hoà giải). Trường hợp này. sau khi 

nghiên cứu hồ sơ Thẩm phán phải sơ bộ phác thảo phương án hoà giải;

- Chuyển vụ án nếu thấv không thuộc thẩm quyền giải quyết cua Toà 

án mình;

- Tạm đình chi, đình chỉ giải quyết vụ án;

- Quvết định đưa vụ án ra xét xừ (nếu đã hoà giải). Trường hợp nàv 

Thẩm phán phải bước đẩu xác định được đường lối giải quyết nội dung vu 

tranh chấp.

Dù vụ án được giải quyết theo hướng nào, Thẩm phán cũng vẫn phải 

đưa ra được những cơ sở về chứng cứ và các cản cứ pháp lý.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động
Trước khi tiến hành việc nghiên cứu hổ sơ vụ án, Thẩm phán cần 

chuẩn bị các tài liệu văn bàn pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ 

án. Thẩm phán phải cãn cứ vào hồ sơ vụ án để xác định được: đây là vụ kiện 

gì, áp dụng luật nào (ngành luật nào, vãn bản pháp luật nào) để giải quyết.

* Các bước nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động.

V iệc nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động của Thẩm phán được tiến hành 

qua các bước sau: K iểm  tra hổ sơ vụ án, nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp kết quả 

nghiên cứu hổ sơ

/. Kiểm tra hổ sơ:

- K iểm  tra các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được theo dự kiến;

- K iểm  tra, sắp xếp các tài liệu trong hồ sơ, đối chiếu với bảng kê danh 

mục tài liệu;

- Nắm bắt những tài liệu quan trọng trong hồ sơ.

/7. Tiến hành nghiên cứu hồ sơ.

Những nội dung Thẩm phán phải nghiên cứu đối với hổ sơ vụ án lao 

động gồm: Tính hợp lệ của viộc khởi kiện, nội dung vụ án; trong đó trọng 

tâm là nghiên cứu nội dung của vụ án.

- Vể tính hợp lệ của việc khởi kiộn:
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+ Thấm phán phái xem lại các chứng cứ. tài liệu vé việc giao kết hợp 

đổ nu lao động, sự kiện làm phát sinh tranh chấp (việc sa thải, châm dứt hợp 

đổng, dõi bồi thường thiệt hại...) đơn kiện, ý kiên trả lời cùa bị dơn... để xác 

định lại thật chính xác loại quan hệ pháp luật tranh chấp;

+ Kicm  tra việc xác định tư cách đươniỉ sự và những người tham gia tố 

tụng đà duns và đú hay chưa. Đặc biệt chú ý trường hợp đương sự là doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức thì phái xem doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đó có 

CÒI1 tôn tại hay đã châm dứt hoạt dộng, có thay đổi người đại diện tham eia 

tò tụ nụ hav khỏrm:

4- Xem xét các điéu kiện thụ lý vụ án. Thẩm phán phái xem xét lại tất 

ca các vấn đề sau:

* Quyền khời kiện. Chú V trườnc hơp đương sự là người dưới 15 tuổi, 

người có nhược diêm về thê chát hoặc tàm thần thì phải có người đại diện 

tham nia tố tụng. (Neười đại diện tromz trưừnc hợp này áp dụng theo các quy 

định tại Chươne II mục 5 Phần thứ nhất cùa BLDS).

* Thời hiệu khới kiện.

* Thẩm quyén cùa Toà án.

* Vc thu tục hoà giài. Pháp luật không hạn chê việc hoà giải các loại 

tranh chàp lao động do đó dù là việc kiện không bát buộc hay bát buộc phải 

qua hoà eiái thì Thám phán cũng phái xem các đương sự có yêu cầu hoà giải 

hay không. Nếu các bên đã yêu cầu hoà giải thì phải xem trong hồ sơ đã có 

bièn bàn hoà giải không thành hay chưa. Nèu có biên bản hoà giải không 

thình thì phải nghiên cứu biên bản đó đê xem thủ tục hoà giải có theo đúng 

hướng dẫn tại Thông tư số 10/TT-LĐTBXH ngày 25/3/1997 của Bộ Lao 

đông - Thương binh và Xã hội hay khõng.
* Kiêm tra việc nộp tạm ứng án phí đê xem việc Tòa án cho miễn nộp 

tạm ứng án phí có đúng quy định hay khống, nguyên đơn đã nộp tạm ứng án 

phí hay chưa, nếu chưa nộp thì tại sao.

* Nghiên cứu nội dung đơn kiện.

փ Nghiên cứu ý kiến trả lời, lời khai của bị đơn và các tài liệu khác để 

xác định việc tranh chấp đã được giải quyết hay chưa.

Kh i có đủ cơ sở xác định việc khỏi kiện là hợp lệ, Toà án thụ lý giải 

quyết là đúng thì Thẩm phán mới tiến hành nghiên cứu nội dung vụ án.

- Nghiên cứu nội dung vụ án.

Đày là vấn để trọng tâm, Thẩm phán cần tập trung nghiên cứu các nội
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dung chú yếu sau đây:

+ vể  quan hệ lao động. Yêu cầu cùa nội dung này là Thẩm phán phái 

xác định được giữa các bên tranh chấp có quan hệ lao động hay khôna. Nẽu 

không phải là quan hệ hợp dồng lao động thì phải thuộc trường hợp có hợp 

đổng đi làm việc có thời hạn ờ nước ngoài và có tranh chấp giữa tổ chức kinh 

tê với người lao động đi làm việc ờ nước ngoài.

Nếu có quan hệ họp đồng lao động thì phải làm rõ được các bèn giao 

kết hợp đồng lao động khi nào, hợp đồng bằng miệng hay bằng vãn bản. hợp 

đồng không xác định thời hạn hay xác định thời hạn. những nội dung chú 

yếu cúa hợp đồng như công việc phải làm, địa điếm làm việc, tiền lương, phụ 

cấp, B H XH  và các điều kiện lao động khác.

Để xác định được các vấn để trên, Thấm phán nghiên cứu các bản hợp 

đồng có trong hồ sơ. Nếu trong hồ sơ không có họp đồng bằng vãn bản thì 

phải nghiên cứu ý kiến trả lời của bị đơn và lời trình bày cùa các bên tại Toà 

án để xác định việc các bên giao kết hợp đồng như thê nào. Đôi với những 

vấn đề có sự khác nhau về chứng cứ như về tiền lương, phụ cấp, về thời gian 

bắt đầu làm việc... thì Thẩm phán phải đối chiếu, so sánh các chứng cứ dể có 

kết luận chính xác.

Kh i đánh giá vấn để quan hộ lao động, Thẩm phán chú ý một sô' 

trường hợp cụ thể sau:

* Trường hợp tại thời điểm xảy ra tranh chấp, các bên không có hợp 

đồng lao động bằng vãn bản nhưng nếu người lao động thuộc diện trong 

biên chế của doanh nghiệp Nhà nước trước đây thì vẫn được coi là đối tượng 

lao động theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và dựa trên căn cứ 

pháp lý là quy định tại Điểu 12 Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của 
Chính phủ.

* Trường hợp sau khi hết hạn hợp đồng, các bên không ký kết bản hợp 

đồng mới, người lao động vẫn làm việc và được trả lương thì Thẩm phán cần 

phải làm rõ việc các bên có thoả thuận kéo dài thời hạn hợp đổng hay không; 

nếu có thì nội dung thoả thuận như thế nào.

- Về nội dung tranh chấp.

Phần này, Thẩm phán phải nghiên cứu để làm rõ các bên tranh chấp vể 

những vấn để gì, diễn biến nội dung tranh chấp là gì, yêu cầu kiện tụng của 

các bên như thế nào. Nếu trong vụ án có nhiều quan hệ tranh chấp thì Thẩm 

phán phải nghiên cứu lần lượt từng vấn đề, sắp xếp vấn đề nào nghiên cứu

522



trước, vấn đề nào nghiên cứu sau; kết thúc mỗi vấn để phái có tổng hợp đánh 

giá kết luận.

Đế có cơ sở nshién cứu. Thẩm phán phải căn cứ vào các quy định của 

pháp luật có liên quan đến quan hệ pháp luật tranh chấp. V í dụ:

+ Đối với tranh chấp về sa thái. Thẩm phán phái nghiên cứu để làm rõ 

nhữna vàn đề sau:
V -

* Lý do sa thải có đúng hay khònsi.

Nếu sa thái về hành vi trộm cáp. tham ỏ: Neười lao động có hành vi 

trộm cáp, tham ô hay không, khi nào, ớ đâu dối tượng của hành vi trộm cáp 

tham ô là tiền hay tài sản, trị giá tài sán trộm cắp tham ô là bao nhiêu.

Nếu sa thải về hành vi tiết lộ bí mật. công nghệ kinh doanh: Cân cứ 

vào đâu đế xác định đó là bí mật công nghệ, kinh doanh. Người lao động có 

tiết lộ bị mật công nghệ, kinh doanh hav khỏne. khi nào, ở đâu, tiết lộ với ai, 

nội dung tiết lộ là gì, thiệt hại xảy ra do việc tiết lộ bí mật công nghệ kinh 

doanh.

Nếu sa thái về hành vi khác: Hành vi khác là gì, có phải là hành vi vi 

phạm kv luật lao động hay khôna, xáy ra khi nào, ò đâu, tính chát mức độ vi 

phạm, thiệt hại xảy ra như thê nào (có thiệt hại hay không và thiệt hại có 

nghiêm trọng hay không).

Nêu sa thải về hành vi tái phạm: Người lao động bị xử lý kỷ luật 

chuyển làm việc khác khi nào, về hành vi gì, đã được xoá kỷ luật hay chưa; 

hành vi tái phạm là gì, xảy ra khi nào, ớ đâu. tính chất, mức độ vi phạm và 

thiệt hại xảy ra nếu có.

Nếu sa thải về hành vi tự ý bò việc: người lao động có nghỉ việc hay 

khổng, bắt đáu nghi từ ngày nào. đến ngày nào, tổng số bao nhiêu ngày, lý 
do nghi việc là gì.

* V iệc sa thải có đúng thời hiệu và thủ tục hay không. Cụ thể là: hành 

vi vi phạm xảy ra khi nào, người sử dụng lao động xử lý sa thải khi nào, có 

họp xét kỷ luật hay không, có đại diện công đoàn tham gia hay khôríg, ý 

kiến của công đoàn thế nào, đương sự có mật hay không, nếu vắng mặt thì vì 

lý do gì. người sử dụng lao động đã thông báo hợp lệ hay chưa. A i là người 

quyết định sa thải, sau khi ra quyết định sa thải, người sử dụng lao động có 

gửi quyết định sa thái cho đương sự và Ban chấp hành công đoàn hay không. 

Khi sa thải quyền lợi của người lao động được giải quyết như thế nào.

Doanh nghiệp có nội quy lao động hay không, có được cơ quan lao
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dộng đãng ký hay không; nội quy có quy định về hành vi và hình thức xứ lý 

kỷ luật hay không, các quy định đó có phù hợp với pháp luật hay không.

* Yêu cầu kiện tụng cùa các bên là gì.

Yêu cầu của người lao dộng là gì: các yêu cầu có liên quan trực tiếp 

đến việc sa thài như huý quyết định sa thải, nhận trớ tại làm việc, bổi thường 

thiệt hại hoạc không trở lại làm việc đê hường trợ cấp và các yêu cầu khác 

như tiền lương, tiền thường, BHXH , tiền phép, tiền làm thêm giờ...

Bị đơn có yêu cầu phản tô hay không, nội duns yêu cầu đó là gì, cơ sò 

nào để đưa ra yêu cầu đó.

+ Đối với các tranh chấp về việc người sứ dụng lao động đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động, Thẩm phán phải nghiên cứu đê làm rõ các vân 

đề sau:
* Lý  do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có đúng hay không.

Để làm rõ vấn đề này, Thấm phán căn cứ vào lý do chấm dứt hợp đồng
mà người sử dụng lao động nêu ra đồng thời căn cứ vào các quy định tại 

Điéu 38, Điểu 39 của B LLĐ  đê tìm các chứng cứ thê hiện lý do chấm dứt 

hợp đồng.

* Thủ tục chấm dứt hợp đồng có đúng quy định hay không. Cụ thể là: 

người sử lao động có báo trước hay không, báo trước bao nhiêu ngày; người 

sử dụng lao động có trao đổi nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sử hay 

không, ý kiến của công đoàn thế nào. Quyết định châm dứt hợp đồng được 

ký ngày nào, ai ra quyết định. Người lao động nghi viộc từ ngày nào, có 

được nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hay không; các quyền lợi 
mà người lao động được trả khi chấm dứt hợp đồng là những khoản nào. đã 

nhận hay chưa...
* Yêu cầu kiện tụng của các bên là gì. Người lao động có yêu cầu huỷ 

quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hay không, có yêu cầu trở lại làm 

việc hay không, có yêu cầu bồi thường hay không... bị đơn có yêu cầu phản 

tố hay không, nội dung yêu cầu là gì, cơ sở nào để đưa ra yêu cầu đó.

+ Đối với các tranh chấp vế đòi bồi thường thiệt hại cho người sử dung 

lao động, Thẩm phán phải nghiên cứu để làm rõ các vấn đề sau:

* Bổi thường về việc gì;

* Cản cứ nào để xác định trách nhiệm bổi thường. Người lao động có 

thực hiện hành vi vi phạm hay không, khi nào, ở đâu, nguyên nhân của việc 

vi phạm là gì, hành vi vi phạm đó có gây thiệt hại hay không, thiệt hại vé tài
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sán hay lợi ích. trị giá bao nhiêu, lỏi cứa các bẽn đến đâu...

* vể  nghĩa vu hổi thường. Níiưừi sứ dụng lao động yêu cầu bồi thường

bao nhiêu, phương thức thực hiện hổi thườn 2 như thê nào.

* Vổ thu tục bồi thường: Thám phán càn cứ vào thời hiệu quy định tại

Đ iếu 86 và thú tục quy định tại Điếu 87 cùa B LLĐ  để xem xét việc xứ lý 

trách nhiệm bối thường có đúnií thời hiệu và thú tục hay không.

Đê có cơ sớ quvết định một cách chính xác, khách quan các yêu cầu 

đòi bồi thường. Thẩm phán phái nghiên cứu kỹ các chứng cứ, lý do cúa cả 

nguyên dơn và bị đơn. V iệc đánh fiiá kết luận vé nghĩa vụ bồi thường phải 

hết sức thận trọng, có xem xét đến điều kiện khả năng và thu nhập của người 

lao động.

+ Đôi với các tranh chấp vé tién lương. Thẩm phán phải nghiên cứu 

làm rõ một số vấn đé chú yếu sau:

* Tiền lương theo hợp đồng lao động, việc thay đổi mức lương nếu có;

* Hình thức trả lương áp dụns tại đơn vị sứ dụng lao động, hình thức 

trá lươne theo hợp đồng lao động như thê nào;

* Thực tê việc chi trá lương cho người lao động như thế nào (thời gian 

trá lươne. mức lương đã trá, phương thức trá. việc khấu trừ tiền lương...).

* Yêu cầu cụ thế vé tiền lương của người lao động như thế nào.

/ / ' / .  Ton í> li(/Ịy kết quà nạhìên cihi.

- Trên cơ sớ các thông tin đã ghi nhớ, ghi chép lại được trong quá trình 

nghiên cứu hổ sơ, Thấm phán phái tổng hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu hổ 

sơ vụ án dê’ sử dụng nội dung tổng hợp đó vào việc giải quyết vụ án ở các 

giai đoạn liếp theo.

- Việc tổng hợp kết quá nghiên cứu phái bảo đảm các yêu cẩu sau:
+ Bảo đảm tính khái quát; phái tóm lược được những vấn để chính, 

những sự kiện, tình tiết chủ yếu; không sa vào vụn vặt hoặc kể lể như lời 

trình bày của các đương sự.

+ Phái đẩy đú. Khái quát khôns có nghĩa là cắt xén, bó bớt những sự 

kiện, tình tiết trong vụ án. Nội dung tổnu hợp phái phản ánh được hết các 

vấn đé có tranh chấp, các sự kiện và các tình tiết, chứng cứ có liên quan đến 

vấn đề đó.

+ Phái báo đám chính xác. Nội dung tổng hợp phải phán ánh trung 

thực diễn biến, nội dung vụ án. Các thông tin dược tổng hợp mặc dù đã qua 

sàna lọc, kiêm tra nhưng vẫn phái bảo đáin tính khách quan, không lộng ý
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kiến nhận định chủ quan vào nội dung tóm tắt, các dữ liệu như số, ký hiệu, 

ngày tháng phái chính xác. Nếu có nghi vấn về sự nhầm lần của đươns sự 

hoặc cùa người ghi chép các vãn bản hoạt động tố tụng thì phải kiểm tra đối 

chiếu chứ không được tự tẩy xoá, sửa chữa.

+ Thuận tiện cho việc sứ dụng. Nội dung tổng hợp kết quả nghiên cứu 

sẽ được sử dụng thường xuyên trong quá trình gi ái quyết vụ án (nếu có cãn 

cứ đế tiếp tục giải quyết vụ án) như để xây dụng phương án hoà giải, xét hỏi, 

viết bản án... do đó việc ghi chép phải rõ ràng, mạch lạc, phải ghi chú sô' bút 

lục ngay sau mỗi sự kiện, sau mỗi tình tiết hoặc chứng cứ.

Bán tổng hợp kết quá nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động bao gồm nhừng 

nội dung chú yếu sau:

- Tên vụ án (vụ án về:...)

- Đương sự: thành phần đương sự, người đại diện, tên, tuổi, nghề 

nghiệp, địa chỉ.

- Tóm tất nội dung vụ án:

+ Việc xác lập quan hệ lao động: thời gian, hình thức, nội dung chủ 

yếu của hợp đồng;

+ Quá trình thực hiện hợp đồng;

+ Thời điểm xảy ra sự kiện làm phát sinh tranh chấp (tóm tắt nội dưng 

của sự kiện).

+ Quá trình thương lượng, hoà giải nếu có;

+ Thời điểm khởi kiện;

+ Yêu cầu khởi kiện;

+ Kết quả hoà giải tại Toà án (nếu đã hoà giải).

- Phần đánh giá:

+ Nêu lần lượt từng vấn đề với nội dung của vấn để cần giái quyết, các 

tình tiết, sự kiện có liên quan đã được xem xét, các chứng cứ đã có và đã 

được đánh giá.
+ Kết luận vể vấn đề: nội dung kết luận, cơ sở về chứng cứ và pháp lý 

để đưa ra kết luận đó.

- Kết luận chung vể vụ án và nêu hướng giải quyết tiếp theo.
2.2.3. Các quyết định về vụ án.

2 .2 .3 .I. Quyết đinh chuyển vụ án.

- Qua nghiên cứu hồ sơ mà thấy rằng vụ án không thuộc thẩm quyền 

giải quyết cúa Toà án mình thì Thẩm phán ra quyết định chuyển vụ án, kèm
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theo hổ sơ vu án cho Toà án có thấm quyền và thông báo cho đương sự, cơ 

quail, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ licn quan biết.

- Các trường hợp quyết định chuyển vụ án và thủ tục tiến hành:

+ Vu án không thuộc thẩm quvển của Toà án cấp mình. V í dụ Toà án 

cấp tinh thây vu án thuộc thám quyển của Toà án cấp huyện và ngược lại 

Toà án cấp huyện thấy vụ án thuộc thẩm quycn của Toà án cấp tỉnh. Trường 

hợp này, Ihẩm phán ra quyết định chuyên vụ án, gửi hồ sơ vụ án kèm theo 

quyẽt định cho Toà án có thám quyền làm thông báo vể việc chuyển vụ án 

và chuyến aiao cho các đương sự, cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Vụ án không thuộc thẩm quyền cùa Toà án địa phương mình (là 

trường hợp khác đơn vị hành chính tinh, huyện). Trường hợp này Thẩm phán 

làm quyết định, do Chánh án ký. eứi kèm theo hồ sơ vụ án cho Toà án có 

thám quyền. Thẩm phán làm thông báo về việc chuyển vụ án đê chuyển giao 

cho đương sự, cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Vụ án khỏng thuộc thám quyển cùa Toà lao động (đối với Toà án 

cấp tỉnh). Trường hợp này Thấm phán chi chuyến hồ sơ cho Toà chuyên 

trách có thẩm quyền và làm thống báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức có 

liên quan.

2.2,3.2. Quyết định tạm dinh ch ỉ việc qidi quyết vụ án.

Qua nghiên cứu hồ sơ, nếu có căn cứ tạm đình chí việc giải quyết vụ 

án theo quy định tại Điều 40 PLTTGQ CTCLĐ  thì Thẩm phán ra quyết định 

tạm đình chi việc giái quyết vụ án.
Kh i quyết định lạm đình chí việc giài quyết vụ án, Thẩm phán chú ý 

một số diêm sau đáy.

+ Trường hợp Toà án ra quyết định tạm dinh chí việc giải quyết vụ án 
vì chưa tìm được địa chi của bị đơn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 

Pháp lệnh là trường hợp sau khi Toà án đã thụ lý vụ án thì bị đơn không có 

mặt tại địa chỉ do nguyên dơn cung cấp và không ai biết địa chi của bị đơn. 

Trường hợp này, Thấm phán yêu cầu nguyên đơn tìm địa chỉ của bị đơn. 

Thẩm phán cũns có thế áp dụng những biện pháp cần thiết đê xác định địa 

chi của bị dơn. Nếu không tìm thây địa chi cúa bị đơn thì mới ra quyết định 

tạm đình chỉ việc giải quyết vu án.

Nếu bị đơn cô V giấu địa chi, cố ý lán tránh không đến Toà án nhưng 

trước đó Thẩm phán đã lấy được lời khai của họ. đã thu thập đầy'đủ chứng 

cứ thì vẫn tiến hành xét xứ vắng mặt bị đưn theo quy định tại khoản 2 Điều
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49 Pháp lệnh.

+ Khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì Toà án tiếp tục giái 
quyết vụ án.

+ Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ 
thẩm có thể bị kháng cáo, kháne nghị. Do đó khi nhận được khánq cáo, 

kháng nghị đối với quyết định tạm đình chi, Thám phán đã ra quyết định 

tạm đình chi cần kiểm tra lại việc tạm đình chí. Nếu thấy việc tạm đình chi 

là đúng thì chuyến ngay hồ sơ vụ án lên Toà án cấp trên đế giái quyết theo 

thẩm quyền; nếu thấy việc tạm đình chỉ là không đúng hoặc lý do của việc 

tạm đình chi không còn thì tiên hành ngay việc giải quyết vụ án và thông 

báo cho người kháng cáo, kháng nghị biết.

2.23.3. Quvết định đình ch ỉ việc ỳ ả i  quxết vụ án.

Qua nghiên cứu hổ sơ vụ án, nếu có căn cứ để đinh chi việc giái quyết 
vụ án theo quy định tại khoán 1 Điểu 41 Pháp lệnh Thú tục các tranh chấp 

lao động thì Thẩm phán ra quyết định đình chi việc giải quyết vụ án.
Khi quyết định việc đình chỉ việc giải quyết vụ án, Thấm phán chú ý 

một số điểm sau đây:
+ Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án có thể bị kháng cáo, kháng 

nghị trừ trường hợp người khởi kiện rút đơn kiện, Viện kiểm sát rút quyết 
định khởi tố.

+ Nếu Toà án quyết định đình chí việc giải quyết vụ án đối với các 
trường hợp quy định tại điếm a, d. đ và g khoản 1 Điéu 41 Pháp lệnh thì 
đương sự không có quyền khởi kiện lại.

Trường hợp Toà án quyết định đình chi giãi quyết vụ án theo điếm e 

khoán 1 Điéu 41 Pháp lệnh, nếu sau đó doanh nghiệp hị tuyên bỏ phá sán thì 

đương sự không có quyền khởi kiện lại; nếu có quyết định của Toà án về 
việc đình chi giải quyết việc tuyên bô phá sản cúa doanh nghiệp theo Điều 
35 cúa Luật Phá sán doanh nghiệp ngày 30/12/1993 thì đương sự có quyền 

khởi kiện lại.
Nếu Toà án đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với các trường hợp quy 

định tại điểm b, c khoản 1 Điểu 41 Pháp lệnh thì đương sự vẫn có quyổn 

khởi kiện lại nhưng phải nộp tạm ứng án phí như khởi kiện lần đầu (trừ 

trường hợp được miễn nộp).
+ Toà án cấp phúc thẩm quyết định đình chi việc xét xử phúc thẩm vụ 

án trong trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, V iện kiểm sát
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rúr. toàn bộ kháng nghị.

+ Theo quy định tại điếm c khoán 1 Điéu 41 Pháp lệnh. Toà án quyết 

định đình chí việc giải quyết vụ án nêu nguyên đơn dã được triệu tập hợp lệ 

đến lán thứ hai mà vẫn vắng mặt khổng có lý do chính đáng. Trong trường 

hợp có đại diện của công đoàn cáp trên đã khởi kiện nhung váng mặt đại 

dièn cõng đoàn cơ sở thì Toà án vẫn tiến hành íiiái quyết vụ án.

2.2.3.4. Quyết dịnh dưa vu án ra xét xứ.

Sau khi hoà giải không thành, nêu không có cân cứ đế tạm đình chi 

việc iiiái quyết vụ án thì Thấm phán ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Về thời hạn: kể từ ngày thụ lý vụ án đến ngày có quyết định đưa vụ án 

ra xét xử là 30 ngày. Đôi với các vụ tranh chấp tập thê’ phức tạp thì thời hạn 

nói trên cũng không quá 40 ngày.

vể nội dung: quyết định đưa vụ án ra xét xử phải ghi đầy đủ các nội 

duns theo mẫu in sẩn, trong đó cần lưu ý:

- Thẩm phán phải ấn định ngày mơ phiên toà và ghi rõ trong quyết 

định dưa vụ án ra xét xử.

- Ghi đầy đủ thành phần Hội đồng xét xử, Kiêm sát vièn (nếu Kiểm  sát 

viên tham gia phiên toà), Thư ký phiên toà và những người tham gia tỏ tụng. 

Trường hợp sau khi đã ra quyết định dưa vụ án ra xét xứ mà có sự thay đổi 

thành phần người tiến hành tô' tụng (do thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm 

sát viên ốm đau hoặc phải đi công tác đột xuất...), Thẩm phán phải thông 

báo sự thay đổi đó cho các đương sự, cơ quan, tổ chức có liên quan.

2.3. Hoà giái vụ án lao động

2.3.1. M ục đích, ý  nghĩa và yêu cầu hoà giải.

Hoà giải là một biện pháp giải quyét vụ án lao động trong đó Thẩm 

phán (hoậc Hội đồng xét xử) là người hoà giải, giúp đỡ các bên tranh chấp 

bàn bạc trên tinh thần tự nguyện nhằm đạt được thoả thuận chung đê giải 

quyết những tranh chấp vể quyền và lợi ích trong quan hệ lao động.

2.3.1.1. M ục đ ích của huừ ý á i:

Hoà giải không phái nhằm phán xét xem trong các bên tranh chấp ai 

đúng, ai sai, ai có quyển làm gì trone quá khứ hay yêu cầu nào của họ là hợp 

pháp... Mục đích của hoà giải trước hết là dể cho các bên bộc lộ và g iải toả 

mâu thuẫn, nối lạ i sự thương lượng vù hợp tác giữa họ.

Như vậy, trong hoà giải, chú yếu là các bèn làm việc vái nhau để thẳng
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thắn đối mặt với những bất đồng và cùng tìm cách giải quyết những bất đồng 

đó bằng thương lượng. Sự thương lượng này cũng mở ra khả năng các bên có 

thể tiếp tục hợp tác với nhau hoặc ít nhất cũng mở ra thiện chí giải quyết 

tranh chấp trong hoà bình.

- Hoà giải để nâng cao hiểu biết của các bên:

Qua đối thoại trực tiếp với nhau, có sự giúp đỡ của người hoà giải, các 

bên hiểu tương quan giữa họ, hiểu khả năng, điéu kiện và những lý do của 

bên kia. Họ cũng hiểu pháp luật, điều kiện kinh doanh, tình hình xã hội hơn. 

Từ những hiểu biết đó, các bên có thể tự đánh giá và giải quyết vấn đề của 

họ. Trong các quan hệ tương tự, các bên cũng biết xứ sự hợp pháp hơn nên 

ngàn ngừa được những tranh chấp khác phát sinh.

- Hoà giải chủ yếu để các bên tranh chấp thoả thuận lựa chọn giải pháp 

chung thích hợp để giải quyết tranh chấp.

Đây là mục đích cao nhất của hoà giải. Mục đích này chỉ thực sự đạt 

được khi mọi vấn đề đều đã được bộc lộ và các bên hiểu rõ ràng về giải pháp 

mà họ lựa chọn.

Như vậy, nếu Thẩm phán xác định những mục đích nêu trẽn thì bao 

giờ cũng đạt được một hoặc một số mục đích nhất định, không phụ thuộc 

vào có hoà giải thành hay không. Nếu xác định mục đích hoà giải chỉ là hoà 

giải thành thì nhiều trường hợp việc hoà giải là vô nghĩa vì nó chẳng đạt 

được mục đích nào cả.

2.3.1.2. Ý nghĩa của hoà g iả i:

Hoà giải là phương pháp giải quyết tranh chấp lao động, có thể tạo ra 

khả năng duy trì quan hệ lao động sau tranh chấp. So với xét xử, phương 

pháp hoà giải nhanh chổníỊ, linh hoạt hơn. Từ đó, hoà giải có thê hạn chế  

những ảnh hưởng tiêu cực của tranh chấp tới mối quan hệ hai bên, tới đời 

sống người lao động và nền sản xuất nói chung. Hoà g iả i cũng là phương 

pháp giải quyết tranh chấp lao động phù hợp với yêu cấu của nền kinh tè'thị 

trường vì nó đảm bảo quyền tự do thoả thuận của các bên, là cách tốt nhát để 

giắi quyết những tranh chấp về lợi ích.

2.3.1.3. C á c  yêu cầu đố i với Thẩm phán hoà g iả i:

- Thẩm phán hoà giải cần khách quan, công bằng, không thiên vị bên 

nào (mậc dù một bên hoàn toàn đúng). Kh i hoà giải, Thẩm phán phải đên 

trì, tích cực, chủ động nhưng tránh mất thời gian vào những việc không cần
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thiết hoặc không có khá năng mang lại kết quả.

- Thấm phán phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc hoà 

giải. Nguyên tắc hoà giải cũng là những nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao 

động rói chung (Điểu 158 - BLLĐ ) và những nguyên tắc tô' tụng lao động, 

trong có phải đặc biệt chú trọng các nguyên tắc:

-  Hoà giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tôn trọng 

lợ i ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật.

-  Đảm bảo quyến tự định đoạt cúa các bên.

- Thẩm phán phải nắm vững các quy định về luật nội dung, luật tố tụng 

lao động và biết vận dụng nhũng quy định đó vào từng vụ việc cụ thể, trích 

dẫn đê tư vấn cho các bên khi cần thiết.

- Thẩm phán phải có phương pháp và kỹ năng hoà giải. K ỹ  năng hoà 

giải là tổng hợp các cách hói, nghe, quan sát, thu thập - tóm tắt đánh giá và 

cung cíp thông tin, dẫn dắt đối thoại, xử lý tình huống, tác động tư vấn... để 

các bèi xác định các yêu cầu thực sự cần thiết và có thể thay đổi lập trường 

của họ để đạt được thoả thuận chung...
1.3.2. Thủ tục hoà giải:

1.3.2.ỉ .  H oà  g iả i trước phiên toà (Đ iều 38 Pháp  lệnh).

* Chuẩn bị hoà giải: Để chuẩn bị cho việc hoà giải trước phiên toà, 

Thẩm íhán phải tiến hành các công việc «au:

- Xác định thời gian tiến hành hoà giái trong phạm vi thời hạn chuẩn bị 

xét xử sau khi đã thu thập, xác minh chứng cứ tương đối đầy đủ để giải 

quyết vêu cẩu của các bên.

- Xác định địa điểm hoà giái: Thông thường địa điểm hoà giải tại trụ 

sở củaToà án. Nếu có đicu kiện, Toà án nên bố trí phòng hoà giải riêng với 
các tiện nghi và cách sắp xếp, bài trí phù hợp với yêu cầu hoà giải. Thẩm 

phán cũng có thể quyết định hoà giải tại địa điểm của nguyên đơn, bị đơn 

hoặc da điểm khác nếu nơi đó thuận lợi cho các bén và việc hoà giải tranh 

chấp gữa họ.

Xác định thành phần tham gia hoà giải; chuyển giao giấy triệu tập 

tới các đương sự, gửi giấy mời cho các luật sư của họ, đại diện Viện kiểm 

sát, côig đoàn... (nếu cần thiết).

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm được diễn biến của quan hộ có tranh 

chấp, fự kiện tranh chấp, yêu cẩu và quan điểm của mỗi bên.

-Chuẩn bị các văn bản pháp luật, các quy định vể nội dung tranh chấp.
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tô tụng... liên quan đến tranh chấp đang cần hoà giải.

- Dự kiến khá nãng, mức độ mà các bên tranh chấp có thế nhượng bộ. 

những khó khăn, những tình huống có thể xáy ra và cách giải quyết.

- Chuẩn bị phương án hoà giái, những trường hợp có thể phái thay đổi 

phương án đó và hướng thay đổi.

* Tiên hành hoc) giải՛. Sau khi chuẩn bị, Thẩm phán tiến hành hoà lĩiả i 

tại địa điểm, thời gian như đã thông báo cho đương sự theo các bước sau:

- K iểm  tra sự có mặt của các đương sự và giới thiệu những người tham 

gia hoà giải.

- Phân tích đê các đương sự biết vai trò, tác dụng và tính bắt buộc của 

thú tục hoà giải.

- Phổ biến quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hoà giải, trong 

đó, Thẩm phán phải nhân mạnh các đương sự có quyền được đưa yêu cầu, 

thay đổi hoặc rút yêu cầu; được trình bày quan điểm, được đưa ra hướng giải 

quyết và thoả thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp... Các đương sự 

cũng phải có nghĩa vụ tôn trọng nhau và chấp hành sự điều khiển quá trình 

hoà giải của Thẩm phán.

- Thẩm phán có thể tóm tắt yêu cầu của các bên và hỏi họ có giữ 

nguyên, thay đổi, bổ sung yêu cầu hay khổng hoặc Thẩm phán đề nghị 

nguyên đơn, rồi bị đơn trình bày tóm tất yêu cầu, quan điểm cúa mình. Sau 

đó, Thẩm phán thống nhất các vấn đề cần tập trung hoà giải.

- Thẩm phán gợi ý và điều khiển thứ tự các vấn để cần thảo luận. Nếu 

các yêu cầu của đương sự có liên quan đến nhau thì phải thảo luận các yêu 

cầu chính thức (V í dụ: người sử dụng lao động thoả thuận nhận người lao 

động trở lại làm viộc hay các bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng) rồi tiếp 
đến các yêu cầu phái sinh (trả trợ cấp thôi việc, các khoản tiền nghỉ 

phép...). Nếu các yêu cầu cần hoà giải độc lập với nhau thì nên thảo luận 

những yêu cầu có khả năng đạt thoả thuận chung trước để tạo ra thiện chí 

giữa các bên khi hoà giải những yêu cầu tiếp theo. Cũng có thể thoá thuận 

hai yêu cầu đồng thời khi một yêu cầu nào đó trở thành điểu kiện để thoả 

thuận yêu cầu khác.

Trong quá trình các bên thảo luận, Thẩm phán phải nghe và quan sát, 

tóm tắt và đánh giá những gì nghe được. Nếu thấy cần thiết, Thẩm phán có 

thể cung cấp thông tin, trích dẫn những quy định liên quan để tư ván cho các 

bèn hoặc hỏi để gợi mở cho họ trình bày, nhắc nhở để hướng sự trình bày họ
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vào những vấn đề cần thiết... Nếu các bên quá mất bình tĩnh, Thẩm phán có 

thể cho giải lao hoặc gặp riêng từng bên để phân tích những lợi thế và bất lợi 

của họ. giúp họ xác định những ưu tiên thực sự cần thiết,... giải toả tâm lý 

quá khích của họ.
- Sau khi ý kiến của các bên đã rõ và họ không bổ sung gì thêm, Thẩm 

phán tóm tắt kết quả thảo luận (thống nhất được hướng giải quyết tranh chấp 
như thè nào hoặc không thống nhất được cách giải quyết vì quan điểm cùa 

các bên ra sao...)

- Nếu các bên không thoá thuận dược (hoặc chỉ thoả thuận được một 

phần yêu cầu cần giải quyết) thì Thẩm phán đưa ra phương án hoà giải, phân 

tích cho các bên hiểu rõ nội dung phương án và những tác dụng khi chấp 

nhận phương án đó. Thẩm phán có thể điều chình lại phương án cho phù hợp 

với vêu cầu chung của hai bên.
- Nếu các bên đã thoả thuận được vể tất cả các nội dung tranh chấp thì 

Thẩm phán hướng dẫn các bên thoả thuận phần án phí, thông báo cho các 

bên quy định vé án phí hoà giải (khoản 3 - Điều 30 Pháp lệnh).

* Lập biên bản hoà giải và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của 

các dưtrnẹ sự.
- Nếu các bên thoả thuận được về các vấn đé cần phải giải quyết thì 

Thư ký giúp Thẩm phán lập biên bản hoà giải thành. Nội dung biên bản hoà 

giải thành phải phản ánh kết quả thoả thuận của các bên, phản ánh việc họ 

đã đọc lại biên bản, công nhận biên bản ghi đúng nội dung thoả thuận và 

thống nhất giữa họ không còn tranh chấp nào khác. Các bên tranh chấp, 

Thẩm phán và Thư ký phải ký vào biên bán. Sau đó, Thẩm phán ra quyết 
định cổng nhân sự thoả thuận của các dương sự, giải thích cho họ biết quyết 

định này có hiệu lực pháp luật ngay.

- Nếu các bên không thoả thuận được (hoậc chỉ thoả thuận được một 
phần) về hướng giải quyết tranh chấp, Thư ký giúp Thẩm phán lập biên bản 

hoà giải không thành. Biên bản này phải ghi rõ những vấn đề mà các bên 

thống nhất được và không thống nhất được, quan điểm của mỗi bẽn. Các bên 
cùng Thẩm phán, Thư ký ký vào biên bản. Sau đó, Thẩm phán có thể yêu 

cầu các đương sự vé suy nghĩ tìm phương án giải quyết để tại phiên toà tiếp 

tục hoà giải.

2 .3 .22  H oà  g iả i tạ i ph iên  toà (Đ iểu 50 Pháp  lệnh)

- Chuẩn bị hoà giải: Công tác chuẩn bị cho phiên toà cũng đổng thời
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là công tác chuẩn bị cho hoà gỊÌải tại phiên toà. Song, ngoài những công việc 

chung, Thẩm phán phải suy nghĩ thêm vể những nguyên nhân hoà giải 

không thành trước đó; đánh giá khả năng hoà giải tại phiên toà để có sự đầu 

tư đúng mức; dự liệu việc thay đổi cách thức và phương án hoà giải.
Thẩm phán chủ tọa cũng nên trao đổi với các thành viên khác trong 

Hội đổng xét xử về diễn biến, kết quả hoà giải trước phiên toà và yêu cầu họ 

tham gia hoà giải.

- Tiến hành hoà giải: Theo quy định, hoà giải tại phiên toà được thực 

hiện sau thủ tục bất đầu phiên toà và trước khi xét hỏi. Tuy nhiên, bất cứ lúc 

nào thấy có khả nâng hoà giải thì Hội đồng xét xử nên khuyến khích và tạo 

điều kiện để các bên hoà giải. Trình tự tiến hành hoà giải có thể thực hiện 

như quá trình hòa giải trước phiên toà.
- Nếu hoà giải không thành thì Hội đồng xét xử chuyển sang phần xét 

hỏi. Nếu hoà giải thành thì Thư ký phiên toà lập biên bản hoà giải thành (nội 

dung tương tự như biên bản hoà giải thành trước phiên toà) và yêu cầu các 

bên ký vào biên bản. Sau đó Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các đương sự.

2.3.2.3. H o à  g iả i tạ i ph iên  toà phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 70 Pháp lệnh thì phiên toà phúc thẩm được tiến 

hành theo các thủ tục như phiên toà sơ thẩm. V ì vậy, Hội đồng xét xử phúc 
thẩm cũng bắt buộc phải hoà giải. V iệc hoà giải tại phiên toà phúc thẩm 
cũng giống như hoà giải tại phiên toà sơ thẩm vể thời điểm, cách thức, thủ 

tục lập biên bản và ra quyết định... Một điểm khác cơ bản của việc hoà giải 
tại phiên toà phúc thẩm so với tại phiên toà sơ thẩm là Hội đồng xét xử phúc 

thẩm không chấp nhận viộc bổ sung yêu cầu của đương sự và phạm vi hoà 
giải là phạm vi phần quyết định.của bản án bị kháng cáo, kháng nghị. Những 

vấn để không có kháng cáo, kháng nghị thì Hội đổng xét xử phúc thẩm 
không hoà giải.

3. KỶ NĂNG XÉT x ử  v ụ  ÁN LAO ĐỘNG TẠI PHIÊN TOÀ s ơ  
TH Ẩ M

3.1. Những người tham gia phién toà

Vé nguyên tắc, việc xét xử phải công khai, trực tiếp, liên tục và bằng 

lời nói. Tất cả các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra cần phải 

được xem xét và kiểm tra tại phiên toà. V ì vậy theo Điều 47
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PLTTG Q CTCLĐ , phiên toà được tiến hành với sự có mặt của các đương sự 

hoặc người đại diện của họ. Trong trường hợp Ban chấp hành công đoàn cơ 

sở khởi kiện thì phải có mật đại diện của công đoàn đó. Nếu Công đoàn cấp 

trên của công đoàn cơ sở khởi kiện, thì đại diện công đoàn cấp trên và đại 

diện công đoàn cơ sở của tập thể lao động có lợi ích cần được bảo vệ phải có 

mặt tại phiên toà.

Nếu cần thiết phải có người làm chứng, người giám định, người phiên 

dịch, thì phiên toà cũng chi được tiến hành khi họ có mặt. Nếu vụ án do 

V iện kiểm sát khởi tố hoặc yêu cầu tham gia phiên toà, thì đại diện của Viện 

kiểm sát phái có mặt, hoặc có ý kiến bầng vãn bản mới được tiến hành phiên 

toà.

3.2. Các trường hợp hoãn phiên toà

- Vắng mặt đại diện của công đoàn đã khởi kiện, vắng mặt K iểm  sát 

viên hoặc chưa có ý kiến bằng vãn bản của Viện kiểm sát cùng cấp trong 

trường hợp Viện kiểm sát khởi tố hoặc có yêu cầu tham gia phiên toà.

- Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu 

cầu .độc lập vắng mật lần thứ nhất có lý do chính đáng (lý do chính đáng 

được hiểu là họ găp phải trở ngại khách quan không thể khắc phục được như 

ốm đau, thiên tai, hoặc đi công tác đột xuất...)

- Nguyên đơn, bị đom, hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt không rõ lý do. Đây là trường hợp Toà án đã gửi giấy báo triệu tập đến 

phiên tơà, nhưng không có cơ sở xác định giấy báo đó có đến tay đương sự 

hay khổng.

- Luật sư của đương sự vắng mặt và không gửi bài bảo vệ quyền lợi 

cho đương sự và đưưng sự cũng yêu cầu hoãn phiôn toà.

- Đương sự để nghị hoãn phiên toà để mời luật sư. Trường hợp này nếu 

phiên toà mở lần đầu thì chủ tọa cần hỏi rõ lý do vì sao đương sự không mời 
luật sư trước, mà đến phiên toà mói có yêu cầu mời luật sư. Nếu đương sự 

đưa ra được lý do chính đáng thì cần chấp nhận đề nghị của đương sự

- Vắng mật người làm chứng, người giám định, người phiên dịch nếu 

sự có mặt của những người này là không thể thiếu được.

V iệc xét xử vẫn được tiến hành nếu các đương sự yêu cầu xét xử vắng 

măt họ hoặc người không phải là nguyên đơn đã được triộu tập hợp lệ đến 

lần thứ hai mà vắng mặt. Nếu nguyên đơn đã được triệu tập hợp lê đến lần 

thứ hai mà vẫn vắng mặt thì đình chỉ giải quyết vụ án.
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3.3. Thủ tục bát đầu phiên toà lao động

a. Cliuẩn bị cho việc khui mạc phiên toà.

- Thư ký phiên toà kiểm tra xem các đương sự đã ngồi đúng vị trí chưa. 

Nếu chưa, cần nhác các đương sự ngồi đúng vị trí của họ.

- Thư ký phiên toà kiểm tra những người được triệu tập đến phiên toà 

(đương sự. nhân chứng, người phiên dịch, giám định viên nếu có...) ai có 

mật, ai vắng măt. lý do vầng mặt. Nếu đương sự cử người đại diện, yêu cầu 

họ xuất trình giấy uỷ quyển.

- Thư ký phiên toà phổ biến nội quy phòng xét xử để mọi người đến 

phiên toà thực hiện.

Sau khi làm xong những thủ tục trên, Thư ký phiên toà vào báo cáo với 

Hội đổng xét xử về sự có mặt, vắng mãt của những người được triệu tập đến 

phiên toà; các diễn biến, biểu hiện có ảnh hưởng không tốt đến phiên toà đẽ 

Hội đồng xét xử có phương án giải quyết.

b. Khai mạc phiên toà.

Khai mạc phiên toà là thủ tục bắt đầu phiên toà. Nó có ý nghĩa quan 

trọng vì việc khai mạc phiên toà có tác động đến tâm lý của đương sự và 

những người tham dự phiên toà. Để tạo cho đương sự và những người tham 

dự phiên toà có niềm tin vào việc xét xử của Toà án ngay từ giây phút han 

đầu, khi khai mạc phiên toà cần tiến hành một cách cẩn trọng, tránh những 

luộm thuộm, sai sót không đáng có có thể xảy ra. V ì vậy, ngay từ khi bước 

vào phòng xét xử, tư thế của Hội đổng xét xử phải đàng hoàng, chững chạc. 

Ngoài việc ân mặc, việc đi đứng cũng cần chú ý, tránh tình trạng người đi 

vào trước cản trở người đi vào sau, nhất là những phòng xử án hẹp, lối đi của 

Hội đồng xét xử quá chạt.
Khi Hội đổng xét xử vào phòng xét xử, Thư ký phiên toà yêu cầu tất cả 

mọi người đứng dậy.

Tiếp đến, Chủ tọa phiên toà mời mọi người ngồi xuống.

Lưu ý: Chủ tọa cần quan sát xem trong phòng xử án mọi người đã 

đứng dậy hết chưa, lúc đó mới mời mọi người ngồi xuống, tránh tình trạng 

vội vàng mời ngồi ngay trong khi vản có những người đang nhấp nhổm đứng 

lên, hoặc vẫn còn có người chưa đứng dậy; song cũng tránh tình trạng để 

mọi người đứng quá lâu.

Tiếp theo, Chù tọa phiên toà tuyên bô' khai mạc phiên toà và đọc quyết 

định đưa vụ án ra xét xử.
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Sau đó, Chú tọa yêu cáu Thư ký phiên toà báo cáo sự có mặt, vắng mặt 

của những ne ười dược triệu tập đến phiên toà. Nếu có người vắng mặt 

(nguyên đưn. bị đơn, luật sư hay người làm chứng...) Chủ tọa phiên toà đế 

nghị đại diện Viện kiếm sát phát biếu quan điểm, sau đó Hội đồng xét xử 

hội ý. Trường hợp đơn íỉiản thì hội ý ngay tại bàn và quyết định luôn tiếp tục 

xứ, hay hoãn xử. Nếu phức tạp cán phái có thời gian hội ý. thì Hội đồng vào 

phòne nghị án đê bàn.

Trường hợp những neười dược triệu tập đến phiên toà đều có mặt. hay 

tuy có váng mặt một số người, nhưng Hội đồng quyết định xứ vắng mặt họ 

thì Chu tọa bát đầu thấm tra căn cước các đương sự. Thông thường kiểm tra 

căn cước nguyên đơn. sau dó đến bị đơn và tiếp theo là những người có 

quyền lại nghĩa vụ liên quan. Kh i Chù tọa phiên toà kiểm tra căn cước của ai 

thì yêu cầu người đó đứng dậy và thường kiểm tra những điểm chính sau:

- Họ tên (ngoài ra còn tên nào khác không);

- Tuổi;

- Nơi cư trú;

- Nghề nghiệp...

- Nơi công tác.

- Nếu có người đại diện uỷ quyền thì cần kiểm tra giấy uỷ quyền xem

có hợp pháp không, phạm vi được uỷ quyển.

Trường hợp đại diện Ban chấp hành công đoàn là nguyên đơn trong 

các vụ án tranh chấp lao động tập thể, cần hỏi thêm chức danh của người đại 

diện.

Sau khi kiểm tra xong căn cước các đương sự, Chủ tọa yêu cầu các 

đương sự đứng dậy đe nghe Chú tọa phổ biến quyén và nghĩa vu tố tụng của 

các đương sự.

Theo quy định của Pháp luật, các đương sự có quyển:

- X in  thay đổi những người tiến hành tô' tụng bao gồm Thẩm phán, Hội 

thẩm nhân dân, Kiểm  sát viên, Thư ký phiên toà, người giám định, người 

phiên dịch (nếu có).

- Nguyên đơn có quyền rút đơn khởi kiện, thay đổi yêu cầu kiện tụng. 

Tuy nhiên, việc thay đổi yêu cầu chỉ được chấp nhận nếu không phải hoãn 

phiên toà để xác minh thêm, hoặc các đương sự thoả thuận được với nhau về 

việc thay dổi đó.

- Có quyển mời luật sư, hoặc tự mình bảo vệ quyền lợi cho mình.
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- Đưa ra tài liệu, chứng cứ, đề xuất triệu tập thêm nhân chứng

- Có quyển yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để 

bảo vệ lợi ích cấp thiết của mình, bảo đảm việc thi hành án. Đương sự phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình, nếu có lỗi trong việc 

gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

- Hoà giải với nhau tại phiên toà

- Tranh luận tại phiên toà

- Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án

Cùng với quyển, các đương sự có nghĩa vụ:

- Tuân thủ nội quy phòng xử án;

- Tuân thủ sự điểu khiển của chủ tọa phiên toà và Hội đồng xét xử

Đương sự nào vi phạm sẽ cân cứ mức độ mà bị xử lý theo pháp luật.

Tiếp đó, chủ tọa giới thiệu thành phần Hội đồng xét xử (Họ tên, chức

danh, nơi công tác của từng thành viên Hội đồng); giới thiệu họ tên, chức 

danh, nơi công tác của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Thư ký phiên toà, 

người giám định, người phiên dịch (nếu có). Sau đó hỏi từng đương sự xem 

có ai xin thay đổi thành phần Hội đồng xét xử, Kiểm  sát viên, Thư ký phiên 

toà, người giám định, người phiên dịch không.

Nếu có đương sự xin thay đổi một trong những người tiến hành tố 

tụng, Chủ tọa phiên toà phải yêu cầu họ nêu rõ lý do việc xin thay đổi. Sau 

đó Chủ tọa yêu cầu đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm. Hội đồng 

xét xử vào phòng nghị án để thảo luận. Trước khi thảo luận, Hội đổng xét xử

nghe ý kiến của người bị xin thay đổi. Sau đó càn cứ Điểu 17,18

PLTTG Q C TC LĐ  để quyết định.

* Những trường hợp phải thay đổi Thẩm phán, Hôi thẩm nhân dân:
- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đồng thời là đương sự, người đại 

diện hoậc người bảo vộ quyển và lợi ích của đương sự, người thân thích của 

đương sự, người làm chứng của vụ án.

Pháp luật chưa quy định thế nào là người thân thích của đương sự. Tuy 

nhiên trong thực tiễn những trường hợp sau đây được xem là người thân 

thích của đương sự: Thẩm phán hay Hội thẩm nhân dân là ông bà, bố mẹ, 

con cái, anh em, chú bác, cô, cậu... của đương sự.

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử trong cùng một

vụ án.

Cần lưu ý, Pháp lộnh chỉ quy định Thẩm phán và Hội thấm nhân dân
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đã tham gia xét xứ, tức đã ngồi xét xử tại phiẽn toà. Song, theo Công văn sô' 

4 0 /KH XX  ngày 6-7-1996 của T A N D  tối cao và Nghị quyết số 03/HĐTP 

ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán TAN D  tối cao: Thẩm phán đã ra 

quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự vế vấn đề đã giải 

quyết irong vụ án thì không được tham gia xét xử lại vụ án đó theo thủ tục 

sơ thẩm.

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đã tham gia tô' tụng với tư cách là 

K iểm  sát viên; Thư ký Toà án, người giám định՝, người phiên dịch.

Theo Nghị quyết số 03/HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Thư ký trước 

đó đã tham gia tố tụng với tư cách là Thư ký Toà án trong giai đoạn chuẩn bị 

xét xử. nay được bổ nhiệm làm Thẩm phán, vẫn có thể tham gia xét xử vụ án 

đó ở cùng cấp. Trường hợp Thư ký đã tham gia tố tụng ở cấp xét xử này thì 

không được tham gia tô' tụng với tư cách là Thẩm phán ở cấp xét xử khác.

- Trong một Hội đồng xét xử mà Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân là 

người thân thích với nhau.

- Có căn cứ cho thấy Thẩm phán, Hội thẩm không vô tư trong khi xét

xử.

Đày là vấn đề rất tế nhị và phức tạp, vì vậy khi đương sự yêu cầu thay 

đổi Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân trong trường hợp này chủ tọa phải yêu 

cầu đương sự nêu lý do cụ thể, nếu lý do đương sự đưa ra không chính đáng 

thì cần bác yêu cầu. Tuy nhiên, Hội đồng cần cân nhắc kỹ lưỡng, nếu thấy 

việc Thẩm phán hoặc Hội thấm nhân dân tiếp tục xét xử sẽ gây ra sự không 

tin tưởng cho đương sự, thì nên chấp nhận yêu cầu của đương sự.

* Những trường hợp phải thay đổi Kiêm sát viên, Thư ký Toà án.

- Kiểm sát viên, Thư ký Toà án đã tham gia tô' tụng cùng vụ án ở cấp 
xéi xử khác. V í  dụ: Anh A  là Thư ký Toà án cấp quận đã tham gia trong quá 

trình xác minh, thu thập chứng cứ, hoà giải và làm Thư ký phiên toà, nay anh 

A  chuyển lên Toà án tỉnh vẫn với chức năng Thư ký; vụ án trên bị cấp giám 

đố֊՝ huỷ giao hồ sơ cho Toà án cấp tỉnh xử lại theo trình tự sơ thẩm. Trong 

truờng hợp này anh A  không được tham gia tố tụng giải quyết vụ án đó.

- Kiểm  sát viên, Thư ký đổng thời là đương sự, người đại diện hoặc 

ngíời bảo vệ quyền lợi của đương sự, người thân thích của đương sự, người 

làn chứng trong vụ án.

- Có căn cứ cho thấy Kiểm sát viên, Thư ký Toà án không vô tư trong 

kh. xét xử.
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* Những trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch:

Người giám định, người phiên dịch phải thay đổi khi họ đồng thời là 

đương sự, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền lợi cho đương sự, người 

thân thích của đương sự, người làm chứng trong vụ án. Ngoài ra, nếu có 

căn cứ cho thấy họ không vô tư trong khi làm nhiệm vụ thì cũng có thế bị 

Ihay đổi.

Trường hợp phiên toà có người giám định, người phiên dịch, Chú tọa 

phiên toà giải thích cho họ biết quyền và nghĩa vụ của họ. Những người này 

phải cam đoan làm tròn nghĩa vụ. Để buộc người phiên dịch, người giám 

định trả lời một cách trịnh trọng trước toà, gây tâm lý cho các đương sự tin 

tưởng vào sự công tâm của họ, Chủ tọa nên đật ra yêu cầu: Yêu cầu ông (bà) 

cam đoan trước toà làm tròn nghĩa vụ được giao, phản ánh một cách trung 

thực, khách quan mọi việc...

+ Chủ tọa phiên toà giải thích cho người làm chứng về quyền và nghĩa 

vụ của họ. Người làm chứng phải cam đoan khai đúng sự thật. Nếu người 

làm chứng có thể bị ảnh hưởng bởi lời khai của người khác, thì Chủ tọa 

phiên toà cho cách ly người làm chứng này với người làm chứng khác, trước 

khi lấy lời khai của người làm chứng.

Chú ý: Kh i yêu cầu người phiên dịch, người giám định, người làm 

chứng cam đoan trước toà, Chủ tọa phải linh hoạt cãn cứ vào trình độ của 

từng đối tượng, để đạt câu hỏi, hay đưa ra những yêu cầu cho họ trả lời...

Chủ tọa phiên toà hỏi đương sự hoặc người đại diện của đương sự, Kiểm 

sát viên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc cung 

cấp thêm chứng cứ hoặc yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng. Nếu có 

người yêu cẩu thì Hội đổng xét xử xem xét và quyết định. Trường hợp đã có 

lời khai của người làm chứng hay đã có đủ chứng cứ để giải quyết vụ án thì 

Hội đồng xét xử bác yẽu cầu. Trường hợp thấy có những vấn đề cần có người 

làm chứng để làm rõ, hay nếu có người làm chứng sẽ có thể thay đổi hướng 

giải quyết vụ án thì hoãn việc xét xử để triệu tập thêm người làm chứng.

Chủ tọa hỏi Kiểm sát viên và luật sư xem có cần bổ sung gì về phần 

thủ tục không. Nếu không có ý kiến gì, Chủ tọa tuyên bô' chuyển sang giai 

đoạn hoà giải.

3.4. Hoà giải tại phiên toà

Theo Điều 50 PLTTG Q CTCLĐ  thì hoà giải tại phiên toà lao động sơ 

thẩm là một thủ tục bất buộc. Nếu Hội đổng xét xử không tiến hành hoà giải
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trước khi xét hỏi Ihì bị coi là vi pham thú tục tố tụng. V ì vậy chủ tọa cần giái 

thích cho đương sự thây việc hoà giải tại phiên toà là xuất phát từ lợi ích cùa 

các dương sự, vừa xuất phát từ quy định cùa pháp luật tố tụng lao động. Nếu 

các đương sự thoa thuận dược với nhau thì Hội đồng xét xử lập biên bản hoà 

giái thành và ra quyết định công nhận sự thoá thuận của các đương sự, quyết 

định đó có hiệu lực pháp luật. Nếu các đương sự không thế hoà giái được với 

nhau thì Hội đồng xét xử tiến hành xét xứ.

3.5. Xét hỏi tại phièn toà

Khác với án dân sự, kinh tế, tại phiên toà lao động, trước khi vào phần 

xét hỏi, Hội đồng xét xử đã tiến hành hoà giải, vì vậy nội dung vụ án và các 

yêu cầu cùa nguyên đơn cũng như các quan điểm của bị đơn về việc giải 

quyết vụ án đã được các bên trình bày trước toà. Sang phần xét hỏi, Hội 

đồng xét xừ. trước hết là chú tọa. cần di ngav vào việc xét hỏi các tình tiết 

của vụ án, các chứng cứ mà các bên đã xuất trình hoặc do Toà thu thập được. 

Để việc xét hòi có kết quà, làm rõ được những yêu cầu cần giải quyết trong 

vụ án và có sự thuyết phục với đương sự, người dự phiên toà, Hội đồng xét 

xử, trước hết là chú tọa, phải nám vũng hổ sơ và có kế hoạch xét hỏi cụ thể. 

Thông thường chù tọa hỏi nguyên đơn trước sau đó hỏi đến bị đơn, người có 

quyển lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Tuy nhiên tuỳ những 

trường hợp cụ thế, chú tọa có thê hỏi bị đơn trước và trong quá trình hỏi các 

dương sự có thể xen vào hòi các nhân chứng. Trong quá trình xét hỏi cần 

làm rõ những điếm đương sự khai mâu thuản bằng cách yêu cầu các đương 

sự phái khai rõ dựa vào cơ sờ nào lại khai như vậy. Nếu các đương sự có 

những lời khai không đúng với các chứng cứ Toà đã thu thập được, chủ tọa 

cần trích dẫn ngay những chứng cứ đó. Ncu đương sự có những lời khai khác 
với lời khai ban đầu, Chù tọa cần tuyên bố lời khai ban đầu cùa đương sự và 

yêu cầu đương sự nêu rõ lý do vì sao lại thay đổi lời khai của mình.

Thông thường Chú tọa hỏi xong rồi đến các thành viên Hội đồng xét 
xứ hỏi. tiếp đó đến Kiểm sát viên, luật sư (nếu có). Tuy nhiên không nhất 

thiết phái theo trình tự trên, các thành viên Hội đổng xét xử có thê hỏi bất cứ 

lúc nào trong những trường hợp đương sự trá lời chưa rõ ràng, hay trong 

phần trả lời của đương sự có những mâu thuẫn cần phải hỏi ngay để làm rõ 

mà chú tọa không hỏi.

Nếu phiên toà có đương sự, nhân chứng vắng mặt chủ tọa phiên toà 

phái công bô' lời khai của họ; kết hợp với nghe lời khai, chú tọa phiên toà
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phải đưa ra xem xét những tài liệu vật chứng và hỏi các đương sự về các tài 

liệu vật chứng đó. Nếu bên nào không công nhận phải nêu rõ lý do.

Trong quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử có thể phê phán những người 

dự phiên toà về những hành vi thiếu văn hoá như mất trật tự, để chân lên 

ghế, hút thuốc v.v... Đồng thời cũng có thể phê phán đương sự về những 

hành vi, lời nói không đúng mực của họ, nhưng không nên dùng những lời 

nói nặng nề làm cho không khí phiên toà trở nên căng thảng.

Trong vụ án lao động, người lao động và người sử dụng lao động trước 

phiên toà bình đẳng với nhau. Nhung trong cuộc sống người lao động lại ở 
địa vị thấp hon và sự hiểu biết vé pháp luật cũng hạn chế. Trong khi đó giải 

quyết vụ án lao động không phải chỉ giải quyết cụ thể quyền và nghĩa vụ cho 

các bên đương sự, mà qua việc xét xử còn tạo cho đương sự thông cảm với 

nhau, xích lại gần nhau để cùng nhau tồn tại. V ì vậy cách thức xét hỏi phải 

để cho người lao động và người sử dụng lao động cảm nhận được ý tưởng 

của Toà án là bảo vệ lợi ích hợp pháp của hai bên và lợi ích chung của xã 

hội, không thiên lệch bên nào.

Phần xét hỏi kết thúc khi các thành viên của Hội đồng xét xử, Kiểm 
sát viên, luật sư và các đương sự không yêu cầu hỏi thêm.

Chủ tọa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận

3.6. Tranh luận tại phiên toà

Chủ tọa phiên toà có trách nhiệm điều khiển để cho các đương sự, luật 

sư của các đương sự đưa ra các lập luận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của họ, đồng thời đưa ra được các giải pháp để giải quyết vụ án.

Phần tranh luận không hạn chế thời gian, song nếu các đương sự phát 

biểu trùng lặp, hoậc không đi vào vấn đề mà vụ án phải giải quyết, thì chủ 
tọa có thể nhắc nhở, hoặc cất bớt.

Cách thức tiến hành

- Chủ tọa yêu cầu nguyên đơn phát biểu trước. Nguyên đơn có thể đưa 

ra những lập luận, chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho mình.

- Những người có quyến lợi liên quan vể phía nguyên đơn (nếu có) 

phát biểu bổ sung.

- Bị đơn đáp lại những yêu cẩu của nguyên đơn và những người có 

quyền lợi liên quan về phía nguyên đơn.

Những người có nghĩa vụ liên quan phía bị đơn (nếu có) phát biểu bổ

sung.
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- Nếu nguyên đơn, bị đơn có luật sư thì luật sư phát biểu trước, sau đó 

nguyên đơn, bị đơn phát biểu bổ sung.

- Trong quá trình tranh luận, mỗi bên đương sự chi được phát biểu một 

lán đoi với ý kiến mà mình khône đồng ý. Trường hợp cần thiết chủ tọa có 

thể cho phát biểu thêm.

- Nếu phiên toà có đại diện công đoàn cơ sở hay đại diện công đoàn 

cấp trẽn tham dự, chủ tọa phiên toà mời đại diện công đoàn phát biểu quan 

điểm của công đoàn.

- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu cuối cùng, nêu rõ quan điểm và 

hướng giải quyết vụ án. Khi đại diện Viện kiểm sát phát biểu, Chủ tọa yêu 

cầu các đương sự đứng dậy.

Kết thúc phần tranh luận, Hội đồng vào nghị án.

3.7. Nghị án

Chủ tọa phiên toà chủ trì việc nghị án và thông thường là người ghi 

biên bản nghị án. Chủ tọa phiên toà cũng có thể chỉ định một thành viên 

trong Hội đồng xét xử ghi biên bản nghị án.

Để nghị án đạt hiệu quà cao, Chủ tọa phiên toà cần chuẩn bị đầy đủ 

các vãn bản pháp luật phục vụ cho việc giải quyết vụ án, khi cần thiết sẽ 

trình bày cho các thành viên Hội đổng xét xử xem xét vận dụng để giải 
quyết vụ án.

Chủ tọa phiên toà nêu từng vấn đề trong vụ án phải giải quyết để Hội 

đổng xét xử thảo luận và biểu quyết.

Khi trình bày xong những vấn để thấy phải nghị bàn, chủ tọa cần hỏi 

các thành viên Hội đồng xét xử cần nghị bàn thêm vấn đề gì mà chủ tọa 

chưa nêu ra. Những vấn đé cần nghị bàn trong nghị án phải xuất phát từ 
những vụ án cụ thể. Nhưng nhìn chung trong các vụ án tranh chấp lao động, 
cần nghị bàn những vấn đé chính sau:

- Quan hệ pháp luật đang tranh chấp. Trong những vụ án mà quan hệ 

tranh chấp khá rõ ràng, chủ tọa chỉ cần hỏi xem có thành viên nào trong Hội 

đồng xét xử có ý kiến khác vể quan hệ pháp luật đã được xác định trong vụ 

án không; nếu các thành viên Hội đồng xét xử không có ý kiến gì khác thì 

chuyển sang phần giải quyết nội dung vụ án, cụ thể:

- Những yêu cầu của nguyên đơn nêu ra, những yêu cầu nào đúng cần 

được chấp nhận? Nếu chấp nhận thì chấp nhận toàn bộ hay một phần? 

Những yêu cầu nào không đúng cẩn phải bác. Cơ sở pháp lý để chấp nhận
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hay không chấp nhân những yêu cầu của nguyên đơn (cơ sờ chứng cứ. cơ sờ 

pháp luật...)

- Những yêu cầu phản tố của bị dơn (nếu có). Những yêu cầu nào đúng 

cần chấp nhận: những yêu cầu nào không đúng cần bác; cơ sờ pháp lý dê 

chấp nhận hay không chấp nhận nhữne yêu cầu của bị đơn (cơ sờ về chứng 

cứ, về pháp luật...)

- Những yêu cẩu của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án (nếu có); những yẽu cầu nào cần chấp nhận; những yêu cầu nào 

không chấp nhận; cơ sờ vể chứng cứ, về pháp luật của việc chấp nhận hay 

không chấp nhận những yêu cẩu của những người có quyền và nghĩa vụ liên 

quan.

- Các quyết định vể án phí...

Trong những vụ án cần phải giải quyết nhiều quan hệ, thì cần phải 

nghị bàn những quan hệ chính trước (tức những quan hệ mà từ đó làm phát 

sinh các quan hệ khác). V í  dụ: trong vụ án về đơn phương chấm dứt hựp 

đồng lao động, khi nghị án trước hết phải nghị bàn xem việc đon phương 

chấm dứt hợp đồng lao dộng đúng hay sai; sau đó mới nghị bàn tiếp việc giải 

quyết hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng đúng, sai đó...

Nếu tại phiên toà xuất hiện các tình tiết quy định tại Điều 40 hay Điều 

41 PLTTG Q CTCLĐ  thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chí hay đình 

chỉ vụ án.

Nếu tại phiên toà đương sự yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp 

tạm thời thì cần nghị bàn xem có chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu 

đó.

Khi nghị án tất cả các thành viên Hội đồng xét xừ phải phát biêu quan 

điểm của mình. V ì vậy, nếu thành viên nào chưa phát biểu, Chủ tọa phải hỏi 

ý kiến của họ.

Sau khi nghị bàn, Chủ tọa tóm lược từng vấn đề để Hội đồng xét xứ 

biểu quyết. Nếu có những vấn đề không có sự nhất trí của tất cá các thành 

viên Hội đồng xét xử, thì khi tuyên án phải tuyên theo đa số.

Biên bản nghị án phải phản ánh đầy đủ những vấn đề Hội đồng xét xử 

đã nghị bàn. Những vấn đề có những ý kiến khác nhau, phải ghi đủ các ý 

kiến đó.

Các thành viên của Hội đồng xét xử phải đọc lại biên bản nghị án và 

ký vào biên bản nghị án.
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3.8. Tuyên án

Sau khi nghị án. Hội dỏng xót xư vào phòns xét xứ đế tuyèn án. Khi 

tuyén án Chu tọa yêu cáu các dương sự đứnu dậy.

3.9. Những công việc phái làm sau khi tuyèn án

3.9.1. Sửa chữa biên bán phién toa
Trong thời han 3 ngày kê từ níiày tuyên án, đương sự, người đại diện, 

hoặc nsười báo vệ quyền lợi cho đương sự. cóng đoàn khởi kiện, đại diện 

người sử dụng lao động có quyền dược xem biên bản phiên toà. Nếu những 

rmười này yêu cẩu bổ suim, sứa chữa bién ban phicn toà, chú tọa phiên toà 

thây you cầu đó là đúng thì Thư ký phiên toà phái bổ sung sứa chữa. Chú tọa 

phiên loà, Thư ký phiên toà và imười vêu cáu ký tên xác nhận những điểu 
sứa chữa bổ sung. Nếu yèu cấu sứa chữa bổ sung biên bản phiên toà không 

được chàp nhận thì người yêu cầu đó có quyền ghi ý kiến cúa mình bàng vãn 

bán để đưa vào hồ sơ vụ án.
3.9.2. Cấp trích lục, bản sao bấn án hoặc quyết định

Ngay sau khi phiên toà kết thúc hoặc sau khi ra quyết định mà không 

mở phiôn tòa các đương sự. công đoàn dã khới kiện, đại diện người sử dụng 

lao độne được Toà án cấp trích lục ban án hoặc quyết định vể vụ án. Chậm 

nhất bay ngày từ ngàv ra bán án. quvêt dinh, Toà án phải cấp cho đương sự 

bản sao hán án hoặc quvẽt định theo yêu cáu của họ đổng thời gửi cho Viện 

kièm sát cùng cấp. Nếu đương sự vãng mật tại phiên toà thì phái gửi ngay 

cho họ bún trích lục án hoặc quyết định. Bán trích lục, bản sao bán án, quyết 

định sơ thẩm phái ghi chưa có hiệu lực pháp luẠt.

4. V IẾ T  B Ả N  Á N  LA O  D Ộ N G

4.1. Vêu cầu chung

- Ban án phái xác định rõ đòi tượng và phạm vi xét xứ. Vấn đề này phụ 

thuộc vào yêu cầu của các bẽn tranh chấp, trong đó yêu cầu cúa nguyên đơn 

và cúa những người có quyén lợi, nghía vụ liên quan phái thuộc phạm vi 

quan hệ lao động, tranh chấp lao dộns. Yêu cầu của bị đơn phải liên quan 

đến yêu cầu của nguycn đơn. Bán án khóns quyết định về những vi phạm 

pháp luật không thuộc yêu cẩu của đương sự.

- Bán án phái xác dịnh chính xác các tình tiết thực tê. Sự chính xác thể 

hiên bẳrm những tình tiết có lògic, hợp lý vé thời gian, được lưu lại trong các 

vãn bán hoặc dược đương sự, ngưừi làm chime, cơ quan có thẩm quyển xác
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nhận... Các tình tiết này phải được chứng minh tại phién toà.

- Bản án phải áp dụng đúng pháp luật, thê hiện ծ việc bản án phải căn 

cứ vào các điều, khoản, điểm cụ thể của các văn bản pháp luật hiện hành. 

Các quy định giả định phải đúng với trường hợp đang tranh chấp. Điều luật 

làm căn cứ phải đặt trong mối tương quan với cả hệ thống quy phạm pháp 

luật. Quyền lợi của các bên phải được giải quyết theo đúng các quy định 

pháp luật tương ứng.

֊ Bản án phải được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng, chứng minh đầv đủ. 

đánh giá sự kiện đúng mức. phân tích vấn đề sâu sắc, toàn diện, có lôgic, lập 

luận sắc sảo, có sức thuyết phục...

4.2. Viết bản án lao động sơ thẩm

4.2.1. Phần mở đầu
Tại các Toà án đều có mẫu phần mở đầu bản án. Các mẫu này thực tê 

khône phái do Toà án nhân dân tối cao phát hành nhưng nhìn chung đểu 

tương đối thống nhất, đáp ứng yêu cầu của công tác xét xử. Kh i viết án, 

Thẩm phán chí cần điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống. Tuy nhiên, 

Thẩm phán cần lưu ý một số vấn để sau:

- Phải điền đầy đủ các thõng tin làm cơ sở đế xác định tính hợp pháp 

của việc xét xử, làm cơ sở cho công tác thi hành án hoặc cho giai đoạn phúc 

thẩm (nếu có).

- Nếu việc xét xử kéo dài trong nhiều ngày thì Thấm phán cũng phải 

ghi rõ điều đó.
- Về đương sự, phải ghi rõ họ là nguyên đơn, bị đơn hay người có 

quyền, nghĩa vụ liên quan. Nếu dương sự là cá nhản phải ghi rõ họ tên, tuổi, 

địa chỉ, nghé nghiệp của họ. Nếu họ tham gia tố tụng thông qua người dại 

diện thì sau khi ghi về đương sự, phải ghi rõ họ tên, tuổi, địa chì của người 

đại diện và quan hệ đại diện của họ.

Nếu đương sự là pháp nhân thì sau khi ghi tên, địa chỉ trụ sở của pháp 

nhân phải ghi rõ họ tên, tuổi, chức vụ của người đại diện theo pháp luật. Nếu 

là đại diện theo uỷ quyền thì sau khi ghi họ tên, tuổi, vị trí công tác của 

người được uỷ quyền cần ghi rõ người uỷ quyền và chức vụ của họ, số giấy 

uỷ quyền, ngày cấp.

Nếu đương sự là tập thể lao (10ՈՀ thì cần ghi rõ đó là tập thể lao động 

của doanh nghiệp nào, do ai đại diện và chức vụ trong Ban chấp hành cóng 

đoàn của người đại diện.
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- Nếu vụ án do Viện kiểm sát k liừ i /í) hoặc công đoàn cấp trên k h ở i  ' 

kiện thì ghi nguyên dơn là cá nhân hoặc tập thê được báo vệ quyền lợi. Sau 

khi ghi hết các nội dung cần thiết về dưưng sự còn phải ghi rõ vụ án do Viện 

kiếm sát nào khừi tố hoác cỏne đoàn nào khứi kicn.

- Các đươnii sự có mặt hay vána mặt và lý do váng (nếu có).

- Vé những người tham gia tỏ tụng khác như người báo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp cho đương sự, người làm chứng, người aiám định, người phiên 

dịch... cần ghi đú họ tên, tuổi, địa chi hoặc nưi công tác, chức danh và nơi 

giới thiệu, nơi cử... (nêu có) của họ.
4.2.2. Phán nội dung
Đây là phấn trọng tâm của bàn án, là cơ sở cho phần quyết định. Để 

trình bày rõ vấn đề, phần này nên cơ câu thành hai phần nhó: Tóm tắt nội 

dung vụ việc và nhận định cùa Hội đổnn xét xứ.

* Tóm tắt nội (lung vụ việc:

Phán này plưii phán ánh được diễn biên cúa quan hệ lao động (hoặc 

quan hệ học nghé) có tranh chấp, sự kiện dẫn đến tranh chấp, quá trình giải 

quyêt tranh chấp (nếu có), yêu cầu cùa các đương sự và quan điểm của họ, 

quan điếm của những người tham gia tố tụng khác... V ì vậy, các sự kiện cần 

trình bày theo thứ lự thời gian đê đám báo viết neán gọn, đầy đù, rõ ràng, dễ 

hình dung...

Trong bán án lao động, thõng thường phán này có các nội (Խո հ  sau:

- Thời điếm người lao động bát dầu vào làm việc cho người sử dụng 

lao động, hình thức và thời hạn hựp đồng lao động (nếu có), công việc, mức 

lương các chế độ người lao độne được hướng, các thoá thuận khác (có liên 

quan dên tranh chấp)

- Các sự kiện làm thay đổi quan hộ của các bên (liên quan đến tranh 

chấp) và thời diêm xảy ra các sự kiện đó. V í dụ: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng, 

ký hợp đổng mới, điều chuyển lao dộng, ký luật lao động...

- Sự kiện làm phát sinh tranh chấp: Người sử dụng lao động đơn 

phươne chấm dứt hợp đóng lao động, ký luật sa thải; người lao động đơn 

phương chấm dứt hợp đồnc lao độns (vi pham cam kết về thời gian làm 

việc bát buộc cho người sử dụng lao dộng sau khi được đào tạo m iễn phí); 

thời điếm xày ra sự kiện đó và cách lúái quyết vấn đc của các bén (thời 

gian báo trước, thú tục thi hành kỷ luật, thanh lý hợp đổng, trợ cấp thôi 

việc...).
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- Quá trình giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện: thương lượng, 

hoà giái. trọng tài (nếu có).

- Yêu cầu cụ thế và quan điểm của nguyên đơn;

- Yêu cầu và ý kiến bị đơn về yêu cầu của nguyên đơn;

- Yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có);

- Ý  kiến cùa người bào vệ quyền và lợi ích cho đương sự (nếu có);

- Ý  kiến của đại diện cóng đoàn (nếu có);

- Quan điểm giải quyết vụ án của Viện Kiếm sát (nếu có);

Lưu ý: Trong phần này, bản án không trình bày lại nhữim lơi khai 

giống nhau của các bên mà trình bày về các sự kiện đã được xác định, được 

chứng minh tại phiên toà.

* Nhận định của Hội đổng xét xứ:

Dựa trên những tình tiết đã được chứng minh (ở phần trên) bản án phả i 

thế hiện cách đánh giá chứng cứ, quan điểm áp dụng pháp luật... cùa Hội 

đồng xét xứ. Trên cơ sớ đó, bán án đưa ra nhận định về các yêu cầu cùa

đương sự: Cơ sở chấp nhận, mức độ chấp nhận hoặc lý do không chấp

nhận... Phạm vi nhận định phải hướng vào tất cả những vấn đề các đương sự 

tranh chấp, đã yêu cầu Toà án giải quyết. Thực tế, tuỳ thuộc vào tumg vụ 

tranh chấp, số lượng các ycu cầu và mối liên quan giữa các yêu cầu... mà 

bán án nhận định về các vân đề cần thiết theo những trình tự khác nhau. Tuy 

nhiên, những nội dunq chung nhất của phán nhận định trong bản án lao động 

thường tập trung vào nhũng vấn đề sau:

- Nhận định về tính hợp pháp cúa việc khởi kiện (khởi tố) va thẩm 

quyền xét xử của Toà án.

- Đánh uiá giá trị chứng minh của chứng cứ thõng qua sự phân tích về 

tính chân thực, khách quan, tính có căn cứ, tính liên quan trực tiếp dến vân 

đề tranh chấp... cùa các chứng cứ. Vấn đề này đậc biệt cán thiết khi các 

đương sự đưa ra những chứng cứ khác nhau về cùng một vấn đé.

- Nhận định về yêu cầu, ý kiến của nguyên đơn (có cơ sở đế cháp nhận 

hay không và mức độ chấp nhận - nếu có) thông qua việc viện dẫn các tình 

tiết thực tế (các thoả thuận trong họp đồng, căn cứ và thủ tục chấm dứt hợp 

đổng hoặc sa thải, lời khai của người làm chứng, kết luận của giám định, của 

Hội đổng định giá, của thanh tra lao động...) và đối chiếu với các quy định 

của pháp luật.

- Nhận định về ý kiến, yêu cầu (nếu có) cùa bị đơn (tương tự như trên).
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- Nhận định về yêu cầu. quan diêm của người có quyền, nghĩa vụ liên
quan.

- Nhàn định vể ý kiến, quan điếm áp dụng pháp luật cùa người bảo vệ 

quycn và lợi ích hợp pháp của các dương sự.

- Nhận định về ý kiến của công đoàn (nếu cán thiết).

- Nhận định về quan điểm của Viện Kiêm sát.

- Nhản dịnh về nghĩa vụ nộp án phí cùa dương sự.

L in i Ý: Trong phần này. bán án khôna trình bày lại các tình tiết vụ án 

mà chì viện dẫn nó làm căn cứ thực tê đê đưa ra nhận định. Các quy định 

làm căn cứ cho tùng nhận định phái được trích dẫn cụ thê. Những ý kiến 

giống nhau (V í dụ: ý kiến cúa đương sự và luật sư của họ) có thế gộp lại để 

đưa ra cùng một nhận định, về  cách thê’ hiện, bản án có thể nêu tên nhận 

định trước, sau đó dùng các căn cứ thực tế và pháp lý đẽ chứng minh cho 

nhận định đã nêu (phương pháp diễn dịch) hoặc từ việc phân tích đánh giá 

các căn cứ thực tê và điều luật được viên dần để đi đến kết luận vấn đề

(phương pháp quy nạp) hoặc kết hợp cá hai phương pháp đó.
4.2.3. Phần quyết định
Phán này bao gồm các quyết định của Hội dồng xét xử:

- Quyết định áp dụng các điểu khoản cụ thê của các vãn bản pháp luật 

hién hành trong lĩnh vực lao động, tố tụng lao động, án phí...

- Quyết định chấp nhận sự thoả thuận của các bên (nếu có).

֊ Quyết định về nội dung tranh chấp: Chấp nhận hay bác yêu cầu của 

đương sự và xác định quyền, nghĩa vụ cụ thế của họ.

- Quyết định về nghĩa vụ nộp án phí.

- Thông báo quyển kháng cáo.

L iù i ỷ: Các quyết định phải thống nhất với phần nhận định, phải cụ thể 

rõ ràng, chi hiểu một nghĩa. Bản án không nêu lại lý do của quyết định. Nếu 

có quyết định cấn thiết phải cho thi hành ngay thì phải ghi rõ trong bản án.

4.3. Bản án phúc thẩm

Về cơ bản, bản án phúc thẩm có cơ cấu giống bản án sơ thẩm. Tuy 

nhiên, trong một sô' phẩn có những nội dung khác cần phải lưu ý như sau:

Phàn tóm tắt nội dung vụ việc: Sau khi tóm tắt diễn biến quan hệ có 

tranh chấp và yêu cầu, quan điểm của các đương sự, bản án phúc thẩm phải 

có các nội dung:

- Tóm tắt nhận định của bản án sơ thâm (phần liên quan đến kháng
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cáo, kháng nghị).

- Nêu toàn bộ phần quyết định của án sơ thám.

- Tóm tắt việc kháng cáo, kháng nghị (người kháníỉ cáo, khánu nghị, 

thời điểm kháng cáo, kháng nghị, nội dung phạm vi, lý do khána cáo, kháng 

nghị...).
- Sau đó, bản án phúc thẩm tóm tắt ý kiến và cách giải quyết kháng 

cáo, kháng nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại 

Toà án cấp phúc thẩm (nếu có).

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về kháng cáo, kháng nghị... 

(nếu có).

Phản nhận định của Hội đồng xét xử: Bản án phúc thẩm phái nhận 

định về các nội dung cơ bản sau:

- Nhận định về tính hợp pháp cúa việc kháng cáo, kháng nghị.

- Nhận định về các nội dung trong phạm vi kháng cáo, kháng nghị.

Trên cơ sở nhận xét về cách giải quyết tranh chấp (liên quan đến phạm

vi kháng cáo, kháng nghị) trong bản án sơ thẩm (chứng cứ đã đầy đú chưa, 

đánh giá chứng cứ đúng mức, hợp lý hay không, áp dụng pháp luật chính 

xác hay sai lầm...), bản án phúc thẩm kết luận có căn cứ chấp nhận kháng 

cáo, kháng nghị hay không. Nếu chấp nhận một phần hay toàn bộ kháng 

cáo, kháng nghị thì bản án phúc thấm phải chi rõ những thiếu sót, sai lám 

trong bản án sơ thẩm và the hiện những nhận xét, đánh giá hợp lý cùa Toà 

án cấp phúc thẩm về các chứng cứ (chứng cứ cũ và/hoặc mới) hoặc viện dần 

những quy định pháp luật chính xác hơn để giải quyết vấn đề bị kháng cáo, 

kháng nghị.

- Nêu tại cấp phúc thẩm, các bên thoả thuận được một phần nội dung 

kháng cáo, kháng nghị thì bản án cũng nhận định về điểu đó.

- Tương tự như bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm cũng phải nhận định 

vể ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, quan 

điểm giải quyết kháng cáo, kháng nghị của Viện kiểm sát. Điều đó đặc biệt 

cẩn thiết khi Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận những ý kiến, 

quan điểm đỏ.

- Nếu việc chấp nhận một phần hoặc toạn bộ kháng cáo, kháng nghị có 

liên quan đến nghĩa vụ nộp án phí của đương sự thì bản án phúc thẩm cũng 

phải nhận định về điều đó mặc dù phần này không có trong nội dung kháng 

cáo, kháng nghị.
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Phán quyết dinh của hàn án phiu tluim:

Trên cơ sò các nhận định trên, phán quyết định viện dẫn cụ thể các 

quy định làm căn cứ cho việc giải quvêt kháng cáo, kháng nghị đê quyết 

định:

+ Về hình thức: Chấp nhận hay bác kháng cáo, kháng nghị, mức độ 

chấp nhận (một phần hay toàn bộ).

+ vể  nội dung: Các quyết định cụ thè giải quyết kháng cáo, kháng 

nghị; v í dụ:

- Xứ y án sơ thám.

- Các quyết định trong bán án sơ thẩm số.... của Toà án..... có hiệu

lực pháp luật.

- Về án phí phúc thẩm

Hoặc:

- Huý bản án sơ thẩm sô..... của Toà án...

- Giao hồ sơ vụ án cho Toà án......xét xứ lại theo thủ tục sơ thẩm.

Hoặc: Sửa một phần bản án sơ thẩm:

- Chấp nhận sự thoá thuận tự nguyện của....(nếu có).

- Xử....
- Các quyết định khác của bàn án sư thẩm không bị sửa có hiệu lực 

pháp luật.

- Về án phí sơ thẩm (nếu có).
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H. XẾT xử PHÚC THẨM vụ An  la o  OỘNG
•  9

1. NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG VỂ XÉT x ử  PHÚC THAM v ụ  
Á N  LA O  Đ Ộ N G

Xét xừ phúc thẩm vụ án lao động là việc Toà án trên một cấp xét xứ lại 

vụ án lao động mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị 

kháng cáo, kháng nghị.

1.1. Quyén kháng cáo, kháng nghị

1.1.ỉ .  Những người, tổ  chức sau đáy có quyến kháng cáo

- Đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liẻn 

quan).

- Đại diện cùa đương sự bao gồm: đại diện theo pháp luật và đại diện 

theo uỷ quyền.

Đối với đại diện theo pháp luật thì người đại diện có quyền kháng cáo 

không cần sự đồng ý của người được đại diện. Tuy nhiên pháp luật tô' tụng 

lao động quy định người ỉao động từ đủ 15 tuổi có quyển tham gia tố tụng 

một cách độc lập. V ì vậy trong trường hợp người lao dộng đã đủ 15 tuổi mà 

không bị hạn chế vể năng lực hành vi thì không đặt ra vấn để phải có người 

đại diện.

Đại diện uỷ quyển phải là những người không bị pháp luật tô' tụng lao 

động cấm tham gia tố tụng với tư cách người, và chỉ được thực hiện hành vi 

tố tụng trong phạm vi được uỷ quyển. V ì vậy nếu người đại diện uỷ quyển 

kháng cáo thì toà phải xem giấy uỷ quyển để xác định phạm vi họ được uỷ 

quyển.

- Công đoàn đã khời kiện. Trong tranh chấp lao động tập thể, nếu công 

đoàn cơ sở của tập thể người lao động khởi kiện thì Ban chấp hành công 

đoàn có quyén kháng cáo. Nếu công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở khởi 

kiện thì ngoài công đoàn khởi kiện có quyén kháng cáo, Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở cũng có quyển kháng cáo, vì theo Điểu 19 PLTTGQ CTCLĐ ,
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էաոԸ trườne hợp này Ban chấp hành công đoàn cư sở của tập thể lao động có 

lợ i ích cán được báo vệ phái tham eia tố tune với tư cách nguyên đơn.
1.1.2 Những cơ quan có quvén kháng nghị
- Viện kiểm sát cùng cấp với Toà án xét xử sơ thẩm vụ án lao động.

- Viện kiếm sát trên một cấp cứa Viện kiếm sát cùng cấp với Toà án 

xét xứ sơ thám vụ án lao động.
í . 1.3. Thù tục kháng cáo, kháng nghị

- Người khárm cáo phái làm (lơn kháng cáo. Trường hợp ngay tại phiên 

toà sơ thẩm, sau khi tuvên án đương sự đặt vấn đề kháng cáo bản án, thì chủ 

tọa phiên toà cần hướnu dẫn cho đươmi sự làm đơn kháng cáo.

- Viện kiếm sát kháng nahị phai bằng văn bản.

- Khárm cáo, kháng nghị phái ehi rõ:

+ Nội dung phấn quyết định của bán án. quyết định của Toà án cấp sơ 

thẩm bị kháng cáo, kháng nghị.

+ Lý do kháng cáo, kháng nghị.

-Ւ Yêu cầu của người kháng cáo. kháng nghị.
Ị. 1.4. Đ ố i tượng kháng cáo, kháng nghị

- Bán án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

- Quyết định tạm đình chỉ, đình chi việc giái quyết vụ án (trừ quyết 

định đình chi việc giải quyết vụ án với lý do đương sự rút đơn khởi kiện, 

Viện kiểm sát rút quyết định khời tô') của Toà án cấp sơ thấm chưa có hiệu 

lực pháp luật.

1.2. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị

1.2.1. Thời hạn kháng cáo

Thời hạn kháng cáo là 10 ngày kê từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra 

quyết định đối với đương sự hoặc đại diện cùa đương sự có mảt khi giải 

quyết vụ án.

Nếu đương sự vắng mặt và không có dại diện khi giải quyết vụ án thì thời 

hạn kháng cáo tính từ ngày giao bản sao bán án, quyết định cho đương sự.

Cẩn lưu ý: Pháp luật quy định giao bản sao bản án, quyết định cho 

đương sự tức là phải giao tận tay cho đương sự. Nếu Toà án giao cho người 

khác để nhờ họ chuyển cho đương sự thì phải tính từ ngày đương sự nhận 

được bản sao bàn án, quyết định cùa Toà án. V ì vậy, khi giao bản sao bản 

án. quyết định cho đương sự cần ghi rõ ngày, tháng, năm giao cho đương sự 

và yêu cầu đương sự ký xác nhận.
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Trường hợp đương sự khôna có mặt tại nưi cư trú thì thời hạn kháng 

cáo được tính từ ngày niêm yết bán sao bàn án. quyết định của Toà án tại trụ 

sở ủ y  ban nhân dàn xã, phường, thị trấn nơi đương sự cư trú hoặc nơi có trụ 

sở nếu đương sự là pháp nhàn.
1.2.2. Thời hạn kháng nghị
Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùne cáp là 7 ngày, của Viện 

kiểm sát cấp trên một cấp là 10 ngày kế từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra 

quyết định đối với trường hợp có mặt Kiểm sát viên khi giải quyết vụ án.

Trường hợp Kiểm sát viên cùng cấp không có mặt khi Toà án tuyên án 

hoặc ra quyết định thì thời hạn kháns nghị được tinh từ ngày Viện kiểm sát 

cùng cấp nhận được bản sao bản án, quyết định của Toà án.
1.2.3. Kháng  cáo, kháng ngh ị quá hạn

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị dược tính ngày tròn, không tính ngày 

tuyên án, ngày nhận được bản sao bản án, quyết định, nạày niêm yết bán sao 

bản án, quyết định của Toà án. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn kháng cáo 

kháng nghị rơi vào ngày chủ nhật, ngày lễ thì được trừ những ngày đó và 

được tính vào ngày làm việc tiếp theo ngày nghi đó.

Nếu đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị gửi qua bưu điện thì ngày 

kháng cáo, kháng nghị được tính cãn cứ vào ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu 

ở phong bì.
Kháng cáo, kháng nghị quá thời hạn vì trở ngại khách quan như: bão,

lụt, ách tấc giao thông hay do ốm đau thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị

được tính lại từ đầu kể từ ngày trò ngại đó không còn nữa.

1.3. Thủ tục kháng cáo, kháng nghị

Kháng cáo, kháng nghị được gửi đến Toà án cấp sơ thẩm đã giải quyết 
vụ án. Nếu kháng cáo gửi đến Toà án cấp phúc thẩm thì Toà án cấp phúc thẩm 

phải chuyển đơn kháng cáo cho Toà án cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ án.

Đương sự kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong 

thời hạn kháng cáo; nếu không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì coi 

như không kháng cáo, trừ trường hợp được miền nộp một phần hay toàn bộ 

án phí.

Những trường hợp khi kháng cáo được miễn nộp tiền tạm ứng án phí:

+ Người lao động đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiển bồi thường tai 

nạn lao động, bệnh nghể nghiộp.

+ Người iao động đòi bồi thường thiệt hại hoặc khởi kiện vì bị sa thải,
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bị dưn phươnii chấm dứt hợp đổna lao động.

+ Ngoài những trường họị} trên, nếu niiười lao động có khó khăn về 

kinh tố được uý  ban nhân dân xã. phườim xác nhận thì có thể được miền nộp 

một phán hoặc toàn bộ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

+ Công đoàn cơ sớ, công đoàn ngành, công đoàn cấp tính kháng cáo 

khôn Sỉ phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

+ Viện kiếm sát kháng niỉhị không phai nộp tiền tạm ứng án phí phúc

thẩm.

1.4. Thủ tục chuvến hó sơ kháng cáo, kháng nghị và thông báo 

kháng cáo, kháng nghị

Trong thời hạn 7 ngày kế từ ngày nhận được kháng cáo đối với những 

trưừno hợp được miễn nộp tiền tạm íma án phí phúc thẩm, kháng nghị hoặc 

kế từ ngày người kháng cáo xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc 

thám. Toà án cấp sơ thẩm phải cửi kháng cáo, kháng nghị kèm theo toàn bộ 

hố sơ cho Toà án cấp phúc thám, đồng thời phải thông báo kháng cáo cho 

V iện kiểm sát cùng cấp, dương sự và nuưừi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì Viện kiểm sát phải gừi 

bản sao kháng nghị cho đương sự có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

kháng nghị.

Mọi trường hợp kháng cáo không đúng hạn, kháng cáo đúng hạn 

nhưng không nộp tiền tạm ứng án phí, khána cáo đúng hạn nhung nộp tiền 

tạm ứng án phí sau khi đã hết hạn kháng cáo đều bị coi là kháng cáo quá 

hạn. Trong trường hợp này Toà án cấp sơ thẩm không phải gửi hồ sơ vụ án bị 

kháng cáo lên Toà án cấp phúc thẩm, mà chỉ gửi đơn kháng cáo có kèm theo 

bán sao bán án sơ thắm và tài liệu xác minh của Toà án cấp sơ thẩm về lý do 

kháng cáo không đúng hạn, không nộp hoặc nộp tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm quá hạn. Nếu Toà án cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo quá hạn 

thì Toà án cấp sơ thẩm phải gửi ngay hồ sơ vụ án bị kháng cáo lên Toà án 

cấp phúc thẩm để giải quyết theo thú tục phúc thẩm.

1.5. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị và rút kháng cáo, 
kháng nghị

- Phần bán án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa 

có hiệu lực pháp luật nên không được thi hành.

- Đối với các quyết định về tiền lương, tiền bổi thường, trợ cấp do tai
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nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động; những quyết định 

buộc thực hiện một hành vi nhất định như: buộc người sứ dụng lao động 

nhận người lao động trở lại làm việc,... nếu án sơ thẩm đã tuyên phải thi 

hành ngay, mà bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa có hiệu lực pháp luật 

nhưng vẫn được thi hành.

- Phần bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu 

lực pháp luật.

- Trước khi mở phiên toà người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị có 

quyén rút một phẩn hoặc toàn bộ kháng cáo, kháng nghị. Nếu người kháng cáo 

rút toàn bộ kháng cáo. Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị thì Thẩm phán ra 

quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

2. X É T  X Ử  P H Ú C  T H Ẩ M

2.1. Phạm vi và thời hạn xét xử phúc thẩm

2.1.1. Phạm vi xét xử  phúc thẩm
Toà án cấp phúc thẩm chỉ xem xét phần bản án, quyết định sơ thẩm có 

liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị. V ì vây nếu bản án, quyết 

định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị toàn bộ thì Toà án cấp phúc thẩm 

phải xem xét lại toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm đó. Nếu bản án, quyết 

định sợ thẩm chỉ bị kháng cáo, kháng nghị một phần thì Toà án cấp phúc 

thẩm chỉ xem xét phần bị kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhiên trong trường 

hợp bản án, quyết định sơ thẩm chỉ bị kháng cáo, kháng nghị một phần 

nhưng giải quyết phần đó có liên quan đến các quyết định khác thì Toà án 

cấp phúc thẩm cũng cán giải quyết những quyết định đó.

V í dụ: Toà án cấp sơ thẩm tuyên:
1. Huỷ quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số... ngày... tháng... 

năm của doanh nghiệp X.
2. Buộc doanh nghiệp X  nhận người lao động Y  trở lại làm việc.

3. Buộc doanh nghiêp X  phải bồi thường cho người lao dộng Y  những 

ngày không được làm việc tính từ ngày... tháng... nãm... đến ngày doanh 

nghiệp nhận người lao động Y  trở lại làm việc và mức lương... /tháng.

Doanh nghiệp X  kháng cáo không đồng ý nhận người lao dộng trở lại 

làm việc.
Trường hợp này dù doanh nghiệp X  không kháng cáo quyết định số 3 

nhưng nếu Toà án cấp phúc thẩm xét thấy quyết định chấm dứt hợp đổng lao
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dộng cùa doanh niỉhiệp X là đúniỉ nén phai huý quyết định buộc doanh 

nghiệp X  nhận na ười lao động Y  trờ lại làm việc thì phải giải quyết cả quyết 

đ ịn li sô 3 tức không buộc doanh nehiệp X  phái bồi ihường những ngày người 

lao động Y  khó ne được làm việc và phái giài quyết thêm vé chế độ trợ cấp 

thôi việc và các chế độ khác có liên quan đến việc đơn phương chấm dứt họp 

đồng lao dộng.
2.1.2. Thời hạn xét xứ  phúc thẩm.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Toà án cấp sơ 

thám gửi đến, Toà án cấp phúc thám phái mớ phiên toà phúc thẩm.

Trườnu hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn đó là 30 ngày.

2.2. Chuán bị xét xử phúc thám.

Đô xét xử phúc thám đạt kết quá tốt thì khâu chuẩn bị xét xử có một ý 

nghĩa hét sức quan trọng. Trong quá trình chuấn bị xét xử Thẩm phán phải

làm những việc sau.
2.2.1. Nghién cứu hồ sơ vụ án.

Khác với việc nghicn cứu hổ sơ để xét xử sơ thẩm; khi nghiên cứu hổ 

sư đô xét xứ phúc thẩm trước hết Thẩm phán phái nghiên cứu bán án, quyết 

dịnh sơ thấm đế nám được nội dung vụ án, nhận định cúa bản án và các 

quyết định của cấp sơ thám. Tiếp dó Thám phán phải nghiên cứu đơn kháng 

cáo, quyết định kháng nghị đê xét xem bán án, quyết định sơ thẩm bị kháng 

cáo, kháng nghị những điếm gì; dối chiêu với các quy định của pháp luật tô' 

tụng xem Toà án cấp sơ thám có vi phạm tó tụng không; nếu có vi phạm thì 

vi phạm dó có nghiêm trọng dẫn đến việc huỷ bản án, quyết định sơ thẩm 

không; xem xét các chứng cứ có trong hồ sư, qua đó đánh giá xem việc thu 

thập chime cứ của Toà án cấp sơ thám đã dù chưa; việc đánh giá chứng cứ 
của Toà án cấp sơ thám có khách quan không. Trường hợp Toà án cấp sơ 

thám chưa thu thập đầy đú chứnỉỉ cứ hoặc các chúrne cứ đã được thu thập 

nhưng chưa được xác minh thì cẩn phải xem những chứng cứ đó có thể được 

bổ sunụ, xác minh trong phiên toà khônỉi hay phải tiến hành thu thập xác 

minh trước khi xét xử; Toà án cáp phúc thẩm tự thu thập, xác minh chứng cứ 

hay uỷ thác cho Toà án khác tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ mới 

được bổ sung; xem xét xem Toà án cấp sơ thám đã áp dụng đúng pháp luật 

về nội (June chưa, từ đó định ra hirớna siái quyết có chấp nhận hay không 

chấp nhận kháng cáo, kháng nghị; nêu chấp nhận kháng cáo, kháng nghị thì 

huỷ hav sửa án sơ thám.
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2.2.2. Ra quyết định áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời
Trong quá trình chuẩn bị xét xứ. nếu đươnu sự hay Viện kiểm sát, 

công đoàn cơ sở hay côrm đoàn cấp trèn của côna đoàn cơ sở khởi kiện yêu 

cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ lợi ích cấp thiết của 

đương sự hay bảo đảm việc thi hành án, thì Thẩm phán cấp phúc thẩm có 

quyền căn cứ vào Điều 68, Điểu 43, Điểu 44 Pháp lệnh TTG Q CTCLĐ  để ra 

quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, dó là:

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thái người lao động.

- Buộc naười sử dụng lao động tạm ứng tiến lương, tiền bồi thường, trợ 

cấp do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực 

hiện những hành vi nhất định nếu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án 

lao động hoặc để bảo đảm cho việc thi hành án.
2.2.3. Ra quyết định tạm đình ch i hoặc đình ch ì g ia i quyết vụ án

Trong thời gian chuẩn bị xét xứ phúc thẩm, Thẩm phán cũng có quyển

ra quyết định tạm đình chỉ giài quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm nếu vụ 

án xuất hiện những tình tiết quy định tại khoán 1 Điều 40 Pháp lệnh 

TTGQCTCLĐ .

Thẩm phán cũng có quyền ra quyết định đình chí giải quyết vụ án nếu 

có một trong các căn cứ quy định tại Điểu 41 khoán 1 Pháp lệnh:

2.3. Phiên toà phúc thẩm

2.3.1. Những người tham gia phién toà phúc thẩm
- Viện kiểm sát cùng cấp phái tham gia phiên toà phúc thẩm trong 

trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị. Các trường hợp khác Viện kiêm sát có 

thể tham gia phiên toà khi thấy cần thiết. Trong những trường hợp Viện 

kiểm sát tham gia phiên toà phúc thẩm thì Toà án cấp phúc thẩm phải gứi hồ 

sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu trong thời hạn 5 ngày.

- Đương sự kháng cáo, công đoàn khởi kiện, đại diện người sứ dụng 

lao động, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết kháng 

cáo, kháng nghị phải được triệu tập tham gia phiên toà.

- Người giám định, người làm chứng, người phiên dịch khi dương sự 

yêu cầu và Toà án thấy cần thiết cho việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị.
2.3.2. Các trường hợp hoãn phiên toà
- Kiểm sát viên phải tham gia phiên toà hoãc có yêu cầu tham gia 

phiên toà vắng mặt.
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- Các đư(Tng sự (nguyên đơn. bị đơn. imười có quyền lợi, nahĩa vụ liên 

quan dến việc giai quyết kháng cáo, khán” nehị), dại diện công đoàn khởi 

kiện đã được triệu tập dcn phiên toà một cách hợp lệ mà vắng mặt có lý do 

chính dáng như bị ốm, đi công tác xa chưa vé kịp... Trường hợp những người 

này vans: mặt khónc có lý do nhưng toà cũng không xác định được họ có 

nhặn dược giấy triệu tập cùa toà hay khôim thì Hội đồng xét xử cũng phải 

hoãn phiên toà. Nêu đương sự vắng mặt tại phiẽn toà nhung họ yêu cầu toà 

xử váng mặt, thì khỏna phái hoãn phiên toà.

Người ttiám định, naười phiên dịch, ne ười làm chứng đã được toà 

triệu tập mà váng mặt có lý do, nếu toà thấy việc váng mặt họ ảnh hưởng đến 

việc ciái quvết kháng cáo, kháns nahị.

- Pháp lệnh TTG Q CTCLĐ  không quy định phải hoãn phiên toà khi 

vắng mặt luật sư, nhưníi pháp luật cho phép luật sư được tham gia ở bất kì 

giai đoan tố tụng nào khi có yêu cầu cua đương՝sự, vì vậy nếu phiên toà phúc 

thẩm vắng mặt luật sư. mà đương sự yêu cầu có mặt luật sư đê’ bảo vệ quyền 

lợi cho họ, thì Hội đồng xét xử cần phải hoãn phiên toà.
2.3.3. Thủ tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm
Trước khi Hội đồng xét xứ vào phòng xứ án thì Thư ký phiên toà phái 

ổn định chỗ ngồi cho những người tham gia phiên toà, kiểm tra sự có mặt, 

vắng mặt cúa các đương sự và những người được triệu tập đến phiên toà, phổ 

biến nội quy phiên toà. Khi Hội đổng xét xử vào, thư k í yêu cầu mọi người 

đứng dậy. Khi tất cả mọi người tron» phòne xứ án đã đứng dậy, chủ tọa mời 

mọi người neồi và tuyên bỏ khai mạc phiên toà.

- Chú tọa phiên toà yéu cầu thư kí báo cáo sự có mặt, vắng mặt của 

những người được triệu tập đến phiên toà.

- Hội đồng xét xứ giải quyết những trường hợp vắng mặt đương sự, 

luật sư, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng; nếu không 

phái hoãn phiên toà thì chủ tọa phiên toà kiểm tra căn cước của những người 

được triệu tập đến phiên toà, giái thích quyền và nghĩa vụ của họ tại phiên 

toà. Tại phiên phúc thẩm, đương sự có các quvén và nghĩa vụ sau:

+ Nguyên đơn có quyền rút đơn khơi kiện, người kháng cáo có quyền 

rút kháng cáo.

+ Các đươrm sự có quyền hoà giái với nhau đc giải quyết vụ án.

+ Có quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

+ Có quyén mời luật sư. n«ười hào chữa đê báo vệ quyền lợi cho mình.
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+ Có quyổn tranh luận tại phiên toà.

+ Có quyền xin thay đổi thành phấn Hội đồnc xét xử, Kiếm sát viên,

Thư ký phiên toà, người giám dịnh, neười phiên dịch (nếu có).

+ Có nghĩa vụ tuân thủ nội quv phòng xử án.

- Chú tọa giới thiệu thành phần Hội đổng xét xử, Kiểm sát viên, Thư

ký phiên toà, người giám định, người phiên dịch (nếu có). Nếu có ý kiến yêu 

cầu thay đổi thì Hội đồng xét xứ xem xét, quyết định chấp nhận hay không 

chấp nhận. Nếu chấp nhận mà không có người thay thế ngay thì Hội dồng 

xét xử hoãn phiên toà.

- Nếu phiên toà có người giám định, nsười phiên dịch, níiười làm 

chứng thì chủ tọa phiên toà giải thích cho họ biết quyén và nghĩa vụ của họ 

và yêu cầu họ phải cam đoan làm tròn trách nhiệm.
2.3.4. Hoà g iả i tại phiên toà
Theo khoán 1 Điểu 70 Pháp lệnh thì tại phiên toà phúc thẩm, Hội dồng 

xét xử cũng tiến hành hoà giải trước khi bước vào giai đoạn xét hòi.

Khác với phiên toà sơ thẩm, tại phiên toà phúc thám, trước khi hoà giái 

chủ tọa tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bán án sơ thám và nội dung 

kháng cáo, kháng nghị.

Hội đổng đi sâu vào việc hoà giải những quyết định của bản án sơ 

thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, vì những phần không bị kháne cáo, kháng 

nghị không thuộc đối tượng hòa giải. Tuy nhiên nếu các đương sự thoá thuận 

được với nhau mà sự thoả thuận đó thay đổi toàn bộ quyết định cùa án sơ 

thẩm thì toà vẫn chấp nhận. Nếu các đương sự hoà giải được với nhau. Hội 

đồng xét xử lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của các đương sự và các 

thành viên của Hỏi đồng xét xử; Hôi đổng xét xử ra quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các dương sự. Quyết định này phái có chữ ký của các thành 

viên Hội đồng xét xử.
2.3.5. Xét hỏ i tại phiên toà phúc thẩm
vể  nguyên tắc, Hội đổng xét xử phải thám tra lại tất cá các chứng cứ 

mà Toà án cấp sơ thẩm đã thu thập để đánh giá tính hợp pháp, tính chính 

xác, khách quan của các chứng cứ đó. Tuy nhiên khác với xét hỏi tại ph ên 

toà lao động sơ thẩm, Hội đồng xét xử cần đi sâu thẩm tra các chứng cứ, các 

sự kiện, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị: vì 

vậy Hội đồng xét xử không nhất thiết phải hỏi tuần tự tất cả các yêu cầu của 

nguyên, bị đơn, người có quyền lợi nghía vụ liên quan, mà có thê hỏi nịay
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những vấn dế liên quan dến việc giải quyót kháne cáo kháng nghị. Do đó 

Hội đổnsi xét xử có thể hoi neười kháng cáo trước.

('hú tọa là rmưừi chú dộng xét hói tại phiên toà. các thành viên khác 

của Hói đổng xét xử cần chú ý lán" nẹhe. theo dõi diễn biến của phicn toà 

để hói bổ sung những điều chù tọa chưa làm rõ hoặc những điều chủ tọa bỏ 

sót.

Tront! quá trình xét hòi, Hội done phái làm rõ được những nội dung 

kháng cáo. kháns nghị. Nếu các đương sự trá lời mâu thuẫn nhau, cần yêu 

cầu họ lý siải sự mâu thuẫn đó, hay đối chiếu naav chứng cứ. những tài liệu 

vật chứne đã thu thập được đế làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Trường hợp các đươns sự khai khác với lời khai tại phiên toà sơ thám, 

chủ tọa buộc họ phải lý giải để tìm ra sự màu thuẫn.
2.3.6. Tranh luận tại phién toà phúc thẩm
Phẩn tranh luận tại phiên toà phúc thẩm cũng giông như tranh luận tại 

phiên toà SƯ thẩm. Hội đồn 2 xét xừ chú trì đê các đương sự hay luật sư cúa 

họ (nếu có) đưa ra các chím՞ cứ, những cơ sở pháp lý đê báo vệ nhữníi 

quvền, lợi ích cúa họ liên quan đến việc khán՞ cáo, kháng nchị. Các đươns 

sựcũníi có quyền đưa ra nhữns phương án đế siàì quyết vụ án.

Sau khi các đương sự, luật sư đã tranh luận với nhau. Kiểm  sát viên 

phat bicu hướng giải quyết vụ án.
2.3.7. N gh ị án
Những vấn đé cần nehị hàn khi nuhị án:

- Toà án cấp sơ thẩm xác định quan hộ pháp luật đang tranh chấp đúna

hav sai.

- V iệc xét xừ sơ thẩm có vi pham các quy định cùa pháp luật tố tụng 

khỏng. Nếu có thì vi phạm những quy định nào?

- Toà án cấp sơ thám dã thu thập đú chím2  cứ chưa? V iệc đánh giá 

chưng cứ như thế nào?

- Toà án cấp sơ thâm áp dụng pháp luật đúng hay sai. Cách giải quyết 

của cấp phúc thám đã đúna với sự thật khách quan của vụ án chưa.

- Về án phí lao động sơ tham, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm đúng 

ha՝ sai. Nếu phái sửa án sơ thấm thì có phái sửa án phí sơ thắm không.

- Á n  phí phúc thẩm.

Tir cơ sớ nghị bàn trên. Hội dồne xét xứ căn cứ vào Điều 70 Pháp lệnh 

TTuQ CTCLĐ  đê’ ra một tronsĩ những quyết định sau:
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a. Bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên các quyêt định cúa tản 
án, quyết định sơ thẩm.

b. Sửa một phần hoặc toàn bộ quyết định của bản án, quyết định sơ 

thẩm khi:

+ Nội dung trái pháp luật, không phù hợp với hồ sơ vụ án.

+ Có chứng cứ mới cho thấy bản án, quyết định sơ thẩm trái pháp liệt, 

không đúng với sự thật khách quan của vụ án.

c. Huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và chuyên hồ sơ vụ án cho Tơàán 

cấp sơ thẩm xét xử lại trong những trường họp vi phạm nghiêm trọng về ihủ 

tục tô' tụng hoặc việc xác minh thu thập chứng cứ không đầy đù mà Toàán 

cấp phúc thẩm không thể bổ sung được.

d. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hoặc đình chỉ giải quyết vụ án chi 

vụ án có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 41 Pháp lệnh.
2.3.8. Những trường hợp toà phúc thẩm ra quyết định không p tả i 

mở phiên toà

Hội đồng xét xử phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phải trệu 

tập đương sự trong các trường hợp sau:

- Xét kháng cáo, kháng nghị quá hạn

- Xét kháng cáo, kháng nghị vể phần án phí

- Xét kháng cáo, kháng nghị những quyết định của Toà án cấp sơ thẩn.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kháng cáo, kháng n>hị

Toà án cấp phúc thẩm phải ra quyết định giải quyết. Hội đồng xét xử :ấp 

phúc thẩm có quyền:

- Bác hay chấp nhận kháng cáo, kháng nghị quá hạn. Nếu Toà án :ấp 

phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, kháng nghị quá hạn thì Toà án cấp sơ thím 

phải gửi ngay hồ sơ vụ án lẻn Toà án cấp phúc thẩm.

- Bác kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên quyết định về án phí sơ thản.

- Sửa phần án phí sơ thẩm

- G iữ nguyên hoặc sửa, hoặc huỷ các quyết định sơ thẩm.

3. NHỬNG CÔNG VIỆC SAU KHI XÉT x ử  PHÚC THAM
•

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định. Toà án :ấp 

phúc thẩm phải gửi bản sao bản án, quyết định phúc thẩm cho đương sự, 

công đoàn đã khởi kiện, đại diện người sử dụng lao động, những nguờ có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị và Viện kiểm sá.
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III. K f NĂNG GIẢI QUYẾT MỘT sô vụ ÁN cụ THỂ

1. KỶ NĂNG XÉT XỬ CÁC v ụ  ÁN LAO ĐỘNG CÓ YEU Tố  
N Ư Ớ C  N G O À I

1.1. Tranh chấp lao động có yếu tỏ nước ngoài

Đế xác định các tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài, Thẩm phán 

cân cứ vào quy định tại Điều 3, mục 5 chương 11 (các Điều từ 131 đến 135 

của BLLĐ).

Theo quy định tại các Điểu luật nèu trên, yêu tố nước ngoài trong quan 

hệ lao động thuộc phạm vi điều chính cùa B LLĐ  là:

- Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho đơn 

vị sứ dụng lao động là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

- Người sứ dụng lao động là người nước ngoài, bao gồm các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc quốc tê tại Việt Nam;

- Có người nước ngoài góp vốn và tham gia quản lý lao động;

- Họp đồng lao động được thực hiện ớ nước ngoài.

Theo các dấu hiệu nêu trên các tranh chấp lao động có yếu tố nước 
ngoài bao gồm các loại tranh chấp sau:

1.1.1. Tranh chấp lao độn ẹ íịiữơ nqười lao động nước ngoài với người 

sử dụng lao động là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam, trên lãnh 
thổ Việt Nam.

Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền của V iệt Nam cấp giấy phép lao động tại Việt 

Nam.

Đối với những vụ tranh chấp mà khi Toà án thụ lý đơn kiện, người lao 

động nước ngoài không có giấy phép lao động (do chưa làm thủ tục xin cấp 

giấy phép hoặc đã làm thủ tục nhưng chưa được cấp giấy phép) thì Toà án 

vẫn thụ lý giải quyết. Thanh tra lao động có trách nhiệm xem xét và xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
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1.1.2. Tranh chấp lao độnạ íỊÌữa ntỊưìri lao ւէօս՚Հ Việt Num với nguời sứ 

clụnạ lao clộnq là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước niỊoài tại Việt Nam. (Các 

doanh nghiệp được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

doanh nehiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp) như: doanh nghiệp liên 

doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nshiệp thành lập trên cơ 

sở hợp đồna xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dims - 

chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dụng - chuyển aiao áp dụnu cho 

đầu tư nước ngoài.

I . ì .3. Tranh chấp lao cỉộnq ẹiữa người lao dộnq Việt Nam với nẹười sử 

էհւոՀ lao độn'Հ là cá nhân nạuời nước nạoài. cơ qucrn, tổ chức nước nụoùi 

hoặc quốc tê trên lãnh thổ Việt Nam.
Người sử dụng lao động là cá nhân người nước ngoài là trường hợp 

người nước ngoài vào Việt Nam đê' hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau; 

do dó có thể là người nước nsoài được cấp giây phép lao độne để làm việc 

tại các doanh nsihiệp, cơ quan, tổ chức của Việt Nam nhưng có thuê lao 

độniỉ eiúp việc là người Việt Nam hoặc cũng có thê là cá nhân người nước 

ngoài không thuộc đối tượng phải có aiấy phép lao động.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế có thể là vãn phòng đại 

diện, chi nhánh cứa nước ngoài, các tổ chức chính trị. chính trị xã hội. các cơ 

quan lãnh sự. ngoại giao, các tổ chức kinh tế của nước nsoài hoặc quốc tế 
hoạt động tại Việt Nam.

ì  A .4. Tranh chấp lao íỉộniỉ íỊÌữa ni>ười lao cỉộníỊ Việt Nam với tổ chức 

kinh tế đưa người lao động Việt Nơm đi làm việc có thời hạn à  nước ngoài 

mà có liên quan đến việc thực hiện hợp dổníỊ di lùm việc ớ nước ngoài՛, cụ 

thể là các trường hợp sau:

- Tranh chấp có liên quan đến thời hạn của hợp đồng đi làm việc ử 

nước ngoài;

- Tranh chấp về khoản tiền đặt cọc, phí dịch vụ, quyền lợi về báo hiếm 
xã hội và các quyển lợi khác của người lao động khi hoàn thành hợp đổng ớ 

nước ngoài;

֊ Tranh chấp về nghĩa vụ bổi thườnc của người lao động do vi phạm 

hợp đổng đi làm việc ở nước neoài.

1.1.5. Tranh chấp lao động giữa nẹười lao dộng Việt Nơm với người ỉử  

dụnq lao dậnՀ là doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, khoán cóng trình ở  

nước nẹoài theo quv định tại khoản 2 Điều 134 BLLĐ. Đây là trường hcrp
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tiranh chấp phát sinh trong quan hê lao dộne giữa các bẽn Việt Nam VC việc 

tlhực hiện hợp đổne lao động ớ nước neoài.

1.1.6. Tranh chấp lao (1ỘI11Ị 1ụữa người lao dộnq Việt Nam với người sử 

Ժ աոհ lao ԺՕՈՀ là cóng dân Việt Nam xciy ra ử nước ngoài. V í dụ người Việt 

Nam đang lao động, công tác. học tập ớ nước ngoài có thuê người lao động 

V iệ t Nam giúp việc; khi có tranh chấp về lao động thì được coi là tranh chấp 

lao động có yếu tố nước naoài và thuộc thẩm quyền giái quyết cùa Toà án 

V iệ t Nam.

Tất ca các trường hợp tranh chấp nêu trên được coi là tranh chấp lao 

động có yếu tô nước ngoài, thuộc thám quyền giải quyết cùa Toà án Việt 

Nam theo thủ tục giải quyẽi các tranh chấp lao động; irìr trường hợp điều 

ước quốc tê mà Việt Nam ký kết hoặc tham cia có quy định khác thì áp dụng 

theo diều ước đó.

1.2. Xác định tư cách đưưng sự

1.2.1. Tư cách đương sự

- Ntíười lao dộna, hoặc người sứ dụng lao động là cá'nhân người nước 

ngoài phái đủ 18 tuổi.

- Người sử dụng lao động là cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế 

thì cơ quan, tổ chức đó là đương sự trong vụ án.

Khi xác định tư cách đương sự trong vụ án lao dộng có yếu tố nước 

ngoài: Thấm phán chú ý một số điểm sau:

- Trong tranh chấp lao độne giữa người lao động với người sứ dụng lao 

động là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp là đương 

sự trong vụ án chứ không phài là chủ doanh nghiệp.

• Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là pháp nhân Việt Nam do đó 
nếu có tranh chấp với người lao động, kể cả lao động Việt Nam hay người 

lao động nước ngoài thì pháp nhủn đó là đương sự trong vụ án chứ không 

phải là chú sở hữu tài sán của doanh nghiệp.

- Trường hợp chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế có nhiều 

vãn phòng đại diện; khi có tranh chấp giữa văn phòng đại diện với người lao 

động Việt Nam thì đương sự trong vụ án phải là người sử dụng lao động tức 

là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng lao động. Nếu vãn phòng đại 

diện tuyổn dụng quản lý và sử dụng lao động thì vãn phòng mới là đương sự 
trong vụ án.

- Trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
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(đặc biệt là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) thường có Tổng Giám dốc, 

các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc chuyên trách như: Giám đốc tài 

chính, Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự, Giám đốc sản xuất...; Thẩm 

phán cần chú ý cản cứ vào điều lệ của doanh nghiệp, Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị hoặc các biên bản phân công, phân cấp quản lý để xác định 

đúng tư cách đương sự và người có thẩm quyền đại diện cùa doanh nghiệp.

- Trong các tranh chấp về hợp đồng đưa người lao động V iệt Nam đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà do tổ chức kinh tế khởi kiện thì người 

lao động là bị đơn. Nếu tranh chấp có liên quan đến nghĩa vụ bồi thường 

thiệt hại mà có người bảo lãnh tài sản thì người bảo lãnh tài sản tham gia tô' 

tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong trường hợp tổ chức kinh tế khởi kiện đòi thực hiện nghĩa vụ cùa 

người bảo lãnh thì người bảo lãnh là bị đơn. Tranh chấp này không áp dụng 

thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động để giải quyết.
1.2.2. Vê người đại diện của đương sự.
- Đương sự là cá nhân có thể tự mình hoặc uỷ quyền bằng văn bán cho 

người khác tham gia tố tụng;

- Người sử dụng lao động là cơ quan, tổ chức thực hiện quyền nghĩa vụ 

tô' tụng thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyển.

Đại diộn theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là những người đã được 

nêu tại điểm 1 Mục 3 của Thông tư số 21/TT-LĐTBXH  ngày 12/10/1996 

của Bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một sô điều 

của Nghị định sô' 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

Người đại diện của vân phòng đại diện, chi nhánh nước ngoài là người 

đứng đầu của văn phòng đại diên hoăc chi nhánh được ghi trong giấy phép 

đảt vàn phòng đại diện hoặc chi nhánh.

Trường hợp có thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện hoặc 

chi nhánh thì phải có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển vể việc 

thay đổi đó.

- Trong trường hợp đương sự uỷ quyền cho người khác tham gia tố 

tụng thì việc uỷ quyền phải tuân theo các quy định tại Điéu 22 

PLTTG Q CTCLĐ . Nếu văn bản uỷ quyển được lập ở nước ngoài thì phải có 

chứng thực của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự Việt Nam ở nước 

sở tại.

Được coi là vản bản uỷ quyển trong các trường hợp sau đây:
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+ Vãn bản uỷ quyền tham gia tố tụng đôi với một vụ án;

+ Văn bản phàn công công tác. trong đó đã phân công cụ thể lĩnh vực 

đảm nhiệm, công việc phụ trách;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt dộng, trong đó đã quy định cụ thể quyền 

hạn, trách nhiệm của mỗi một cá nhân lãnh đạo;

+ Quyết định đặt vãn phòng đại diện, chi nhánh hoặc bộ phận trục 

thuộc cúa doanh nghiệp, trong đó đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 

của người đứng đầu vãn phòng đại diện, chi nhánh hoặc bộ phận trực thuộc.

1.3. Thẩm quyền của Toà án

1.3.1. Thẩm quyén theo vụ việc
- Các tranh chấp nêu tại phần 1 trên đây được coi là tranh chấp lao 

động có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyén giái quyết của T A N D  theo thủ 

tục giải quyết các tranh chấp lao động.

- Các tranh chấp đó phải phát sinh từ hợp đồng lao động hoặc hợp 

đổng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Các tranh chấp sau đây không thuộc thẩm quyển giải quyết của Toà 

án theo thú tục giải quyết các tranh chấp lao động:

+ Tranh chấp giữa các bén đều là người nước ngoài gồm. Tranh chấp 

giữa người lao động nước ngoài với văn phòng đại diện, chi nhánh nước 

ngoài; với cơ quan, tổ chức khác của nước ngoài hoậc quốc tế tại Việt Nam. 

Tranh chấp giữa người lao động nước ngoài với tổ chức nước ngoài nhận 

thầu khoán công trình tại Việt Nam. Tranh chấp giữạ người lao động nước 

ngoài với chủ sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với bên nước 

ngoài trong hợp đồng liên doanh tại Việt Nam; trừ trường hợp người lao 

đồng nước ngoài có ký kết hợp đồng lan dỏng với doanh nghiộp 100% vốn 

nước ngoài hoậc doanh nghiệp liên doanh, thì khi có tranh chấp Toà án mới 

thụ lý giải quyết.

+ Tranh chấp giữa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ờ 

nước ngoài với đơn vị sử dụng lao động nước ngoài, ở nước ngoài;
1.3.2. Thẩm quyển theo cấp Toà án
- Tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyển giải 

quyết của Toà án cấp tỉnh.

Ở Toà án cấp huyện, khi nhận được đơn kiện mà thấy có yếu tố nước 

ngoài thì chuyển đơn cho Toà án cấp tỉnh và thông báo cho đương sự biết để 

liên hệ giải quyết.
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1.3.3. Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ và theo sự lựa chọn 
cùa nguyên dơii

- Nếu các bôn không có sự thoa thuận về việc lựa chọn Toà án dô giải 

quyết vụ tranh chấp thì Toà án có thẩm quyền xét xứ sơ thấm vụ án là Toà 

án nơi bị dơn làm việc hoặc cư trú. Nếu bị dơn là pháp nhãn thì Toà án có 

thẩm quyén là Toà án nơi pháp nhân có trụ sớ chính, trừ trườnc hợp pháp 

luật có quy định khác.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam 

có nhiều chi nhánh, vãn phòng đại diện ở các đơn vị hành chính khác nhau; 

nếu có tranh chấp phát sinh tại chi nhánh hoặc vãn phòng dại diện thì 

nguyên đơn có quyền được khởi kiện tại Toà án nơi cơ quan tổ chức có trụ 

sở chính hoặc Toà án nơi có chi nhánh, văn phòng đại diện.

1.4. Tiếng nói, chữ viết trong vụ án lao động có yếu tò nước ngoài

- Tiếng nói. chữ viết dùng trong quá trình giải quyết vụ án lao động là 

tiếng Việt.

- Người tham eia tô' tụniỉ có quyén dùng tiếna nói, chữ viết cứa dàn tộc

mình.

- Người nước ngoài khi tham gia tố tụng có thế dùng tiếng V iệt hoặc 

tiêng nước ngoài; nếu dùng tiếng nước ngoài thì phái có và phiên dịch.

- Người nước ngoài có thê sử dụng người phièn dịch của họ nếu được 

Toà án chấp nhận; nêu họ không có người phiên dịch thì Toà án mừi người 

phiên dịch và người được phiên dịch phải trả tạm ứng phiên dịch; người thua 

kiện phải chịu khoản chi phí phiên dịch.

- Người phiên dịch thực hiện quyền và nghĩa vụ cứa người tham gia tố 

tụng theo quy định của pháp luật.

1.5. Nghiên cứu hồ sơ vụ án

Hồ sơ vụ án có yếu tố nước ngoài có một số đặc điểm sau dây mà

Thẩm phán cần phải chú ý khi nghiên cứu hồ sơ vụ án:
- Có nhiều tài liệu bàng tiếng nước ngoài: dó là các tài liệu vé tổ chức

hoạt động của đơn vị sử dụng lao động như hợp đồng liên doanh, điều lệ

doanh nghiệp, các biên bản họp của một Hội đồng quản trị, Ban điểu hành... 

các tài liệu về tư cách pháp lý của người đại diện tham gia tố tụng như: hộ 

chiếu, visa, giấy phép lao động, quyết định bổ nhiệm... các tài liệu có lièn 

quan làm chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của đương sự như các giấy tờ, thư, 

fax, chứng từ sổ sách vé lương, chấm công lao động...
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v é  neuvên tác dương sự phai nộp cho Toà án kèm theo bán tiếng 

VLệt hoặc ban dịch. Kh i tiếp nhận. Thám phán phải kiếm tra và yêu cầu 

dưưiiii sự thực hiện. Kh i nghiên cứu hồ sơ. Thám phán phải kiểm tra, đối 

chiêu, nếu tài liệu nào khôn» có bán dịch hoặc bán dịch không có chứng 

thực hợp lệ thì phải yêu cầu đương sự bố sung. Nếu đương sự không nộp 

bản dịch bằng tiếnn V iệt thì tài liệu đó không được sử dụng như chứng cứ 

trong vụ án.

Riêng đối với hợp đổng liên doanh, điều lệ công ty liên doanh và các 

hợp đổrm hợp tác đầu tư khác, thì bắt buộc đương sự phải nộp bán tiếng 

Việt. Nếu là bán sao thi phái có cóng chứng hợp lệ.

- Trong các doanh nghiệp có vòn đáu tư nước ngoài, cơ quan tố chức 

nước naoài hoặc quốc tế thường ban hành nhiều loại vãn bàn đa dạng về 

hình thức và vé nội dung thì quy định khá cụ thê về chế độ lao động; có tài 

liệu được cỉãne ký nhưng cũng có những tài liệu không được đãng ký hợp lệ 

tại cư quan Nhà nước có thám quyền. Khi nshièn cứu hổ sơ vụ án, Thám 

phán phái nghiên cứu thận trọng, ti mý tất cả các tài liệu có liên quan trong 

hồ sơ dê làm cơ sở cho việc đánh giá chứng cứ.

- Trontỉ nhiều trường hợp, người sử dụng lao động nước ngoài ký kết 

hợp đồng lao động khôna theo mẫu do Bộ Lao động - thương binh và xã hội 

phát hành; nội dung cứa hợp đồng có điéu khoán mà pháp luật Việt Nam 

chưa quy định, sứ dụng nhiều từ, ngữ khónti phổ biến.

Đối với trường hợp này, việc xác định và đánh giá chứng cứ của Thẩm 

phán phái hết sức thận trọng, phái kết hơp nghiên cứu các chứng cứ khác 

như lời khai, vãn bán trá lời dế làm rõ ván dề cần xem xét, khỏnc được suy 

đoán chù quan hoặc giái thích tuỳ tiện. Nếu trong hợp dồng lao động, các 

bên có những thoả thuận mà pháp luật Việt Nam chưa quy định, thì việc 

đánh giá chứns cứ phái dựa trên nguyên tác là không trái với pháp luật Việt 

Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

- Đối với những chúng cứ thu được từ các phương tiện kỹ thuật như 

băng chi âm, ghi hình hoặc các tài liệu có liên quan đến các thiết bị kỹ thuật 

như: thè châm công, dữ liệu tin học... khi xem xét, Thẩm phán cần hết sức 

thận trọng nếu thấy cần thiết thì phái trưng cầu giám định để có cơ sở kết 

luận khách quan, chính xác về chứng cứ đó.

- Tiền lương, thu nhập cùa người lao dộng làm việc trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng lao
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động nước ngoài được trả bằng ngoại tệ; do đó khi tính toán đê giải quyết 

quyền lợi cho các bên tranh chấp, Thẩm phán phải quy đổi ra đồng V iệt 

Nam theo tỉ giá hiện hành do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

- Vấn đề tạm đình chỉ giải auyết vụ án.

Điểm 4? khoản 1 Điểu 40 PLTTG Q CTCLĐ  đã quy định Toà án quyết 

định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án: nếu “đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử 

mà một trong các đương sự không thể có mặt vì lý do chính đáng” . Đê bảo 

đảm thời hạn giải quyết vụ án và bảo đảm quyền lợi cho các đương sự; Thẩm 

phán cần chú ý những điểm sau.

+ Toà án chỉ chấp nhận việc v á n g  mặt khi có [ý do chính đáng như 

đương sự là cá nhân bị ốm đau, tai nạn đột xuất; bản thân hoặc gia đình gập 

biến cố nghiêm trọng mà không thể có mặt theo thời hạn đã được ấn định 

hoặc đương sự là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức gặp thiên tai, hoả hoạn 

hoặc có trở ngại khách quan khác mà người đại diện không thể có mặt khi 

Toà án xét xử vụ án.

+ Kh i đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án mà quyết 

định dó bị kháng cáo, kháng nghị thì ngay sau khi nhận được kháng cáo, 

kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ, Toà án đã ra quyết định tạm 

đình chỉ cần kiểm tra lại việc tạm đình chỉ đó. Nếu thấy việc tạm đình chỉ là 

đúng thì chuyển ngay hồ sơ vụ án lên Toà án cấp trên để giải quyết theo 

thẩm quyển. Nếu thấy việc tạm đình chỉ là không đúng hoậc lý  do tạm đình 

chỉ không còn thì tiến hành ngay việc giải quyết vụ án và thông báo cho 

người kháng cáo, kháng nghị biết.

- Vể đình chỉ giải quyết vụ án.

Điểm b khoản 1 Điểu 41 PLTTG Q CTCLĐ  đã quy định Toà án quyết 

định đình chỉ việc giải quyết vụ án trong trường hợp: tổ chức đã giải thể

mà không có cá nhân, tổ chức kế thừa quyển, nghĩa vụ tố tụng” . Trước khi 

khai mạc phiên toà Thẩm phán cần yêu cầu Thư ký phiên toà kiểm tra đầy 

đủ các giấy tờ có liên quan đến tư cách pháp lý của người đại diện tham gia 

tô' tụng của cơ quan, tổ chức sử dụng lao động. Kh i kiểm tra sự có mặt và 

cản cước của những người được triệu tập đến phiên toà, Thẩm phán phải hỏi 

rõ vể địa vị pháp lý của cơ quan, tổ chức là đương sự trong vụ án và tư cách 

pháp lý của người đại diện tham gia tố tụng. Nếu có căn cứ cho thấy, cơ 

quan, tổ chức đã giải thể mà không có tổ chức kế thừa quyển, nghĩa vụ tô' 

tụng thì Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
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2 K Ỷ  N Ă N G  X É T  X Ử  C Á C  T R A N H  C H A P  V E  K Ỷ  L U Ậ T  SA  
T H Ả I

21. Tranh chấp về kỳ luật sa thải

Tranh chấp về ký luật sa thải là tranh chấp phát sinh giữa nẹười lao 

động vrì người sử dim í,' lao dận զ về việc nqười sử dụng lao động áp dụng 

hình tlức Ẩ.V luật sa thài, n\>ười lao độnạ cho rằng việc sa thài đó là trái 

pháp lụit.
Khi được phân công giải quyết vụ án, Thẩm phán cãn cứ vào các dấu 

hiệu sau đây để xác định vụ tranh chấp có phái là tranh chấp vé kỷ luật sa 

thải ha՝ không:

- Tranh chấp về ký luật sa thái là tranh chấp lao động cá nhân, giữa 

n g ư ờ i  l iO  đ ộ n g  b ị  s a  t h ả i  v ớ i  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  la o  đ ộ n g ;

- Là tranh chấp về việc người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử 

lý kỷ 1 jật sa thải theo quy định của BLLĐ . Đối với trường hợp người lao 

động khởi kiện vể việc bị xử lý ký luật buộc thôi việc, nếu xác định được đó 

là quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy 

định củ i B LLĐ  thì cũng được coi là tranh chấp vể kỷ luật sa thải;

- Người lao động không đồng ý với việc sa thải đó và yêu cầu Toà án 

giải quvết. Sau khi bị sa thải, các bên không thương lượng, hoà giải với nhau 

hoảc đã thương lượng hoà giải mà không có kết quả.

T'ong thực tê thường xảy ra các trường hợp việc sa thải không đúng 

thẩm quyén (do những người mà luật quyết định không có quyền kỷ luật sa 

thải thự֊՝ hiện) hoặc không đúng thủ tục như không có quy định xử lý kỷ luật 

bàng vãn bản; nếu người lao động khởi kiện về viộc bị sa thải, đuổi việc... thì 

cũng được coi là tranh chấp vé kỷ luật sa thải.

C iú  ý phân biệt giữa tranh chấp về ký luật sa thải với tranh chấp về 

việc người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

- Sa thải có thể làm chấm dứt ngay quan hệ lao động, còn đơn phương 

chấm dứt hợp đổng lao động thì người lao động được báo trước một thời hạn 

nhất địr.h;

- Khi bị kỷ luật sa thải, người lao động không được trả trợ cấp thôi 

việc, trừ trường hợp sa thải theo điểm c khoản 1 Điều 85 BLLĐ ; Còn khi bị 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được trả trợ cấp 

thôi việc theo quy định.
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2.2. Điều kiện thụ lý vụ án

Khi nhận được đơn kiện, Thám phán phái nghiên cứu kỹ đơn kiện và 

các tài liệu kèm theo, xem xét các diều kiện thụ lý đê đi đèn quvết định có 

thụ lý vụ án hay không.

Thẩm phán phải xem xét các vấn đề sau đáy:
2.2.1. Quyển khởi kiện.
Khi xem xét vân đề này, Thẩm phán căn cứ vào quy định tại Đ iều 6 

BLLĐ , Điều 1 và Điểu 19 Pháp lệnh Thú tục giái quyết các tranh chấp lao 

động. Cụ thể là:

- Người khởi kiện phải là người lao động theo quy định của BLLĐ ;

- Người lao động đú 18 tuổi trở lên có thè tự mình thực hiện quyền 

khới kiện vụ án lao động:

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng có thế tự mình 

thực hiện quyền khởi kiện vụ án lao động, nhưng khi cần thiết, Toà án triệu 

tập người đại diện cúa họ tham gia tố tụng;

- Người lao động chưa đủ 15 tuổi, người có nhược điểm vổ thê chất 

hoặc tâm thần thì phải do người đại diện hợp pháp khởi kiện.

Nhũng người nêu trên nếu uỷ quyền cho người khác khởi kiện thì phải 

có văn bản uỷ quyền hợp lệ.

Qua xem xét, nếu không đảm bảo các điểu kiện nói trên thì Toà án áp 

dụng điểm a Điều 34 PLTTG Q CTCLĐ  để trả lại đơn kiện.
2.2.2. Thẩm quyền của Toà án.
Để xác định việc kiện có thuộc thẩm quyén giải quyết của Toà án hay 

không, Thấm phán căn cứ vào quy định tại Điều 166 B LLĐ  và các Điéu từ 

Điều 11 đến Điều 14 PLTTGQCTCLĐ .

- Tranh chấp về kỷ luật sa thải thuộc thẩm quyển giải quyết của T A N D  

cấp huyện, trừ trường hợp có yếu tố nước ngoài thì thuộc thẩm quyền giải 

quyết của T A N D  cấp tỉnh.

- Kh i bị sa thải, người lao động làm việc tại Chi nhánh. Vãn phòng đại 

diện, đơn vị thành viên của pháp nhân... thì người lao động phải khởi kiện tại 

Toà án nơi pháp nhân có trụ sở chính, trừ trường hợp các bên có thoả thuận 

khác. Nếu việc tranh chấp phát sinh từ Chi nhánh, Vãn phòng đại diện hoặc 

đơn vị thành viên của pháp nhân thì người khởi kiện cũng có quyền được 

kiện tại Toà án nơi có Chi nhánh. Vãn phòng đại diện, đơn vị thành viên.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Thẩm phán cần phải xem xét trong hợp
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đồng lao độnc các bên có thoá thuận vổ Toà án giái quyết việc tranh chấp 

hay không, nếu có thoá thuận thì phái căn cứ vào thoà thuận đó.
2.2.3. Thời hiệu khòi kiện.
Xem xét thời hiệu khởi kiện đỏi với tranh chấp về sa thải, Thẩm phán 

căn cứ vào quy (lịnh tại Điều 166.167 BLLĐ . Điều 32 PLTTGQCTCLĐ .
- Nếu vụ tranh chấp chưa qua hoà giái thì thời hiệu khới kiện là một 

năm, kế từ nsàv phát sinh tranh chấp.

- Nêu vụ tranh chấp đã qua hoà eiái thì thời hiệu khởi kiện là sáu tháng 

kể từ ngày hoà siái không thành. Trong tnrờns hợp đã quá thời hiệu, các bên 

mới yêu cầu hoà aiái; mặc dù một trong các bên kiện đến Toà trong thời hạn 

6 tháns kê’ từ neày hoà eiái khônsĩ thành cũns bị coi là đã hết thời hiệu.

Nếu thấy hết thời hiệu thì áp dụrm điểm c Điều 34 cùa Pháp luật thú 

tục gi ái quyết các tranh chấp lao độnu đế trà lại đơn kiện.
2.2.4. Xem xét đơn kiện.
- Thẩm phán căn cứ vào quv định tại khoán 2 Điều 34 

PLTTG Q CTCLĐ  đê xem đơn kiện có hợp lệ hay không.

- Nếu đơn kiện chưa đầy đủ hoặc nội duns không rõ ràng thì Thẩm 

phán có thế hướnc dẫn hoặc giao cho Thư ký hướnỉỉ dẫn đê đương sự làm lại. 

Nếu dươnẹ sự không làm theo hướng dẫn thì Thẩm phán trả lại đon kiện 

theo điếm b Điều 34 Pháp lệnh,
2.2.5. Xem việc tranh chấp đã qua hoá g iả i hay chưa.
- Tranh chấp về ký luật sa thái không bắt buộc phải qua hoà giải tại cơ 

sờ, do đó nếu dương sự khôriíi yêu cáu hoà giải mà kiện luôn đến Toà án thì 

Toil án thụ lý giài quyếl. nêu việc khới kiện dám báo các điều kiện khác.

- Nếu các hên tranh chấp đã yêu cáu hoà ạiái thì Toà án chi thụ lý khi 

hoà giúi khỏng thành. Trường liựp nìiv Thám phán phái yỏu cầu dương sự 

xuãt trình biên bán hoà giái không thành. Có biên bản hoà giải không thành 
thì Toà án mới thụ lý gi ái quyết.

2.2.6. Xem xét việc tranh chấp dã được g iả i quyết bằng bấn án, 
quyết định dã có hiệu lực pháp luật cùa Toà án hoặc quyết định đã có 
hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền khác hay chưa

2.2.7. Vé an ph í

Trona việc kiện về sa thải, người lao động được miền nộp tiền tạm ứng 
án phí và miễn án phí.

2.3. Xác minh thu thập chứng cứ

Tron2  vụ án về sa thái, Thẩm phán phái tliu thập chứnẹ cứđể lậm  rõ  /ý
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do sa thài, thời hiệu và thú tục sa thài, ỳ ả i quyết quyền lợ i cho người lao 

độn (Ị bị sa thái và các chứnẹ cứ khác có liên quan.
2.3.1. Các chứng cứ vê lý do sa thải
- Thẩm phán phải căn cứ vào lý do hoặc căn cứ pháp luật được lêu 

trong quyết định sa thải hoặc biên bản họp xét kỷ luật. Nếu không có qiyết 
định hoặc biên bản thì trong thông báo về việc kiện Thẩm phán phải yớu ;ẩu 
người sử dụng lao động trả lời rõ. Sau đó căn cứ vào ý kiến của ngườ sử 
dụng lao động để tiến hành xác minh thu thập chứng cứ.

- Nếu lý do sa thải không thuộc các trường hợp quy định tại khoin 1 
Điều 85 thì vẫn phải xác minh thu thập chứng cứ có liên quan đến lý do dí.

- Nếu lý do sa thải thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điéu 45:
+ vể  hành vi trộm cắp, tham ô: xáy ra khi nào, ở đâu, tài sản trộm;ắp

tham ô là tiền hay tài sản, trị giá tài sản là bao nhiêu.
+ vể  hành vi tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh: tiết lộ nội dunị gì, 

cho ai, khi nào, ở đâu; căn cứ đẽ xác định nội dung tiết lộ là bí mật c>ng 
nghệ, kinh doanh; thiệt hại xảy ra (nêu có).

+ Về hành vi khác: Là hành vi gì, xảy ra khi nào, ớ đâu, có gây tiiệt 
hại hay không, giá trị thiệt hại là bao nhiêu.

+ Về hành vi tái phạm sau khi đã bị xử lý chuyển sang làm việc kiác 
mà chưa được xóa kỷ luật: người lao động bị xử lý chuyển sang làm 'iệc 
khác khi nào, về hành vi gì, đã được xoá kỷ luật chưa; hành vi tái phạrr gì, 
xảy ra khi nào, ở đâu, thiệt hại (nếu có).

+ Về hành vi tự ý bỏ việc: người lao động có nghi việc hay khônị, từ
ngày nào đến ngày nào, tổng số ngày nghỉ, lý do nghi.

2.3.2. Các chứng cứ vé thời hiệu và thủ tục sa thải
- Thấm phán phải xác định được hành vi vi phạm xảy ra khi nào, khi 

nào thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý sa thai.
- Trước khi ra quyết định sa thái, người sử dụng lao động có họpxét 

kỷ luật hay không, thời gian, thành phần, nội dung xét kỷ luật.
2.3.3. Các chứng cứ để g iả i quyết quyền lọ i cho người lao động
Bao gồm các chứng cứ để xác định tiền lương, phụ cấp và các qivển

lợi khác mà người lao động được theo hợp đồng lao động, thoả ước lao đ>ng 
tập thể, mức lương, phụ cấp được hưởng trước khi bị sa thải, những khoải đã 
được thanh toán, những khoản chưa được trả.

2.3.4. Các chứng cứ khác
Nội quy lao động, thoả ước lao động tập thế, giấy phép thành lậ] và

hoạt động kinh doanh, điểu lệ doanh nghiệp...
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-Phái thu thập chứng cứ trước khi tiến hành hoà giải;

- Phái nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và chuán bị phương án hoà giải trước 

khi tổ chức họp hoà giải.

-Ch i đưa ra phương án hoà giải nêu các bèn tranh chấp không đưa ra 

được piưưng án giải quyết hoặc có đưa ra phương án giải quyết nhưng các 

bên không thương lượne được với nhau vể phương án đó.

7uỳ thuộc vào từng vụ án cụ thê mà phương án hoà giải có thể theo 

một trcng các hướng sau:

- Hoà giải đế người sử dụng lao động rút lại quyết định sa thải, nhận 

người ho động lại làm việc nếu:

4 Có căn cứ cho thấy việc sa thải hoàn toàn trái pháp luật.

■+ Có căn cứ cho thấy việc sa thải không có lý do chính đáng hoặc có

lý do mưng vi phạm về thời hiệu, thủ tục.

Trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc nữa thì hoà 

giải đế người sứ dụng lao động rút lại quyết định sa thải, bồi thường thiệt hại 

và trá t'Ợ cấp thôi việc cho người lao động.

- Hoà giải để người lao động rút đơn kiện nếu:

4 Có căn cứ cho thấy sa thải đúng pháp luật.

+ Việc sa thái có căn cứ pháp luật.nhưng có vi phạm về thủ tục nhưng

mâu thiẫn giữa các bên gay gắt.

Trong trường hợp các bên thương lượng được với nhau về việc giải 

quyết \ụ tranh chấp, Thẩm phán cần phái lưu ý những Vấn đề sau:

- Phái hướng dẫn cho các bèn thoả thuận đầy đủ, cụ thế, lần lượt từng 

vân đề :ó tranh chấp.

Nếu người lao động được nhận trừ lại làm việc thì quyết định sa thải 

giải quyết như thê nào, công việc, tiền lươrm và các quyén lợi khác có gì 

thay đói so với trước khi bị sa thải hay không, nếu có thay đổi thì người lao 

động co tự nguyện chấp nhận hay không; vấn đề bổi thường tiền lương trong 

thời g ia i không được làm việc giải quyết thè nào; các yêu cầu khác trong vụ 

tranh chấp được giải quyết thế nào.

Nêu người lao động rút đơn kiện hoặc không trở lại làm việc nữa thì 

ngoài rhữnc nội dung đã nêu trên. Thẩm phán phái yêu cầu các bên thoả 

thuận ՝ề vấn đề trợ cấp và các quyền lợi khác mà người lao động được 

hướng khi chấm dứt quan hệ lao động.

24. H oà giải
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Phải thoả thuận được cụ thế về thời gian, cách thức thực hiện những 
thoá thuận.

- Biên bản hoà giải thành phải phán ánh đầy đú tất cá những nội dung 

các bên đã thoá thuận. Ghi chép rõ ràng, mạch lạc, có đú chữ ký cùa các bòn 

tranh chấp.

- Hòa giải thành trước khi mừ phiên toà, Thẩm phán ra quyết định 

còng nhận sự thóa thuận cùa các đương sự. Hòa giải thành tại phiên toà. Hội 

đồng xét xứ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các dươne sự.

2.5. Xét hỏi

- Trong vụ án về sa thái, khi xét hòi Hội (íổniị xét xứ phái làm rõ hổn 

vấn đề chủ yếu là: quan hệ lao dộng ỳữa người tao dộng và nqưừi sứdụiụỉ lao 

động, vấn đề sa thải (lý do. thời hiệu, thú tục sa thải), vấn đề ỳ à i quyết quyển 

lợ i cho nẹưti lao độní> và các nội dunq tranh chấp khác nếu có; Trong dó 

trọnự tâm là vấn đè sa thài. Dưới đây là những nội dung xét hói chủ yếu:
2.5.1. Về quan hệ lao động
- Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động từ khi nào;

- Các bén giao kết hợp đồng lao độns bằng miệng hay bằng vãn bán, 

hợp đổng không xác định thời hạn hay xác định thời hạn, thời hạn là bao lâu, 

công việc phải làm, tiền lương, phụ cấp bao nhiêu, làm việc ở đâu...

- Quá trình thực hiện hợp đồng lao động đã bị xứ lý kỷ luật hay chưa, 

nếu có thì khi nào, bị xử lý bàng hình thức nào, về hành vi gì, đã được xoá 

kỷ luật hay chưa.
2.5.2. Vé việc sa thải
- Vé  /ý do sa thài: c ă n  c ứ  v à o  lý  d o  s a  t h ả i đ ư ơ c  n ê u  tạ i q u y ế t  đ ị n h  sa  

thái, biên bán hop xét ký luật hoặc lời trình bày tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

phải xét hỏi để làm rõ người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật iao dộng hay 

không, khi nào, ở đâu, tính chất mức độ vi phạm như thế nào, có thiết hại hay 

không, thiệt hại về tài sản hay lợi ích, trị giá thiệt hại là bao nhiêu.

+ Nếu người lao động bị sa thải về hành vi trộm cắp, tham ỏ thì phải 

xét hỏi để làm rõ, thời gian, địa diểm vi phạm, số lần vi phạm, tài sản bị 

trộm cắp, tham ô là tiền hay tài sản, trị giá là bao nhiêu.

+ Nếu sa thải về hành vi tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh thì phải 

xét hỏi để làm rõ thời gian, địa điểm, đối tượng, nội dung tiết lộ, căn cứ để 

xác định nội dung bị tiết lộ là bí mật công nghệ, kinh doanh, thiệt hại xảy ra 

(nếu có).
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+ Nêu sa thái vé hành vi khác thì phai xét hói đẽ làm rõ hành vi vi 

phạm !à gì, xáv ra khi nào, ở đâu, tính chát, mức độ vi phạm, có gãy thiệt hại 

hay không, trị giá thiệt hại là bao nhiêu.

+ Nếu sa thái vé hành vi tái phạm (theo điểm b khoán 1 Điều 85) 

phái xót hỏi đẽ làm rỏ miười lao độnu bị xứ lý ký luật chuyến làm việc 

khác khi nào, vổ hành vi £Ì. dã dược xoá ky luật hay chưa; hành vi tái 

phạm là iỉì, xáy ra khi nào. ứ dáu. tính chát, mức độ vi phạm và thiệt hại 

xảy ra (nếu có).

+ Nếu sa thái vé hành vi tự ý bỏ việc thì phải xét hỏi dể làm rõ người 

lao độna có nghi việc hay khòntỉ. bắt dầu nshi việc từ ngày nào đến ngày 

nào, tổng sô là bao nhiêu ngày trone tháng, năm; lý do nghi việc là gì có xin 

phép và được sư đổng ý của người có thám quyền hay khỏng.

Chú ý: Trườrm hơp người lao dộniỉ bị sa thái vé nhiéu hành vi khác 

nhau thì Hội dồng xét xứ phái xét hỏi đẽ lán lươt làm rõ lừng hành vi.

- \ ẽ thờ i h iệu, thú tục su th à i:

+ Người sứ dụng lao động tiến hành việc xứ lý ký luật sa thài khi nào, 

cỏ họp xét ký luật hay không, nêu khòne thì tại sao; nếu có tổ chức họp thì 

thành phán, nội dung xét ký luật như thê nào. Cán đặc biệt chú ý xét hói đẽ 

làm rõ khi họp xét ký luật, người lao động cỏ mặt hay không, nếu văng mặt 

ihì phái làm rõ lý do, người sử dụrm lao dộng có thông báo hay không, mây 

lán. thú tục thông báo có hơp lộ hay khỏiiii. Có đại diện công đoàn dự họp 

hay không, ý kiến của Ban chấp hành cóng doàn thế nào. Nếu công đoàn 

không nhát trí với việc sa thái Hiĩười sứ dụng lao độnu có báo cáo với Sớ Lao 

động - thương binh và xã hội hay không.
2.5.3. Vé giàì quyết quyền Uri cho người lao động.
- Đẽ giái quyết được ván đé này Hội dồng xét xứ phái nám vững các 

qu> định của pháp luật vé quyén lợi cúa imười lao dộng trong các trường hợp 

sa thái đúng pháp luật hoặc trái pháp luật đổng thời phái xác định đúng yèu 

cáu câu mà người lao động nêu ra.

- Kh i xét hỏi. Hội dồng xét xử phái làm rõ: lưưng, phụ cấp và các 

qu>én lợi mà người lao động được hương theo hơp đồng lao động, thoả ước 

laođộne tập thế, theo thực hướne trước khi bị sa thái.

- Kh i sa thài, rmười sứ dụng lao động đã thanh toán cho người lao 

động được những khoán nào. khoán nào chưa thanh toán, tại sao.

- Yêu cầu cụ thê cùa người lao dộng.
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Cần chú ý trường hợp na ười lao động bị sa thải theo điếm c khoản I 

Điều 85 hoặc trường hợp việc sa thải là trái pháp luật nhưng người lao dộns 

không muôn trớ lại làm việc thì Hội đồng xét xử phái làm rõ thời uian dược 

tính hưởng trợ cấp thôi việc và mức lưưng, phụ cấp lương làm căn cứ tính trợ 

cấp thỏi việc.

2.6. Nghị án

- Chủ tọa phiên toà nêu lần lượt từng vấn đề đế các thành vicn tháo

luận.

- Trons vụ án về sa thái, Hội đổng xét xứ phái nghị bàn nhữm: vấn đề

sau đây:

+ Quan hệ pháp luật tranh chấp. Nếu cơ sờ đê xác định quan hệ tranh 

chấp là sa thải đã rõ ràng thì chú tọa hỏi các thành viên xem có ý kiến gì 

khác hay không. Nếu có ý kiến khác thì chủ tọa đề nghị các thành viên trình 

bày ý kiến sau đó chủ tọa mới nêu quan điểm cùa mình trên cơ sở các tài 

liệu, chứng cứ và căn cứ pháp luật. Trường hợp có ý kiến khác thì sau khi 

biểu quyết mới chuyên sang thảo luận nội dung khác.

+ Các yêu cầu cúa nguycn đơn:
Đẽ có cơ sớ quyết định huý quyết định sa thải hay bác yêu cáu của 

nguyên đơn. Hội đồng xét xử phái tháo luận các vấn đề sau:

Việc sa thái có căn cứ pháp luật hay không.

- về chứng cứ:

- về cãn cứ pháp luật.
Nếu đã đủ cơ sở kết luận việc sa thái là đúng pháp luật thì Hội dồns 

xét xử phái biểu quyết về việc bác yêu cầu khới kiện về việc bị sa thái trái 

pháp luật. Nêu sa thái theo điểm c khoán 1 Điéu 85 thì Hộị đồng tiòp tục 

tháo luận việc trà trợ cấp thỏi việc cho người lao động.

Nếu đã đủ cơ sở để kết luận việc sa thải là trái pháp luật thì Hội dồng 

xét xử thảo luận vé yêu cầu trớ lại làm việc hay chấm dứt quan hệ lao dịng 

của người lao động và yêu cầu đòi bồi thường tiền lương, thu nhập trong ‘hời 

gian không được làm việc. Nếu người lao động không muốn trở lại làm việc 

thì Hội đổng tháo luận tiếp về khoán trợ cấp thối việc.

Nghị bàn những yêu cầu khác của nguyên đơn (nếu có).

+ Các yêu cẩu phản tô' của bị đơn (nếu có)

Chú ý: tất cả các yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn... đểu phái được đưa 

ra tháo luận và kết luận rõ chấp nhận yêu cầu nào. không chấp nhận yêu cầu
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nào, dựa vào nhữniĩ chírne cứ và căn cứ pháp lý nào đế chấp nhận hay không 

chấp nhận.

+ Các quyết định vé án phí.

2.7. Bán án

2.7.1. Phấn mó đáu
Thẩm phán ghi đầy đủ các dữ liệu vào mẫu đã in sẩn. Phần trích yếu ở 

góc trên bén trái ghi "vụ án vé ký luật sa thái".
2.7.2. Phần nói dung

֊ Tóm tắt nội dung vụ án gồm:

+ Người lao động làm việc cho nsưừi sứ dụng lao động khi nào, giao 

kết hợp đổng lao động bàng miệng hay vãn bán, hợp đồna loại không xác 

định thời hạn hay xác định thời hạn. thời hạn bao nhiêu, từ ngày nào đến

neày nào, nội dung chủ yếu cúa hợp đồng đã ký;

+ Thời điếm bị kỷ luật sa thái, lý do sa thái;

+ Quá trình khiếu nại, giài quyết khiếu nại hoặc thương lượng tại

doanh níìhiẹp, hoà giái tại cư sớ (nếu có):

+ Thời diếm người lao động khới kiện, yêu cầu khời kiện;

+ Ý  kiên cùa bị dơn;

+ Tóm tát quan điếm cúa luật sư, Kiếm sát viên (nếu có);

- Nhặn định vé vụ án:

+ Nhận định vé lý do sa thái: Nêu lý do sa thái, các chứng cứ, các cẳn 

cứ pháp luật để đánh giá. kết luận vé lý do sa thái. Nếu sa thài với nhiếu lý 

do hoặc nhiêu hành vi cùng loại thì phai nhận định, đánh giá từng lý do. 

từng hành vi: phái ncu rõ chấp nhận lý do nào, lý do nào không chính đáng 

rồ; kct luận chung vé căn cứ sa thái.

+ Nhận định, đánh giá vé thời hiệu và thú tục xừ lý kỷ luật sa thải. Nếu 

có nhiều hành VI mà cổ hành vi nằm trong thời hiệu xử lý và có hành vi quá 

thời hiệu thì phái nêu rõ. Nếu có vi phạm vé thủ tục thì phái nêu rõ sai phạm 

nào, cân cứ pháp lý nào dc xác định là sai phạm; đánh giá tính chất, mức độ 

và kết luận việc sa thài có đám báo thời hiệu và đúng thú tục hay không. Từ 

đc kết luận chung vé tính hợp pháp cúa việc sa thải.

+ Nhận định vế các yêu cầu kiện tụng.

Chấp nhận ycu cáu nào, bác yêu cầu nào, chấp nhận một phần hay 

toìn bộ. dựa vào những căn cứ pháp lý nào dê chấp nhận hay bác bỏ.

579



2.7.3. Phấn quyết định
- Các căn cứ pháp luật

- Các quyết định cụ thể:

+ Huý quyết định sa thải hay bác yêu cầu khới kiện về việc bị sa tiái 

trái pháp luật;

+ Buộc người sứ dụng lao động phải nhận người lao động trơ lại lun 

việc hay ghi nhận sự tự nguyện cúa người lao động không trớ lại làm việc;

+ Buộc người sử dụng lao động phái bồi thường t ho người lao đcng 

tiền lương và thu nhập trong thời gian phải nghi việc hay bác yêu cáu đòi X)i 

thường cúa người lao động;

+ Buộc người sử dụng lao động phái trả cho người lao độna tiến rợ 

cáp thôi việc (nếu sa thái theo điếm c khoản 1 Điều 85 B L LĐ  và việc sa tiài 

là dúrig hoặc việc sa thải là sai nhưng người lao động không trở lại làm viậ՝)

+ Quyết định về các ycu cầu khác

+ Quyết định về án phí

+ Quyền kháng cáo.

3. K Ỷ  N Ă N G  X É T  x ử  C Á C  T R A N H  C H Â P  V Ể  Đ Ơ N  PHƯƠỈÍG  
C H Ấ M  D Ử r  H Ợ P  Đ Ồ N G  LA O  Đ Ộ N G

3.1. Các loại tranh chấp về đơn phương châm dứt hựp đỏng ao
động

Tranh chấp lao động là tranh chấp phát sinh giữa người lao động và 

người sử dụng lao động hay giữa tập thế người lao động với người sử dmg 

lao động vé quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhậpvà 

các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện hợp dồng lao động, thoả lức 

lao động tập thể và trong quá trình học nghề.

Tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng lao động thường xảy ra là tnnh 

chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đơn phương chấm dứt lợp 

đồng lao động là việc một bên tự ý chấm dứt hợp đồng, không có sự đồn; ý 

cùa bên kia trong khi hợp đồng lao động vẫn còn thời hạn. Trên thực tố các vụ 

án vế đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thường có các dạng sau:

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm hợp đồng lao động vớ lý 

do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ dẫn đến dư dôi lao đ(ng 

(theo Điểu 17 BLLĐ), từ đó người lao động khởi kiện cho ràng quyết đnh 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động là rái
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pháp luật, yêu cẩu người sử dụne lao động nhận họ trớ lại làm việc và bồi 

thường cho những ngày không được làm việc. Hoặc người lao động cũng 

đồng ý chấm dứt hợp đổng lao động, nhung vêu cầu cầu người sử dụng lao 

động bổi thường cho những nsày khône dược làm việc, tiền trợ cấp mất việc 

làm, chi phí đào tạo lại. tiền trơ cáp đi tìm việc, tiền phép năm chưa nghi và 

các chê độ khác do pháp luật quy định mà người lao động dược hướng.

- Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lý do hết 

hạn hựp đổng, hay do hai bên thoá thuận chấm dứt hợp đổng lao động (Điều 

36 BLLĐ ). nhưng người lao động cho ráng lý do người sứ dụng lao động nêu 

ra là không đúng, nên người lao độne khởi kiện cho rằng họ bị đơn phương 

chấm (lứt hợp đồng lao động.

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đổng lao động 

theo Điều 38 BLLĐ . hay với lý do người lao động vi phạm nội quy lao động 

như uống rượu, hút thuốc, hay đánh nhau trong giờ làm việc V.V..

3.2. Điều kiện thụ lý vụ án đưn phương chấm dứt hợp đồng lao
động

Thụ lý vụ án là việc Toà án chấp nhận đơn khởi kiện cúa đương sự hay 

quyết định khởi tô' của Viện kiểm sát bằng việc vào sổ thụ lý vụ án. Kh i vụ 

án đã dược thụ lý, nó xác định trách nhiệm cúa Toà án phải giải quyết vụ án 

đó; vì vậy trước khi thụ lý. Thẩm phán phải xem xét những điều kiện sau:

- Người nộp đơn có quyển khới kiện hay không?
Toà án chỉ thụ lý đơn kiện khi người nộp đơn có quyền khởi kiện. 

Trong vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, naười nộp đơn kiện 
phái là người lao động đã đủ 15 tuổi trớ lên. Nếu người lao động chưa đủ 15 

tuổi thì phải thông qua người đại diện hoăc người giám hộ của họ. Nếu 

người nộp đơn dược người lao động uỷ quyén thì phải có giấy uỷ quyền hợp 

lộ và người được uỷ quyển không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 22 

PLTTGQ CTCLĐ .

- Đơn khởi kiện đã làm đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 

PLTTG Q CTCLĐ  hay không.
Nếu đơn kiện làm không đúng theo quy định của pháp luật Thẩm phán 

phái hướng dần cho đương sự làm lại. Trường hợp đương sự cố tình không 
làm lại đơn kiện theo hướng dẫn, Thẩm phán có quyền trả lại đơn kiện.

- Sự việc đã được H ộ i đồn ẹ hoà giải cơ sở hay hoà giải viên lao động 

hoà g iả i chưa.
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Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đổng lao độns không hắt 

buộc phải qua hoà giải tại cơ sở, nhưng nếu các đưcmc sự đã thóng qua h<oà 

giái cơ sở giải quyết, thì Toà chỉ thụ lý khi hoà giải không thành. V ì vậy 

Thẩm phán phải hỏi xem sự việc đã được hoà giải tại cơ sờ chưa; nêu đã qua 

hoà giải tại cơ sở, Thẩm phán phải yêu cầu đương sự nộp biên bàn hoà gaải 

không thành vì khi đó mới có cơ sở để thụ lý.

- Thời hiệu khởi kiện cỏn hav hết.

Thời hiệu khởi kiện đôi với tranh chấp về đơn phương chàm dirt hựp 

đổng lao động là một nãm kê từ ngày phát sinh tranh chấp; nhưng nêu sự 

việc đã qua hoà giải tại cơ sở thì thời hiệu khởi kiện chí là 6 thánu ké từ 

ngày hoà giải không thành. Cần lưu ý, nếu đã qua một năm kể từ nsày phát 

sinh tranh chấp, người bị đơn phương chấm dứt hợp đổns lao độna mới yêu 

cầu hoà giải viên lao động hay Hội đồng hoà giải cơ sở hoà giải và việc hoà 

giải đó không thành, đương sự khởi kiện đến Toà án thì cũng bị coi là đã hết 

thời hiệu khởi kiện.

- Sự việc có thuộc thâm quyền qidi quyết cùa Toà án mình khônịi.

Nhìn chung, các tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đổng lao

dộng đéu thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. Tuy nhiên Thám phán 

phải xem việc kiện đó thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huyện, hay Toà 

án cấp tỉnh. Toà án cấp huyện chỉ thụ lý các vụ tranh chấp về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động không có yếu tố nước ngoài. Còn các vụ án 

đơn phương chấm dứt hợp đổng lao động thuộc loại tranh chấp lao động 

tập thể, hay tranh chấp lao động cá nhân nhưng có yếu tô' nước ngoài thì 

thuộc thẩm quyền của Toà án cấp tỉnh. Ngoài ra còn phải cãn cứ vào Điều 

13, Điều 14 P LT T G Q C T C LĐ  để xác định thẩm quyển của Toà án (thấm 

quyển theo sự thỏa thuận của các bên hoậc theo sự lựa chọn cúa nguyên 

đơn).

Trên thực tế có một số loại hợp đồng dịch vụ sử dụng sức lao động gẩn 

giống như hợp dồng lao động. V ì vậy cần phân biệt quan hệ tranh chấp trong 

vụ kiện đó phát sinh từ hợp đồng lao động, hay hợp đồng dân sự. Nếu là hợp 

đổng dân sự thì phải chuyển cho Thẩm phán phụ trách dân sự (nếu là Toà án 

cấp huyộn), hay Toà dân sự (nếu là Toà án cấp tinh) giải quyết.

- Sự việc đã được g iải quyết bảng bản án, hoặc quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Toà án, hay quyết định của cơ quan cổ thẩm quyền khác 
chưa. Toà án chỉ thụ lý những vụ việc chưa được giải quyết bàng bản án
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hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cua Toil án, hay quyết định của cơ 

quan co thẩm quyển khác.

3.3. Xác minh, thu tháp chứng cứ

3.3.1. Xác định hướng điéu tra

Một vụ án lao động được giái quyết đúng hay sai phụ thuộc rất nhicu 

vào kháu xác minh, thu thập chứng cứ. Theo quy định cùa pháp luật đương 

sự phái có nghĩa vụ cung ciíp tài liệu chime cứ dế báo vệ quycn và lợi ích 

hợp pháp cùa mình (Điểu 2 PLTTGQCTCLĐ). Tuy nhiên do trình dộ hiểu 

biết pháp luật của các đương sự (nhất là đươni! sự là người lao động) còn hạn 

chế. nên trong nhũng trường hợp cán thiết. Toà án tiến hành xác minh, thu 

thập chứng cứ.

Đe việc xác minh thu thập chihm cứ (lạt két quả, Thẩm phán phái xác 

định hướng điéu tra. Muốn thê phai xuất ph.it từ những căn cứ cùa việc chấm 

dứt hựp đổng lao động; yêu cẩu cúa các diri'Tia sự và những quv phạm pháp 

luật điếu chinh quan hệ tranh chấp dó.

* Đối với trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao 

dộng theo Điều 17 BLLĐ . cần điều tra nhữnii vân dể chú yếu sau:

- Doanh nghiệp có thay mới một phấn hoặc toàn bộ máy móc thiết bị 

có nànn suất lao động cao hơn không?

- Doanh nghiệp có thay đổi một khâu, hoặc toàn bộ quy trình sản xuất 

tiên tiến có năng suât lao dộng cao hơn không ’
- Doanh nghiệp có thay đổi sán phám, hoặc cơ câu sàn phấm dẫn đến 

sử dụng lao động ít hơn không?

- Doanh nghiệp có sử dụng còng nghệ tiên tiến, có năng suất, chất 

lượng cao hơn thay thế công nghệ lạc hâu khổng?

- Doanh nghiệp có thay đổi cơ cấu tổ chức, sáp nhập, giải thể một bộ 
phận của đtm vị không?

Đày là những điểm mâu chôì phải làm rõ đế có cơ sờ kết luận doanh 

nghiộp có thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ không. Nếu có sự thay đổi cơ cấu 

hoẠc cõng nghệ thì phải điều tra xem ngoài công việc người lao động đang 

làm theo hợp đồng còn có cõng việc khác để bố trí người lao động làm 

không? Người lao động đã được đào tạo lại trước khi chuyển họ sang làm 
việc khác không?

* Đối với trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động theo Điểu 38 BLLĐ , cần điều tra:
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+ Người lao động có thường xuyên khống hoàn thành cône việc dược 

giao hay không?

- Thời gian không hoàn thành công việc được giao?

- Lý do không hoàn thành? (việc không hoàn thành do lỗi cúa neười 

lao động, hay của neười sử dụne lao động, hay do khách quan mà người lao 

động không hoàn thành côns việc)

+ Người sử dụng lao động khi đơn phươna châm dứt hợp đổng lao 

động có báo cho người lao động biết trước không? thời gian báo trước là hao 

nhiêu ngày?

+ Tinh trạng cùa người lao động khi bị đơn phương chấm dứt hợp đổng 

lao dộng (người lao động có đang phái điều trị do ốm đau, hay do tai nạn lao 

động, hay do bệnh nghể nghiệp không? việc điều trị này do người lao động 

tự nghi để điều trị hay do chỉ định cúa thầy thuốc. Người lao động đang đi 

làm hay đang nghi phép, nghi việc riêng. V iệc nghi này có được phép cúa 

người sử dụng lao động hay không? người lao động là nữ có phái đang có 

thai hay đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi v.v.)

Đây là những điểu cơ bản đê xác định quyết định đơn phương châm 

dứt hợp đồng lao động đúng hay sai.

* Trường hợp người sử dụng lao động châm dứt hợp đồng lao động với 

lý do hết hạn hợp đồng, hay do hai bên thoá thuận châm dứt hợp đồng lao 

động, nhưng người lao động không đồng ý với lý do đó, thì cần điếu tra làm 

rõ một sô' vấn để sau:

- Hợp đồng ký kết từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào?

- Sau khi hết hạn hợp đồng hai bên có ký lại hợp dồng không? Nếu 

người lao động vẫn làm việc nhưng hai bên không ký lại hợp đồng, thì vì sao 

không ký lại hợp đồng?

- Người !ao động có thuộc diện biên chế trước đây chuyển sang ký hợp 

đổng lao động không?

- Nếu người lao động thuộc biên chế trước đây, tại sao khổng chuyển 

sang ký hợp đổng không xác định thời hạn, mà lại ký hợp đồng có thời hạn?

- Kh i người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trao đổi 

trước với người lao động không? nếu có trao đổi thì quan điểm của người lao 

động vể việc đó như thế nào?

* Trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với 

lý do người lao động vi phạm nội quy như hút thuốc, uống rượu, đánh nhau
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trong giờ làm việc... Nếu người lao độna không đổng ý với những lý do trên, 

cán thu thàp xác minh nhữmi ehúne cứ đê chứng minh có. hay không có sự 

việc՝ đó.
3.3.2. Những chứng cứ cấn thu thập đe g iả i quyết hậu quả của việc 

đơn phương chám dírt hợp đóng lao động
-  Lươn LI cua rnurời lao đ ộ iìíĩ th eo  hợp dóng;

- Lươnu thực tè nuười lao dộnsi dược hưừng;

- Các chẽ độ khác cùa người lao độnt> được quy định trong thoá ước 

tập the (chê độ nghi phép, ngày tết, ngày lỗ, di du lịch, tiền ăn trưa v.v...);

- Thời gian người lao độns làm việc cho người sử dụng lao động;

- Neười lao dộne đã nuhi hết phép chưa, nếu chưa thì còn bao nhiêu 

ngày phép:

- Nsười sử dụng lao động có đórm báo hiếm xã hội cho người lao động 

khônu? đóng đáy đù, hay thiếu:

- Níiười sứ dụng lao độna đã thanh toán cho người lao động những 

khoán gì khi chấm dứt hợp đồng lao động?

- Quan điếm cùa người sứ dụng lao động vể việc giải quyết các yêu 

cẩu cùa người lao động.
J.3.3. Biện pháp xác m inh, thu thập chứng cứ
- Thông báo cho bị đơn và những người có quyển lợi, nghĩa vụ liên 

quan biết nội dung đơn kiện và yêu cầu bị đơn, người có quyển lợi, nghĩa vụ 

liên quan gửi cho Toà án ý kiên của mình bane văn bán về đơn kiện và các 

tài liệu khác có liên quan đến việc giúi quyết vụ án.

- Yêu cầu các đuơng sự nộp bán hợp dồng lao động thoả ước lao động

tập thê, bảng lương và các chứng cứ khác có liên quan.

- Lây lời khai đưưng sự. Cần lưu ý kill lấy lời khai cần hỏi rõ những

vấn đề mà các đương sự khai không thống nhất.

- Lấy lời khai nhàn chứng. Chi lấy lời khai nhân chứng về nhũng vấn

để các bên đương sự khai không thông nhất với nhau.

3.4. Nghiên cứu hồ sơ

Nghiên cứu hồ sơ là một phần quan trọng trong việc xét xứ vì chỉ khi

nầm vững hồ sơ, đỏi chiếu với pháp luật về nội dung cũng như pháp luật về

tố tụng đê xem xét hồ sơ đã đủ chứng cứ chưa mới có thể đề ra phương án 

hoà giải cũng như giải quyết vụ án có hiệu quả.

Kh i nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán phải đối chiếu với Điều 15, Điểu 40,
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Đicu 41 PLTTGQ CTCLĐ  để xem có phai chuyên hồ sơ cho Toà án khác, 

liay có phải tạm đình chi, hav đình chí giái quyết vụ án không. Trưừnc hợp 

không phải ra các quyết định trên. Thám phán phái đỏi chicu với Điéu 1 7, 

Điểu 36, Điéu 38, Điều 39 B LLĐ  xem việc đơn phương chấm dứt họp đồng 

lao động đúng hay sai, tiếp đó phái đối chiếu với Điển 41, Điểu 42 B LLĐ  và 

các điều luật có liên quan đến các yêu cầu cùa các dương sự như các điếu 

luật về việc giải quyết tiền lươne, thòi giờ làm việc, thời eiờ nghi ngơi v.v... 

để để ra hướng hoà giải cũng như ciái quvết vụ án.

* Phương pháp nghiên cứu hồ sơ:

- Trước hết nghiên cứu đơn khởi kiện của nguyên đon đế năm vững 

những yêu cầu cùa họ, nghicn cứu quyết định dơn phương châm dứt hợp dồng 

lao động đê’ xác định lý do của việc đơn phương châm dứt hợp đổng lao dộng.

- Nghiên cứu lời khai của các đương sự đê rút ra những điếm các 

đương sự đã thống nhất với nhau, những điếm còn mâu thuẫn.

- Nghiên cứu lời khai nhân chứng. Đ i sâu nghiên cứu những diêm mà 

nguyên đơn, bị đơn khai mâu thuẫn với nhau, để từ lời khai của nhân chứng 

xem xét đánh giá có thể chấp nhận hay không chấp nhận lời khai cùa 

nguyên đơn, bị đơn về sự việc nào đó.

- Nghiên cứu các chứng cứ khác: bán hợp đồng lao động, thoá ước lao 

động tập thể, nội quy lao động v.v.

Kh i nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán phái sứ dụng phương pháp tổng hợp, 
so sánh, đánh giá các chứng cứ đã thu thập được và cần ghi chép những điểm 

cơ bản của vụ kiện, những bút lục cần thiết cho việc giải quyết vụ án, những 

bút lục cần phải trích dẫn tại phiên toà cũng như trong bán án... Thấm phán 

nghiên cứu hồ sơ phải xây dựng được một tiểu hồ sơ ricng cho mình; tiêu hồ 

sơ phải phản ánh được những yêu cầu kiện tụng cúa các đương sự, những 

chứng cứ và cơ sở pháp lý đế giải quyết vụ án đó.

3.5. Hoà giải
Hoà giải trong việc giải quyết các vụ án lao động nói chung, vụ án về 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nói riêng là thủ tục tố tụng bắt 

buộc. Nhiểu trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp 

đổng lao động đối với năm, sáu chục người lao động, có khi hàng trám người 

lao động, nhưng do có phương pháp hoà giải tốt nên Toà án không phải đưa 

ra xét xử, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, tiền của các cơ quan 

tiến hành tố tụng và của các bên tranh chấp lao dộng.

586



Đè hoà giải có kết quà đòi hỏi Thẩm phán phái nắm vững được hổ sơ 

vụ án. nám vững nguvèn nhân phát sinh mâu thuẫn, các yêu cầu của các 

dươne sự, yêu cáu nào phù hợp pháp luật, yêu cầu nào khôna đúng pháp 

luật. Thám phán phái nám dược tâm lý của ne ười lao động và ncười sử dụng 

lao độnu và phái có phương pháp hoà íiiái. Tuỳ tìrne trường hợp Thẩm phán 

có thô phán tích đế các bên đươne sự thấv dược sự đúng sai của Thẩm phán; 

Cũno cỏ trường hợp phái gập riêiiíi từn» bẽn dương sự đê phân tích mặt 

mạnh, mật yếu của họ. lý aiải cho họ biết được sự hơn thiệt trong các yêu 

cầu của họ. dựa trên cơ sờ pháp luật đô phân tích cho đương sự biết yêu cầu 

nào của họ đúng, ycu cầu nào khônc đúng. Khi hoà giải phái mém dẻo. 

nhưno phải trên nguyên tác đúrm pháp luật, tránh đê cho các dương sự hiếu 

lầm Thám phán, thiên lệch vé một bên. Phái kiên trì hoà giải, nhưng cũno 

phải biết khá nãnc và tiến triển của việc hoà giải đê tránh tình trạne kéo dài 

thời eian mà không có kết quà.

Thỏns thườnu trong các vụ án vé dơn phương chấm dứt hợp đồng, 

Thám phán hoà giái theo một số hướng sau:

+ Nếu xét thây việc đưn phương chấm dứt hợp đổng lao động cùa 

người sử dụnc lao động là trái pháp luật thì: trước hét phái xem xét nhu cầu 

của doanh nghiệp có cần phái tiếp tục tuycn lao dộns không. Mức độ mâu 

thuần tíiữa người sử dụng lao động và neười lao độna, nguyện vọng của 

người lao động... đế hoà giái người sử dụng lao động nhận người lao động 

trớ lại làm việc và bồi thườns cho người lao độrm những ngày không được 

làm việc, hoặc hoà giúi đê người lao độniỉ cũnc đồng ý chấm dứt hợp đồng 

lao động, nhưng người sứ dụng lao độns phái có trách nhiệm bổi thường, trợ 

cấp thôi việc và giái quyết các quyền lợi khác cho người lao động (nếu có).

* Trường hợp xét thây việc chấm dứt hợp đồng lao động cùa người sử 

dụng lao động là đúng, thì cần phân tích cho người lao động thấy được vấn 

đề và trong trons trường hợp này chi nên hoà giải theo hướng các bên thoả 

thuận về việc giải quyết quyền lợi cho người lao động.

3.6. Xét hỏi

Phán xét hói là đẽ thấm tra lại toàn bộ các chứng cứ đã thu thập được 
truớc khi xét xứ.

Thõng thường trong các vụ án vể đơn phương chấm dứt hợp đồng ỉao 

động phần xét hỏi cần làm rõ những vấn đề sau:

- Người lao động và người sử dung lao động giao kết loại hợp đồng gì?
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- Công việc người lao động phải làm theo hợp đồng lao động;
- Thời gian hợp đồng lao động còn hay hết;

- Người lao động có thuộc diện trong biên chê trước đây chuyến sa.ng 

giao kết hợp đổng lao động không;

- Lý do người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao

động;

- Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng 

lao động có bàn bạc với Ban chấp hành công đoàn cơ sở không?

- Quan điểm cúa Ban chấp hành công đoàn cơ sờ đối với việc người sứ 

dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như thê nào?

- Quan điểm cùa người lao động đối với việc bị chấm dứt hơp đồng lao 

động như thê nào?

- Người sử dụng lao động có báo trước cho người lao độniĩ biết việc 
chấm dứt hợp đồng lao động không. Thời gian báo trước là bao lâu;

- Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động đã 

giải quyết những chế độ gì cho người lao động;

֊ Yêu cầu của người lao động;
֊ Quan điểm của người sử dụng lao động về các yêu cầu cứa người lao

động;

3.7. Nghị án

Khi nghị án cần thảo luận:
- Quan hệ pháp luật đang tranh chấp: chấm dứt hợp đồng lao động 

theo Điểu 17, 36, 38 BLLĐ ;

- V iệc chấm dứt hợp đổng lao động đúng hay sai? Lý  do?

- Nhũng yêu cầu nào của nguyên đơn được chấp nhận, yêu cầu nào 

không được chấp nhận. Lý  do;
- Có cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không? Nếu có thì áp 

dụng biện pháp nào?
- Những quyết định nào cần tuyên cho thi hành ngay?

- Án phí lao động sơ thẩm;

3.8. Bản án

3.8.1. Phần mở đầu
Đối với phần này bản án lao động nào cũng tương tự như nhau và 

thường đã có mẫu in sẵn, Thẩm phán chỉ cần điền những dữ kiện cần thiết 

vào chỗ trống.
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3.S.2. Phán nội dung
Phần nàv gồm những điếm sau:

3.H.2.1. Tóm tắt nộ i մաւՀ vụ án:

Phái trình bày được diễn biến phát sinh vụ án một cách khách quan, 

trung thực. Phái nêu được đầy dú các yêu cấu kiện tụníỉ của nguyên đơn, 

quan diêm cùa bị đơn về nhữntỉ yêu cầu đó. Nêu vụ án có những người có 

quyển lợi. nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập, hay bị đơn có yêu cầu 

phán tô thì phai nêu dầy đú những yêu cầu đó.

Thực tô phần này mỗi bán án viết một cách khác nhau, nó phụ thuộc 

vào nội dung cùa vụ án và cách viết cua time Thẩm phán. Nhung dù cách 

viết như thê nào cũng phái đạt yêu cẩu như trên. V ì vậy, theo chúng tôi cách 

viết tốt nhất là trình bày một cách tống hợp diễn biến của vụ án theo thời 

gian, không gian cho gọn và theo một trật tự nhất định giúp cho người đọc, 

người nahe dẻ nám bát một cách đầy dù nội dung vụ án.

Đối với vụ án về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, phần tóm 

tắt nội dung vụ án phái nêu được những điểm chú yếu sau:

- Niiày, thárm, năm người sứ dụng lao động ký hợp đổng lao động với 

người lao động; thời hạn hợp đồng lao động; công việc làm, mức lưưng, các 

c h ế  đ ộ  k h á c  ( n ê u  c ó ) .

- Quá trình thực hiện hợp đồng lao động của người lao động.

- Ngày tháng năm người sử dụng lao động ra quyết định chấm dứt hợp 

dồng lao dộng; lý do châm dứt hợp đồng lao dộng.

- Quá trình giái quyết việc chấm dứt hợp dồng lao động giữa người lao

động và người sứ dụng lao động tại doanh nghiệp (nêu có) như:

+ Sự thương lượng lỉiìra người lao clộnỉỉ va người sử dụng lao động;

+ Sự hwà giái của Hội dồng hoà giái cơ sớ hay hoà giải viên lao động;

- Yêu cầu kiện tụng cúa người lao động.
+ Trở lại làm việc;

+ Yêu cầu bồi thường những ngày không được làm việc;

+ Giủi quyết các quycn lợi khác như tiền phép, tiền thưởng...

Hay:

+ Đồng ý chàm dứt hợp đổng lao động;

+ Yêu cầu đòi bồi thường nhữrm ngày khỏng được làm việc, đòi trợ

cấp thỏi việc, đòi trợ cấp tìm việc làm mới...

+ G iài quyết các quyén lợi khác như tiền phép, tiền thường...
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- Quan diểm cúa người sử dụng lao động vé những yêu cầu trên của 
rmười lao động.

- Tóm tắt quan đicm của luật sư về v iệ c  giái quyết vụ án (nếu có)
- Tóm tắt quan điểm cùa Ban chấp hành công đoàn về việc aiái quyết 

vụ án (nếu có).

- Tóm tát quan điếm của Viện kiếm sát nhân dân về việc giúi quyết vụ 

án (nếu có). Có bản án trình bày phán quan điếm cùa Viện kiếm sát vé việc 
giải quyết vụ án sau phần nhận định của Hội đồng xét xử và khôníi có một 

nhận xét phân tích sì; theo chúníỉ tôi nên trình bày phần quan diem của đại 

diện Viện kiêm sát vể việc eiái quyết vụ án sau phần tóm tắt quan đi cm cúa 

luật sư, vì Hội đổng xét xứ chi phân tích, đánh giá, giải quyết vụ án sau khi 

dã nu he ý kiến của tất cá những người tham sia tô' tụne và ý kiến của đại 

diện Viện kiêm sát nhân dân. Do vậy phán nhận định của Hội dồnsi xét xử 
cũIIa cần có nhữnu đánh aiá nhát định vé quan điểm của Viện kiêm sát nhân 

dân, nhất là trong trường hợp Hội đổng xét xứ không chấp nhận để xuất của 
Viện kiếm sát nhân dàn.

3.8.2.2. Nhận đ ịnh của H ộ i đồiìíỊ xét xử

Bán án có tính thuyết phục giáo dục hay khổng phụ thuộc rất nhiều 

vào phần nhận định, nên phần nhận định phải sắc bén, chính xác và có cư 
sớ pháp lý. Phần nhận định phái thê hiện dược hướns giái quyết cua Hội 
đổng xét xứ. V ì vậy giữa phần nhận định và phần quyết định phái phù hợp 
nhau.

Nhận định là việc trên cư sớ các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên 

toà và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xứ phân tích, đánh giá 

những yêu cầu của các bên dưưng sự cũng như những quan điểm, giải pháp 
của luật sư, Viện kiếm sát nhân dân để đưa ra đúng hay sai, chấp nhận hay 
không chấp nhận, chấp nhận một phần hay chấp nhận toàn bộ các you cầu và 
các giái pháp đó. Cần tránh tình trạng phẩn nhận định nêu lại toàn bộ nội 
dung vụ án, vì như vậy sẽ trùng lặp với phán tóm tát nội dung vụ án làm cho 

bán án dài dòng mà không có tính thuyết phục.

Phần nhận định cùa bản án phái thể hiện đầy đủ quan diêm của Hội 

đồng xét xứ vé việc đánh giá chứng cứ. vé việc áp dụng pháp luật. V ì vậy khi 

cùng một vấn đề các đương sự dưa ra các chứng cứ khác nhau, thì trong phần 

nhận định phái phân tích đánh giá tính pháp lý, tính chân thực, khách quan 

cùa tùng chứng cứ, cũng như sự phù hợp cúa các quy phạm pháp luật với các
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quan hộ pháp luật đang tranh chap, dế từ dó chãp nhận hay không chấp nhận 

nhữne chúm II cứ. những quy định mà các đươ!ií> sự nêu ra.

Đối với vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, phán nhận 

định phải nêu rõ: dựa vào cơ sư pháp lý nào. chứng cứ nào đế cho rằng việc 

dcm phươne chấm dứt hợp dổniỉ ià dúm», hay sai; những yêu cầu cúa nguyên 

đơn và những phúc đáp cua bị dom. cái nào dúna, cái nào sai; cơ sở pháp lý 

đế eiai quyết nhữnu yéu cầu nà) như thê nào.

3.8.3. Phán quyết định

Đáy là phần rất quan trọn2 cùa bán án. V iệc đúng sai cúa quá trình xét 

XƯ căn cứ vào phần quyết dinh cua hán án đẽ đánh giá. Các đương sự cũng 

như mọi cá nhân, tổ chức dựa trẽn nhĩrrm quyết định cụ thể cùa bán án để thi 

hành, vì vậy phán quyết định phai cụ the. rõ ràng. Trong phẩn quyết định 

phái viện dẫn các điểu luật áp dụne dế eiái quyết vụ án. Đối với vụ án đơn 

phưưnc chấm dứt hợp đồng lao dộnii. thường áp dụng các Điểu 

17,37.38.39.41.42 BLLĐ . Nghị định 72/CP ngày 31-10-1995, Nghị định 

198/CP ngày 31-12-1994; Nghị định 197/CP ngày 31-12-1994 của Chính 

phu và Thõnu tư số 21/TT ngày 12-10-1996 cua Bộ Lao  động-thương binh 

và xã hội...

* C á c  quyết d ịn lì cụ thè:

- G iữ  nguyên quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay 

huv quyết định đó.

- Quyền và nghía vụ cụ thè cua các bèn, ví dụ buộc người sử dụng lao 

động nhận neười lao động trở lại làm việc. Người sử dụng lao động phải bồi 

thường những ngày người lao động khóm: được làm việc kể từ ngày, tháng, 

năm don neàv, tháng, nám.

- Án phí sư thám.

- Quyền khána cáo cùa các dươniỉ sự.

4. TH Ủ  TỤC GIẢI Q UYÊT  CÁC c u ộ c  Đ ÌNH  CÔNG

4.1 Thời điếm có quvén đình công

Khoán I Điéu 172 B LLĐ  naày 23/6/1994 quy định:

Trong trườna hợp tập thế lao độnn khônụ đồng ý với quyết định của 

Hội đổng trọng tài lao dộne, thì có quyền yéu cáu T A N D  giải quyết hoặc 

đình cone"c
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Điều 79 Pháp lệnh Thù tục giài quyết tranh cháp lao động ngày 

11/4/1996 cụ thể hoá như sau:

"Sau khi có quyết định cúa Hội đổng trọns tài lao độnII cấp tinh vé 

việc giải quyết tranh chấp lao động tập thế, mà tập thế lao động vẫn khỏng 

đồng ý và cũrm không yêu cầu T A N D  giải quyết thì có quyền đình côn tí.

Đối với tập thể lao động ớ doanh nshiệp khồns được đình cônti theo 

danh mục do Chính phủ quv định mà không dồng ý với quyết định cúa Hội 

đồng trọng tài lao động cấp tinh thì có quyền yêu cầu T A N D  giái quyét (heo 

thủ tục thứ nhất của Pháp lệnh này"(Pháp lệnh thủ tục giái quyèt các VII an 

lao động)

4.2. Thú tục chuẩn bị đình công, hơãn hoậc ngừng đình cõng.

Khi khônc đồng ý với quyết định cùa Hội đồng trọng tài mà không 

yêu cầu TAN D  giải quyết và tập thê lao động hay Ban chấp hành công doùn 

cơ sớ (hoặc công đoàn lâm thời) khởi xướng đình cỏna thì thú tục chuẩn bị 

đình công được bắt đáu tiến hành.
Cuôc đình công dược coi là do tập thế lao dộns khởi xướng khi phái 

có ít nhất 1/3 số lao động trong doanh nghiệp, nếu việc đình công được 

tiến hành trong doanh nghiệp hoặc quá 1/2 số người lao động trong một 

bộ phận cơ cấu của doanh nghiệp nếu việc đình công được tiên hành 

trong bộ phận đó đề nghị việc đình công. Trong trường hợp Ban chấp 

hành công đoàn khới xướng đinh công hoặc khi có đú sò' lượng lao dộng 

nói trẽn đề ntĩhị đình công thì công đoàn phái tố chức lấy ý kiến tàp the 

lao động bằne cách bó phiếu kín hoặc lấy chữ ký để xác định số người 

tán thành dinh công. Nếu quá nửa số lao động đồng ý thì công đoàn quyết 

dinh và lãnh dạo dinh cóng.

Trong trường hợp quá nửa tập thế lao động tán thành việc dinh công 

mà Ban chấp hành công đoàn (hây cđn thiết phái lây lại ý kiến tủa tập thê 

lao động thì tổ chức lấy lại ý kiến trong thời hạn 3 ngày kê từ ngày có kết 

quả lấy ý kiến lần trước. Nếu quá nửa tập thê lao động vẫn tán thành việc 

đình công thì Ban chấp hành công đoàn phái quyết định và lãnh đạo đình 

công (Điều 81 Pháp lệnh). Như vậy, có thể thấy việc quyết định và lãnh đạo 

đình công vừa là quyển vừa là nghĩa vụ của tổ chức công doàn.

Sau khi quyết định việc đình công, Ban châp hành công đoàn cử đại 

diện nhiều nhất là 3 người để trao bản yêu cầu cho người sử dụng lao động, 

đồng thời gửi một bản thông báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh và một bán
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thổn» báo cho Liên đoàn lao động cap tỉnh. Bán yêu cầu, bản thông báo phái 

nêu rõ các vấn dề bát đồnu iiiữa tập thê lao động và người sứ dụng lao động, 

nội dung yêu cầu iĩiái quyết, kết qua bỏ phiếu hoặc lây chữ ký tán thành 

đình công và thời điểm bát đầu đình công. Việc trao bán yêu cầu, gửi bản 

thông báo phái được tiến hành chậm nhát là 3 ngày trước ngày bắt đầu đình 

công dược án định trong hán yêu cáu, bán thông báo (Điểu 82 Pháp lệnh)

Trong trường hựp xét thây đình công có ncuy cơ gây thiệt hại nghiêm 

trọng cho nền kinh tê quốc dàn, an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng, 

Thú lướng Chính phủ có quyển ra quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình 

công và giao cho cơ quan Nhà nước có thắm quyền phối hợp với công đoàn 

cùng cáp iiiáĩ quyết. Nếu tập thê’ lao độrm khống nhất trí với việc giái quyết 

tranh chấp cua cơ quan Nhà nước có thám quyền thì có quyền yêu cầu Toà 

án giai quyết (Điều 86 Pháp lệnh).

4.3 Cãn cứ đè cõng nhận cuộc đình cỏng hợp pháp hoặc tuyên bô 

cuộc đình công bát hợp pháp

Việc tuyên bố cuộc đình cỏne là hợp pháp hay bất hợp pháp có ảnh 

hướng rát lớn đến kết quá giái quyết tranh chấp lao động tập thê và giái 

quyết hậu quả pháp lý cúa cuộc dinh công. V ì vậy, phải dựa trẽn những cân 

cứ nhất định, đình công dược coi là hợp pháp khi thoà mãn các điểu kiện sau 

đây:

- Phát sinh từ tranh chấp lao độrm tập thê và trong phạm vi quan hệ lao

độllg
- Tập thò lao động không đồng ý với quyòt định của Hội đồng trọng tài 

lao động cấp tinh mà không yêu cầu Toà án giái quyết

- Do tập thể những người lao dộnu làm việc tại một dơanh nghiệp tiến 
hành trong phạm vi doanh nghiệp đó

• Đám bảo các quy định cúa pháp luật vẻ chủ thế, trình tự, thú tục tiên 
hành đình công

- Doanh nghiệp khòng thuộc danh mục doanh nghiệp phục vụ công 

cộng, doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh té quốc dân hoặc an ninh quốc 
phòng do Chính phú quy định

- Không vi phạm quyết định vé việc ngừng hoặc hoãn đình công của 

Thu tướng Chính phủ
Đình công bất hợp pháp là đình công vi phạm một trong các quy định 

nói trên.
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4.4. Thủ tục nộp đơn, thụ lv đơn yèu cầu giái quyết cuộc đình còng

4.4.1. Quyến yêu cấu Toà án g iả i quyết cuộc đ ình cóng

Điều 87 Pháp lệnh quy định: "Trước khi bắt đầu đình công, trong quá 

trình đình công hoặc sau khi đã ngừng đình công, Ban chấp hành công đoàn 

cơ sở có quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp 

pháp, người sử dụng lao động có quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu kết luận 

tính bất hợp pháp của cuộc đình công.

Trước khi bắt đầu đình công hoặc trong quá trình đình công, cơ quan 

lao động cấp tinh. Liên đoàn lao động cấp tỉnh có quyền gửi vãn bản đến 

Toà án yêu cầu kết luận cuộc đình công là hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Viện 

kiểm sát nhân dân có quyền khới tô' để yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình 

công là bất hợp pháp"

Chủ thể yêu cầu giải quyết đình công cũng phái thực hiện một số 

nghĩa vụ nhất định. Điểu 90 Pháp lệnh quy định: "Ban chấp hành công đoàn 

cơ sở, người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng 

cứ cần thiết theo yêu cầu của Toà án trong quá trình giải quyết đình công và 

phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, chứng cứ đó. Nếu 

cơ quan lao dộng cấp tỉnh, liên đoàn lao động cấp tính yêu cầu hoặc Viện 

kiểm sát nhân dân khởi tố yêu cầu Toà án giải quyết cuộc đình công thì các 

cơ quan đó phải cung cấp tài liệu, chứng cứ.”

Các nghĩa vụ nói trên cúa người yêu cầu tựu trung lại nhằm chứng 

minh rằng các yêu cầu mà họ đưa ra là chính đáng, hợp pháp và có CƯ sở 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Toà án giải quyết vụ việc khôi phục 

quyền lợi, đáp ứng nhu cẩu cho chính bản thân họ.
4.4.2. Đơn yêu cầu

Các chủ thể có quyền yêu cầu Toà án giải quyết cuộc đình công phải 

thể hiện yêu cầu của mình thông qua hình thức văn bản kèm theo đó là các 

tài liệu liên quan đến việc giải quyết đình công. Tuỳ theo chủ thể yêu cầu 

mà đơn yêu cầu có những nội dung khác nhau.

Nếu người yêu cầu là tập thể lao động hay người sử dụng lao động thì 

đơn yêu cầu phải có những nội dung sau:
- Tên, địa chỉ của Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định việc đình 

công; họ, tên, địa chỉ những người lãnh đạo cuộc đình công

- Họ, tên, địa chỉ của người sử dụng lao động

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp nơi tập thể lao động đình công
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- Lý  do

- Yêu cầu của người làm đơn

Kèm theo đơn yêu cầu phải gửi các bản sao bản yêu cầu, bản thông 

báo về cuộc đình công, quyết định của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh 

vé việc giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể và các giấy tờ, tài liệu có 

liên quan đến việc giải quyết cuộc đình công

Người nộp đơn là người sử dụng lao động phải nộp tiền lệ phí theo 
mức quy định

Nếu người yêu cầu là cơ quan lao động cấp tỉnh, liên đoàn lao động 

cấp tinh, Viện kiểm sát khởi tố thì văn bán phải ghi rõ:

- Tên, địa chi của cơ quan yêu cầu; họ, tên, chức vụ của người ký văn 

bản yêu cầu

- Tên, địa chí doanh nghiệp nơi tập thê lao động đình công

- Lý  do yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp

- Các yêu cầu cụ thể

Kèm theo vãn bản yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ liên quan đến 

việc yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp
4.4.3. Thẩm quyên của Toà án, nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm

phán
Toà án có thẩm quyển giái quyết cuộc đình công là Toà lao động 

T A N D  cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp mà tập thể lao động 

đình cống

Khi nhận được đơn yêu cầu của các đương sự, tổ chức, cơ quan Toà án 

xem xét đơn cùng các giấy tờ liên quan và quyết định có thụ lý đơn yêu cầu 

hay không? Nếu thấy vu việc thuộc thẩm quyén của mình và các chủ thể yêu 

cầu theo đúng thủ tục quy định thì Toà án sẽ tiến hành thụ lý. Điều 91 Pháp 

lệnh quy định: "Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, 

Toà án phải xem xét đơn cùng các giấy tờ, tài liệu kèm theo đon yêu cầu. 

Nếu xét thấy việc giải quyết cuộc đình công thuộc thẩm quyền của mình thì 

Toà án vào sổ thụ lý đơn và thông báo cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở, 

người sử dụng lao động, cơ quan lao động cấp tỉnh, Liên đoàn lao động cấp 

tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp biết"

Ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu, Chánh tòa Tòa lao động phân công 

mòt Thẩm phán giải quyết cuộc đình công. Thẩm phán có nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây:
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- Thu thập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ giải quyết cuộc đình conn
- Xác minh tại chỗ

- Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

- Tiến hành hoà giải giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sớ và người sứ 

dụng lao động về việc giải quyết cuộc đình công

- Trong quá trình giải quyết đình công, nếu phát hiện có dấu hiệu tội 

phạm thì Thẩm phán cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát nhân dân xem xét 

khởi tố về hình sự

4.5. Chuẩn bị giài quyết đình còng

Đình công xáy ra không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyển và lợi ích 

các bên trong quan hệ lao động mà nhiều khi gây hậu quá lớn đốn đời sống 

kinh tế, chính trị, xã hội. V ì vậy, việc giải quyết đình công vừa phải đáp ứng 

các yêu cầu chính đáng cùa các bẽn vừa phái đám bảo tính dứt điếm, nhanh 

chóng, khách quan, đúng pháp luật. Đê thực hiện được các yêu cầu nói trẽn, 

việc chuẩn bị giải quyết đình công có vai trò rất quan trọng trong quá trình 

giải quyết đình công.

Nói chung, trong việc chuẩn bị giải quyết đình công cần chú ý những 

điếm sau:

- Về chú thể tham gia giải quyết đình công: Cần kiểm tra và xác định 

cụ thể, chính xác các vân đề liên quan đến chủ thế tham gia giải quyết đình 

công như: địa chỉ, tư cách pháp lý... đặc biệt đối với chủ thê’ là tập thỏ lao 

động, người sứ dụng lao động. Từ việc kiểm tra này mà không công nhận 

những chủ thể không đù tư cách và có những quyết định cần thiết.

- Vé yêu cầu của chú thể: Cần xác định rõ, cụ thê các yêu cầu cứa chủ 

thể khi yêu cầu giái quyết đình công đặc biệt là các ycu cầu !icn quan đến 
quyển và lợi ích cúa họ. V iệc xác định đúng nội dung này rất quan trọng VI 
nó ảnh hưởng đến việc thu thập, xác minh chứng cứ và việc ra phán quyết 

của Toà án khi giải quyết đình công.

- Về chứng cứ: Cần kiểm tra xem những chứng cứ cần thiết cho việc 

giải quyết đình công đã đầy đủ chưa? còn thiếu chứng cứ gì cần phải điều 

tra, thu thập bổ sung thêm? Thẩm phán có thể yêu cầu các chú thể, các cơ 

quan, tổ chức hữu quan cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ. Nếu thấy cân thiết 

thì tiến hành xác minh tại chỗ

Tóm lại, trong giai đoạn này Toà án xem xét lại toàn bộ diễn biến vụ 

tranh chấp lao động tập thể cho đến khi đình công; thu thập, đánh giá chứng
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cứ và ihưc hiện những hành vi cần thiết cho quá trình giải quyết đình công 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 92 Pháp lệnh quy định:

“ N e a y  s a u  k h i  t h ụ  l ý  đ ơ n  y ê u  c ầ u  e i á i  q u y ế t  c u ộ c  đ ì n h  c ó n g ,  C h á n h  

tòa Toà lao động T A N D  cấp tinh phàn cône một Thấm phán giải quyết cuộc 

đình còng.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày thu lý đơn yêu cầu, Thẩm phán 

được phàn cổng giải quyết cuộc đình công phái ra một trong các quyết 

định sau đây:

- Đưa cuộc đình cône ra giải quyết

- Đình chi việc giải quyết đình công” .

Toà án ra quyết định đình chi việc eiái quvết vụ án khi các căn cứ 

quan trọng để giải quyết đình công không còn nữa. Cụ thể trong các trường 

hợp sau:

- Người có yêu cầu rút yêu cầu, Viện kiểm sát rút quyết định khởi tố

- Ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động thoả thuận được 

với nhau vể việc giải quyết đình công trước khi Toà án ra quyết định vể việc 

giải quyết đình công

Trong quá trình giải quyết đình công, nếu xét thấy cần thiết Toà án ra 

quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm hoặc buộc tập thể lao 

động, người sử dụng lao động thực hiện một số hành vi nhất định nhằm đáp 

ứng những yêu cầu cấp bách đê bảo vệ lợi ích cấp thiết của chủ thể hay phục 

vụ cho việc giải quyết đình công.

V iệc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Thẩm phán được phân 

công giãi quyết cuộc đình công hoặc do Hội đồng giải quyết cuộc đình công 

quyết định. Trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải ghi 
rõ thời hạn có hiệu lực của quyết định

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thi hành 

ngay mặc dù có khiếu nại hoặc kiến nghị. Biộn pháp khẩn cấp tạm thời có 

thé bị thay đổi hoặc huỷ bỏ. V iệc thay đổi hay huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp 

tạm thời do Thẩm phán được phân công hoặc do Hội đồng giải quyết 

quyết định.

Ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động có quyén khiếu 

nại, Viện kiêm sát nhân dân có quyển kiến nghị với Chánh án Toà án đang 

giai quyết cuộc đình công vể quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
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thời. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, kiên nghị 

Chánh án Toà án phải xem xét và trả lời.

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chỉ được áp dụng khi 

thật cần thiết và nó không phải là quyết định giải quyết vụ án. Yêu cầu của 

các bên chỉ được giải quyết dứt điểm khi có các quyết định có hiệu lực pháp 

luật của Hội đồng giải quyết đình công

Khi Thẩm phán được phân công giải quyết cuộc đình công quyết định 

đưa cuộc đình công ra giải quyết thì Toà án phải nhanh chóng triệu tập ngay 

một hội nghị hoà giải trước khi mở phiên họp xét tính họp pháp của cuộc 

đình công

4.6. Hội nghị hoà giải

Hoà giải vừa là một giai đoạn, vừa là một thủ tục trong giải quyết đình 

công. Hoà giải có vai trò rất quan trọng trong giải quyết đình công bởi kết 

thúc đình công các bên còn tiếp tục quan hệ với nhau. V ì vậy mục đích của 

giải quyết đình công không chỉ nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp 

các bên mà còn phải tạo điều kiện để các bên tiếp tục quan hệ với nhau trên 

cơ sở sự hiểu biết, tôn trọng lản nhau từ đó tạo ra sự bền vững, ổn định của 

quan hệ lao động và phòng ngừa các xung đột tiếp theo. Hơn nữa bản chất 

của quan hệ lao động là thương lượng, thoả thuận tự nguyện do đó cần tạo 

điều kiện tối đa để các bên tự định đoạt quyền và lợi ích của mình. Điều 97 

Pháp lệnh quy định: "Hội nghị hoà giải được tổ chức dưới sự chù trì của 

Thẩm phán được phân công giải quyết cuộc đình công để Ban chấp hành 

công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động thoả thuận với nhau về việc giải 

quyết cuộc đình công". Vó i ý nghĩa như vậy, Thẩm phán cần nhận thức được 

tầm quan trọng của hoà giải trước khi giải quyết đình công. Trong quá trình 
chuẩn bị cũng như tiến hành hoà giải Thẩm phán cần chú ý kiểm tra lại biên 

bản thương lượng, hoà giải không thành của các giai đoạn trước đó, lý do họ 

không đạt được sự thông nhất. Thẩm phán cần chuẩn bị trước một sô' phương 

ấn hoà giải để tăng khả năng lựa chọn cho các bên, phương án hoà giải cần 

tính đến quyển lợi và dung hoà lợi ích các bên.
4.6.1. Thành phần hội nghị hoà giải
Theo quy định tại Điều 98 Pháp lệnh, những người tham gia hội nghị 

hoà giải bao gồm:

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn, người sử dụng lao động phải có 

mặt tại hội nghị hoà giải
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- Đại diện Viện kiểm sát nhàn dàn, cơ quan lao động cấp tinh, Liên 

đoàn lao động cấp tỉnh có nhiệm vụ tham dự hội nghị hoà giải

Trong trường hợp cần thiết, Toà án có thế mời các chuyên gia vế các 

lĩnh vực hữu quan làm tư vấn tại hội nghị hoà giải. Đây là những người có uy 

tín, có trình độ, am hiểu pháp luật và sàn xuất kinh doanh. Sự có mặt của họ 

tạo ra sự khách quan, tin tưởng cho các bẽn và là một nhân tố quan trọng 

đảm bảo sự thành công của hội nghị hoà giải

Khác với những lần hoà giải trước đây, Toà án triệu tập hoà giải lần 

này để chính các chú thể (Ban chấp hành công đoàn - người sử dụng lao 

động) thương lượng, thoả thuận với nhau về việc giải quyết đình công. V ì 

vậy, trong trường hợp vắng mặt một trong hai bèn thì hội nghị hoà giải phải 

được hoãn. Song do tính chát quan trọng của hoà giải, hơn nữa đây là một 

thú tục trong giải quyết đình công, do đó trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày 

hoãn việc hoà giải, Thẩm phán phải tổ chức lại hội nghị hoà giải
4.6.2. Tiến hành hộ i ngh ị hoà g iả i

Hội nghị hoà giải được tiến hành tai trụ sở doanh nghiệp nơi xảy ra 

đình công hoặc tại trụ sở Toà án. Điều 99 Pháp lệnh quy định:

Tại hội nghị hoà giải, Thẩm phán được phân công giải quyết cuộc đình 

công chịu trách nhiệm tổ chức và chủ trì hội nghị hoà giải.

Sau khi Thẩm phán giới thiệu thành phần tham gia hội nghị hoà giải, 

đại diện Ban chấp hành công đoàn trình bày nội dung tranh chấp lao động 

tập thể, quyết định của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh, lý do không 

đồng ý với quyết định đó, nội dung yêu cầu người sử dụng lao động phải giải 

quyết và đề nghị của tập thê lao động.

Người sử dụng lao động trình bày ý kiến của mình về nội dung yêu 

cầu và đề nghị của tập thê lao động, phương án giải quyết tranh chấp lao 

động tập thể, phương án giải quyết cuộc đình công.

Đại diện cơ quan lao động cấp tỉnh, đại diện Liên đoàn lao động cấp 

tỉnh phát biểu ý kiến của mình về các yêu cẩu và đề nghị của tập thể lao 

động, của người sử dụng lao động; đại diện Viện kiểm sát trình bày ý kiến 

của mình vể việc giải quyết đình công.

Thẩm phán được phân công giải quyết đình công nêu các cân cứ pháp 

luật, giải thích cho các đương sự, tiến hành hoà giải để các bên thương 

lượng, thoả thuận với nhau vé việc giải quyết cuộc đình công.

Trong trường hợp các bên thoả thuận được với nhau vể việc giải quyết
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cuộc đình công thì Thẩm phán lập biên bản hoà giài thành và ra quyết định 

công nhân sự thoả thuận của các bên: Quyết định này có hiệu lực pháp luật 

và được gửi cho đương sự, Hội đồng trọng tài lao động cấp tinh và Viện 

kiểm sát nhân dân. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được với 

nhau thì Thẩm phán lập biên bản hoà giải khôrm thành và buộc người sử 

dụng lao dộne trong thời hạn 3 ngày kế từ ngày lập biên bản hoà giải khống 

thành phải đưa ra phương án mới về việc giải quyết cuộc đình công đê các 

bèn thương lượng với nhau về phương án đó. Nếu không thoả thuận được thì 

Thẩm phán giao cho Ban chấp hành công đoàn trong thời hạn 3 ngày kê từ 

ngày ra quyết định tổ chức láy ý kiến của tập thể lao động về phương án do 

người sử dụng lao động đưa ra. Nếu quá nửa tập thê lao độne đồne ý với 

phương án đó thì Thẩm phán quyết định công nhận sự thoả thuận của các 

bên, nếu quá nửa tập thể lao động không đổng ý thì Thẩm phán ra quyết 

định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình cône, Trong thời hạn 3 

ngày kể từ ngày ra quyết định, Toà án phải mở phiên họp.

Biên bản hoà giải thành hoặc không thành phải có chữ ký của Thẩm 

phán, Thư ký hội nghị và các bên đương sự.

4.7. Phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Toà án chỉ mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công khi hội 

nghị hoà giải khỏng đạt kết quả. Đây là giai đoạn giải quyết cuối cùng về 

cuộc đình công, việc kết luận đình công là hợp pháp hay bất hợp pháp, mức 

độ lỗi của các bên ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của họ 

khi Toà án ra quyết định.
4.7.1. Thành phần tham g ia  phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc 

đình công

Với yêu cầu giải quyết cuộc đình công nhanh chóng, đúng pháp luật, 

đồng thời quyết định của Toà án lại có hiệu lực thi hành ngay, Do đó, Điều 

100 Pháp lệnh quy định: Hội dồng giải quyết đình công gồm 3 Thẩm phán 
Toà lao động TAND cấp tỉnh do một Thẩm phán được phân công giải quyết 
cuộc đình công làm Chủ tịch.

Ngoài ra, còn có sự có mặt bất buộc của các chủ thể liên quan như: 
Ban chấp hành công đoàn, người sử dụng lao động hoậc người đại diện của 
họ.

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ tham gia với chức năng kiểm tra, 

giám sát phiên họp giải quyết đình công.
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4.7.2. T rình  tự xét tính họp pháp cùa cuộc đ ình công

Với tư cách Chú tịch Hội đồnc, Thẩm phán trình bày quá trình giải 

quyết đình cỏntí. diễn hiên và kết quá cùa hội nghị hoà giải. Sau đó, Ban 

châp hành eỏne đoàn cư sớ. người sử dụng lao dộng hoặc đại diện cúa họ 

trình bay them ý kiến của mình. Đại diện Viện kiếm sát nhân dân trình bày ý 

k i ê n  c ủ a  m ì n h  v é  t í n h  h ợ p  p h á p  c ù a  c u ộ c  d i n h  c ô n g .  T r ê n  c ơ  s ở  đ ó ,  c ã n  c ứ  

vào các tài liệu, chứno cứ và quy định của pháp luật Hội đổng giải quyết 

cuộc đình công thào luận, kết luận theo đa số về tính hợp pháp của cuộc

đình côn2 .
4.7.3. Quyết định của Toà án

Khi xem xét, kết luận tính hơp pháp cùa cuộc đình công, Toà án có 

quyền ra các quyết định:

- Cuộc đình công là hợp pháp: Đây là cuộc đình công tuân thú các quy 

định tại khoản 1 Điều 80 Pháp lệnh. Trong trường hợp này, tiền lương và các 

quyến lợi khác của người lao động được giai quyết theo Điều 2 Nghị định 58 

CP ngày 31/5/1997.

- Cuộc đình công là bất hợp p h á p :  Đây là cuộc đình công vi phạm một 

trong các quy định của pháp luật về dinh công hợp pháp. Trong trường hợp 

này Toà án buộc tập thè lao động ngùng đình công và căn cứ vào lỗi của các 

bên đê quyết định việc trá lương cho người lao động theo quy định tại Điểu 

3 Nghị định số 58/CP.
Những người lao động không tham gia đình công mà phải nghỉ việc 

vần được trá lương theo mức do hai bèn thoả thuận, nhưng không thấp hơn 

mức lương tôi thiếu do Nhà nước quy định.

4.8. Thủ tục giải quyết khiêu nại quyết định giải quyết cuộc đình

công

Quyết định cùa Toà lao động T A N D  cấp tỉnh về cuộc đình công có 

hiệu lực thi hành ngay. Trong thời hạn 3 ngày Ban chấp hành công đoàn cơ 

sỏ và người sử dụng lao động có quyèn gửi đơn khiếu nại đối với quyết định 

này lên Toil phúc thẩm T A N D  tối cao.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhàn được hồ sơ giải quyết cuộc 

đình cõng, một tập thê gồm 3 Thẩm phán do Chánh toà Toà phúc thẩm 

T AN D  tối cao chỉ định phải giải quyết xong khiếu nại. Quyết định của Toà 

phúc thẩm T A N D  tối cao là quyết định cuối cùng về cuộc đình công.

601



P H Ầ N  T H Ứ  BẢY

PHẨN PHỤ LỤC■ ■





MỘT SÔ VẤN ĐÊ VÊ ÁN PHÍ TẠI TOÀ ÁN
•  ■

1. KH ÁI N IỆM  ÁN  PHÍ •

Đê tiến hành hoạt động giải quyết các vụ án theo thẩm quyển, bao 

gồm vụ án dân sự. án kinh tế. án lao động, án hành chính và án hình sự, Nhà 

nước, mà cụ thể là Toà án có thẩm quyển giải quyết vụ án phải chi phí rất 

nhiều tiền của, công sức cho hoạt động này. Nhằm bù đắp một phần nhữne 

chi phí đó, các đương sự phải nộp một khoản tiền, được gọi là tiền án phí.

Như vậy, án phí là khoản tiền mà đương sự phải nộp cho Nhà nước, 

tuỳ theo mức độ lỗ i hoặc lợ i ích được hưởng tron (Ị một vụ án, nhâm hù đắp 

một phần chi ph í của Nhà nước trong hoạt độnÍỊ ẹicii quyết vụ án dân sự tại 

Toà án.

Thực ra, việc bù đắp chi phí cho hoạt động xét xử từ tiền án phí là 

không đáng kể, bởi lẽ các chi phí cho hoạt động tô' tụng là những chi phí 

rất lớn, thậm ch í không thể tính toán hết được. Như vậy thì tiền án phí có 

ý nghĩa trong việc xác định trách nhiệm công dân nói chung cũng như 

của bản thân mỗi đương sự nói riêng trước yêu cẩu kiện tụng của mình. 

Tuỳ theo loại vụ án, trên cơ sở lợi ích hoặc mức độ lỗi, Toà án xác định 

mức án phí mà đương sự phải nộp. Mức án phí và người phải chịu án phí 

được Toà án quyết định trong bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Thông thường phải kết thúc phần xét xử, mới xác định được án phí của vụ 

án cũng như đương sự phải chịu án phí. Tuy nhiên, ngay từ khi có đơn 

yêu cầu Toà án giải quyết vụ án, đương sự đã phải nộp một khoản tiền 

giống như điểu kiện để ràng buộc trách nhiệm của người đi kiện, được 

gọi là tiển tạm ứng án phí. Quy định này không áp dụng cho vụ án hình 

sự. Hiện nay, án phí được thu ở hai cấp xét xử, đó là ở cấp sơ thẩm và ở 

cấp phúc thẩm. Đối với cấp xét xử đặc biệt là giám đốc thẩm hoặc tái 

thẩm, các đương sự không phải nộp án phí vì đây là những cấp xét xử đậc 

biệt được tiến hành trên cơ sở đề nghị được thể hiện bằng một kháng nghị
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của niurời có thám quyền trong ngành Toà án hoặc kiểm sát. Đương sự 

không có quyến đe ntihị xét xứ giám đốc thẩm hay tái thám nên không 

phài chịu án phí cho cấp xét xứ này.

Nuoài án phí, các đương sự còn có thê phái nộp những chi phí tô' tụng 

khác, nhu lệ phí II ĩ ày tờ, chi phí giám định...

Toàn bộ tién án phí, lệ phí mà Toà án thu được đều phải nộp vào ngân 

sách Nhà nước thône qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tiền tạm ứng án phí, 

tiền tạm úme lệ phí mà các dương sự phái nộp được nộp tại cơ quan thi hành 

án có tham quyẻn dê gứi vào tài khoán tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước và 

được rút ra dê thi hành án theo quyết định cua Toà án. Khi thu tiền tạm ứng 

án phí và án phí, tiền tạm ứng lệ phí và lệ phí, Toà án, cơ quan thi hành án 

phái sứ dung chứng từ thu do Bộ Tài chính thống nhất phát hành.

Khi mặt bans giá cả trẽn thị trường có biến động từ 20% trớ lên thì Bộ 

Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp với Toàn án nhân dân tối cao điểu chinh các 

mức án phí, lệ phí được xác định bằng sô tiền cụ thê’ theo sát thời giá.

Đối với các vụ án có đương sự là người nước ngoài thì việc nộp án phí, 

lệ phí cũng theo những quy định chung về án phí, lệ phí tại Toà án, trừ 

trường hợp Điểu ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam ký 

kết hoặc tham gia có quy định khác.

Hiện nay, ngoài những quy định chung vể án phí trong các 

PLTTG Q CVAD S , PLTTG Q CVAKT , Pháp lệnh giải quyết các tranh chấp 

lao dộng, PLTTG Q CVAH C , những quy định vé án phí tại Toà án được quy 

định tương đôi tập trung trong Nahị định số 70/CP ngày 12-6-1997 của 

Chính phủ về án phí, lệ phí tại Toà án.

Nhìn chung những quy định vé án phí trong các vụ án dân sự, kinh tế, 

lao động, án phí dối với phần dân sự trong bản án hình sự và hành chính là cãn 
bán giống nhau. Do vậy, phán trình bày cùa chúng tôi chú yếu liên quan đến 

án phí dân sự. Đối với án phí của các loại án khác, có thể áp dụng những 

nguyên tác tương tự về tính mức án phí, người phải chịu án phí, giải quyết tiền 

tạm ứng án phí V.V..

2. Á N  PHÍ S ơ  TH Ẩ M

2.1. Mức án phí SƯ thẩm

Với mỏi loại vụ án dàn sự, mức án phí đưực thu khác nhau, tuỳ thuộc 

vào loại vụ án không có giá ngạch hay có giá ngạch, giá trị của tranh chấp là
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lớn hay nhỏ. Cụ thể, theo Nghị định 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ 

thì mức án phí được thu theo mỗi loại vụ án như sau:

a) Đ ố i với vụ án dân sự khônẹ có ý á  ngạch, mức án phí của loạ i án 

này là 50.000 đồng (năm mươi ոզհւո đổm>).

Đây là những vụ án mà giá trị tranh chấp không tính được thành tiền. 

V í dụ án ly hôn mà không có yêu cầu chia tài sản chung cúa vợ chồng. Hoặc 

một số các vụ án dân sự đòi nhà ở nhờ, đòi nhà cho thuê, đòi nhà ở cho 

mượn nói riêng, cũng như các vụ án dân sự đòi tài sản cho thuê, cho mượn 

nói chung, trong một số trường hợp cũng được xác định là án không có giá 

ngạch.Về vấn đề này Công văn số 451/KH XX ngày 20-7-1994 của TA N D  

tối cao về án phí dân sự có hướng dẫn như sau:

Thứ nhất: nếu trong các vụ án dân sự này chỉ đơn thuần giải quyết đòi 

nhà ở nhờ, đòi nhà ở cho thuê, đòi nhà ở cho mượn nói riêng, cũng như đòi 

tài sản cho thuê, tài sản cho mượn nói chung, mà không giái quyết thèm một 

quan hệ nào khác (như đòi tiền cho thuê, đòi bồi thường thiệt hại do việc sử 

dụng tài sản gây ra, đòi thanh toán tiền đối với việc sửa chữa tài sản, tranh 

chấp phần tài sản làm thêm v.v...) thì do không phải tính toán giá trị của tài 

sản, cho nên mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án này được thu theo mức án 

phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án không có giá ngạch.

Thứ hai: Nếu trong các vụ án dân sự này, ngoài việc đòi nhà ở nhờ, đòi 

nhà ở cho thuê, đòi nhà ở cho mượn nói riêng, cũng như đòi tài sản cho thuê, 

đòi tài sản cho mượn nói chung, còn giải quyết về tài sản khác (như đòi tiền 

cho thuê, đòi bồi thường thiệt hại do việc sử dụng tài sản gây ra, đòi thanh 

toán tiền đối với việc sửa chữa tài sản, tranh chấp phần tài sản làm thêm 

v.v...) thì ngoài việc giải quyết đòi tài sản cho thuê, đòi tài sản cho mượn, 
còn phải giải quyết quan hộ về tài sản khác mà cần phải tính toán giá trị của 

tài sản. Cho nên mức án phí sơ thẩm đối với những vụ án này được tính là: 

ngoài việc phải chịu án phí đối với vụ án dân sự không có giá ngạch, các 

đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với 

vụ án dân sự có giá ngạch khác.

b) Đố i với vụ án dàn sự có giá ngạch.

Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà đối tượng tranh chấp được tính 

giá trị thành tiền. Đối với các vụ án này, án phí sơ thẩm, án phí sơ thẩm 

đổng thời là chung thẩm được quy định như sau:

- G iá trị của tranh chấp từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống
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thì án phí là 50.000 đồng (nãm mươi nghìn đổng).

- Từ trên 1.000.000 đổng (một triệu đồng) đến 100.000.000 đổng (một 

trăm triệu đồng), mức án phí là 5% cúa giá trị tài sản có tranh chấp.

- Từ trên 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) đến 200.000.000 

đồng (hai trăm triệu đồng), mức án phí là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) 

+ 4% của phần gía trị tài sản có tranh chấp vượt quá 100.000.000 đồng (một 

trâm triệu đồng).

- Từ trên 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) đến 500.000.000 

đổng (năm trăm triệu đồng), mức án phí là 9.000.000 đồng (chín triệu đồng) 

+ 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 200.000.000 (hai trăm 

triệu đồng).
- Từ trên 500.000.000 đồng (năm trâm triệu đồng) đến 1.000.000.000 

đồng (một tý đồng), mức án phí là 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng) + 

2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 500.000.000 đồng (năm 

trăm triệu đồng).

- Từ trên 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng), mức án phí là 28.000.000 

đổng (hai tám triệu đổng) + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 

quá 1.000.000.000 đồng (một tý đổng).

2.2. Người phải chịu án phí sơ thẩm

Các đương sự phái chịu án phí, tuỳ theo mức độ lỗi hoặc lợi ích của họ 

trong vụ án. Cụ thể, theo Nghị định 70/CP, vấn để này được quy định như sau:

Thứ nhất: đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu 
của họ không được Toà án chấp nhận, trừ trường hợp được miễn nộp án phí 

theo quy định cùa pháp luật (Điều 11 khoản 1). Điểu này có thể hiểu người 

phái chịu án phí là đưưng sự dã thua kiện. Trong một vụ án, có thể toàn bộ 

yêu cầu của đương sự không được Toà án chấp nhận. Trong trường hợp này 
đương sự đó bị thua kiện hoàn toàn: người đó phải chịu toàn bộ tiển án phí 

của vụ án. Nhưng cũng có thể yêu cầu của đương sự được Toà án chấp nhận 

một phần, còn phần yêu cầu kia không được Toà án chấp nhận. Trong trường 

hợp này thì việc phân định án phí được thực hiện như sau: đương sự có yêu 
cầu không được Toà án chấp nhận một phần phải chịu án phí tương ứng với 

phản yêu cầu không được chấp nhận; phần án phí còn lại do đương sự kia 

phái chịu. Như vậy, án phí của vụ án sẽ được thu theo toàn bộ yêu cầu mà 

đương sự đã đặt ra cho Toà án giải quyết chứ không phải chỉ liên quan đến 
phần yêu cầu của đương sự không được Toà án chấp nhận.
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V í dụ: A  đòi nợ B mười triệu đồng. Mức án phí của vụ án này trong 

mọi trường hợp đều được tính theo 5% của giá trị tranh chấp, tức là bàng

500.000 đồng. Trong trường hợp Toà án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của A, 

tức là B thua kiện, B phải chị án phí, mức phải nộp là 500.000 đồng án phí 

của vụ án. Ngược lại nếu yêu cầu của A  bị Toà án bác hoàn toàn vì không có 

bàng chứng, A  là người thua kiện và phải nộp án phí cúa vụ án là 500.000 

đồng. Trường hợp nếu Toà án chí chấp nhận một phần ycu cầu của A, buộc 

B phái trả nợ cho A  sáu triệu đồng, thì A  phái nộp án phí cho phần yôu cáu 

không được chấp nhận của mình, tương ứng với bốn triệu (5%). Cự thô mức 

án phí mà A  phái nộp là 200.000 đồng. Phần án phí còn lại do B phủi chịu, 

tương ứng với phần tranh chấp là sáu triệu. Cụ thê mức nộp của B là 300.000 

đồng (5% cùa sáu triệu).

Trường hợp có sự phản tố của bị đơn thì ngoài án phí tính theo yêu cầu 

của nguyên đơn, các đương sự còn phải chịu án phí cả phần yêu cáu cùa bị 

dơn. Việc xác định người đương sự phải nộp cũns được theo quy định chung 

của phần này. Vẫn lấy v í dụ trên: giá sử sau khi bị A  khởi kiện để đòi nợ, B 

không chí đưa ra chứng cứ đê phản bác yêu cầu của A  mà còn có thể khởi 

kiện lại với A  về việc đòi A  phái bồi thường thiệt hại về tài sản cho mình, 

mức bồi thường mà B để nghị là ba triệu đồng. Như vậy án phí của vụ án này 

sẽ là 5% của tổng các giá trị cả tranh chấp là mười ba triệu đồng, tức là bằng

650.000 đồng. V iệc xác định người phải chịu án phí trong vụ án này theo 

nguyên tắc đương sự phải chịu án phí đối với phần yêu cầu không dược Toà 

án chấp nhận.

Thứ hai: đối với trường hợp tranh chấp vế tài sán chung do các đương 

sự không tự xác định đựơc phán tài sán cúa mình nén dề nghị Toà án chia tài 

sản chung đó, thì các đương sự phái nộp án phí dân sự sơ thẩm iheo mức dôi 

với vụ án dân sự có giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ đuợc 

hưởng. Cách tính án phí này sẽ được áp dụng trong những vụ án tranh chấp 

tài sản thuộc sở hữu chung hoặc chia thừa kế. V í dụ di sản thừa kế được՝ xác 

định là hai trăm triệu, được chia đểu cho vợ goá cùng ba người con của 

người chết, tức là được chia làm bốn. án phí của vụ án là chín triệu đồng, 

mỗi người thừa kế phải chịu một phần án phí bằng một phần tư án phí cúacả 

vụ án, tức là bàng hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng.

Thứ ba: đối với vụ án ly hôn, nguyên đơn phải chịu án phí không phụ 

thuộc vào việc Toà án chấp nhận yêu cầu ly hôn hay không. Trường hợp thuận
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tình ly hôn mồi bẽn phái chịu một nửa án phí. Nêu vợ chồng có tranh chấp tài 

sản chung thì ngoài việc phái chiu án phí cua loại vụ án không có giá ngạch, 

các đương sự còn phái chịu án phí đổi với phần tài sản tranh chấp như đối với 

vụ án có giá ngạch. Theo quy định này thì trona vụ án ly hòn, ngoài việc các 

đương sự phái chịu 50.ÍXX) đồng (năm mươi nshìn đồng) cho việc ly hôn, họ 

còn phái chịu thêm án phí cho phán tài sán có tranh chấp như những vụ án có 

giá ngạch khác. Theo Công vãn số 49/NCPL ngày 20-5-1997 của T A N D  tối 

cao vé một số quy định trong tố tụng dân sự thì “ tài sán có tranh chấp” tronẹ 

vu án hôn nhân và gia đình đươc hiếu là tài sán chung cúa vợ chồnc mà hai 

bên đòi chia, nhưng không thoá thuận được với nhau việc chia thế nàov hoặc 

tài sản đó cũng có thể là tài sán riêng của một bên mà bên kia cho rằng đó là 

tài sán chung cúa vợ chồng; hoặc là tài sán chung nhưna các bên đều cho ràng 

tài san đó là của mình; hoặc cá hai bèn đéu không xác định được tài sán đó 

thuộc vé ai... và yêu cầu Toà án giải quvêt theo quy định của pháp luật. Tuy 

nhiên cun phái xác định các trường hợp cụ thê đê thu án phí:

- Trong trường hợp các đương sự đã tự thoá thuận với nhau về tài sản, 

Toà án chi xem xét và cõng nhận, thì Toà án không tính án phí dân sự sơ 

thẩm đối với phán tài sản cùa vợ chồng.

- Trường hợp sau khi Toà án thụ lý, lúc đầu các đương sự không thoả 

thuận được với nhau, nhưng sau khi nghe Toà án phân tích hoà giải, các 
đương sự thoá thuận dược trong việc phân chia tài sán (kể củ trước khi mở 

phiên toà hay tại phiên toà) thì các đươns sự phái chịu 50% mức án phí đôi 

với vụ án dân sự có giá ngạch.

- Trườnn hợp các đương sự hoàn toàn không thoá thuận được với nhau 

về việc chia tài sán chung cùa vợ chổng. Toà án phái quyết định việc phân 

ch ii thì họ phái chịu án phí đối với phán tài sản chung của vợ chổng như 

nhũng vụ án có giá ngạch khác.

- Trường hợp các đương sự khai có sự chênh lệnh về khối lượng tài sán 

chung, Toà án phải xác minh đê xác định sự thật, thì các đương sự cũng phái 

nộp án phí như vụ án có giá ngạch.

Thứ tư: nêu trước khi mở phiên toà, Toà án tiến hành hoà giải mà các 

đương sự thoả thuận được với nhau vé việc giái quyết vụ án, thì các đương sự 

chi phái chịu 50% án phí của vụ án. Các đương sự có thể thoá thuận với 

nh;iu về mức án phí mà mỗi bèn phái chịu. Trườne hợp nếu các bên không 

thcá thuận được với nhau thì Toà án sẽ quyết định.
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2.3. Những trường hợp đưưng sự khỏng phải chịu án phí

Mặc dù các dươna sự phái nộp một khoán tién dược gọi là án phí nhằm 

bù đãp một phán chi phí cho hoạt dộng cùa Toà án trone việc giái quvết 

[ranh chấp cho họ. nhưrm có một sỏ' trường hợp, đương sự khônu phái nộp án 

phí. theo quy định tại Điều 32 Pháp lệnh. Điều 13 Nghị định 70/CP. dó là 

các trường hợp sau:

Thứ nhất: Những đương sự được miễn nộp án phí là người:

- Đòi bổi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ.

- Yêu cầu cấp dưỡng, xin xác nhận cha, mẹ cho con chưa thành niên 

ngoài giá thú.

- Đòi bổi thườne thiệt hại trona các vụ án hình sự và vụ án hành chính 

mà yêu cầu khỏne được Toà án chấp nhận.

- Khiếu nại về danh sách cư tri.

Tliứ lia i: V iện kiếm sát nhãn dân đã khới tô vụ án, tổ chức xã hội dã 

khới kiện vì lợi ích chung khống phái nộp tiền tạm ứng án phí và án phí. 

Trong các vụ án này. neuyẽn đơn cũng khõnc phái chịu án phí iron tỉ trường 

hơp yêu cầu của V iện kiểm sát hoặc cúa tổ chức xã hội không được chấp 

nhận.

Thứ ha: Người có khó khăn về kinh tê được Uỷ ban nhân dân xã. 

phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức xã hội nơi người đó cư trú hoặc làm việc 

chứng nhận thì có thê dược Toà án cho miễn nộp một phần hoặc toàn bộ tiền 

án phí. Như vậy thì đây là tình huống mà nhà làm luật dự liệu đế giai quyết 

những thực tè là có thể có những người rất khó khăn mà không thế có tiền đê 

trá cho vụ kiện. Đây cũng là quy định thê tính nhân đạo trong pháp luật của 

chúng ta trong việc bào vệ quyền lợi công dân.

Lưu V, trong tất cá các trường hợp trên, ngoài đương sự dược miẻn án 

phí thì dương sự khác vẫn phái chịu án phí bình thường theo quy định cúa 

pháp luật (Đ iểul 1, khoản 5, Nghị định 70/CP).

2.4. Vấn đề tiền tạm ứng án phí

Nếu án phí là khoản tiền mà các đương sự phái nộp được xác lịnh 

trone bán án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án, thì tạm ứng án 

phí là khoán tiền mà các đương sự phái nộp đê Toà án thụ lý và giải quyết 

yêu cáu của họ. Sau khi đã giải quyết xong, nếu theo bán án, quyết dịnh, 

đương sự đã nộp tạm ứng án phí không phải chịu án phí thì tiền tạm ứnị mà
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người đó đã nộp sẽ được hoàn tra lại. Trona trường hợp nàv, theo khoán 3 

Điểu 2 Nuhị định 70/CF thì cơ quan thi hành án đã thu tién tạm ứng án phí 

phái làm thú tục trá lại tién cho người đã nộp tạm ứne. Trong trường hợp 

người đã nộp tiền tạm ứrni án phí án phí. !ệ phí phái chịu án phí thì ngay sau 

khi hàn án. quyết định của Toà án có hiệu lực thi hành, sô' ticn tạm ứnsi đã 

thu phái dược chuyên nộp vào ngân sách Nhà nước.

a) Nạười p há i nộp tạm ứng án ph i

Theo quy định tại Điểu 31 Pháp lệnh Thủ tục giái quyêì vụ án dãn sự 

thì ne ười phai nộp tạm ứng án phí trước hết phai là ncuyên đơn đã khới kiện. 

Nêu niỉuyên đom không nộp được tạm ứns án phí thì T o à  án sẽ không thụ lý 

và không giái quyết vụ án đó. Trườna hợp nguyên dơn là người đã được 

Viện kiêm sát khởi tô hoặc tố chức xã hội khơi kiện đê báo vệ, thì người này 

không phai nộp tạm ứng án phí.

Nếu bị dơn của vụ án có yêu cầu phán tỏ' đối với nguyên đơn, tức là 

kiện lại nguyên đơn. thì bị đơn phái nộp tạm ứng cho yêu cầu phán tỏ cúa 

mình. Trường hợp bị đơn khônc nộp dược tạm ứng án phí thì Toà án sẽ 

không giúi quyết yêu cáu phàn tđ cua bị đơn.

Nếu vụ án có sự tham gia của người có quyển lợi. nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập, thì người này cũng phái nộp tạm ứng án phí cho phán 

yêu call của mình. Nêu người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu 

độc lập không nộp được tạm ứng án phí cho phần yêu CÀU của mình thì Toà 

án sẽ không giài quyết yêu cáu của người dó.

h) M ức nộp tạm ւ՚էոՀ.

Tien tạm ứng án phí dược nộp theo Điều 9 Níihị định 70/CP:

- Ntiuyên đơn đã khới kiện, bị đơn có yéu câu phán tô VỚI nguyên dơn, 

người có quyén lợi nghĩa vụ liên quan có ycu cầu độc lập trong các vụ án 
dán sự không có giá ngạch hoặc có giá nsạch từ một triệu dồng trớ xuống 

phái nộp tiền tạm ứng án phí bằng chính mức án phí của vụ án đó, tức là 

bàng 50.000 đổng (năm mươi nghìn đổng).

- Đối với vụ án dân sự có giá ngạch mà giá trị cùa tranh chấp từ trên 

một triệu dồng thì mức tạm ứns án phí sơ thẩm mà những người này phải 

nóp là 50% của mức án phí sơ thám của vụ án đó.

c) G ic ii quyết tiền tạm ihiq ỚII p lii.

Theo Điểu 10 Nghị định 70/CP. tién tạm ứng mà đương sự đã nộp sẽ

dược iiiái quyết như sau:
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- Người đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm nêu rút đơn kiện hoặc rút 

lại yêu cẩu của minh trước khi mớ phiên toà sơ thẩm, thì được trá lại 50% số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp.

- Trường hợp các đương sự hoà giải thành trước khi mò phiên toà, 

đương sự chỉ phải chịu 50% mức án phí của vụ án đó. Trong trường hợp này, 

án phí mà họ phải nộp đúng bằng số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

֊ Người đã nôp tiền tạm ứng án phí được trả lại toàn bộ số tiền đã nộp, 

nếu theo bủn án, quyết định của Toà án, họ là người không phái chịu án phí. 

hoặc sẽ được trả lại phần chênh lệnh, nếu theo quyết định cùa Toà án, họ 

phải chịu án phí ít hơn mức tiền tạm ứng án phí mà họ đã nộp.

- Nếu việc giải quyết vụ án bị đình chí theo quy định tại k h o á n  1,2,3 

Điều 46 Pháp lệnh thì số tiền tạm ứng mà họ đã nộp sẽ được sung vào quỹ 

Nhà nước. Đối với trường hợp việc đình chi giải quyết vụ án theo khoán 4 

Điểu 46 Pháp lệnh, hiện nay cả Pháp lệnh cũng như Nghị dịnh số 70/CP đều 

chưa quy định hướng giái quyết sô' tiền tạm ứng án phí sơ thẩm mà đương sự 

đã nộp. Do vậy vấn để tạm ứng án phí trong trường hợp này còn phái đợi vãn 

bán hướng dẫn của cơ quan có thấm quyền.

- Nếu việc giải quyết vụ án bị tạm đình chí thì tiền tạm ứng án phí mà 

đương sự đã nộp sẽ được giải quyết khi vụ án được tiếp tục.

cì) Nhữiìg trường hợp dược miền nộp tạm ứng án phí.
Về cơ bản thì Toà án sẽ chỉ tiến hành các hoạt động giải quyết vụ án 

khi các đương sự có yêu cầu đã nộp tiền tạm ứng án phí cho phần yêu cầu 

cùa mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhà làm luật cũng đã dự 

liệu khá nâng mà do khó khăn, có đương sự sẽ không thê nộp được tiền tạm 

ứng án phí. Trong trường hợp này, nhàm tạo điểu kiện cho tất cá mọi công 

dân đểu có thể có điều kiện bảo vệ qyền và lợi ích hợp pháp của mình, Điều 

32 khoản 2 Pháp lệnh TTGQCVADS; Điều 13 Nghị định số 70/CP quy định 

như sau: người có hoàn cảnh khó khàn về kinh tế, được Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức xã hội chứng nhận thì có thế được Toà án 

cho miễn nộp một phần hoậc toàn bộ tiền tạm ứng án phí. Như vậy thì xác 

nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường hoặc của cơ quan, tổ chức xã hội 

không có giá trị quyết định cho một người có được miễm tạm ứng án phí, mà 

nó chi là cơ sở đê Toà án cho người đó miễn án phí hay không. Nói cách 

khác, Toà án có toàn bộ quyền quyết định cho người phái nộp áp phí được 

miễn nộp một phần hoặc toàn bộ tiền tạm ứng án phí.
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3. Á N  PHÍ P H Ú C  TH Ấ M

3.1. Mức án phí phúc thám

Ớ cấp phúc thẩm, mức án phí dàn sự phúc thấm đối với tất cá các vụ 
án dàn sự là 50.000 đồng (năm mươi nuhìn đổng) mà không xác định là án 

có iĩiá ngạch hay không có giá neạch. Thực ra. đáy chi là một khoản lệ phí 

mà đương sư phái nộp khi yêu cầu Toà án cấp trên xem xét lại vụ án ở cấp 

xét xứ thứ hai. Còn án phí cúa vụ án thì đã được phân định cho các đương sự 

ở cấp sơ thẩm. Nếu án phí ở cấp phúc thẩm cũng được thu theo tý lệ đối với 

giá trị cùa tranh chấp thì có nghĩa là đương sự phải nộp hai lần án phí.

3.2. G iải quyết tiền án phí phúc thám

Người khána cáo sẽ phái tạm ứng án phí phúc thẩm. Mức tạm ứne án 

phí phúc thấm bàng chính mức tién án phí, tức là bầng 50.000 đồng (năm 

mươi nghìn đồng). Thời hạn đế người kháng cáo nộp tiền tạm ứng án phí 

phúc thám được thực hiện trong thời hạn kháng cáo (mười lăm ngày, kế từ 

ngày Toà sơ thám tuyên án). Nếu hết thời hạn này, dương sự kháng cáo 

không nộp được tiền tạm ứng án phí phúc thấm thì sẽ coi như không có 

kháng cáo. Điểu này có nghĩa là, Toà án cấp phúc thấm không phải giải 

quyết yêu cầu của người kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Tuy 

nhiên ngay cá trong trường hợp đó, Tòa án cấp phúc thẩm cũng sẽ phải xem 

xét lý do của việc nộp tiền tạm ứng án phí không đúng hạn. xem có thực sự 

là chính đáng hay không. Sau khi tiến hành thù tục này, nếu thấy chấp nhận 

được thì trình tự phúc thẩm dối với vụ án mới chính thức bắt đầu.

Nếu vụ án có nhiều đưưniỉ sự kháng cáo, thì mỗi đương sự kháng cáo 

đều phái nộp tiền tạm ứng án phí phúc thám cho phần yêu cầu cúa mình. 

Nêu có đương sự khổng nộp được tiển tạm ứng án phí phúc thẩm thì Toà án 

phúc thẩm sẽ không giải quyết yêu cầu của họ. Đôi với những yêu cầu 

kháng cáo của các đương sự khác. Toà án phúc thẩm vẫn giải quyết bình 

thường. Trường hợp trước khi mở phiên toà phúc thẩm, nếu đương sự kháng 

cáo rút lại yêu cầu kháng cáo cùa mình thì sẽ được hoàn trả lại 50% số tạm 

սոս án phí mà người này đã nộp, tức là được hoàn trá lại 25.000 đổng (hai 

lãm nghìn đổng).

Việc chịu án phí sơ thẩm được quy định như sau:

Đương sự đã kháng cáo phái chịu án phí phúc thẩm, nếu Toà án cấp 

phúc thám giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm.
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Đương sự kháng cáo khỏne phái chịu án phí sơ thám, nếu Toà án cap 

phúc thấm sữa hán án, quyết định sơ thẩm; huý một phần hoặc toàn bộ ban 

án, quyết định sư thám.

Tron2 trường hợp Toà án cấp phúc thám sứa ban án hoặc quyết dịnh sơ 

thẩm thì án phí sơ thấm cũng được sứa lại cho phù hợp với việc sưa bàn an 

hoặc quyết định cùa Toà án cáp phúc thẩm.

4. C Á C  LOẠI PHÍ K H ÁC
•

Ngoài án phí mà các đương sư phái nộp theo quy dịnh cúa pháp luật, 

cácđương sự còn có thế phái nộp một số khoán chi phí khác cho việc giái 

quyết vụ án dân sự.

4.1. Lệ phí Toà án

Hiện nay, theo quy định thì có nhiều loai lệ phí mà Toà án được thu lừ 

các dưưng sự. Bao gồm lệ phí cấp bàn sao trích lục bán án, quyết định; lệ phí 

cấp ban sao bán án, quyết định; lệ phí cấp bản sao giấy chứng nhận xoá an 

v.v... Lệ phí liên quan đến vụ án dân sự bao gồm lệ phí cấp bản sao bán án. 

quyết định, lệ phí cấp thêm bán sao trích lục bàn án, quyết định. Theo quy 

định thì việc cấp bán sao trích lục bán án, quyết định cho các đương sự là 

trách nhiệm của Toà án (Điều 57 Pháp lệnh). Trong các trường hợp này, 

dương sự không phái nộp lệ phí giấy tờ. Nhưng nếu đương sự để nghị Toà án 

cấp thêm cho mình bản sao trích lục bán án, quyết dịnh hoặc bán sao bán án, 

quyết định thì phái nộp lệ phí giấy tờ. Mức lệ phí giây tờ trong trường hạp 

này là 1.000 đồng (một nghìn đổng)/một trang (Điểu 32, Nghị định số 

70/CP).

4.2. Chi phí giám định

Trong trường hợp xét thấy cần phái báo vệ quyền lợi cúa mình trên cơ 

sở nhũng bằng chứng được dựa trên nhũng kết luận khoa học. đương sự có 

thê phái đé nghị Toà án, Viện kiểm sát trưng cầu giám định. Đương sự đã đề 

nghị trưng cáu giám định sẽ phái nộp tiền tạm ứng chi phí giám định. Ncu vì 

họ không nộp mà việc giám định không được tiến hành thì Toà án có thể càn 

cứ vào kết quà điều tra đã đạt được để eiải quyết vụ án.

Theo Điều 40 Pháp lệnh thì chi phí giám định sẽ do đương sự thua 

kiện sẽ phải trá, nếu kết quá giám định có ý nghĩa cho vièc giải quyết việc 

giải quyết vụ án.
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Côn một số chi phí khác, như chi phí cho người làm chứng, chi phí cho 

níiưừi phiên dịch, hiên nay trong PLTTG Q CVAD S chưa quy định. Nghị định 

số 70/CP cũns: khõnii dồ cập dến vấn đc này. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng 

của nỉiiéu nước đểu quv dinh về các loại chi phí

này, gọi chune là các chi phí tố tụniỉ. Neay tại Việt Nam, thủ tục giái 

quyẽt cac vụ án kinh tế, thú tục giai quvết các vụ án lao độne, thú tục giải 

quyết các vụ án hành chính cũng đã quy định vé các loại chi phí tố tụng này. 

Chang hạn, Điều 25 P LT T G Q C V A K T  quy dịnh về chi phí cho người làm 

chứnu như sau: "Người yêu cầu Toà án triệu tập ntỉười làm chứng phái nộp 

tiền tạm ứng chi phí cho rmười làm chứng. Người thua kiện phai chịu chi phí 

cho nuười làm chứna, nêu việc làm chíme có ý nghĩa cho việc eiái quyết vụ 

án. Nếu việc làm chứng khônu có ý nchĩa cho việc giủi quvèt vụ án, thì 

người yèu cầu triệu tập nsười làm chứiiii phai chịu chi phí cho nmrời làm 

chứng” . Vé chi phí cho người phiên dịch. Điều 26 P LT T G Q C V A K T  cũne 

qu> dinh: "Nsười thua kiện phái chịu chi phí phiên dịch".
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TẬP BIỂU MẪU 

CÁC QUYẾT OỊNH VÀ BẢN An d ân  sự



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CÔNG HOẢ XẢ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điểu 33 Luật Tó chức Tuà án nhân dân đã được Quốc hội 

Nước Cộng hoù xã hội chủ nẹlũa Việt Nam tliônẹ qua nqảy 23 tháng 12 

năm ì  993.

Tôi là: ..............................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................

Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc
SÒ:...

Ngày ngày.......tháng.....năm

QUYET ĐỊNH 
CHỈ ĐỊNH THẨM PHÁN XÉT x ử

QUYET ĐỊNH

Chỉ định đồng chí:........

Chức vụ:.......................

Toà án nhản dàn...........

G iả i quyết xét xử vụ án:

Thụ lý số:.......

Về:.................

* Nguycn đơn:

Ngày...........tháng

Nam sinh:

n ả m

Trú tại:.. 

* Bị đơn 

Trú tai:..
Năm sinh:

Thẩm phán có quyền hạn và nhiệm vụ theo luật định.

T o à  án nhản dân 

Chánh án
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG IỈOÀ X Ả  HỘI CHU NGHĨA VIỆ 1 NAM  

.....  ' ՜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sỏ

GIẢY BÁO*

Toà án nhân dân .

Báo cho: ........................................................

Địa chi:...........................................................

Đến Toà án nhân dàn.....................................

Địa chi:...........................................................

Vào hồi...........g iờ .... ngày..... thána..... năm

Đế...................................................................

Khi đến cán mang theo siáy báo này và giấy tờ tuỳ thán.

............. n gày ..... thánỊị......năm

TOÀ AN NHẢN D ÂN .....

THẨM PHÁN 

(K ý  và íịIìì rõ  họ tên)

S ố .......  G I Ấ Y  N H Ậ N

Ông (bà):...........................................................

Đ ịa c h ỉ: .............................................................

Đã nhận được giấy báo đến Toà án nhân dàn ....

Vào h ổ i.... g iờ .... ngày....tháng..... năm.........

Đ ể .....................................................................

.........nqày .... th á n g  năm

Người giao Người nhận

(K v  và ghi rõ  họ tên) (K ỷ  và ghi rỗ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHẢN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...... .. Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc
Số : ......................... ............ ..................

BIÊN BẢN TỐNG ĐẠT GIAY BÁO

H ó i . . . . ụ i ờ ............. I IÌỊÙX ........................................................................................................ է հ ս ո զ ..n á m ...

T ạ i:..................................................................................................................

Chúrm tôi gồm: ..............................................................................................

Chức vụ :..............................................................................................................

Tiến hành tống đạt ciấy báo phiẻn toà ngày........tháng...... năm.....................

đế xét xứ việc k iệ n ..........................................................................................

Giữa:

* Nguyên đơn:.................................................................................................

Trú quán:..............................................................................................

* Bị đơn:..............................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................

NỘI DUNG

Đúniỉ hổi..........ngày..... tháng.......năm.......Chúrm tôi đã tống đạt giấy báo

phiên toà ngày...... tháng......... năm........ đế xét xứ việc k iện .........................

Ôna (hà)........................... đã nhận giấy báo cua Toà án.

Biên bàn kết thúc hồi..........g iờ ....... ngày..... tháníỊ........... nãm.....................

đã đọc và thông qua.

To trướng Tổ dân phô Người giao Người nhận giấy báo
(Ký và ghi rõ  hụ rèn) (Ký và i’ll! rõ  họ têu) (Ki՝ và g lii rỗ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  — ----------  ------

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

H ồ i.......g iờ ............ngày......... thán ẹ...........năm ............
T ạ i....... ................................................................................................
Tôi là:............................................ Chức vụ:.................................................

Đã niêm yết thông báo xét xử

Số.................. ngày.............. tháng............ năm............................................

Của Toà án nhân dân....................................................................................

Cho Ông (bà):..............................................................................................

Để đến Toà án tham gia với tư cách.............................................................

Đại diện địa phương Người niêm yết
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  

........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..................... .................

..........nqày ........... tlìárHỊ....... năm ............

GIẤY TRIỆU TẬP ĐƯƠNG s ự
•  •  •

(Lần t h ứ ................)

Toà án nhân dân.........................

Triệu tập:.......................................................................................................

Trú tại:...........................................................................................................

Là :.................................................................................................................

Trong vụ án:..................................................................................................

Đúng.........giờ......... ngày......... tháng....... nãm...........................................

Có mặt tại:.....................................................................................................

Đế:.................................................................................................................

Toà án nhàn dân
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BIEN BAN 
TỐNG ĐẠT GIẤY TRIỆU TẬP ĐƯƠNG s ự

•  •  •  •

Hỏm nay là ngày..............thánR.............. nãm ............... tại
Chúns tôi là:..........................................................................

Đã giao giấy triêu tàp số :........... ngày ..... .....tháng...... .....năm.................

của Toà án nhân dân ............

Cho người nhân là:...............

Người nhận giây triệu tập Người làm nhiệm vụ tỏng đạt

(Ký và qlii rõ  họ tên) (KỶ vù íịIiì rõ  họ tên)
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CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGMĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......ngày ....... thánq .....năm

GIẤY MỜI

Toà án nhân d â n ...........

Kính m ờ i...........

Trú tai:...............

Đ ú n e ........g iờ .. .......n sà v .........  tháns..........năm.....................................

Đến:...................

Đế:....................................................................................................................

Toà án nhân dân

Đ ề ngh ị

Giao giấy mời c h o .........................................................................

Và hoàn biên bán aiao mây mời nàv cho Toà án nhân dân

BIÊN BẢN GIAO GIÂY MỜI

H ồ i........g iờ ......... ngày......... tháng......... năm ......... Tại ........

Chúng tỏi là ...................................................................................

Đã ỉỉiao giày mời s ở ........ngày......... tháng......... n ăm ................

cúa Toà án nhân d ãn .....................................................................

Cho người nhận là .........................................................................

Người nhận Người giao

(Họ rên, chữ kỷ) (Họ tên, chữ ký)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

........ ............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................

BIÊN BẢN XÁC MINH

Vào hồi.....giờ......  nqày...... tliánẹ..... năm ......

Chúng tôi là : ...............................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................

Đã gặp ông (bà): ........................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................

Địa ch ỉ:...............................................................................................
Để xác minh về v iệc:..................................................................................

NỘI DUNG

Biên bản ghi xong đã đọc lại cho mọi người nghe công nhận biên bán ghi 

đúng ý kiến và ký tên.

Cán bộ ghi biên bản Người được xác minh Thẩm phán
(Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và qhi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên)
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TO À  ÁN NHẢN DÂN CỘNG  MOẢ X Ã  HỘI CHÚ  NGHĨA  V IỆT  NAM

Độc lập ֊ Tự do - Hạnh phúc

S ô : .............................  .............. ................. .....................

.......m>à\՝....... t lìá n ạ .....năm .......

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Vào h ồ i ........ e iờ ..........ne à y ..........tháng ..........nãm ...................................

T ạ i : ........................................................................................... ............................................... ...............................................................................................................................

Tỏ i là :...............................................................................................................

C h ứ c  v ụ : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Lấy lời khai của ỏne (bà):............................................................................

Trú tại:.........................................................................................................

L à ................................................................................................................

NỘI DƯNG

Bién bán dã dược lập xona h ồ i ...... g iờ ........n g ày ........tháng ........n ăm ........

Ne ười khai dã dược tự đọc biên bản và công nhận biên bán ghi đúng lời khai

của họ.

Người khai T hám  phán Người láv lời khai

(Ký và ghi rõ  họ lén) (Ky và í>lii rõ  họ rên) (KỶ và հ/ìì rõ  họ tân)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM  

............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... — - ......*---------  ------

BIÊN BẢN ĐỐI CHẤT

Về việc:........................................................

Hôm nay, ngày........tháng......... nãm ......... vào h ồ i.................................

Tại Toà án nhân dân:....................................................................................

Tôi là : ...................................Thẩm phán....................................................

Và ông (bà)...................................Thư k ý .............................................. .

Lập biên bản đối chất về v iệ c:.....................................................................

G iữ a :...................................Tuổi:.........................................

Nghề nghiệp:..........................................................................

Trú tại:...................................................................................

V à ..........................................................................................

Tuổi:......................................................................................

Nghề nghiệp:..........................................................................

Trú tại:...................................................................................

NỘI DUNG ĐỐI CHẤT 

Nguyên đơn Bị đơn

Biên bản kết thúc, các bên đã đọc lại và thông qua.

Các bèn đối chất Người ghi biên bản Thẩm phán
(Kỷ và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tin)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

"՜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:

,«ẹàv.......thánẹ.....năm

QUYET ĐỊNH CHUYEN v ụ  AN

Toà án nhân dàn..............

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án số....../.....neày

v ể  viêc kiên: ".................................................... giữa:

tháng nãm

* Nguyên đơn:

- Sinh năm:.................................................................................................

- Trú tạ i:........................................................................................................

* BỊ đưn:
-  S i n h  n ă m : .......................................................................................................................................................................................................................................

- Trú tạ i:....................................................................................................

* Người có quvển lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Sinh nãm:.................................................................................................

- Trú tạ i:....................................................................................................

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyển giái quyết cùa Toà án nhân dân..................

Cán cứ Điều 15 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, quy định việc 

chuyến vụ án cho Toà án khác giái quyết theo thẩm quyển.

để giải quyết theo thẩm quyền.

2. M ọi vấn để liên quan đến vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết tại Toà án nhân

QUYET ĐỊNH

1. Chuyển hồ sơ vụ án số..../....ngày....................... tháng.nãm

vể việc kiên “ ............................”  đến Toà án nhân dân .

dân theo quy định của pháp luật.
Toà án nhân dân 

Chánh án

(Kỷ và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.... ....... .... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:.....................  --------- —

.......ỊHỊÌIỴ....... tháiiiỊ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN

T o à  á n  n h â n  d â n ................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự đã thụ lý s ố .....................................................

N g à y ........ tháng..........năm .........

Giữa:

- Nguyên đơn:..................................................................................................

Trú tại:............................................................................................................

- BỊ dơn:...........................................................................................................

Trú tại:.................................................................................................................

- Ntỉười có quyền và nghĩa vụ liên quan:.........................................................

T r ú  t ạ i : .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Xét thây:...........................................................................................................

Căn cứ vào Khoản....Điều 46 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chí việc giải quyết vụ án dân sự đã thụ lý số ... ngày .... tháng .. năm

2. Về án ph í......................................................................................................

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày được tống đạt hợp lệ.

* Noi nhận Tham  phán

- VKSND (Ký vù í>lĩi rũ  họ tên)

- Các dương sự
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ĨO À  ÁN NHẢN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Đoc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..................... ......

.......iiiỊÙy....... thán í».....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
TẠM ĐÌNH CHI VIỆC GIAI QƯYÊT v ụ  ÁN

Toà án nhân dán..........................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự đã thụ lý s ô .....................................................

N g à y ........ tháng......... nãm .........

Giữa:

- Nguyên đơn:..................................................................................................

Trú tại ................................................................................................................

- Bị đơn:..........................................................................................................

Trú tại:............................................................................................................

- Người có quyén lợi và nghĩa vụ liên quan:....................................................

T r ú  t ạ i : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Xét thấy............................................................................................................

Càn cứ vào Điểm.....Khoán 1 Điều 45 Pháp lệnh thứ tục giái quyết các vụ án

dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Tạm đình chi việc giải quyct vụ án dân sự dã thụ lý s ố ........ngày ..........

tháng........ nảm ........

2. Về tién tạm ứng án phí: Sẽ được giái quyết khi vụ án được tiếp tục

Các dương sự có quyển kháng cáo quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày được tống đạt hợp lệ.

* Nơi nhàn Thấm  phán

- VKSND (KÝ và I’ll! rõ  họ tên)

- Các đương sự
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

........  ........... . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:.....................  —  ' — ■---------■ --------

.......ngàv....... tháng.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHAN c ấ p  t ạ m  t h ờ i

•  •  •

Toà án nhân dân...................

Căn cứ vào hổ sơ vại án dân sự.......................đã thụ lý số...........................

ngày......... /......... /............ vể việc................................................................

giữa:
- Nguyên đơn:...................................................................................................

Cư trú:................................................................................................
- Bị đom:.......................................................................................................

Cư trú:.........................................................................................................

Xét đơn yêu cầu của'...........................ngày ........ tháng......... năm ...........

Căn cứ Điều 41, 42 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự

QUYẾT ĐỊNH

1 - .................................................................................................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. Các đương sự có quyển khiếu 

nại với Chánh án Toà án nhân dân.................................về quyết định này.

* Nơi nhận Thẩm phán
- VKSND (Kỷ và ghi rõ  họ tên)

- Đương sự (dể chấp hành)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

...........  ...............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  .........—  —

................ nqủỵ ..................tháng ............năm ........................

QUYỂT ĐỊNH 
HUỶ B ỏ  BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Toà án nhân dân........................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự.................... đã thụ lý sô'..................................

ngày........./......... /............ về việc...................................................................

giữa:

- Nguyên đơn:.................................................................................................

Cư trú:...................................................................................................
- B ị đơn:...........................................................................................................

Cư trú:..................................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số

..........ngày....... /........ / ........... không còn cần thiết.

Cản cứ Điều 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự

QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại Quyết định áp dụng

biộn pháp khẩn cấp tạm thời số........ngày..... /...... / .........................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

* Nơi nhận Thẩm  phán

- Đương sự (để chấp hành) (Kỷ và ghi rõ  họ tên)

631



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............  Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Số:.....................  ---- --------- -----------

.......nqàv....... tháníỊ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHAN c a p  t ạ m  t h ờ i

Toà án nhàn dân...............................

Cãn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự...........................đã thụ lý số............................

ngày........./......... /............ vể việc...................................................................

giữa:

- Nguyên đơn:..................................................................................................

Cư trú:...........................................................................................................

- BỊ đơn:..........................................................................................................

C ư  t r ú : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số

..........ngày....... /........ / ........... không còn phù hợp.

Căn cứ Điéu 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dán sự

QUYẾT ĐỊNH

1- Thay việc áp dụng biện pháp khân cáp tạm thời theo Quyết định áp dụng

biện pháp khẩn cấp tạm thời số ........ ngày.....  /....../ .......  bàng biện

pháp:........................................................................................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

* Nơi nhận Thẩm  phán

- Đương sự (để chấp hành) (KỶ và ẹlỉi rõ  họ tên)
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TO À ÁN NHÂN  DÂN C ỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHÚ N GH ĨA  V IỆT  N AM

Đỏe lặp - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................

........HỊỉày.........tháiĩiỊ......năm..

THÔNG BÁO VIỆC GIẢI QUYET KHIÊU NẠI 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHAN CẤP TẠM THỜI

•  •  •

Chánh án Toà án nhân dân..............................................................................

Cân cứ vào hồ sơ vụ án dân sự đã thụ lý số..........ngày...................................

Căn cứ Q Đ A D B PKC  tạm thời số:........................

Sau khi xem xét đưn khiếu nại Q Đ AĐ BPKC  tạm thời " ’ của...........................

ngày.................tháng........ năm.......................................................................

Căn cứ vào Điểu 41 Pháp lệnh Thú tục giải quyết các vụ án dàn sự

Nhận thấy: V iệc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định áp

ciụna biện pháp khẩn cấp tạm thời số..........ngày...........tháng..... năm ...........

của Toà án nhãn dãn............................................ là đúng pháp luật.

Vậy thõng báo đ ể ......................................... t2)............... biết.

* Noi nhản Chánh án

- VKSN D ...........  Toà án nhân dân

- Đương sự........

‘h Đơn khiên nại của đươniị sự {ghi rõ C i i í i  nguyên don hay bị đơn hay người có

quyên lợ i liên quan) lioặc t h e o  yêu càu cua \ 'KSN D .....................

'2' 1)1((<ՈՀ sự ị nếu (lương sự khiếu nại) hoặc \ K SN D ...........(liến VKSND vêu cầu)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

........ ................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................  —  * •  ..........-— ............

.......ngày.tháng năm .............

QUYẾT ĐỊNH 
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Toà án nhản dản....................................

Xét thấy trong vụ án dân sự .........................................................................

Cần trung cầu giám định

Căn cứ vào các Điều 33, 38, 40 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân 

sự và Nghị định sô' 117/HĐBT ngày 21/7/1988 của Hội đổng Bô trường về 

giám định tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Trưng cầu giám định....................................................................................

2- Yêu cầu:.......................................................................................................

cử giám định viên để tiến hành viộc giám định.

Tòa án nhân d â n .....................
* Nơi nhận:
- Cơ quan giám định
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM  
- -  ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..................... ........... —

.......ngàv....... tháng.....năm .......

QUYẾT ĐỊNH 
ƯỶ THÁC ĐIỂU TRA v ụ  ÁN DÂN s ự

Toà án nhân dân.........................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự..........................................................thẩm đã

thụ lý số.............ngày.......... /......... /............về việc .......................................

giữa:

* Nguyên đơn:.................................................................................................

C ư  t r ú : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

* Bị đơn:..........................................................................................................

Cư trú:...................................................................................................
Xét th ấ y ..........................................................................................................

Căn cứ Điểu 39 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự

QƯYỂT ĐỊNH

1. Uỷ thác cho Toà án nhân dân 

điều tra những vấn để sau đây:..

2. Toà án nhân d ân ................. thực hiện ngay việc uỷ thác và thông báo kết

quá điều tra cho Toà án....................................................................................

* Nơi nhận Toà án nhân dân

- Đương sự (để chấp hành)

- VKSND.........
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..................  lạ p  _ յ 0  .  H ạ n h  p h ú c

Sô:...................... ..........  ...... .............  .......

.......nqÙY....... thánq.....năm ..........

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI THÀNH

Hói.... ý  ờ ..... nqàv.........thán (Ị........năm .......

Tạ i:...................................................................................................................

Tôi là:...............................................................................................................

C h ứ c  v ụ : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Lập biên bản hoà giải giữa:..............................................................................

Tuổi:.................................................................................................................

Trú tại:..............................................................................................................

T u ổ i : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Trú tại:..............................................................................................................

Nội dung sự v iệc:.............................................................................................
Sau khi hoà giải, các đương sự thoá thuận như sau:........................................

Các đương sự đã được nghe đọc biên bán và công nhận là trong biên bán ghi 

đúng sự thoả thuận của họ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập biên bản này, các đương sự có quyển 

thay đổi ý kiến đã thôả thuận, Viện Kiểm  sát, Tổ chức xã hội khới kiện vì lợi 

ích chung có quyén phản đối sự thoá thuận được ghi trong biên bán; nếu 
trong thời hạn đó mà không có sự thay đổi ý kiến hoặc phán đối, thì Toà án 

ra quyết định công nhận sự thoả thuận cúa các đương sự và quyết định có 

hiệu lực pháp luật ngay.

Các đương sự Người lập biên bản Thẩm  phán

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và glĩi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên) 

Nơi nhận:

- VKSND cùng cấp
- Những người tham gia tô' tụng
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TOÀ ÁN NHẢN DÂN CỘNG !1()À XẢ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM  
............  lập _ Jự  c|0 . Hạnh phúc

Số:..................... ........

.......lĩíỊày....... tlĩá/HỊ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN 
S ự  THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐỮƠNG s ự

•  •  •

Toà án nhân dàn.......................

Cãn cứ vào biên bán hoà giải thành được lập ngày ........tháng......... năm .....

Giữa:

Nguyên đơn:....................................................................................................

Bị đơn:..................................................................................................................

Căn cứ vào Điểu 44 Pháp lệnh Thú tục aiái quyết các vụ án dân sự và Điều 1 

Nghị định 70/CP của Chính phú vé chế độ án phí, lệ phí Toà án.

QUYẾT ĐỊNH

1. Côn SI nhận sư thoá thuân cùa các bên đương sự như sau:c  • c

2. V c  án phí dân sư ..........................................................................................

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay.

* Noi nhạn

- VKSN D .........

- Những người tham gia tô tụng

Thẩm phán
(Ký và qhi rõ  họ tên)



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

...... ....... .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:.....................  ......:..........  ..........

.......ngày.......thớnẹ năm ........

BIÊN BẢN KHÔNG HOÀ GIẢI Đ ư ợc

Vào hổi ....giờ......nẹàv........tháng ........năm .......

Tại:........ ................. "..........................................................................
Tôi là:.................................................................  .......... ....................
Chức vụ:..............................................................................................
Lập biên bản không hoà giải được giữa:

Nguyên đơn.................................................................................................

Tuổi:................................. Nghề nghiệp:....................................................

Trú tại:.................................................................................................
Bị đơn:.........................................................................................................
Tuổi:................................ Nghể nghiệp:.....................................................

Trú tại:.........................................................................................................

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Tuổi:................................Nghề nghiệp:......................................................

Trú tại:.................................................................................................
Nội dung vụ việc:.........................................................................................................

Lý do không hoà giải được:......................................................................................

Biên bản đã được lập xong h ồ i......g iò ....... ngày....... tháng....... nám ......

Người lập biên bản Thẩm  phán

(Kỷ và ghi rõ  họ tên) (Ký và qhi rõ  họ tên)

*Nơi nhận:

- Những người tliơm gia tố  tụng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... — -------------------:—  —

.......nẹàx.t lĩ áng  năm ..............

BIÊN BẢN 
HOÀ GIẢI ĐOÀN TỤ KHÔNG THÀNH

Vào hồi....qiờ nẹà\’.......thán íỊ........ năm .......

T ạ i:........................... ՜................ ................................................................
Tô i là:..........................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................

Lâp biên bản hoà giải vụ án thuận tình ly hỏn giữa:

Tuổi:................................. Nghề nghiệp:........................................................

Trú tại:.............................................................................................................

Và :...................................................................................................................
Tuổi:.................................Nghề nghiệp:.........................................................

Trú tại:.....................................................................................................
Sau khí hoà giải, các đương sự van cương quyết xin ly hôn, với lý do:

Biên bán đã được lập xong hồi giờ.......ngày....tháng........năm ..................

Các đương sự dã được tự đọc biên bán và công nhận biên bản ghi đúng ý 

kiến cùa họ.

Các đương sự Người lập bién bản Thẩm phán
(KỶ và qlii rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên)

Nơi nhận:

- V KDND cùng cấp 

■ Những người thum ẹia tỏ tụng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:..................... ......:» -....... ...............

.......n  Í ỊÙ Y ....... tluínạ.....năm .......

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN 
CỦA CÁC ĐƯƠNG S ự  VỂ THUẬN TÌNH LY HÔN

Hổi....g iờ ..... nqàv........ tháng ........năm .......

Tại: .....................................................................................................
Tôi là:...........................................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................

Lập biên bán hoà giải giữa:

Tuổi:.............................................................................................................

Trú tại:..........................................................................................................

Và:...............................................................................................................

Tuổi:....................................................................................................
Trú tại:..........................................................................................................

Nội dung sự việc:

Sau khi hoà giài đoàn tụ không thành, các đương sự thoá thuận vẻ thuận tinh 

ly hôn như sau:

- Về án phí:

Các đương sự đã được nghe đọc biên bán và cône nhận là trong biên bủn ghi 

đúng sự thoả thuận của họ.
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Trong thời hạn 15 ngày kê từ ngày lập biên bàn này, các đương sự có quyển 

thay đổi ý kiến đã thoả thuận, Viện kiểm sát có quyền phản đối sự thoả 

thuận được ghi trong biên bản; nếu trong thời hạn đó mà không có sự thay 

đổi ý kiến hoặc phản đối. thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận 

của các đương sự và quyết định có hiệu lực pháp luật ngay.

Các đương sự Người lập biên bản Thẩm phán
(Ký vã ẹhi rõ  họ tên) (KỶ và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rỗ  họ tên)

Nơi nhân:

- YKSND .....................

- Các dương sự

641



TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  —  ' '  — ----------  ------

......,ngàv........tháng.....năm..........

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HỒN

Toà án nhân d ã n ...........................................

- Cản cứ vào biên bản hoà giải đoàn tụ không thành và biên bản vể sự thoả

thuận của các đương sự thuận tình ly hôn được lập n gày ........ tháng..........

n ăm ........  giữa

Người chồng:...................................................................................................

Người vợ :.........................................................................................................

- Căn cứ vào Điều 85, 90, 92, 95 của Luật Hôn nhân và G ia đình công bố 

ngày 22 tháng 6 năm 2000.

- Cản cứ vào Điểu 31, 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ban 

hành ngày 29 tháng 11 năm 1989.

TOÀ ÁN QUYẾT ĐỊNH

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa:..........................................................

2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự vé những điểm sau đây:

* Về con ..................................................................................................
Người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom, chàm sóc con chung, 

không ai được ngăn cản.

* Về tài sản .......................................................................................................

* Án p h í..................................................................................................
Quyết định này có hiệu lực ngay.

Thẩm  phán

(Ký và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  

........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  --------- :—  —

BIEN BAN CONG BO QƯYÊT ĐỊNH

Hôm nay, h ổ i....g iờ .... ngày .... ỉhán% .... năm ....

Tại trụ sở Toà án nhân d â n .........................................................

Chúng tôi gồm: ..........................................................................

Lập biên bản công bô' quyết đ ịnh..................................................................

SỐ....ngày...... tháng...... năm ..... của Toà án nhân d â n ................................

về việc .................................................................................................
Giữa:

* Nguyên đơn

-  Trú tại: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nghề nghiệp:............................................................................................

* Bị đơn

-  Trú tại: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nghề nghiệp:............................................................................................

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.....................................................

Đã nghe rõ và ký vào biên bản này.

Các đương sự Thư ký Thẩni phán
(Ký và ghi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rỗ  họ tên)
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.......... ..... ....... ...... ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... --------- —

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI KHÔNG THÀNH

Vào hồi........giờ.... ..ngày....... tháng.... ...năm.........

Tại:............................. ............... ..........................................................
Chúng tôi là:.................................................................................................

Chức vụ:,......................................................................................................

Lập biên bản hoà giải giữa:

* Nguyên đơn:

- Họ và tên.................................................................Tuổi:

- Trú tạ i:...........................................................................

* Bị đơn:
- Họ và tên.................................................................Tuổi:

- Trú tạ i:...............................................................................

Tóm tát nội dung sự việc:

Sau khi hoà giải ý kiến cụ thể cùa các đương sự như sau:

* Ý  kiến của nguyên đơn:..................................... .

* Ý  kiến của bị đơn:

Biên bản đã đươc lâp xong hổ i..............giờ.......... ...ngày...................

Các đương sự đã được nghe đọc biên bản và công nhận biên bản đã ghi đúng

ý kiến của họ.

Các đương sự Người lập biên bản Thẩm  phán

(Ký và ghi rõ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Noi nhận:
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

..........  ՜ .... ....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................... ----------—

.......nẹày....... tháng.....năm .........

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA v ụ  ÁN RA XÉT x ử

Toà án nhân d â n ...................

- G ìn  cứ vào hổ sơ vụ án dân sự đã thụ lý sỏ ...,/DS....ngày ....tháng....năm....

- Càn cứ vào Điều 47 Pháp lệnh Thú tục giải quyết các vụ án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm tại phiên toà vào hồi ........g iờ ..........n gày .........

tháng........năm .........

Tại: ................................................................................................................

Vụ  án :............................................................................................................

2. Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ phiên toà:.......................................................................................

- Hội thẩm nhân dân:......................................................................................

- Thư ký phiên toà:.........................

- Đại diện V iện Kiểm  sát nhản dân:

3. Những người tham gia tố tụng:....

* Nơi nhận
- VKSND

- Những nạười tham gia tô'tụng

Thẩm phán
(Ký và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM
.... ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

,ngày.......tháng.....năm

THÔNG BÁO XÉT x ử

Toà án nhân dân đã thụ lý giải quyết vụ án

Giữa:
* Nguyên đơn:.... ..................... ......................................... ..............................

* Bị đan:.... .............................. ................ ........... ........................................ ...... .
* Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:.........................................................

Sau khi thụ lý vụ án, Toà án đã mời các đương sự đến Toà án, đã điều tra,

Để vụ kiện được giải quyết đúng luật Toà án nhân dân...................................

thông báo cho ông (bà)........................................................................biết:

..........giờ......... phút............. ngày............ tháng.......... năm Toà án sẽ mở phiên
toà xét xử việc............................................................................................. ...........
Ông (bà) không đến Toà án sẽ xét xử theo quy định của pháp luật.

Thông báo này được niêm yết tại U B N D .........................................................

Từ ngày...........tháng............. nảm......... .............

Xác nhận của ƯBND..........

vê việc niêm yết thông báo xét xử
Toà án nhản dân 

Thẩm phán
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
................  . 7ự do - Hạnh phúc

Số: ...................... — —  ------------ ------

BIÊN BẢN PHIÊN TOÀ

Toà án nhân dân.....................

Họp phiên toà:.............................. thẩm công khai vào hổi.....g iờ  

Ngày............tại............................................................................................

Xét xử vụ án dân sự

Về:....................................................................................................................

I. Hội đồng xét xử:

- Chủ toạ phiên toà: ..

- Hội thẩm nhân dân:

- Hội thẩm nhân dân:

Thư ký phiên toà:.........................................................

Vớ i sự tham gia của đại diện Viện Kiểm  sát nhân dân:

II. Những người tham gia tố tụng

Phần khai mạc
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Phần thẩm vấn

Phần tranh luận

Hội dồng xét xử nghị án

Hội đồng xét xử tuyên án

Phiên toà kết thúc vào h ồ i........giờ.................. cùng ngày

Chủ toạ Thư ký phiên toà

(Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rỗ  họ tên)
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TO À  ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
....... -...........  lạp - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................  ............. ...........  .....
.......,11 gày ......... thán%......năm .........

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vé vụ án...................

* Nguyên dơn:.............................................................................................

*  B ị  d ơ n : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Người liên quan:.........................................................................................

Hội đổng xét xử............................thấm gồm có:

Chủ toạ phiên toà:

Hội thẩm nhân dàn:.....................................................................................

NỘI DUNG NGHỊ ÁN

Biên bàn làm xong đã đọc lại, các thành viên trong Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây.

Hội thẩm nhân dân Chủ toạ phiên toà

(Ký và ghi rỗ  họ tên) (Kỷ và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT  NAM  

................... ................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:.................. /QĐ —  ՜— ---------- -— ------

........ ngày....... tháng.....năm .........

QUYỂT ĐỊNH HOÃN PH IÊN  TOÀ

Toà án nhản d ã n .................................

Xét thấy:...............................................................................................

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 48 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn phiên to à ..... thẩm đối với vụ án

Chủ toạ phiên toà Hội thẩm nhân dân
(Ký và gh i rỗ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên)

N ơ i nhận:
- VKSND ............

- Những người tham gia tố tụng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

....................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án s ô .......................
N g à y ..............................

. . .  *  . . .

Thụ lý sô'.......................
N g à y ......./....... /........

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•  •  •

Toà án nhân d â n .................................................

Với hội đổng xét xử gồm có:

- Chủ toạ phiên toà:...............................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:................................................................

Thư ký phiên toà:.........................................................................................

Họp phiên toà công khai tại trụ sở T A N D .................ngày..........................

tháng........nãm ......... để xét xử sơ thẩm về v iệc........................................

G iữa:

* Nguyên đơn:..............................................................................................

- Nghề nghiệp:...........................................................................................

-  Trú tại: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* B ị đơn:..................................................................................................................

- Nghề nghiệp:...........................................................................................

-  Trú tại: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:...............................................

Nội dung sự việc
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Hội đồng xét xử 

Nhận định

Hội đồng xét xử 

Quyết định

- Về án ph í:.....................................................................................................
Án xử công khai sơ thẩm, có mặt nguyên đơn, bị đơn, người liên quan. Các 

đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Hội thẩm nhản dân

(Kỷ và ghi rỗ  họ tên)

Chủ toạ phiên toà

(Ký và ghi rõ  họ tên)
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TOÀ AN NHẢN DÂN CỘNÌ3 HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... ..........—  —

.......nẹà V ........ tháng năm .......

THÔNG BÁO 
VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ * ' ❁ 

Toà án nhân dân ....................

Cãn cứ vào:...................................

Thông báo cho:............................

Đ ia chi:.........................................

biết là Bán án dân sư sơ thẩm số ........ ngày ........ tháng ........ năm ... ... của Toà

án nhân dan...................................

đã b i .............................................

Toà án nhân dân

* Noi nhận

֊ VKSND

- Các dương sự

K ính  gửi:

- Yêu cầu tống đạt Thông báo này cho đương sự và hoàn lại biên bản cho 

Toà án nhân dân...................................... ngay sau khi tống đạt.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  —  — -...........  ......

......,ngày........tháng.....nãm .......

BIÊN BẢN 
HOÀ GIẢI ĐOÀN TỤ KHÔNG THÀNH

Vào hồ i.....giờ......... ngày......... tháng........ năm .........

Tại:.......... ............... .............................................................................
Tôi là:...................................................................................................
Chức vụ:.......................................................................................................

Lập biên bản hoà giái vụ án thuận tình ly hôn giữa:

T u ổ i: ................................. Nghề nghiệp:.................................................

Trú tại:.....................................................................................................
Và:.................................................................................................  ....
Tuổi:.................................. Nghề nghiệp:.................................................

Trú tại:.....................................................................................................
Sau khi hoà giải, các đương sự vẫn cương quyết xin ly hôn, với lý do:

Biên bản đã được lập xong hồi....... giờ......ngày... tháng..................nãm...

Các đương sự đà được tự đọc biên bản và công nhận biên bản ghi đúng ý

kiến của họ.

Các đương sự Người lập biên bản Thẩm phán
(Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên)

* Nơi nhận

- V K S N D  cu n g  c ấ p

- Những người tham gia tố tụng
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TO À ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  

.......  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S ố : ...............................  ......... - .................- — ----------

.......n^ày....... tháng.....năm ..........

BIÊN BẢN
KHÔNG HÒA GIẢI ĐƯƠC•

Vào hổ i.....ẹ/ờ....... ..ngày.........tháng........năm .........

T a i: ........................

Tôi là:....................
Chức vu:................

Lập biên bản không hoà giải được giữa:

Nguyên đơn:..........

Tuổi:..................... ..........Nghề nghièp:..........................................................

Trú tai:...................

Bi đ ơ n :...................

Tuổi:...................... ..........Nghể nghiêp:..........................................................

Trú tai:...................

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Tuổi:...................... ..........Nghề nghiêp:..........................................................

Trú tai:...................

Nội dung vụ việc:............................................................................................

Lý  do không hoà giải được:............................................................................

Biên bản đã lập xong hồi..........giờ.......... ngày......... tháng..........nãm...........

Người lập biên bản Thẩm phán
ị  K ỷ  và ghi rỗ  họ tên) (Ký và ghi rõ  họ tên)

* Noi nhận
- Những người tham gia tô tụng
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TẬP BIỂU MẪU
m

CẤC QUYẾT DỊNH VÀ BẢN ÂN HÀNH CHÍNH



TO À  ẢN n h â n  d â n  c ộ n g  h o à  x ả  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  .........  .......

.......ngày....... t liá n g .....năm ........

GIẤY BÁO 
NỘP TIẾN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

T o à  án nhản d ân ..................................

Đã nhận được đơn(" ....................................... c ú a .......................................

Cư trú tại

Về việc'2'

Căn cứ Điéu 29 Pháp lệnh Thủ tục siải quyết các vụ án hành chính

Báo cho....................................................................................................... biết là

trontỉ thời hạn.................. ngày kể từ ngày..... tháng......năm...........phải nộp

t ạ i .................................................................................................................................

sô' tiền tạm ứng án phí hành ch ính ...............thẩm là0).....................................

Nếu không nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn trên, Toà án nhân dân (4)..

N<rì n h à n :  Toà án nhân d â n ..........

- Người phải nộp tiền Thẩm  phán

- Lưu (Ký tên vờ dóng dấu)

K h ở i k iện  h o ặ c  kháng cáo .

՝: ՝ N ộ i  c iitn (Ị yêu c ầ u  c ủ a  dưonu, s ự  gh i trong dơn.

'՝' Ghi rõ sỏ tiên tạm ứiiq án pltí phcii nộp.
,4> C ìl i i r õ  qu yế t c tịn h  c ủ a  T oừ  án  nhún  dán  tro /iíỊ trường  h ợ p  đ ư ơ ng  s ự  k h ô n g  n ộ p  

tạm  ứn iỊ án  p h í.
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...................  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  • — ----------- ------

...... ,ngà V........ tháng.....năm ..........

THÔNG BÁO
(Về vụ án hành chính)

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý sơ thẩm s ố ...........................

ngày.......... tháng............ nám...........................................................................

Căn cứ vào Điều 5 và khoản 1 Điều 37 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 

án hành chính.

Toà án nhân dân...............................
Thông báo ch o .................................................................................................
(1)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, yêu cầu

phải gửi cho Toà hành chính Toà án nhân d ân ..........................................

ý kiến bằng vàn bản về đơn kiện và các tài liệu khác có liên quan đến việc 
giải quyết vụ án hành chính:............................................................................

Nếu hết thời hạn trên ......................................................... không hoàn thành

các thủ tục như Toà án đã yêu cầu thì Toà án vẫn tiếp tục giải quyết vụ án 

theo thủ tục chung.

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..........................
 - .................. (để thực hiện) Thẩm phán
 - ................. (để biết)

- Lưu hồ sơ

<n Tóm tắt nội dung đơn kiện 
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TOA ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘ I CHỦ NGHĨA V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  — — ...... :----- :—  —

.......ngày....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
CHUYỂN HỒ S ơ  VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

•

Toà án nhân d â n .........................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành ch ính ...................................................

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án nhân d ân .................................

Căn cứ Khoản 2 Điểu 13 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYÊT ĐỊNH

Chuyển vụ án hành ch ín h ...............................................................................

đến Toà án nhân dân ......................................................................................

để giải quyết theo thẩm quyền.

Toà án nhân d á n ............................

Noi nhận:
- T A N D .................

(kèm theo hổ sơ vụ án)

- Những người tham gia tố  tụng
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
.......  ..........  lập _ Jự  do _ Hạnh phúc

Số:...................  .................  ........ ...
.......ngày....... tháng.....năm ..........

THÔNG BÁO 
CHUYÊN HỒ S ơ  VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Toà án nhân d ân ........................................

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Căn cứ vào Quyết định chuyên hồ sơ vụ án hành chính số..............................

n gày ....... tháng............. năm ............

Thông báo cho"’ ..............................................................................................

Toà án nhân dân: .............................................................................................

Đã chuyển hồ sơ vụ án hành chính đến: .........................................................

để giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị: ..........................................................................................................

liên hệ v ớ i: ................................................................................đê giải quyết.

Toà án nhân d â n .......................

111 T h ô n g  b á o  c h o :  c á c  dư ơng  sự, C Ư  q u an , tỏ chứ c , c á  n h â n  c ó  q u xẽ n  lợ i  và 

n g h ĩa  vụ  l iê n  q u a n  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Sô:.............../TA --------------- I------------

.......HỊỊÙy....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THAM p h á n  
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Căn cứ Điều 33 Luật Tổ chức Toà án nhân dàn ngày 28/12/1993.

Tô i là : .............................................................................................................

Chức vụ: Chánh án Toà án nhàn dàn ..............................................................

QUYẾT ĐỊNH

Chỉ định đồng ch í.............................................................................................

Chức v ụ :.......................... Toà án nhân dàn ....................................................

giải quyết vụ án hành chính thụ lý ...... thẩm số ....  ngày .... tháng....

nảm............

vể  việc khiếu kiện hành chính giữa:

Người khởi kiện...............................................................................................

Cư trú tại.........................................................................................................

Người bị kiện..................................................................................................

Ve11’.............................................................................................................................

Thẩm phán được chỉ định giải quyết vụ án có quyển hạn và nhiệm vụ theo 

quy định của pháp luật.

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..........

- VKSND .........  Chánh án
- Các đương sự (Ký tên và đóng dâu)

- Lưu hồ sơ - VT

Sêu rõ nội dung khiếu kiện, đối tượng bị khởi kiện.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Số:.............
..... ,ngày........tháng.....năm .........

GIẤY TRIÊU TÂP ĐƯƠNG SƯ  • • •
(.L ầ n  th ứ ........)

Toà án nhản dân....................
Triêu tâp..........
thường trú tai...
là.....................
trong vu án.......
Đúng........ giờ ........ngày........tháng..............năm.........
Có măt tai:.......
để....................

Toà án nhân dân........................

Để nghi........
%

Giao giấy triêu tâp ch o .............................................................................
và hoàn lai biên bản giao giấy triêu tâp cho Toà án nhân dân.........................

Biên bản giao giấy triệu tập

Hổi....... giờ..... ....ngày........tháng............ năm............................
T a i.................
Tôi là ..............
đã giao giấy triộu tập sô'......................ngày........tháng......... năm

của Toà án nhân dân........................................................................

Cho người nhận là ...........................................................................

Người nhận Người giao
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...... ...... ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  ........... ...............

.......ngày....... tháng.....năm ..........

GIẤY TRIỆU TẬP(1)

Toà án nhân d â n .....................................

Cán cứ vào hồ sơ vụ á n ...................đã thụ lý số .............................................

ngày........................................................................................................................

Cân cứ vào .......................................................................................................

Triệu tập .......................... ................ ........................ ..................................... ........
trú t ạ i ............................................................................................................

là ....................................................................................................................... ......
trong vụ á n .................................................. ...........................................................

đ úng ...........giờ............. ngày............................... .................................................
có mặt t ạ i .........................................................................................................

đ ể ................................................................................................................................

(Kh i đến Toà án cần xuất trình giấy triệu tập này; nếu không thể có mặt thì 

phải báo ngay cho Toà án biết lý do).

Toà án nhân dân.....................

A1 ơi nhận:

(l> Mẫu này dùng cho việc triệu tập người làm clĩứng và người tham gia tô'tụng khác
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......... .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  —  ---------------  ------

........ngày.........tháng ..... năm .........

GIẤY MỜI

Toà án nhân d ân .................................

K ính mời ....................................................................................................

Đ ún g ......g iờ ..... ngày...... tháng..... năm

Đến........................ ..................................

Để

Toà án nhân dân

Thẩm phán
(Ký tên, đóng dấu)
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T O À  ÁN  n h â n  d â n  c ộ n g  h o à  x ả  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m

Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................

........ ,/iẹờy............tháng ........năm ............

GIẤY BÁO

Toà án nhân d ân .......................................

Báo c h o :..................................................................................................................

Đến Toà án nhân dân ...................................................................................

Đ ịa  ch i..........................................................................................................

Vào h ổ i......g iờ........... ngày........ tháng....... năm..........

Đ ế '" ..............................................................................................................

Toà án nhân dân 

Thẩm phán
(Ký tên, đóng dấu)

Sô:.............  GIẤY NHẬN
Ông (bà) ........................................................................................

Địa c h ỉ....................................................................................
đã nhận được giấy báo đến Toà án nhân dân ................................

vào h ồ i....g iờ...... ngày...... tháng....... năm....................................

Đ ể .........................................................................................................

N gày ....tháng......nám

K ý  nhận

<n Ghi rõ  nội dung làm việc của Toà án nlìân dân.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

............. .............. Độc lập ֊ Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  — .............-— -----
.......ngày....... tháng.....năm ........

BIỂN BẢN LẤY LỜI KHAI(1).................

Vào h ỗ i...................giờ.............. ngày........ tháng.......... n ă m ..................

tạ i.......................................................................................................................

tôi là ....................................................................................................
chức vụ ................................................................................................

lấy lời khai của 

là ....................

Biên bản được lập xong hồi .......  giờ....  ngày..................  Người khai đã

được................dọc biên bản và công nhận đã ghi đúng lờ i khai của họ.

Người khai Người lấy lời khai

111 Ghi rõ lờ i khai cùa người làm chứng, người khởi kiện hay người bị kiện.... 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
.................. _ Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  .....  .......
..... ,nạày....... tháng.... năm .......

BIÊN BẢN XÁC MINH

Vào hồi.......g iờ ..... ngày.......... tháng....... năm........................................

Chúng tôi [à.................................................................................................

chức v ụ ........................................................................................................

đã gập ông (bà)

để xác minh về việc

Người cung cáp sự việc
(Họ tên, chữ ký)

Người xác minh
(Họ tên, chữ ký)



TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘÍ CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

............. .............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  —  — ........... .— ------
.......... ngày ........... tháng ....... năm ...............

QUYẾT ĐỊNH ƯỶ THÁC 
XÁC MINH, THU THẬP CHỨNG c ứ

Toà án nhân d â n .................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính ..................... ............................... thầm,

thụ lý s ố ...........................................................................................................

ngày...... tháng...... năm ............. vé v iệ c ........................................................

Xét th ấy ...................................................................................................................

Cản cứ vào Điều 38 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Uỷ thác cho Toà án nhân d ân .............................................................

xác minh, thu thập chứng cứ những vấn đề sau đây:.............................

2. Toà án nhân d â n .................................................................................

thực hiên ngay viộc uỷ thác và thông báo kết quả cho Toà á n .............. .

Toà án nhân dân
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  .......— -1—

.......UỊịừy........tháng.....năm ........

QUYỆT ĐỊNH 
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Toà án nhân d àn .....................................

Xét hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý số .....................................................

n gày ............................................................................................................

V ề  việc ........................................................................................................................

thấy ............................................................................................................

Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Trim lĩ cầu giám định đối với ..................................................................

2. Lệ phí giám định d o .................................................................chịu.

Toà án nhân d â n ............................
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

.......... ...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.................... — -.......— 1—

.......ngày....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH  
Á P DỤNG  BIỆN  PHÁP KHAN c a p  t ạ m  t h ờ i  

»  •  •

Toà án nhân d ân .............................

Căn cứ hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý s ố ....................................................

ngày........................................................................................................
Vé việc..............................................................................................................

Xét đơn yêu cầu của(l)........................................ngày ....................................

Căn cứ vào các Điều 33, 34, 36 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành 

chính

QUYẾT ĐỊNH

1(2)...........................................................................................................................................

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. Các đương sự có quyển khiếu 

nại với Chánh án Toà án nhân dân .........................về quyết định này.

Toà án nhân d ân ..........................

Nơi nhận:
 - ...................... (để chấp hành)

- V K S N D ............

<n T rư ờ n g  h ợ p  T A N D  tự  á p  dụng  t l i ì  k h ô n g  g l i i  n ộ i du ng  n à y  

(2> G h i  rõ :  á p  d ụ n g  b iệ n  p h á p  n ào , th ờ i h ạn  c ó  h iệ u  lự c  c ủ a  q u yế t đ ịn h  này. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘJ CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
..........—.......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  —  ..... -............— ------
.......ngày....... tháng.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH  
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHAN CÂP TẠM THỜI

Toà án nhân d ân .........................

Căn cứ hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý s ố ........................................

n gày .............................................................................................................

Về v iệc..........................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số

.................ngày.................................. không còn cần thiết.

Căn cứ vào các Điều 35 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Thay việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số 

 ngày............................................... bầng biện pháp

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

Toà án nhân dân

Nơi nhận:

 -........................ (đ ể  c h ấ p  h à n h )

- VKSN D .........
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......... ...........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  —  — :՛-------  — -----
........ngày.........tháng ......năm .........

QUYẾT ĐỊNH  
HƯỶ B ỏ  BIỆN PHÁP KHAN c ấ p  t ạ m  t h ờ i

Toà án nhân d â n ...........................

Căn cứ hổ sơ vụ án hành chính đã thụ lý s ố ................................................

n gày ............................................................................................................

Về v iệ c ........................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số

................. ngày ..................................không còn cần thiết.

Căn cứ vào các Điều 35 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định sô

...................................... ngày ...................................................................
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

Toà án nhân d â n ............................

Nơi nhận:

 - ................... (đ ể  chấp  liành)

- V K S N D ............
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI ('HỦ NGHĨA VIỆT NAM

...........  ........... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sỏ:..................... .......... ........ .— --------

.......n%à\....... tháng.....năm ........

QUYẾT ĐINH
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QƯYẺT v ụ  ÁN HÀNH CHÍNH

Toà án nhân dân................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ l ý ......thẩm s ố ..... ngày ...........

tháng.........năm........

v ể  việc khiếu kiện hành chính giữa:

Người khởi kiện............................................................................................

Cư trú tại.......................................................................................................

Người bị kiện................................................................................................

Xét thấy'":....................................................................................................

Cãn cứ Điều 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính đã thụ lý s ố ........ ngày ..............

tháng........năm..... về việc khiếu kiện hành chính đối v ớ i<2) ..........................

N ê u  că n  c ứ  thự c  t ế  c ủ a  vụ v iệ c  lả m  c ơ  s ở đ ể T o à  Ún nh ản  d â n  r a  qu yế t đ in h  đình 
ch i. C ă n  c ứ  đỏ  p h á i trù n g  v ớ i m ộ t tro n g  c á c  n ộ i d u ng  q u y  đ ịn h  tạ i Đ iề u  41  P h á p  

lệ nh  thủ  tụ c  g iả i quyế t c á c  vụ án  h à n h  c lú n lì.  

l2> N ê u  r õ  đ ô i tượng  b ị k l iớ i k iệ n  tro n g  vụ án  hành  ch ín h
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.................................................................................................................giữa
Người khởi kiộn..............................................................................................

Người bị kiện..................................................................................................

2. Về án phí^: ..........................................................................................

Các đương sự có quyền kháng cáo, Viộn kiểm sát nhân dân có quyển kháng 

nghị quyết định này.

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..........

- VKSND ........ Thẩm phán
- Các đương sự (Ký tên và đóng dấu)

- Lưu hổ sơ - VT

tJl Nêu rõ nội dung đầy đù quyết định của Toà án nhân dân vẽ án ph í và việc ịiả i

quyết tạm ứng án ph í đã nộp
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

՜՜ ՜՜՜~... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.........../ĐC/HC ---------- - ------

........ngày .........tháng ......năm .........

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ 
VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN HÀNH CHÍNH

Toà án nhân d â n .......................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ l ý ......thẩm s ố ..... ngày ..........

tháng.......... nãm........

Vổ việc khiếu kiện hành chính giữa:

Người khởi kiện...................................................................... ....................

Cư trú tại......................................................................................................

Người bị kiện 

Xet thấy"1:....,

Căn cứ Điều 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chi việc giải quyết vụ án hành chính đã thụ lý s ô .....ngày

tháng........năm..... về việc khiếu kiện hành chính đối với(2)............

.......................................................................................... ...............................giữa
Người khởi kiện..............................................................................................

a> N ê u  că n  c ứ  thự c  t ế  c ù a  vụ v iệ c  lầ m  c ơ  s ở  đê  T o à  án  n h â n  d á n  r a  qu yế t đ ịn h  tạm  

đ ìn h  c h ỉ.  C ă n  cứ  đ ó  p h á i trù n g  vớ i m ột tro n g  c á c  n ộ i d u n g  q u y  đ ịn h  tạ i Đ iề u  41  

P h á p  lệ n h  thủ  tụ c  g iả i  quyế t c á c  vụ án  h ành  ch ính . 

a> S é u  r õ  đ ố i tượng  b ị k h ở i k iệ n  tro n g  vụ án  hành  ch ín h .
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Người bị kiện........................... ........................................................................

2. Về án phí01: .............................................................................................

Các đương sự có quyền kháng cáo, V iện kiểm sát nhân dân có quyen kháng 

nghị quyết định này.

Nơi nhân: Toà án nhân d â n ..............

- VKSND ........  Thám phán
- Các đương sự ( K ỷ  tên và đóng ( h iu )

- Lưu hổ sơ - VT

IJ> N ê u  r õ  n ộ i d u n g  đ ấ y  đủ  qu yế t đ ịn h  c ủ a  T o à  án  n h ân  d â n  về  án  p h í  và  v iệ c  g à i  

q u yế t tạm  ứng  á n  p h í  đ ã  nộp.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN ('ÔNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
.................  lạp - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..................... ..............................

.......ngày....... tháng năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
ĐƯA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH RA XÉT x ử

Toà án nhân dân..............................
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý sô: .............................................

ngày ........ tháng....... nãm................

Căn cứ vào các Điều 37, 39 Pháp lệnh thú tục giải quyết các vụ án hành 

chính

QUYẾT ĐỊNH

1. Đưa vụ án hành chính ra xét xử vào h ổ i: ................  g iờ .........ngày ..........

tháng.......nãm.............tạ i...............................................................................

Nội dung việc khởi k iệ n ..................................................................................

2. Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ phiên toà:.....................
- Hội thám nhân dân: ...................

- Thư ký phiẽn toà:.......................

- Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:

3. Những người tham gia tố tụng:

.Voi nhận: Toà án nhân dân

VKSND

- Những người tham gia tô' tụng 

■ Lưu hồ sơ
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  -------- :— ------

........ngày.........tháng......năm .........

BIÊN BẢN GIAO QUYẾT ĐỊNH 
ĐƯA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH RA XÉT x ử

Toà án nhân dàn................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý số:.............................

ngày........tháng...... năm...............

Căn cứ vào các Điều 42 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Hôm nay, ngày.....................................................................................

tạ i.......................................................................................................................

tôi l à ...................................................................................................
chức v ụ .........................................................................................................

đã giao cho ông ...........................................................................................

là ....................7...................................................................................................

quyết định đưa vụ án ra xét xử s ố ................ngày .......................................

sau khi nhận quyết đ ịn h ..............................................................................

đề nghị ..........................................................................................................

Biên bản được lập xong vào h ổ i ..........giờ......... ngày....................................

người nhận quyết định đã được.............đọc biên bản, cùng ký tên dưới đây.

Người nhận quyết định Người giao quyết định
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................

..... ,nẹày........tháng.....năm .........

GIẤY BÁO PHIÊN TOÀ

Toà án nhân d ân ...........................

Báo đê:...........................................................................................................

.........................................................................................................biết
Phiên toà ......... thẩm xét xử vụ án(1} ...............................................................

được tiến hành vào lúc.......giờ.... ngày...... tháng...... nẫm.............................

t ạ i ..................................................................................................................

đúng ngày giờ nói trên, yêu cầu......................................................................
phải có mặt tại địa điểm nói trên để tham dự phiên toà với tư cách

là.....................!..... ........................................................................................
Kh i đến phiên toà.................  cần mang theo giấy báo này nộp tại bàn thư

ký.

Toà án nhân dân

Thẩm phán
(Ký tên, đóng dấu)

°' Ghi rõ tóm tắt nội dung vụ án hành cltính
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  — :-------- ------------

....... ngày....... tháng.....nám ........

GIẤY CHỨNG NHẬN  
NGƯỜI BẢO VỆ QUYỂN LƠI đ ư ơ n g  s ự

Toà án nhân d â n .................................

Cản cứ hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý s ố ................................................

n gày ......... tháng.......... năm ............

Căn cứ Điều 23 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

CHỨNG NHẬN

Ông (bà).............................................................................................
l à : .........................................................................................................................................................................

là người bảo vệ quyền lợi của:.....................................................................

trong phiên toà xét xử .............. thẩm.

Toà án nhân dân
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TOA ÁN NHÂN DÂN ( ỎNG HOÀ XÃ HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Án số:.......... ......

Ngày...../....../.....

BIÊN BẢN PH IÊN TOÀ

Toà án nhàn d ân ...........................

M ở  phiên to à ......Ihẩm công khai vào hồi...... giờ.... ngày.... tháng... năm..

để xét x ứ .......... thám vụ án hành chính"’ ....................................................

I. Những người tiến hành tô tụng

Chu toạ phiên toà.......................
(2 )

Thư ký phiên toà...........................

Đại diện V K S N D ..........................

II. Những người tham gia tố tụng1'1

111 G h i r õ  tóm  tắ t n ộ i d u n g  VII  án  h ành  ch in h

G h i tên c á c  H ộ i  thẩm  nh àn  d á n  ịđ ổ i vớ i p h iê n  to ù  s ơ  th ẩm ) h o ặ c  th âm  p h á n  (đ ố i 

vớ i p h iê n  toù  p l iú c  t liẩ m )

lj> P h á n  n à y  m à u  d ể  trố n g  d ể  g h i c á c  t lìà n h  p h ầ n  th am  g iơ  t ố  tụ n g  cụ  t h ể  c h o  từng  

vụ án . C ầ n  c l iú  ỷ gh i đ ẩ y  đù  c á c  đương  sự  và lu ậ t  sư , n g ư ờ i d ạ i  d iệ n  c ủ a  h ọ  (nếu  

có ), n g ư ờ i th am  g ia  t ố  tụng  k l ìá c  (ng ư ờ i là m  chứ ng , n g ư ờ i p h iê n  d ịc h ,  n g ư ờ i g iá m  

đ ịn h ) ;  c ó  m ặ t h a y  vắng m ặt.
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Diễn biến phiên toà(41

Thư ký phiên toà Thẩm phán
(Kỷ tên) (Kỷ tên)

,4> Từ phán này mẩu để trống để Thư kỷ phiên toà sử dụng giấy thường viết biên bản 
diễn biến phiên toà.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  ..... ............: —

.......nqày....... tháng.....năm .......

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

về  vụ án hành chính(l’ ..............................................

Hội đổng xét x ử ........thẩm gồm có:

Chủ toạ phiên toà..............................
(2 )

Nghị án như sau(,):

Biỏn bán làm xong đã đọc lại, các thành viên trong Hội đồng xét xử cùng 
nghe và ký tên dưới đày:

Các Hội thẩm nhàn dân'4’ Chủ toạ phiên toà
(ký tên) ị kỷ tên)

Ghi rỡ trích yếu nội dung vụ án hành chínli. 
a> Ghi tên các Hội thẩm nhân dân (đối với phiên toà sơ thẩm) hoặc thẩm phán (đối 
với phiên toà phúc thẩm)
131 Ghi nội dung vvà kết quả nghị án, căn cứ pháp lý được áp dụng để giải quyết vụ 
án. tỷ lệ ý kiến thống nhất trong HĐXX và kết quả nghị án cuối cùng.
,4> Phấn này ghi các thẩm plián trong trường hợp là Biên bán nghị án tại phiên toà 
phúc thẩm.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN"»... 

Bàn án số2’ ..HCST 

Ngày'1’:........................

Thụ lý số:........./HCST
Ngày..../.... ./,....

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀÁN NHÂN D ÀN...............

Với H ộ i đồng xét xử sơ thẩm gồm c ổ 4':

Chủ íoạ phiên toà: Ông (bà): ........................................................................................
Chức vụ: Thẩm phán 

Hội thẩm nhân dân15':

1. Ông (bà):.........................................................................................
Nghề nghiệp:..............................................................................................

Nơi công tác:...............................................................................................

2. Ông (bà):................................................................................................

Nghề nghiệp:...............................................................................................

Nơi công tác:...............................................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân(6)...............................................................

Ông (bà)............................................................................... - K iểm  sát viên.

Thư ký phiên toà: Ông (bà).................................................- Cán bộ toà án<7’

Hôm nay, ngày tháng nâm...Toà án nhân dân...............................
mở phiên toà công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thụ lý sô1S| 

........................................................................................................giữa:

՝ "  G h i tên  T A N D  xé t x ử  vụ án  

a> Ghi số bàn án
,J> Ghi ngày xét xử (nêu vụ án được xét xử trong nhiêu ngày thì ghi ngày tu yên án) 
t4> T h à n h  p h ầ n  H ộ i  đ ỏ n g  xé t x ử  ỏ  c ấ p  s ơ  thẩm và  p h ú c  th ẩm  là  k h á c  nhau .

՛ ' Cần glii rõ họ tên và các mục cụ tliểtrong mẫu.
I(l> Ghi họ và tên cùa Kiểm sát viên và nơi làm việc.
ơl Ghi rõ họ và tên Thư kỷ.
iH> Ghi sô thụ lý và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án.
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֊ N gườ i khới kiện

- N gười bị kiện(lí”

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan'il)

- Người tham gia tố էսոշ khácti2ỉ 

Nộ i dung vụ kiộn(l3ỉ...................

íV/ G h i  r õ  ho tên, tu ổ i, nơ i c ư  trú , có  m ặt lu iv  vẳng m ậ ĩ, tro n g  trường  hợp  h ọ  có  UX quyền  

cho  người khác (hoậc mời luật sư) thì plỉcii ghi rò họ tên, tuổi, nơi cư trú Ììoặc nơi làm 
v iệ i cù a  ngư ìri dư ợc uỳ quyên ị h o ặ c  litậ í sư), c ỏ  m ặt h a y  vắng m ặt tạ i p h iê n  toù. 

l!"ẩ G h i  r ỏ  tê ìi, d ịu  c h ì trụ  s ơ  c ơ  quan  h o ặ c  n ơ i lùm  v iệ c  c ủ a  ngườ i b ị k iện  và những  

n g ư ờ i IIV Cịu\ên (n ếu  có ), c ó  m ặ t h a y  vung  m ậ t tụ i p h iê n  toù

ị ìh  G h i  r õ  họ  tên, tuổ i, n<ri c ư  trú, có  m ặt h a y  vắng m ật, trong  trường  lựrp họ  có  uy  

quyên  ch o  ìiạ ư ờ i khúc th ì p lu i i  gh i r ổ  họ  tên, tuổ i, tuứ c ư  trú  củ a  ngườ i dược l iỷ  quyền, 

cỏ  m ậ t h a y  vàng m ặt tạ i p h iê n  toủ.

Ii:‘ Người lùm chứng, người giảm dinh, người phiên dịch {nếu cỏ).
<!.<> իյկլիւը phun Ịịùy líư ơ c soati thào Irưc tiếp  cho Ịìo ịỊị bản án

- T ó m  tắ t n ộ i dung  g iả i quyết ở  cấ p  s ơ  thẩm  vù d iễn  b iế n  tạ i p h iê n  toà  p h ú c  thẩm  (gh i 

r õ  q u a n  đ iểm  vê v iệ c  ỊỊÌdi q u xế ĩ vụ án  cả a  lu ậ t sư, nếu củ  và  V k iế n  củ a  đ ụ i d iệ n  V iệ n  

kiếm sút về phương ủn giải quyết vụ án ).
- Nhận định : Cần đảm bảo  dử các nội (lung theo trình tự sau:
+ N h ậ n  đ ịn h  về  n ộ i dung, ban  chấ t vụ k iện  và v iệc ậ í ỉ i  quyết củ a  T o à  án  nhân  dân  cấ p  

s ơ  thủm

+ N h ậ n  đ ịn h  vé cún  cứ  p h á p  lý  củ  th ể  úp  dụng

+ N h ậ n  đ ịn h  vê nhữnạ d ự  liệ u  cù a  T o à  Ún vê n ộ i dung  phương Ún g iả i quyết vụ án

- Q u yế t d ị t ill :

+ Ghi cúc căn cứ pháp luật dược HĐXXúp dụng dể ra quyết định của bàn án 
+ G h i r õ  tên d iều  lu ậ t dược viện dấn  

+ G h i d à y  (lủ c á c  n ộ i dung  quyết đ ịn h  của  Toừ  án.
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Toà án nhân dân .....................nhận định14

Từ các nhận định trên

Toà án nhân dân ..........................quyết định's

Chủ toạ

ị  ký tên, đóng cìấu)

Hội thẩm nhân dân

(kỷ, ghi rõ  họ tên)
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TO À  ÁN NHÂN DÂN ('ÔNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

....................... ........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... .......................

.......nẹàv....... tháng.....năm ..........

TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÀNH CHÍNH(1)

Tại bản án hành chính ...... thẩm sô .........ngày....  tháng ....  năm ..... về

giai quyết vụ án hành chính khiếu kiện'2’..........................................giữa

Người khởi k iện :............................................................................................

Người bị k iệ n ...........................................................................................

Đại diện là:................................................................................................

Hộ i dồng xét xử Toà án nhân dân .................................... đã quyết định:
O )

Toà án nhân dãn......
Thẩm  phán

(Kỷ tên, đónẹ dấu)

111 Đ ô i  v ớ i T r íc h  lụ c  Q u yế t đ ịn l i cũng  theo  m ẩu  này.

121 G h i  r õ  dối tượng  b ị k iện .

u> G h i  r õ  đ ầ \  đ ủ  n ộ i d u n g  p h ầ n  Q u yế t đ ịn h  c ủ a  bán  án  l io ặ c  n ộ i dung c ù a  qu yế t  

đ ịn li.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

.......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  — :-------- :— ........

.......... tiíỊày ...........է հ Ս Ո Հ .......năm ...........

THÔNG BÁO 
VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ• '  •

Toà án nhân d â n .............................

Căn cứ Điều 57 Pháp lệnh Thú tục giải quyết các vụ án hành chính

Thông báo cho"՛...........................................................................................

Trú t ạ i..........................................................................................................

Là<2)....................................................................................................... ..............
trong vụ án hành chính giữa:

Người khởi kiện............................................................................................

Người bị kiện..........

biết là° ’...................
của Toà án nhân dân 

đã b ị ,4)....................

Nơi nhận:

- VKSND ........

- Các đương sự

- Lưu hồ sơ - VT

Nêu đầy đủ họ, rên của người dược thông báo.
{2> Tư cách tliam gia tô' tụng cùa người dược thông báo trong vụ án hành chinh. 
fS> Quyết địnli hay bản án.
(4> Ghi rõ tên người kháng cáo hoặc kháng nghị.
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sơ thẩm s ố ....ngày.... tháng.... năm

kháng cáo (kháng nghị).

Toà án nhân dán........
Thẩm phán

ị  K ỷ  tên và dán í? dấu)



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGH ĨA  VIỆT N AM

.................... .........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.........../QĐPT — ----------------------  -------

.......ngày....... tháng.....năm .......

QUYẾT ĐỊNH PHÚC THAM

Toà án nhân dân................

Với Hội dồng xét xử gồm có11’:

Chù toạ:........................................................................................................

Các thấm phán:............................................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:................................................................

Thư ký :.........................................................................................................

Xem xét đơn kháng cáo ngày .... tháng .... nãm .... c ủ a ................................

đối với<2'.......................  sơ thẩm s ố ......  ngày....  tháng.....  nâm........  của

Toà án nhân dân ........................................... về việc՛3’ ....................................

Với lý do՛4’........................................................................................................

Xét thấy<,):........................................................................................................

Căn c ứ <f” ....................... Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

G h i r õ  h ọ  tên, c liứ c  vụ 

,2> Q u xế t đ ịn h  h a y  bản  án

,J> N ê u  r õ  nộ։ dung  quyết đ ịn l i cù a  T o à  án  n liâ n  d ân  c ấ p  s ơ  th ẩm  b ị k h á n g  cáo, kháng 
nghị.
H> Như 3.
<s> N ê u  r õ  nhân  đ ịn h  c ủ a  H Đ X X p h ú c  thẩm  về  quyế t đ ịn h  b ị k h á n g  cáo . 

ư“ Căn c ứ  p h á p  lý  đé H Đ X X r u  quyết đ ịn h  p h ú c  thẩm .
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QUYẾT Đ ỊN H (7)

1...............................................................................................................................

2 .............................................................................................. .
Quyết định này có hiộu lực thi hành ngay.

Các thẩm phán Chủ toạ

(Kỷ tên , đóng dấu) (Kỷ tên , đóng dấu)

ơ> Nêu rõ nội dung quyết định của HĐXXphúc thẩm. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  N AM

................ ....... .......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  ----- :—  —

........ngày....... tháng .....năm .........

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

vể  vụ án hành chính1 °................................................

Hội đồng xét x ử ........ thẩm gồm có:

Chủ toạ phiên toà..............................
(2 )

Nghị án như sau0):

Biên bản làm xong đã đọc lại, các thành viên trong Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây:

Các Hội thẩm nhân dân(4) Chủ toạ phiên toà

(Ký tên) (Kỷ tên)

111 Ghi rõ trích yểu nội dung vụ án hành chính.
':> Ghi tên các Hội thẩm nhản dân (dối với phiên tfìà sơ thẩm) hoặc thẩm phán ịđối 
với phiên toà phúc thẩm)
(J> Ghi nội dung vvà kết quá nghị án, căn cứ pháp lý được áp dụng để giải quyết vụ 
án, tỷ lệ V kiến thông nhất trong HĐXX và kết quà nghị án cuối cùng.
H> Phấn Iiày ghi các thẩm phán trong trường hợp là Biên bán nghị án tại phiên toà 
phuc thẩm.
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TOÀ ÁN NHÂN D AN "’...

Bản án số'2’:...../.../HCST

Ngày0’:......................

Thụ lý số:........../HCST

Ngày.../.../...

CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SIAM

TOÀ Á N ........................

Với thành phần Hội đồng xét xử thám 
phán gồm có:

Chủ toạ phiên toà: Ông (bà):...................................................

Chức vụ(,):...................................................

Thẩm phán151: ..............................................

1. Ồng (bà): .............................................................................................
2. Ồng (bà):......................................................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân<6) .................................................................

Ồng (bà)..................................................................................- K iểm  sát viên.

Thư ký phiên toà: Ông (bà)...................................................- Cán bộ toà án(7)

Hôm nay, ngày.....tháng......năm.......Toà án nhân d â n ........................... mở

phiên toà công khai để xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ .ý SÔ1X)

................................................................................................................ giữa:
-  Người khởi kiện(9)...........................................................................................................................................................................................................................................................................

u> Ghi tên TAND xét xử vụ án.
G l i i  s ô 'b ả n  án.

,3> G h i n g à y  xét x ử  (nếu  vụ án  đ ư ợ c  xét x ử  tro n g  nhiều ngày th ì g h i n g à y  tuyên á n )

Nl T h à n h  p l iầ n  H ộ i  đ ổng  xét x ử  ở  c ấ p  s ơ  (hẩm  và  p l iú c  t liẩ m  là  k h á c  nhau .

I5> C ầ n  g h i r õ  họ  tên và  c á c  m ụ c  cụ  t l iể t r o n g  m ẫu. 

ự։> G h i họ  và tên c ủ a  K iể m  sá t v iê n  và  n ơ i là m  v iệ c .

>7> Ghi rõ liọ và tên Thư ký.
I8> G h i sô  thụ  lý  và  ngày , th áng , năm  thụ  lý  vụ án .

<ụ> Ghi rõ họ tên, tuổi, nơi cư trú, có mặt liay vắng mặt, trong trường hợp họ có uỉ quyền 
cho  ngườ i khá c  (h o ặ c  m ờ i lu ậ t sư) th ì p h ả i g h i r õ  h ọ  tên, tu ổ i, n ơ i c ư  trú  h o ặ c  'lơ i làm  

việc của người được uỷ quyền (hoặc luật sư), có mặt liay vắng mặt tại phiên toà.
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- Người bị kiện(lm..........................................................................
- Người có quyền lợi nghla vụ liên quan(II)..........................................

- Người tham gia tố tụng khác(,2)............ .............................................

Tóm tãt nội dung sơ thẩmíl3>...............................................................

Xét thấy04' ...... ....................................................................................

Từ các nhận định trên

Toà án nhân d ân ..........................quyết định(1S)..................................

Thẩm phán Chủ toạ

(Ký, ghi rõ  họ tên) (Ký tén, đóng dấu)

<W) G h i r ỏ  tên , đ ịa  c h ỉ t rụ  s ở  c ơ  q u a n  h o ặ c  n ơ i là m  v iệ c  c ủ a  n g ư ờ i b ị k iệ n  và  nhữ ng  

n g ư ờ i uỷ  q u y ề n  (n ế u  có ) , c ó  m ặ t  h a y  v ắ n g  m ặ t  t ạ i p h iê n  to à

ịìh Ghi rỏ họ tên, tuổi, nơi cư trú, có mặt ha\ vắng mặt, trong trường hợp họ có uỷ 
quyền cho người khác thì phải ghi rõ họ tên, tuổi, nơi cư trú của người dược uỳ 
q u y ể n , c ó  m ặ t  h a y  v ắ n g  m ặ t  t ạ i  p h iê n  toù .

{!2t Người làm chúng, người giám định, người phiên dịch (nếu có).
<Ui N h ữ n g  p h á n  n à y  dư ợ c  so ạ n  th ả o  trự c  t iế p  ch o  từng b ản  Ún

- N ộ i  du ng  vụ k iệ n :  N é n  g h i th eo  t r ìn h  tự  sau :

+ T ó m  tắ t d iễ n  b iế n  vu k iê n  và  tổ n g  h ợ p  c á c  V k iế n  t r ìn h  b à y  c ủ a  c á c  bên  đư ơ ng  sự  

và  ngư ờ i th a tn  g iơ  t ố  tụng k lìá c . G h i r ỗ  n ộ i du ng  V k iế n  t ro n g  q u á  t r ìn h  ch u ẩ n  b ị xét 

x ử  vù  n ộ i d u n g  c á c  ý  k iế n  t ạ i  p h iê n  to à .

+ Q uar. đ iể m  v ề  v iệ c  g iả i  quyế t vụ  án  c ủ a  lu ậ t  sư  (nếu có ).

+ Y  k iến  c ủ a  đ ạ i d iệ n  V iệ n  k iểm  sá t vé p h ư ơ n g  án  g iả i  q u yế t vụ án .

- P h ầ n  N h ậ n  đ ịn h :  c ả n  đ àm  b ả o  đ ủ  c á c  n ộ i du ng  theo t r ìn h  tự  sau :

+ N h ậ n  đ ịn h  về  n ộ i d u n g , b ản  c h ấ t  c ủ a  tra n h  chấp , d iễ n  b iế n  s ự  v iệ c  

+ N h ậ n  đ ịn h  v ề  c â n  cứ  p h á p  lý  c ó  th ể  á p  dụ ng

+ Nhận định về những dự liệu của Toà án về nội dung phương án giải quyết vụ án
- Phàn Quyết định:
+ Ghi các cán cứ pháp luật được HĐXXáp dụng để ra quyết định của bán án 
+ Ghi rõ tên điều luật được viện dẩn 
+ G h i d ầ y  đủ  c á c  n ộ i d u n g  qu yế t đ ịn h  c ủ a  T o à  án.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Â  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.......................  - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  .........

.... ,ngày. ..... tháng.....năm ..........

TRÍCH Lưc BẢN ÁN HÀNH CHÍNH(1) 
•

Tai bản án hành c h ín h ...... thẩm s ố ......

giải quyết vu án hành chính khiếu kiên<2),. 

Người khởi k iê n :......................................

....ngày... .. tháng ....  năm .....về

........................giữa

Người bi k iê n ...........................................

Đai diên là:...............................................

Hôi đổng xét xử Toà án nhân dân ............
O)

.........đã quyết đinh:

Các Hội thẩm nhân dản<4>
(ký tên)

Chủ  toạ phiên toà

(ký tên)

<n Đối với Trích lục Quyết định căng theo mầu này.
<2> Ghi rỗ đối tượng bị kiện.
<3) Ghi rỗ đầy đủ nội dung phàn Quyết định của bản án hoặc nội dung của quyết 
định.
{4) Phần này ghi các thẩm phán trong trường hợp là Trích Biên bán nghị án tại 
phiên toà phúc thẩm.
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TẠP BIỂU MẪU
m

CAC QUYẾT ĐỊNH VA BẢN ÁN HÌNH sự



Phụ  lụ c  ỉ

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  — — ..... ..............

..... ,ngà\՝........tháng.....năm .........

QUYẾT ĐỊNH CHUYÊN v ụ  á n

Toà án nhân dân(1)..............................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý số'21.....................................

ngày.........................................................................................................
đối vớ i.....................................................................................................
sinh ngày..........................................................................................................

Thường trú tại....................................................................................................

Bố là.......................................................... ................................................... .

Mẹ là ............................................................. .........................................  .................. .
bị V iện kiểm sát nhân dân ...............................................................................

truy tố về tội<3)...................................................................................................

theo........................................................................................Bộ luật hình sự;

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyển của Tòa án nhân dân(4)................................

Cản cứ vào Điều 149 Bộ luật tố tụng hình sự

" ’ Tên Toà án.
<2> Số thụ lý vụ án.
131 Ghi tội danh theo bàn cáo trạng.
141 Ghi tên Toà án có thẩm quyên xét xử. 
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QUYẾT ĐỊNH

Chuyển vụ án hình sự thụ lý số'5’............................ ngày .........

đến Toà án nhân dân(fi)...............................................................

để giải quyết theo thẩm quyền.

Nơi nhận: Toà án nhân dân

- T A N D . . .. (kèm theo hổ sơ vụ án

- VKSND

- Những người tham gia tố tụng.

I5> Glìi sô thụ lý vụ án.
ư" G h i tên T o à  án  sẽ nh ận  vụ án.
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Phụ  lục 2

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
....... ......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  .........  - -

.......ngày ....... tháng.....năm .........

QUYẾT ĐỊNH 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

•  •  •

Toà án nhân dân(l)..j»........................

Càn cứ vào hổ sơ vụ án hình sự đã thụ lý số2)...............ngày..........................

Căn cứ vào(3)....................................................................................................

Cân cứ vào các Điều 152, 74, 75, 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp ngăn chặn là<4)..................................................................

đối với(5).............................................................................................................

sinh ngày.........................................................................................................

Thường trú tại..................................................................................................

BỐ là .........................................................................................................................
Mẹ là .................................................................................................................

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..............

- VKSND

111 Ghi tên Toà án.
<2> Ghi sô'thụ lý của Toà án.
I3> C á c  c ă n  c ứ  đ ã  x á c  m in h  d ể  áp  dụ ng  b iệ n  p h á p  n g ăn  chặn . 

H> G h i  tên  b iệ n  p h á p  ngăn  chặn .

(ỉ> G h i  h ọ  tên  b ị  c a n  b ị  á p  d ụ n g  b iệ n  p h á p  ng ăn  chặn .
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Phụ lục 3
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X À  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... ...... ..................

...... nẹày .......tháng.....năm .........

LỆNH TẠM GIAM

Toà án nhân d ân .................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý sô11 ’..................................................

ngày..................................................................................................................

Cân cứ vào các Điéu 62, 70, 152, 215a, Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

1) Tạm giam(2)..................................................................................................

sinh ngày..........................................................................................................

Thường trú tại...................................................................................................

B ô 'là .................................................................................................................

M ẹ là ................................................................................................................

bị Viện kiểm sát nhân dân<,).............................................................................

truy tố về tội(4)..................................................................................................

theo<5)................................................... Bộ luật hình sự;

với thời hạn là<6)................................................................................................

111 Sô thụ lý vụ án.
<2> Tên bị can.
lJ> Tên Viện kiểm sát truy tố.
f4> Tội danh mà Viện kiểm sát truy tố.
<5> Điêu, khoán, điểm của BLHS mà VKS truy tó.
<A> Thời hạn tạm giam theo khoản 2 Điều 151 Luật sửa đổi bổ sung một sô' điều cùa 
Bộ luật TTHS được Quốc hội thông qua ngày 19-5-2000
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kể từ ngày(7)....'...........................................................................................

2) Công an(tt).................................. có trách nhiệm thi hành lênh này.

Nơi nhận: Toà án nhản d â n ..............

- VKSN D ................ Chánh án

- Công an................

- BỊ cáo.................

(7> Từ ngày thụ lý đến thòi hạn theo Điều 151. 
<8> Trại giam nơi tạm giam bị can.
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Phụ lục 4
T OÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  N AM

.....  ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:-----------------  ----------------------------------------

...... ngày....... tháng .....năm .........

THÔNG BÁO VỂ VIỆC BAT GIỬ

K ín h  gử i:ÍU.....................................................

Ngày.........tháng........nam<2)............. Toà án nhân d â n .................đã ra lệnh

bắt tạm giam đê bảo đảm việc xét xử đối với bị cáo(?): ....................................

Sinh ngày .........................................................................................................

Thường trú tạ i:.................................................................................................

Hiện ở tạ i:........................................................................................................

BỊ truy tố về tội(4ị..............................................................................................

theo điều{5)............................................................................ Bộ luật hình sự.

Ngày...... /.......Ր .............................................................................................

đã tiến hành bát giữ bị cáot7).

Căn cứ vào Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự thông báo đểw........biết.

Toà án nhân dân......................

<nT ẻ n  n ơ i nhận  thông  báo .

>2> N g à y , t liá ng , năm  r a  lệ n h  bát. 

u ’ T ê n  b ị can , b ị cáo.

(4> T ộ i d a n lì m à V K S  t ru y  tố.

{ĩ> Đ iê u , khoản  c ù a  B L H S

ư" N g à v , tháng, nám  b ắ t b ị  ca n , b ị cáo .

' 7' T ê n  b ị can , b ị cáo .

,li) T ên  n ơ i nhận t liô n g  b á o  (đ ịa  p h ư ơ n g  h o ặ c  g ia  đ ìn h )
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Phu lục 5
TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:.........

.......ngày..... ..tháng....nám .........

LÊNH CẤM ĐI KHỎI NƠI C Ư  TRÚ
•

Toà án nhân dân...........................

- Căn cứ vào hồ sơ vu án hình sư đã thu lý số*” .......... ngày..........................

- Căn cứ (2>.......................................................................................................

- Căn cứ Điều 61, 74 Bộ luật tố tụng hình sự ra lệnh.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can (bị cáo)

Ho tên(,)...... ...........................................nam, nữ......
sinh ngày....
Thường trú tai............................................................
Hiên ở tai....
Quốc tich.... ................................... Dân tôc..............
Bô' là .........
Me là ..........

Bị can (bị cáo) được phép ở lại(4)

Phải cam đoan thi hành lệnh này, phải có mặt khi có giấy triệu tập cua Toà 

án. Kh i chưa được sự đồng ý của Toà án nhân dân(5).......................................

<n Số thụ lý vụ án.
(2) Cản cứ để ra lệnh là Quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam hoặc Quyết định cho 
tại ngoại.
i3ị Họ tẻ tì bị can- bị cáo 
{4ị Địa phương nơi cư trú.
(5t Tên Toà án ra lệnh.
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thì ikhông được ra khỏi phạm vi(6).....................................................

Lệruh này được gửi đến ỏng Trường Công an phường(xã, thị trấn)(7>

để biết và giám sát, quản lý bị can.

Toà án nhân dân.....

m  Đ ịa  đ iể m  m à  câ m  b ị ca n  ra  k h ỏ i.

'7> Ghi tên phường (xã, thị trấn) nơi bị can, bị cáo được pliép cư trú.
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P h ụ  lụ c  6

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  —  ՜— ------- ' — ------
.......ngày....... tháng.... năm .........

QUYẾT ĐỊNH 
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẬN

Toà án nhân dân(1)............................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án hình sự đã thụ lý  số'2)............ngày.............................

Căn cứ vào các Điều 61, 152, 74, 75, 76, 77, 215a Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi biện pháp(3)

theo quyết định số*4’............ngày......... ............................................ .............

của<5)........................................................................................................

bằng biện pháp<6ì

111 Ghi tên Toà án.
'՛' Sô thụ lý vụ án.
fJl Ghi tên biện pháp ngăn chận đang áp dụng.
<4> Ghi số quyết định đối với hiện pháp ngăn cliặn đang áp dụng. 
,s> Ghi tên cơ quan quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn.
,6> Ghi tên biện pháp ngăn chặn sẽ được thay thế.
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đối với(7>....................................................................................

sinh ngày..................................................................................

Thường trú tại...........................................................................

Bô' là .........................................................................................

Mẹ là ........................................................................................

Nơi nhận: Toà án nhân dân

- VKSND

l?> Chi họ, tên bi can được thay dổi biện pháp ngăn chặn.
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Phụ lục 7

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỐ:...................  -------- : ֊ ֊ 1—

.......ngày....... (háng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
HUỶ B ỏ  BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Toà án nhân dân'”........................

Căn cứ vào hồ sơ thụ lý số.............ngày..........................................................

Căn cứ vào(2)....................................................................................................

Cãn cứ vào Điều 152 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ bỏ biện pháp(,!..........................................................................................

đã được áp dụng đối với(4)................................................................................

sinh ngày..................................................................:......................................

Thường trú tại...................................................................................................

Bố là..ĩ..............................................................  . . .................... ......

Mẹ là ......................................................................................................................................

Nơi nhận: Toà án nhân dân

1 1 Ghi tên Toà án nhân dân.
121 Ghi các căn cứ cụ thể để huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn. 
<JI Ghi tên biện pháp ngán chặn đang áp dụng.
N> Ghi họ, tên bị can, bị cáo.
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Phụ  lụ c  8

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... ........... .......... ........
.......lĩíỊày....... tháng.....năm .........

QUYẾT ĐỊNH  
TRẢ HỒ S ơ  ĐỂ ĐIỀU TRA B ổ  SUNG

Toà án nhân dân '".............................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý sô12)..................................................

ngày...........................của Toà án nhân dân'3’ ..................................................

Sau khi nahiên cứu hồ sơ vụ á n ......................................................................

Căn cứ vào Điểu 154 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

Trả hồ sơ vụ án hình sự*4*................................................................................

cho Viện kiểm sát nhân dân............................................................................

để điểu tra bổ sung những vấn đề sau đây<M:....................................................

Nơi nhận: Toà án nhàn dân

- V K S N D .....(K è m  th eo  h ổ  s ơ  vụ án )

- N h ữ n g  n g ư ờ i th am  g ia  tó  tụng

<n G h i tên T o à  án .

<:' Ghi số thụ lý của Toà án.
° ՝ G l ì i  tên T o à  án  thụ  lý  h ồ  sơ.

(4> G h i tên  b ị c á o  g iữ  v a i t rồ  c h ín h  cù n g  đổng  b ọ n  (nếu có ). 

01 G h i n lu ìi i iỊ  vấn  đ ề  c ầ n  đ iê u  t ra  b ổ  sung.
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Phụ  lụ c  9

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... ........ - -  -----------

......,ngày........ tháng năm ..........

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CÀU GIÁM ĐỊNH

T ô i ' ° ........................................................................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................

Căn cứ hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số.......ngày................................................

Căn cứ*2’...................................................................................................
Xét cấn thiết cho việc xét xử

Căn cứ Điều 44, 130, 134 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa V iệt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Trưng cầu giám định lại về (hoặc giám định bổ sung)0’ ..................................

Yêu cầu<4)............................... tiến hành giám định.

Kết luận giám định gửi đến15’ ...........................................................................

Kèm theo quyết định này là<6)..........................................................................

Người giám định có quyển và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 Bộ luật tố tụng 

hình sự.
Quyết định này gửi đến...................................................................................

Nơi nhận: Toà án nhân d â n ..............

l "  T ê n  n g ư ờ i r a  q u yế t đ ịn h .

<2> Yêu  c ầ u  c ủ a  b ị c á o  ( b ị h ạ i) ;  kèm  t lie o  chứ ng  c ứ  c ủ a  v iệ c  yêu  cấu . 

<J> N ộ i  d u n g  g iá m  đ ịn h  tâm  th ần  h a y  tỷ  lệ  thư ơng  t ích .

<4> T ê n  c ơ  q u a n  t iế n  h àn h  g iá m  đ ịn h .

)Sl T ê n  c ơ  q u an  trư n g  c ầ u  g iá m  đ ịn h .

161 T à i l iệ u  l iê n  q u a n  đến g iá m  đ ịn h .
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P hụ  lụ c  10

TO À ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ֊ Tự do - Hạnh phúc

Sô:.....................
..... ,/ỉgày........tháng.....năm ..........

QUYẾT Đ IN H (1).......... v u  ÁN

Toà án nhân dân.............................

Căn cứ hổ sơ vu án hình sư đã thu lý sô12).......................................................

ngày....................................

đối v ớ i................................
sinh ngày............................

Thường trú tai.....................

B ỏ 'là ...................................

Me là ..................................

đã b i.................................... ........truy tố về tô i...............................................

muc...... Điểu........ khoản... .....điểm....... Bô luât hình sư

Theo bản cáo trang............. ....số...................ngày....................................
của Viộn kiểm sát nhân dân

Căn cứ0’...........................
Căn cứ vào các điềuí4)....... .................. Bô luât tô' tung hình sư.

QUYẾT ĐỊNH

<5\....................vụ án đối với<6)....................................................

Toà án nhân dân........

Ghi quyết định tạm đình clu’ lioậc đình chì vụ án. 
t2lGhi sô' thụ lý cùa Toà án.
<J> Ghi căn cứ chứng minh dần đêh đình cliỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.

Ghi Điều luật áp dụng 

<5> G h i đ ìn h  c h ỉ  h o ặ c  tạm  d in h  c l i ì  

161 Họ tên bị cáo và thời gian nếu có
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN

Số:

P h ụ  lụ c  11

CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngàv.......tháng.....năm

QUYỂT ĐỊNH  
KÉO DÀI THỜI HẠN CHUAN BỊ XÉT x ử

Toà án nhân dân.............................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý sô10................ngày.....

đối với(2)........................................................................................

bị truy tố về tội(3)..........................................................................

theo<4).................................................................. Bộ luật hình sự;

Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp;

Càn cứ vào Điều 15 1 Bộ luật tô' tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án thêm՛5’........................  ngày kể từ

ngày........................

Nơi nhận: Toà án nhân dân .

- VKSND Chánh án

- Những người tham gia tố tụng

°1 Sô'thụ lý vụ án.
<2> Tên một hoặc hai bị cáo.
131 Tội danh mà Viện kiểm sát truy tố.
(4> Điều, khoản, điểm mà cáo trạng truy tố(BLHS).
I5> Thời hạn kéo dài đối với các loại tội theo luật sủa đổi bổ sung một sô' điêu cùa
BLTTHS được Quốc hội thông qua ngày 19.5.2000
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P h ụ  lụ c  12

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.............................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
So:..................... ...... :—  —

.......níỊÒy....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH  
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT x ử

Toà án nhân dân..............................

Cãn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự đã thụ lý sô111......n gày ...................................

Cân cứ vào các Điều 151, 153 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

I. Đưa ra xét x ử (2)........................................................................... công khai

vào hồi...........................g iờ......................ngày...............................................

tạ i......................................................................................................................

vụ án hình sự đối với:

bị cáo(3)............................................................................................................

sinh ngày........ .................................................................................................

Thường trú tại..................................................................................................

bị Viện kiểm sát nhân dân'4' .............................................................................

truy tố vé tội(5)..........................................................................................
theo'6’...........................................................................................................

111 Sô'tliụ lý vụ Ún 
t2> Sơ thẩm 

u> Họ tên b ị cáo

,4> Tên Viện kiểm sát lập cáo trạng 

<5> Tội danh mà Viện kiểm sát truy tô
,fi> Điểu khoản Bộ luậl hình sự mà Viện kiểm sát viện dẩn dối với hành vi của bị cáo
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II. Những người tiến hành tô' tụng:

- Chủ toạ phiên toà(7)........................

-  Thẩm p h á n  ( n ế u  C Ó ) ( 8 Ì ................................................

- Hội thẩm nhân dân(9)......................

-  Thư ký p h i ê n  toà(10)........................................................................

- Đại diện Viộn kiểm sát nhân dân(ll)

III. Những người tham gia tố tụng(l2)

IV. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên toà(l3)

Toà án nhân dân.

Nơi nhận:

<7> Họ tên chù toạ ՝
<s> Họ tên Thẩm phán (nếu có)
(9> Họ tên các Hội thầm nhân dân (3 hoặc 2)
ao> Họ tên Thư ký phiên toà
<n> Hộ tên Kiểm sát viên, chức vụ
a2) Luật sư, giám định viên, bị hại, nguyên bị đơn dàn sự
ail Vật chứng sẽ đưa ra phiên toà (nếu có)
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Phụ lục 13
TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỐI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

................  £jộC lập _ Tự do _ Hạnh phúc
Số:...................  --------:— ...—

........ngày.........tháng......năm............

QUYẾT ĐỊNH MIEN t r á c h  n h i ệ m  h ì n h  s ự  
VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BAT b u ộ c  c h ữ a  b ệ n h

•  •  •  •

Toà án nhân dân.............................

Cãn cứ các điều 13, 43 Bộ luật hình sự.

Cản cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y '1’ ...................................

sô'........... ngày.............. tháng......... năm.........................................................

Căn cứ vào các Điều 281, 284, 286, 227 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

1. M iễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối

với .....— .................................. .............. ................................................
sinh ngày.........................................................................................................

trú tại.......................................................................................................
Con ông.................................................. và b à ...............................................

bị truy tố về tội(1).............................................................................................

Theo cáo trạng số.......................ngày................ tháng..............nãm ..............

của Viện kiểm sát nhân dân............................................................................

2. G iao'4’ ..........................................................................................................

cho cơ sở chuyên khoa y tếs>...........................................................................

th Ghi tên Hội đồng giám định pháp y 
l2> Họ tén bị cáo
u> Tội danh và điều khoản Bộ luật lùnh sự mà Viện kiểm sát truy tô' 

Họ tên bị cáo 
151 Tên cơ sờ chuyên khoa y tế
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để bắt buộc chữa bệnh .....................................................................................

3. Cơ sở chuyên khoa y tế và cơ quan ................................................. ............

......................................................... thi hành quyết định này.

4. V iện kiểm sát, những người có liên quan có quyền kháng nghị, kháng cáo 

đối với quyết định này theo quy định tại các Điều 208, 285 Bộ luật tô tụng 

hình sự.

Nơi nhận: Toà án nhàn dân............................

- Người bị bắt buộc chữa bệnh;

- Viện KSND cùng cấp;

- Chuyên khoa y tế (để thi lìành);

- C ơ  q u a n  c ô n g  an  ( đ ể t h i  h à n h );

- N g ư ờ i có l iê n  q u a n  ;

- Lưu hồ sơ văn phòng.
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Phụ  lục 14

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT  N AM  
.....................  lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... ...........  ....  "
.......ngày....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ v ụ  ÁN 
VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BAT b u ộ c  c h ữ a  b ệ n h

•  •  •  •

Toà án nhân dán.............................

Căn cứ vào các Điểu 13, 43 Bộ luật hình sự.

Cãn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y(l)................................

số.......ngày.............. tháng......... năm..........

Căn cứ vào các Điếu 155, 281, 284, 286, 227 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với(2>

Sinh ngày ..........................

Trú tai...............................

Con ông............................ .................và b à ....................................................

Bi truy tô' vé tôi(,)...............

Theo cáo trang số .............

Ngày...... tháng....... năm.... ....của Viên kiểm sát nhân dân..............................

2. Giao14’ ...........................

fh Tên Hội đóng giám định pháp y
':i Họ tên bị cáo
<J> Tội danh và điéu khoán Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tô
<4> Họ tên bị cáo
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Cho cơ sở chuyên khoa y tê<5>...........................................................................

để bắt buộc chữa bệnh......................................................................................

3. Cơ sở chuyên khoa y tế và cơ quan..............................................................

thi hành quyết định này.

4. Viện kiểm sát, những người có liên quan có quyển kháng nghị, kháng cáo 

đối với quyết định này theo quy định tại các Điểu 208, 285 Bộ luật tố tụng 

h ì n h  s ự .

Nơi nhận: Toà án nhản dân......................

- Người bị bắt buộc chữa bệnh;

֊ Viện KSND cùng cấp;

- Cơ sở chuyên khoa y tế (để thi hành);

- C ơ  q u a n  cô n g  an  ( đ ể  th i h à n h );

- Người có  l iê n  qu an ;

- Lưu hồ sơ vân pliòng.

,5> Tên cơ sờ chuyên khoa y tế 
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Phụ lục 15

TOA ÁN NHẢN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
................  - Tự do - Hạnh phúc

Sô:...................  ..........
.......rtẹày....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ v ụ  ÁN 
VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BAT b u ộ c  c h ữ a  b ệ n h

•  •  •  •

Toà án nhân dân.............................

Căn cứ vào các điểu 13, 43 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp yl l) ................................

số.......ngày.............. tháng......... năm..........

Cãn cứ vào các Điều 155, 281, 284,.286, 227 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

1. Tam đình chỉ vu án và áp dung biên pháp bắt buôc chữa bênh đối với<2).....

Sinh ngày...................................

Trú tai.........................................

Con ông....................................... .........và b à .................................................

Bi truv t ố  vé tôi<1'.........................
Theo cáo trang số........................ .... n g à y ...... tháng....... nãm .......................

của Viên kiểm sát nhân dân........

2. Giao141.....................................

Cho cơ sở chuyên khoa y tế5)

T ên  H ộ i  đ ổ n g  g iám  đ ịn h  p h á p  y  

121 Họ tên  bị cáo
Ul T ộ i d a n h  và  đ iề u  k h o á n  B ộ  lu ậ t  h ìn h  s ụ  m à  V iệ n  k iểm  sá t t r u y  l ố

'4> Họ tên bị cáo
(5> T ên  c ư  s ờ  chuyên  k h o a  y  t ế
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để bắt buộc chữa bệnh....................................................... ....................................
3. Cơ sở chuyên khoa y tế và cơ quan...................................................................
......................................................... thi hành quyết định này.

4. V iện kiểm sát, những người có liên quan có quyền kháng nghị, kháng cáo 

đối với quyết định này theo quy định tại các Điều 208, 285 Bộ luật tố tụng 

hình sự.

Nơi nhận: Toà án nhân dân........................

-  Người b ị  b ắ t  b u ộ c  c h ữ a  b ệ n h ;

- Viện KSND cùng cấp;

- C ơ  s ở  ch u yên  k h o a  y t ế  ( đ ể  th i h à n h );

- C ơ  q u an  c ô n g  an  (đ ể  th i h à n h );

■ Người cỏ liên quan;

- L ư u  h ổ  s ơ  văn  phòng .
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Phụ  lụ c  16

TO À  ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

............. ............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................... ..........:—  —

.................« ẹ đ y ..................tháng ............năm ........................

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ 
THỰC HIỆN BIỆN PHAP BAT b u ộ c  c h ử a  b ệ n h  

•  •  •  •  •

Toà án nhân dân.............................

Cán cứ vào Điều 44 Bộ luật hình sự.

Cán cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa(l)................................

số ......ngày............... tháng......... năm..........

Căn cứ vào các Điều 286 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

1. Đ ình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với<2)

Sinh ngày.......................................

Trú ta i.............................................

Con ông.......................................... .....và b à .................................................

Bi áp dung biên pháp bát buôc chữa bênh theo Quyết đinh số .......................

ngày.............. tháng......... năm........ .. của Toà án nhân dân............................

2. Phuc hồi tố tung xét xử đã bi tam đình chỉ theo Quyết đinh số ...................

ngày.............. tháng......... nãm........

111 Tên Hội dồng giám đ ịn h  p h á p  y

-

(2> H ọ  tên b ị  c á o

a> T o à  án  đ ã  quyế t đ ịn h  tạm  đ ìn h  c h ỉ vụ án  và á p  dụ ng  b iệ n  p h á p  b ắ t  b u ộ c  chữ a

bệnh.
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3. Người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh(4).......................................

Cơ quan chuyên khoa y tế............................................................................ .

Cơ quan công an...............................................thi hành quyết định này.

4. V iện kiểm sát, những người có liên quan có quyền kháng nghị, kháng cáo 

đối với quyết định này theo quy định tại các Điều 208, 285 Bộ luật tố tụng 

hình sự.

Nơi nhận: Toà án nhân dân

-  Người bị bắt buộc chữa bệnh;

- Viện KSND cùng cấp;

- Chuyên khoa V t ế  (để thi hành );

- Cơ quan công an (để thi hành);

- Người có liên quan;

- Lưu hồ sơ văn phòng.

i4> Họ tên bị cáo 
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Phụ  lụ c  17

TOÀ ÁN NHÂN DÂN*0 ... CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Bản án sô12’: . / S T H S  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày'՝'':................

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•  •  •

Toà án nhản dân.............................

Vớ i thành phần hội đồng xét xứ sơ thẩm gồm có<4):

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (bà):..................................................

Thẩm phán : Ông (bà): .................................................

Các Hội thẩm'5’:

1. Ông (bà): ................................................................................................

Nghề nghiêp: ..............................................................................................

Nơi công tác: ..............................................................................................

2. Ông (bà): ................................................................................................
Nghể nghiệp: ..............................................................................................

Nơi công tác: ...............................................................................................

3. Ông (bà): ................................................................................................

Nghể nghiộp: ...............................................................................................

Nơi công tác: ..............................................................................................

Thư ký phiên toà: Ông (bà).................................cán bộ toà án(6)................

'° Ghi tên TAND xét xử vụ án.
G h i s ố  b à n  án

'Jl Ghi ngày xét xù (nếu vụ án được xét xử trong nliiều ngà\ thì ghi ngày tuyên án)
'4> Nếu Hội đổng xét xử gồm có 3 người thì ghi họ tên của Thẩm phán chủ tọa phiên 
toà, bò dòng “Thẩm phán ",
<s> Trường liợp bị cáo là người chưa thành niên thì cấn ghi rõ nghê nghiệp của Hội
thẩm nhân dán là “giáo viên " hoặc “cán bộ Đoàn
ư,ị Ghi họ và tên của Thư kỷ toà án; ghi TAND nơiThưký làm việc.
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Đại diện V iện kiểm sátí7)...................................................tham gia phiên toà:

Ong (bà).................................................. Kiểm  sát viên.

Trong các ngày................. ....tháng.........................năm(X)

T ạ i................. ................................ ...... .................................

Xét xử sơ thẩm vu án hình sư thu lý sô19)........... .............. ./................./ST.......
Ngày............... tháng....... ....... .năm..... ...... . ...............đối với các bi cáo:

1.......... ....................... ....... .........sinh ngày....... ....tháng..........năm ...............

tai............................... trú ta i.............................

nghề nghiêp.......................................................

trình đô văn hoá........................; con ông.... .......................................... và

bà............................ có vơ (chồng) và............... ........con; tiền sư ................. .

tiền án(,0)............................................................

bi bắt tam giam ngàyul).....................................

2 ........................................................................

- Người đai diên hơp pháp của bi cáo(l2):...........

Ong (bà).... ........................................................ ......tuổi:................................

Nghề nghiêp......................................................

Trú ta i......... ....................................... ............. .

Người bào chữa cho bị cáoíl3>

ị7ị Ghi rõ tên Viện kiểm sát nhân dân.
(ỉii Trường hợp vụ án được xé t xử và kết thúc ỉrong một ngày th ì bỏ hai c h ữ  " trong

các " (Ví dụ: ngày 12 tháng 7 năm 2001). Nếu vụ án được xét xử từ hai ngày trỏ lên 

mà số ngày tương đối it thì có thể ghi đủ số ngày, nếu quá nhiều ngày thỉ ghi “từ 
ngày....đến ngày.......

(9ì Ghi số thụ lý và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án.
(Wt Đối với tiền sự thì chỉ ghi khi đã xác định đúng theo quy định của pháp luật lẩn
bị xử lý đó tính đến ngày phạm tội chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành 
chính hoặc kỷ luật. D ố i với tiền án, chỉ ghi khi dã xác định đúng theo quy định của 

pháp luật lấn bị kết án đó tính đến ngày phạm tội chưa được xóa án. 

un Ghi ngày bị tạm giữ, tạm giam. Nếu được trả tự do và bị bắt lạ i thì ghi rõ  ỉìịà y  

bị bắt lấn 1, lần 2
iì2) Nếu bị cáo nào có người đại diện hợp pháp thì ghi họ và tên của bị cáo đó.
(ỉỉì Nếu bị cáo nào có người bào chữa thì ghi họ và tên của bị cáo đó. Ghi họ tên 
n g ư ờ i b à o  c h ữ a ;  nếu  n g ư ờ i b à o  ch ữ a  là  lu ậ t  sư  t h ì g h i L u ậ t  sư  th u ộ c  Đ o à n  lu ậ ; sư  

nào.
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Ông (bà): ........................................................................................................

Người bị hại(l4)..................................................................................................

Người đại diên hợp pháp của người bị hạiíl5)...................................................

Nguyên đơn dân sự(l6)......................................................................................

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sựí,7).........................................

Bị đơn dân sự*l8): .............................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân տւ/|9)...................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án(20)........................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ

án(2l)................................................................................................................

Người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại (nguyên đơn dân sự)(22)....................

ông  (bà) ..............................

Toà án nhân d â n ...............................

Nhận xét vụ án<23)

Từ các nhận định trên

Toà án nhân dân.....................

Quyết đ ịnh<24)

(Ì4ị tl5 tỊlfinnnl8 ỉỊl.9H20H2ìi ի յ- 'ս  C('  f ìg ự ft ị Ị/Jưm g ịa  tô 'tu n g  n à o  t h ì  g h i  h ọ , tê n , t u ổ i ,  n g h é

nghiệp, nơi cư trú của người đó. Trong trường hợp người bị hại là người bị xâm hại 
vê t ín h  ՈԱԱ1 Հ, sức kh  oẻ, nhún  ph ẩm , d an h  d ự  và  lủ  n g ư ờ i c h ư a  th à n h  n iê n  th ì n h ấ t  

th iế t  p h ả i g h i đ á y  đ ủ  ngày, th á n g , năm  s in h  c ủ a  ngườ i b ị h ạ i. 

l22‘ Nếu người bị hại, nguyẻn đơn dân sự, bị dơn dán sự, người có quyền lợi nghĩa vụ 
l iê n  q u an  đến vụ án  c ó  ng ư ờ i b ả o  vệ quyền  lợ i  c h o  họ  th ì g h i r õ  h ọ  íẻ n , n g h ề  n g h iệ p  

n ơ i c ô n g  tá c  củ a  n g ư ờ i đó.

,2J> P h ầ n  n à y  cấn  g h i c á c  n ộ i dung  sau :

- G h i tóm  tắ ỉ n ộ i d u ng  vụ án ;

- T ó m  tắ t d iễn  b iến  tạ i p h iê n  ĩo à  và  n h ận  đ ịn h  về  tộ i p h ạ m  c ủ a  b ị c á o ;

- N lỉậ n  đ ịnh  vé hướng quyế t định hình phạt;

- N h ậ n  đ ịn h  về  c á c  vấn  đ ề  k h á c  c ủ a  vụ án.

ք2Վ) G h i những quyế t đ in h  c ủ a  T o à  án  và quyền  kháng  cá o , kháng n g h ị
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Phụ lục 18

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
.................. Ịập _ Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  — — ■-------- ■— ------
.......ngày....... tháng.....năm ..........

THÔNG BÁO KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Cản cứ vào điều 210 Bộ luật tố tụng hình sự và hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm 

số..........thụ lý ngày.......... tháng........... năm ............

Toà án nhân dân(1>...............................

Báo cho:<2)...............................................................................................

biết bản án hình sự sơ thẩm số..............ngày......... tháng......... năm..........của

Toà án nhân dân......................... đã bị0)

Toà án nhân dân........................ đả chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lẻn Toà án

nhân dân...............................để xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nếu có vấn đề gì trình bày, có thể trực tiếp hoặc gửi đơn đến Toà án nhìn 

dàn...........................................................................để xem xét.

Toà án nhàn dân

Uì T 'oà án  đ ã  xé t x ử  s ơ  thẩm

i2) G h i tên V iệ n  k iể m  sá t, n liữ n g  ngư ờ i th am  g ia  t ố  tụng

a> G h i n g ư ờ i k h á n g  cá o , k h á n g  n g h ị và  tóm  tắ t n ộ i d u n g  kh á n g  c á o , k h á n g  n g h ị 
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Phụ  lục 19

T OÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM  
....................... lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................ /TA ....  ........

...... nẹày....... tháng.... năm .........

THÔNG BÁO RÚT KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Căn cứ vào điều 212 Bộ luật tố tụng hình sự

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm số ...........................................

ngày......... tháng.......... năm..............

Xét thấy:<2)....................................................................................................

đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị đối với bản án sơ thẩm.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.........................................

1. Quyết định đình chi việc xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm. Bản án sơ

thẩm số 0).................ngày ............. tháng......... n ăm ................. của Toà án

nhân d ân .............................. có hiệu lực.
2. Thông báo để (bị cáo, Viện kiểm sát và đương sự) biết.

Toà án nhân d ả n ..................

,n Số thụ lý cùa toà phúc thẩm
l2> Ghi người kháng cáo và hoặc Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, 
kháng nghị
131 Ghi sô của bàn án sơ thẩm
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Phụ  lục 20

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N A M
..............................................  £ J Ộ C  J ậ p  _ T ự  do - Hạnh phúc

SỐ : ...........................  ........: -----------— .............

..... ,ngày........tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH  
ĐÌNH CHỈ VIẸC XÉT x ử  PHÚC THAM

H ồ i.........giờ.......... ngày......... tháng........ năm......

thẩm, xét xử vu án..................................................

Hội đồng xét xử với thành phần:(l>

Chủ toa phiên toà: Thẩm phán ..............................

Các Thẩm phán:

1 ............................................................................................

2 .............................................................................

. .tai phiên toà phúc

Thư ký phiên toà:....................................................

Đai diên Viên kiểm sát:.......................................... ..................kiểm sát viên

Xét thấy<2):..............................................................

đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị tại phiên toà.

QUYET ĐỊNH

Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm số............ /HSST

ngày....... tháng...... nẫm.......... của Toà án nhân dân.......................................

T/M Hội đồng xét xử 

Thẩm phán

<n G h i tên h ộ i đ ồ n g  xé t x ử  p h ú c  thẩm

l2> G h i n g ư ờ i r ú t  k h á n g  c á o  v à /h o ặ c  V iệ n  k iể m  sá t r ú t  k h á n g  ngh ị. 
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Phụ  lục 21

Toà án1"...............  CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bàn án số'2’:..../...... /PTHS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày(1).......... .......................

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•  •  •

Toà án....................................

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (bà):...................................................

Các thẩm phán : Ông (bà):...................................................

Ông (bà):...................................................

Thư ký phiên toà: Ông (bà)...............................................................Thư ký

toà án...............................................................................................................

Đại diện V iện kiểm sát....................................................................................

tham gia phiên toà:

Ông (bà)................................................. Kiểm sát viên.

Trong các ngày..........................tháng........................ năm............................

Tại............. ...................................... ...............................................................

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số .................. /............... /PT
Ngày............... tháng................ năm........................... do bản án sơ thẩm hình

sự sô..................... /STHS ngày .......... tháng................ năm..................... của

Toà á n ..................................................... bị kháng cáo, kháng nghị.

Trong vụ án này có các bị cáo sau đây kháng cáo, bị kháng cáo, bị kháỉig 

nghị<4):

1/1 G h i tên  T t ìà  á n  xé t x ử  p h ú c  thẩm  

'2> G h i s ô 'b á n  á n  p h ú c  thẩm

lJ> G h i n g ày  xét x ử  (nêu  vụ Ún được xét x ử  trong  nh iều  ngày  th ì c h ì  g h i ngày  tuyên á n )

<4> Xem  xét chủ  th ể  kháng  c á o  và xem  có  kháng  ngh ị củ a  V iệ n  k iể m  sá t h a y  không  đ ể  bỏ  

đ i những c h ữ  không  cần  th iế t như  “kháng  cáo  ", “b ị kháng  cá o  "  h o ặ c  “ kháng  ngh ị ”
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1 sinh ngày............ tháng............ năm

tại..................................................trú tại......................................
nghề nghiệp...............................................................................................

t r ì n h  đ ộ  v â n  h o á .................................... ;  c o n  ô n g ............................................................. v à  b à ...............................................

có vợ (chồng)và.......................con; tiền sự..........................................

tiển án.............................................................................................................

bị bất tạm giam ngày(5>........................................................................

2. .......................... ............................ ................................................................................................ ......... . . . . . .

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo:..............................................................

Ông (bà)................................................................ tuổi:................................... ;

Nghế nghiệp.................................. .................................................................... ;

Trú tại:............................................................................................................. ;

Người bào chữa cho bị cáo................................................................................ ;

Ông (bà):.................................................................................................. ;
Ngoài ra trong các vụ án này còn có các bị cáo sau đây khống kháng cáo,

không bị kháng cáo và không bị kháng nghị<6):

1.......... .................................... .................. ....................................................

2

Người đại diên hợp pháp của bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên 

đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án,

người đại diện hợp pháp của họ có kháng cáo(7)..............................................

Người bảo vệ quyển lợi cho người bị hại (nguyên đơn dân sự.....):

Ông (bà)......... ..................................................................................................

Nghể nghiệp:............................... .................................................. ...................

I5) G h i ngày b ị tạm g iữ , tạm giam. Nếu được trả  tự  do  và b ị bắt lạ i th ì gh i rõ  ngày b ị bất lán  

1, lâ n  2

(6) Ch ỉ cần ghi họ và tên của những bị cáo không kháng cáo , không bị kháng cáo, 
kháng nghị.
{7) Nếu người nào có kháng cáo thì ghi họ và tên, tuổi, nơi cư trú của người đó.
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N ơ i cớng tác:

Toà án nhân dân.......

Nhận xét vụ án<X)

Từ các nhận định trên

Toà án nhân dân........

Quyết định'9'

<Hl G l i i  c á c  n ộ i d u n g  sau:

- T ó m  tắ t n ộ i d u ng  vụ án

- Các qu yế t định của Toà án  c ấ p  sơ  thẩm

- Ngày, tháng, năm kháng cáo, kháng nghị; người kháng cáo kháng nghị; nội dung 
kh á n g  cá o , k h á n g  n g h ị

- D iễ n  b iế n  tạ i p h iê n  toà  và n h ận  đ ịn h  cù a  H ộ i  đ ồ n g  xét x ử  về  h ư ớ ng  g iả i  quyết vụ  

án;
<v> G h i nhữ ng  quyết đ ịn h  củ a  to à  án  xét x ừ  p h ú c  thẩm
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P h ụ  lụ c  22

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
.... .....— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........... /KN-HS ......:

.......ngày........thánẹ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM Đ ố c  THAM

Chánh án Toà án nhân dân....

(Ghi tên Toà án có thẩm quyền kháng nghị. Nếu người kháng nghi là phó 

chánh án T A N D T C  thì ghi rõ là “ Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao” ) 

Căn cứ vào Điều 242, 224 Bộ luật tố tụng hình sự

Sau khi nghiên cứu hỗ sơ vụ án mà bản án......................................................

Số.........ngày......... tháng.......... năm....... của Toà án nhân dân......................

đối với:.....................................................................................................................

(Ghi tóm tắt lý lịch của người bị kếí án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến việc kháng nghị.)

NHẬN THẤY

- Ghi nội dung những vấn đề cần kháng nghị.
- Ghi các quyết định của Toà án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm.

XÉT THẤY

Nêu những lý do vì sao phải kháng nghị? (những vi phạm pháp luật trong 

việc xử lý vụ án)

QUYẾT ĐỊNH

- Cần ghi rõ kháng nghị một phần hay toàn bộ bản án đã có hiệu lực; nếu. 

kháng nghị một phần thì ghi rõ phần nào?
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- Để nghị Hội đồng giám đốc thẩm xét xử theo hướng nào?

- Có tạm đình chí thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật không? (nếu cần 

phải ghi vào kháng nghị) mạc dù có thể làm quyết định riêng.

Nơi nhân:

- Toà án xét xử giám dốc thấm

........... Chánh án

Toà án nhản dân.....

- VKSND ...

- TAND xét xử sơ thẩm

֊ T A N D  xét x ử  p h ú c  tham

- N g ư ờ i b ị kết chì

- N g ư ờ i cỏ  n g h ĩa  vụ, quyên  lợ i  l iê n  q u an  đến  

kháng nghị

- T itỳ  th u ộ c  v ào  n ộ i d u n g  k h á n g  n g h ị m à  c ó  thê 

gử i c h u  \ '2 6  B ộ  C ô n g  ơn , c á c  c ơ  q u an  nh à  

nước, tô chức xã hội.

Lư u :  - H ồ  s ơ  vụ án

֊ Tuỳ thuộc vào người kháng nghị mù 

kháng nghị có thể lưu : THSt IT
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Phụ lục 23

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

....................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:......... /QĐ-TT —

..... ,ngày....... tháng .....năm .........

QUYẾT ĐỊNH TÁI THAM h ì n h  s ự

Hội đồng tái thẩm Toà án nhân dân............................gồm:

 1.................................................................................................................. .7. .................................................

 2...........................................................................................................
3......................................................................................................................

Đại diện V iện kiểm sá t..........................tham gia phiên toà theo sự uỷ quyến

của Viện trưởng Viện kiểm sát có:..................................................................

Tiến hành xét xử tái thẩm về hình sự đối với:

- Gh i tóm tắt lý lịch người bị kết án, người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến việc kháng nghị.

- Không ghi những người mà kháng nghị không đề cập tới.

NHẬN THẤY

- Ghi nội dung những vấn đề bị kháng nghị

- Ghi các quyết định của toà án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoăc giám đốc 

thẩm.

- Ghi quyết định và yêu cầu kháng nghị

X É T  T H Ấ Y

- Nhận xét vể tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của kháng nghị

- Nêu hướng giải quyết vụ án 

Bởi các lẽ trên

Căn cứ các Đ iếu..........................................................Bộ luật tố tụng hình sự.
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- Ghi một trong những quyết định theo quy định tại Điều 268 Bộ luật tố tụng 
h ìn h  sự.

Nếu huỷ bản án phúc thẩm, giữ nguyên quvết định của bản án sơ thẩm thì

cần ghi: “giữ nguyên quyết định của bản án sơ thấm số.......ngày..... /.... /.....

của Toà án nhãn dân..............................................................................đã áp

dụng...............................................................................................................

HỘI ĐỔNG TÁI THẨM

Ký tên Kỷ tên Kỷ tên

QUYẾT ĐỊNH

Họ và tẽn Họ và tên Họ và tên

Nơi nhận Sao y bản chính

..........ngày.......էհււոզ........ năm.

Toà án nhàn dân......

Chức danh 

Ký tên

Lưu

Họ và tên
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Phụ  lục 24

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM

- Tự do - Hạnh phúc
Số:............./QĐ-TĐC .......—

.......ngày.......tháng.....năm .........

QUYẾT ĐỊNH  
TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH s ự 1

Chánh án Toà án nhân dân.......... 2

- Căn cứ vào Điều 245 Bộ luật tố tụng hình sự

- Căn cứ vào kháng nghị s ố ..........ngày............ tháng.......... n ã m ......... của

Chánh án Toà án nhân dân..............................................................................

QUYẾT ĐỊNH

1. Tạm đình chỉ thi hành’ ................................................................................

để chờ xét xử giám đốc thẩm đối với:

1...................... .......................................................................................................................

2

3

2. Trại giam công an.................................................................................tra tự

<n N ê u  là  quyế t đ in h  b ị k liá n g  ng h ị c ầ n  p h ả i tạm  đ ìn h  c h i th ì th a y  "b ả n  án  ” báng  

"quyết đ ịn h  "
121 G l i i  tên  toà  á n  l ì l iâ n  d â n  (nếu  ng ư ờ i k h á n g  n g h ị là  P l ió  C h á n h  á n  T A N D T C  th ỉ 

ghi r õ  “ P h ó  C h á n l i á n  T o à  án  n liâ n  d â n  tô i c a o  ” )

11 T ạ m  đ ìn h  c h ỉ  th i h ành  p l iầ n  n à o  th ì g h i p h ầ n  đ ó  đ ố i v ớ i a i?
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do cho.................................................... nếu

khổng bị giam giữ về một tội phạm khác(4).

Nơi nhạn: Chánh án Toà án nhân dân

-C A

- TAND

- T r ạ i  g ia m

- V26 Bô cỏng an

- VKSND

- Lưu

N' Nếu là tạm đình chì thi hành hìnli phạt lù thì điểm 2 ghi như mẫu, nhưng nếu là 
tạm đình chi thi hành phần dân sụ, phần hình phụt khác khôrg phải lừ hình phạt tù 
thì հ/iì Phòng thi hành án hoặc Đội thi hành án tạm ngừtig việc thi hành hình phạt 
khúc dỏ lại.
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Phụ lục 25

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
................  £jộc lập _ Tự do - Hạnh phúc

SỐ: /QĐ-GĐT

.ngày.......tháng.....nám

QUYẾT ĐỊNH GIÁM Đốc THAM h ì n h  sự

Hội đồng giám đốc thẩm Toà án nhân dân gồm:

2...............................
3..................................

Đại diên Viện kiểm sát tham gia phiên toà theo sự uỷ quyền

của Viện trưởng Viện kiểm sát có:..................................................................

Tiến hành xét xử giám đốc thẩm vể hình sự đối với:

- Ghi tóm tất lý lịch người bị kết án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến việc kháng nghị.

- Không ghi những người mà kháng nghị không đề cập tới.

- Ghi nội dung những văn đề bị kháng nghị
- Ghi các quyết định của toà án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc giám đốc 

thẩm.

- Ghi quyết dịnh và yêu cầu kháng nghị

NHẠN THAY

XET THAY

-Nhận xét vể tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của kháng nghị

- Nêu hướng giải quyết vụ án 

Bởi các lẽ trên

Căn cứ các Điều Bộ luật tố tụng hình sự.
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QUYẾT ĐỊNH

- Ghi một trong những quyết đinh đã quy định tại Điều 254 Bộ luật tố tụng 
hình sự.

Nêu huý bán án phúc thẩm, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm thì

cần ghi: “giữ nguyên quyết định cúa bản án sơ thẩm số........

ngày...... /..... /......... của Toà án nhàn dân.......................................  đã áp

dụng.......................................................................................................... ”

HỘI ĐỒNG GIÁM Đốc THAM

Kx tên KỶ tên Ký tên

Họ và tên Họ và tén Họ và tên

Nơi nhận Sao y bản chính

........., nqừy....................... thúng........năm,

Toà án nhân dân.............
Chức danh 

Kỷ tên

Lưu:

Họ và tên
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TẬP BIỂU MẪU 

CẤC QUYẾT ĐỊNH VÀ BẢN ÁN KINH TẾ



TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..........................  £jộc lập _ Xự do - Hạnh phúc

Số:.....................  --------- -1—

...... nqày.......tháng.... năm .......

GIẤY BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ KINH TÊ

Toà án nhàn dàn...................

Đã nhận được đơn.......................................................................................

của...............................................................................................................

trú tạ i...........................................................................................................

về v iệ c .........................................................................................................

Căn cứ vào các Điéu 29, 30 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế.

Báo cho.................................................. biết là

trong thời hạn...........ngày kể từ ngày.... tháng..... nãrn 200......

phải nộp tại......................................................................................................

số tiền tạm ứng án phí kinh tế.......thẩm là .....................................................

nếu không nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn nói trên, thì Toà án sẽ 

không thụ lý vụ án.

Toà án nhân dân....................

Nơi nhận:

- Người phải nộp t iề n  tạm ứng án phi

- Lưu
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CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Toà án nhân dàn.......

Đã nhận được đơn khởi kiện của:.....................

địa chỉ: ....................................................................................................
Kiện: .................................................................................................................

địa chỉ.......................................................................................................
về việc......................................................................................................
Căii cứ Pháp lênh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế thì vụ kiện thuộc

thẩm quyển giải quyết của Toà án nhãn dân....................................................

Vậy thông báo để bị đơn biết là trong thời hạn mười ngày kể từ ngày

.................... . bị đơn phải gửi cho Toà án ý kiến của mình bằng vãn oán về

đơn kiện cùng các tài liệu khác có liên quan đến việc giải quyết vụ án và 

phải có mật theo giấy triệu tập của Toà án.

N g à y .......... tháng........năin..........

Thẩm phán..................................
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TOÀ ÁN  NHÂN DÀN CỔNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  ............  ...............

.......nẹày....... tháng .....năm ........

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Vào hồi...... giờ...... ngày...... tháng...... năm 200....

tạ i........................................................................................................

Chúng tôi là

lấy lời khai của

trú tại

Biên bản đã được lập xong hồi....giờ ngày...tháng...năm 200... Người khai

đã được....................... biên bản và công nhận là trong biên bản đã ghi đúng

lời khai của họ.

Người khai Người lảy lời khai
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N A M

..........  ......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  — — ..... : —

.......ngày ....... tháng .....năm ........

QUYẾT ĐỊNH ƯỶ THÁC 
XÁC MINH, THỦ THẬP CHỨNG c ứ

Toà án nhân dân...........................................................................................

Căn cứ hồ sơ vụ án kinh tế ...........................................................................

thẩm, thụ lý sô'..............................................................................................

ngày....tháng.... năm 200.... về việc.............................................................

Xét thấy................................................................................................

Cản cứ vào Điểu 35 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1. ủ y  thác cho Toà án nhân dần.....................................................

Xác minh, thu thập chứng cứ những vấn đề sau đây:

2. Toà án nhân dân.................................................................

thực hiện ngay việc uỷ thác và thông báo kết quả cho Toà án

Toà án nhân dân
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

........  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  ---- ----------------------

.......ngày....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH 
TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN KINH TỂ

TOÀ ÁN  NHÂN D Â N ......................................................................................
Căn cứ vào hồ sơ vụ án kinh tê đã thụ lý sô.....................................................

ngày......tháng..... n ăm ....... về việc.................................................................

Xét thấy...........................................................................................................

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điéu 38 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh

QUYẾT ĐỊNH

1. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tê՝ đã thụ lý s ố ......................... .....
ngày.....tháng..... n ầm ....... vể việc..................................................................

2. Về án phí....................................................................................................

Các đương sự có quyển kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng 

nghị quyết định này.

Toà án nhản dân................................
Nơi nhận

- VKSND

- Các đương sự
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
......  £JỘC lập _ Tự do _ Hạnh phúc

Số:...................  —  ' —  ---------  — -----
......,ngàỵ........tháng.....năm.......

QUYẾT ĐỊNH  
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QưỲẾT v ụ  ÁN KINH TÊ

TOÀ ÁN  NHÂN  D Â N ..................................................................................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án kinh tế ........ thẩm, thụ lý s ố ..................................

ngày.... tháng.... n ăm ........ về việc...............................................................

Xét thấy...............................................................................................

Căn cứ vào Điều 39 Pháp lộnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1. Đ ình chỉ việc giải quyết vụ án kinh tế đã thụ lý số.....................

ngày..... tháng..... n ăm ........ vể việc................................................

2. Về  án ph í.................................. ..................................................

Các đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng 

nghị Quyết định này.

Toà án nhân dản........................ - ......

N ơ i nhận

-VKSND

- Các đương sự
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TOÀ ÁN NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XẢ  HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.......  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:.....................  ---------:— ........

.......ngà V .......tháng năm ........

QUYẾT ĐỊNH CHUYEN H ồ  s ơ  v ụ  á n  k i n h  t ế

TOÀ ÁN NHÂN D Â N ...................................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tế........................................................

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân..............

Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển vụ án kinh tế ...................................................................................

đến Toà án nhân dân....................................................................................

để giải quyết theo thẩm quyền......................................................................

Toà án nhân d ân .........................

Nơi nhận

- TAND ...............

(K è m  theo  h ồ  s ơ  vụ án )

- N liữ n g  I ig ư ờ i th am  g ia  t ố  lụ n g
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 - ..................... ՜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:....................... — .........................— :— ...... -

....... ngàv....... thánạ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Toà án nhân dân..................................................................................................... .
Căn cứ vụ án kinh tế đã thụ lý số........ngày.... tháng.... năm ..........................

vể v iệ c ..............................................................................................................

Cản cứ theo yêu cầu của................................ ................. ................................

Căn cứ vào các Điều 41, 42, 44, 54 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 

kinh tế

Xét thấy................. ..................................................................................................

QUYỂT ĐỊNH

1. Phong toả tài khoản số ........................................ ........................................

tại Ngân hàng...................................................................................................

d o .............................................................................................................................
là chủ tài khoản ...............................................................................................

thuộc cơ quan...................................................................................................

kể từ.............g iờ........... ngày..... tháng......... năm 200.......

2. Việc sử dụng và mọi hoạt động tài chính có liên quan đến tài khoản trên
đều phải chịu sự giám sát và có sự đồng ý của Toà án............
Người nào vi phạm những quyết định trên đây sẽ bị truy tổ' theo Điều 240
hoặc 244 của Bộ luật hình sự.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.
Các dương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị quyết 
định này với Chánh án Toà án ...................................................................

Toà án nhân dán......... .............

Nơi gửi:
-  Ngán hàng có tài khoản phong toả
- Viện KSND
- Lưu TA
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:..................... ........-........ ---— .........

...... ngàv.......tháng.....năm .......

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CÀU GIÁM ĐỊNH  

Toà án nhân dân thành phổ Hà Nội

Xét hồ sơ vụ án K inh tế đã thụ lý số...../KTST ngày.... tháng ... năm.......

Về việc: ......................................................................................................

Thấy ............................................................................................................

Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1- Trung cầu giám định..............................................................................

Đối với: ..................................................................................................................

2- Lệ phí giám định d ọ .....................................chịu.

Toà án nhân dân 

thành phô Hà Nội
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:...................  ■ — ---------  -----
.......ngày....... tháng .....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH MỞ PHIỆN TOÀ 
XÉT ĐƠN YÊU CẦU

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ vào hồ sơ vụ án đã thụ lý số..... ngày... tháng.................... nảm ..........

Căn cứ vào Điều 14 điểm đ Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam

Quyết định của Trọng tài nước ngoài.

QUYẾT ĐỊNH

1. M ở  phiên toà xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Quyết định số........của ....................................................................................

vào hồi.......g iờ..... ngày...... tháng..... năm......... tại:.......................................

giữa Tổ chức (cá nhân) có dơn yêu cầu:..........................................................

và Tổ chức (cá nhân) phải thi hành:.................................................................

2. Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ phiên toà, Thẩm phán:

- Các Thẩm phán:

-Thư ký phiên toà:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:

3. Những người tham gia tố tụng:
- Đại diên hợp pháp của Tổ chức (cá nhân) phải thi hành:...............................

Toà án nhân dân thành phô H à Nội

Nơi nhận
- VKSND
- Những người tham gia tố tụng
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TOÀ ÁN NHẢN DÀN CÔNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
...............  £)õc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... — ...........................—

..........niỊÙy .......... th án q .......n ă m ...........

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI...........

Vào hồi........giờ....... ngày.... tháng..... năm 200....

t ạ i .....................................................................................................................

Chúng tòi là .................................................................................................

lập bién bán hoà giái g iữa...................................

Nguyên đơn.........................................................

Trụ sở ..................................................................

Đ ạ i  d i ệ n ...................................................................................................

Bị đơn..................................................................

Trụ sở ..................................................................

Đại diện...............................................................

Người có quyén lợi, nghĩa vụ liên quan:..............

Trụ sờ ..................................................................

Đại diện...............................................................

Sau khi hoa giúi, các dưưng sự có ý kiến như sau.

Các đương sự
1. Nguyên đơn Thẩm phán

2. BỊ đơn Thư ký Toà án

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

.................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... — — ----------  ------

...... ngày....... tháng.... nám .......

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN s ự  THỎA THUẬN  
CỦA CÁC ĐỪƠNG S ự

Toà án nhân dân..........................................................................................

Cản cứ vào biên bản hoà giải được lập ngày.....tháng..... năm ....................

t ạ i ................................................................................................................................................................................

g iữa .............................................................................................................

Nguyên đơn.................................................................................................

trụ sở ...........................................................................................................

Đại diện.......................................................................................................

và bị đơn là ..................................................................................................

trụ s ở .................................................................................................................................
Đại diện.......................................................................................................

Căn cứ vào Điểu 36 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự như sau:............................
2. Về án ph í.................................................................................................

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay

Toà án nhân dân 

Nơi nhận Thẩm phán

- VKSND...........

- Các đương sự.....

- Lưu T A ............
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

...............  ........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................

........ /ìíỊàv.........th á n ạ ......năm .........

QUYỂT ĐỊNH 
ĐƯA VỤ ÁN KINH TẺ RA XÉT x ử

Toà án nhân dân................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án kinh tế đã thụ lý số .................................................
ngày......tháng..... năm 200....
Căn cứ vào biên bán hoà giái khôníi thành, dược lập ngày........  tháng.
nãm 200.... t ạ i.............................................................................................
Cãn cứ vào Điều 37 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

1. Đưa vụ án kinh tế ra xét xứ ......................................................................
hổi.............g iờ..... ngày....... tháng........ năm 200....
tạ i................................................................................................................
vụ án............................................................................................................
2. Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ phiên toà, Thẩm phán
- Thẩm phán
- Hội thám nhân dân
- Thư ký phiên toà
-  Đ ạ i  diện Viện kiểm sát nhàn dán

3. Nhũng người tham gia tố tụrm.................................................................

N o i nhận Toà án nhân dân

- V K S N D ..........

- Những nẹười tham gia tố tụng

751



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  N AM  
.......... £JỘC Jập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  .......................... .....................

N g ày ................  .......ngà\....... tháng.....năm .......

Thụ lý số..... /.......

Ngày...............

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•  •  •

Toà án nhân dân...........................................................................................

Vớ i Hội đổng xét xử gồm có :......................................................................

- Chủ toạ phiên toà:......................................................................................

- Thẩm phán trong Hội đồng xét xử:............................................................

- Hội thẩm nhân dân ...................................................................................

- Đại diện V iện kiếm sát nhân dân:

- Thư ký phiên toà:

M ở phiên toà công khai ngày.......................................................................

Tại T A N D ............. để xét x ử ................... thẩm vụ án kinh tế

Giữa:
Nguyên đơn..................................................................................................

Tm sở...................................................................................................
Đại diện........................................................................................................

Bị đơn...........................................................................................................

Trụ sở....................................................................................................
Đại diộn.................................................................................................
Người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan:.......................................................

Trụ sờ....................................................................................................
Đại diện.................................................................................................
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho

Nguyên đơn...........................................................................................
Luật sư bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp cho

Bị đơn............................................................................................................
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Nội dung vụ kiện

NHẬN ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng xét xử

Hội thám nhán dân Thấm  phán Chủ  toạ
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SỈAM 

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  -------- ------------

...... ngàv....... thánạ .....n á m ......

THÔNG BÁO VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Toà án nhân dân.............

Cân cứ vào Điều 63 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế ...........

thông báo cho

trú tạ i............

là ..................

biết l à .............................

thẩm số...........................

ngày....tháng..... năm 200

của Toà án nhân dân......

đã b ị ...............................

Toà án nhân dân.

Nơi nhận

- VKSND.....

- Các đương sự
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN ('ÔNG HOÀ XẢ  HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM  
............  _ 'Pự ձօ . Hạnh phúc

Số:..................... .........................................

.......nqày....... thánạ.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH 
CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

Toà án nhân dân..........................................................................................

Vớ i Hội đổng xét xử phúc thẩm gồm có:.....................................................
- Chù toa...............................

- Các Thẩm phán ..................

- Thư ký T o à  án.....................

- Đai diên Viên kiêm sát nhân dân...................................................................

Xem xét đơn đề nghi ngày tháng năm 200....
của........................................

trú ta i....................................

là........................................... ....trong vu á n ...................................................

xin kháng cáo đối với............ ....sơ thẩm ...........................................................

cùa Toà án nhân dân .............

Xét thấy.................................

Căn cứ vào Điéu 61 Pháp lênh thủ tuc giải quyết các vụ án kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

 1................nhận v iệ c  kháng cáo quá hạn cùa...........................................................

 2...............sơ thẩm số......... ngày........ thárm..... nãm200.... của Toà án

nhân dân.............có hiệu lực pháp luật

N ơ i nhận  T/M Hội đồng xét xử

- V K SN D  Chủ  tọa

- Người kháng cáo quá hạn
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CÁC BIÊU MẨU KINH TẾ  
VỂ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH  

TẠI VIỆT NAM CÁC QUYẾT ĐỊNH  
CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI



TO A  ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HÔI CHỨ N GH ĨA  V IỆT  N AM

"" ...  ......... .. Đ ộ c  lập - Tự do -  H ạ n h  phúc
Sô:.....................  ........... :— -.......

.......nqừy....... tháng.....năm ..........

Q U Y Ế T  Đ Ị N H  

MỞ PHIÊN TOÀ XÉT ĐƠN YÊU CÀU CÔNG NHẬN 
VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYẺT ĐỊNH  

CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dán........

- Xét dơn đề nghị công nhận và cho thi hành tại V iệt Nam quyết định của

Trọntĩ tài nước ngoài đề ngày........tháng......... năm .....................................

c ủ a .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

s i n h  n g à y : ...................................................................................................................................................

trú quán:..........................................................................................................

quốc tịch :........................................................................................................

- Cân cứ vào điểm đ khoản I Điều 14 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành 

tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

1) M ở  phicn to à .........thẩm xét đơn yêu cầu công nhận và cho thí hành tại

Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài vào hổi .................................

ngày........ (háng ........ n ăm ............................................................................

tạ i ....................................................................................................................................................................................

đối với quyết định s ố ........ ngày........tháng......... năm ...............................

của Trọng tà i...............................

2) Những người tiến hành tố tụng:

- Chủ toạ:.....................................

- Các Thẩm phán:.........................
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3) Những người tham gia tô tụng

Toà án nhân dân

Nơi nhặn:

- N g ư ờ i củ  dơn  yêu  cầu ;

- Viện kiểm sú t nlìân dân  cùng cấp;

- N g ư ờ i tiến hành tô tụng;

- N g ư ờ i í  ham  g ia  to  tụng

- Lưu hổ sơ, vãn phòng.
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TO À  ÁN  NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHÚ  NGHĨA  V IỆT  N AM  

.......  .................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:...................  .....  .........................

.......M ịày ....... tháng.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU 
CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HANH TẠI VIỆT NAM 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dàn....................

- ՜ւնօօ đơn đề nghị công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định cùa 

Trọn II tài nước ngoài để ngày ........tháng......... n ă m .......................................

sinh ngày:.....................

trú quán:.......................

quốc tich :.....................

đói với quvết đinh số......... ngày ........ tháng .... .... năm...............................
cùa Trong tà i................

- Cản cứ vàơ điểm a khoản 1 Đicu 14 Pháp lệnh cồng nhận và cho thi hành 
tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

1) Tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam quyết định cùa Trọng tài nước ngoài đề nuày.......tháng....... n ă m .......

t ạ i  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

dổi với quyết định s ố ........ ngày........tháng......... nàm ...............................
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2) Viện kiểm sát. đương sự hoặc người đại diện hợp pháp cùa họ có quyén 

kháng nghị, kháng cáo dối với quyết định này theo quy định tại Điéu 18 

Pháp lệnh nêu trên.

Toà án nhân dân.......................

A'ơi nhận:

- N g ư ờ i cỏ  dơn  xêu cầu ;

- V iệ n  k iếm  sá t nh an  dân  cùn g  cấ p ;

- L ư u  hồ  sơ, văn  p h a l l i ’ .

của Trọng tà i........................................................................................................

với lý  d o ..................................................................................................................................
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TOÀ AN NHẢN DÀN CỘNG IIOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
lập - '1'ự ձօ - Hạnh phúc

Số:.....................  ..........................

................ HỊỊŨ V ..................thán %............ .........................................

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU CẨư 
CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NỪỚC NGOÀI

Toà án nhàn d à n ...................

- Theo dơn dề nghị cône nhận và cho thi hành tại V iệt Nam quyết định cúa

Trọ na tài nước ngoài để ngày ........tháng......... nãm .....................................

cua ôna (bà ).........................................................................................................

sinh ngày:.........................................................................................................

trú quán:...............................................................................................................

quốc t ịc h : .............................................................................................................

đối với quyết định số.........ngày......... tháng......... năm ................................

của Trọng tà i...................................................................................................

- Căn cứ vào điếm .... khoan 1 Điêu 14 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành 

tại Việt Nam quyết đinh của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

1) Đình chí việc xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại V iệt Nam 

quyết định của Trọng tài nước ngoài để ngày .......tháng....... năm ...............

cua.................................
đối với quyết đinh s ỏ .... .... ngày .... ....tháng..... .... nãm ..............................
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2) Viện kiểm sát, đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyển 

kháng nghị, kháng cáo đối với quyết định này theo quy định tại Điểu 18 

Pháp lệnh nêu trên.

Toà án nhân dân.......................

Nơi nhận:

- Người có đơn  yêu cầu;

- V iệ n  kiểm sá t l ì  hán dàn củn g  cấ p ;

- L ư u  h ồ  sơ , văn  p h ò n g '11.

của Trọna tà i........................................................................................................

với lý d o ..................................................................................................................................

111 B iể u  m áu  n à y  dùng  ch u n g  c l io  c á c  q u y  đ ịn h  tụ i c á c  đ iể m  b, c, d  Đ iê u  14  của  

P h á p  lệ n h  cõ n g  nh ận  và c l io  th i h ành  tạ i V iệ t  N a m  q u yế t d in h  c ù a  T rọ n g  tà i nước  

ng o à i.



TO À ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT N AM  

..... .......  Độc lập - lự  do - Hạnh phúc
Sô:...................... .....................

.................ngày ..................tháng ............năm ..................

QUYẾT ĐỊNH HOÃN PHIÊN TOÀ 
XÉT ĐƠN YÊU CẨU CÔNG NHẬN VÀ CHO 
THI HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYÊT ĐỊNH  

CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dân..................

Xét thấy:......................................................................................................

- Cân cứ vùo khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam quyết định cúa Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

I ) Hoãn phiên toà xét đơn yêu cầu công nhân và cho thi hành tại Việt Nam

quyết định sô '........ ngày.........tháng ........  năm ........  của Trọng tài nước
ngoài dã định vào ngày........tháng.......... nãm ...............................................

2) Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Toà án nhân dân

Nơi n hận:

- N g ư ờ i c ó  dơn  \éu c ư u ;

- V iệ n  k iểm  sú t Iihùn  d â n ,

- N h ữ n g  ngườ i th am  g ia  to  tụng;

■ Lưu hồ  sơ, văn  p liò n ẹ .
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TO À ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

.....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  -------- :— .......

....... nẹày....... thán lị.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI HẠN XÉT ĐƠN YÊU 
CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HANH TẠI VIỆT NAM 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dân..................

Xét đơn đề nghị công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của

Trọng tài nước ngoài để ngày........  tháng........n ăm ......................................

của ông (bà).....................................................................................................

sinh ngày..........................................................................................................

trú quán............................................................................................................

quốc tịch...........................................................................................................

đối với quyết định số........ngày......... tháng......... năm ...................................

của Trọng tà i....................................................................................................

Cân cứ vào khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại V iệt Nam

quyết định số........ngày......... tháng.......... năm .............................................

của Trọng tà i....................................................................................................

Thời hạn là ........từ ngày......... đến ngày

Với lý d o ................... ......................... .......
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Toà án nhản dãn

N ơ i  n h à n :

- N iỊ i í 'ò '1 c ó  dơn  \ẻ u  c á u ;

֊ V ìệ ỉư  k iể m  sú t n h à n  d á n ;

- M ỉã iix  ԱՀ ư ờ i th am  Հա  t ổ  ĩ  լա\հ ;

- Lư u  hồ  sơ , vàn  p lìò / ìg .
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TO À ÁN  N H ÂN  DÂN  CỘNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N G H ĨA  VIỆT N A M  
.......  lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....................  .......

.......nạày.......thánạ.... năm .........

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN 
(HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN) VÀ CHO 

THI HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYẺT ĐỊNH  
CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Toà án nhân dân..................

Vớ i Hội đồng xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của

Trọng tài nước ngoài gồm có:..........................................................................

Chủ toạ là:........................................................................................................

Các Thẩm phán................................................................................................

Thư ký là:........................................................Đại diện Viện kiểm sát nhân

dân....................................................................................................................

- Xét đơn đế nghị công nhận (hoặc không công nhận) và cho thi hành tại

V iệt Nam quyết định của Trọng tài nước n g o à i  đề ngày....tháng......... năm....

của ông (bà).....................................................................................................

sinh ngày..........................................................................................................

trú quán............................................................................................................

quốc tịch...........................................................................................................

đối với quyết định số.....ngày...... tháng..... năm .............................................

của Trọng tà i....................................................................................................

- Căn cứ vào các Điều 3, 4, 5, 15 và 16 Pháp lệnh công nhận và cho thi hành 

tại V iệt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài ngày 27-9-1995.

QUYẾT ĐỊNH

1) Công nhận (hoặc không công nhận) và cho thi hành tại V iệt Nam quyết 

định số............... ngày....... tháng..... năm........ của Trọng tà i..........................
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vẽ ............

với lý do

2) Viện kiểm sát, đươnẹ sự hoậc người đại diện hợp pháp của họ, có quvền 

kháne nghị, kháne cáo đỏi vơi quyết định này theo quy định tại Điều 18 

Pháp lẹnh nói trẽn.

Toà án nhân dân........................

N o i  nhận:

■ N g ư ờ i c ổ  dơ n  yêu  cầ u ;

- V iệ n  k iể ỉ ì i  sá t nh ún  d ân ;

- / ưu ho  sơ , vùn p liò ỉ iẹ .
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CÁC BIÊU MẨU 
VỂ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP



TO À  Á N  NHẢN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHÚ N GH ĨA  V1ÊT N AM  

...............  lập _ Ỵự do - Hạnh phúc

S ỏ :............................. ................. ...............................

.........n g à y ......... t h á n g ...... n ă m .............

THÔNG BÁO

Toà án nhân dân....................

Thóne báo cho.....................................................................................................

địa ch i...................................................................................................................

b iế t  r a n g  T o à  k i n h  t ế  T o à  á n  nhân d â n ..................................................... đ ã  n h ậ n  đ ư ợ c

đ ơ n  y ê u  c ầ u  t u y ê n  b ố  p h á  s á n  đ ề  n g à y ..........t h á n g . . . . n ă m ........................................................................................

của........................................................................................................................

đối với doanh nghiệp...........................................................................................

Tên giao d ịch .......................................................................................................

Có trụ sớ chính đặt tạ i.........................................................................................

được thành lập theo quyết đ ịnh ...........................................................................

Vậy. Toà án nhân d ân .........................................................................................

thónc báo cho......................................................................................................

được biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này doanh

nghiệp........................................................... phải gửi ngay mọi giấy tờ tài

liệu có liên quan đến khá nãng thanh toán nơ của mình gồm ...........................

Nếu doanh nghiệp đã mất khá nàng thanh toán nợ dến hạn thì phải gửi ngay 

đến Toà án các giấv tờ tài liệu:

Quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính cùa doanh nghiệp, họ tên chủ 

doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp chủ doanh nghiệp.

Nội duna các biện pháp khác phục tình trạng khó khăn của doanh nghiệp. 

Danh sách các chủ nợ (họ tên. địa chỉ, số nợ đến hạn phải trả).

Báo cao tình hình hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng trước lúc không trả 

đươc nợ.
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Báo cáo tổng kết năm tài chính của 2 năm cuối cùng (nếu doanh nghiệp lổn 

tại chưa đủ 2 nùm thì báo cáo tổng kết nãm tài chính cúa cả thời gian hoạt 

động).

Các hồ sơ kế toán có liên quan.

Nếu doanh nghiêp không chấp hành đúng các yêu cầu trong thông báo này, 

Toà án sẽ áp dụng các biện pháp cán thiết theo quy định của pháp luật để 

đám báo cho việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

Toà án nhân dân....................

Chánh toà toà kinh tê

/Voi nhận:
- C h ù  d o a n li n g li iệ p  b ị 

xêu cá u  tuyên  b ô  p h á  sản ;

■ N g ư ờ i là m  đơn  yêu  cầu  

tuyên b õ  p h á  s à n ;

- L ư u .

770



TO À  ÁN  NHÂN DÂN  CỘNG  IIOÀ X Ả  HỘI CHÙ  NGHĨA V IỆT  N AM
............  -pư c|0 _ p ^ ,

SỐ:......................  ............. .........

.......ngày ........tháníỊ.....nủrn..........

QUYẾT ĐỊNH 
KHÔNG MỞ THỦ TỤC GIAI QUYÊT YÊU CÀU 

TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Toà án nhân dân..................

Căn cứ vào đơn yêu cầu mở thú tục giái quyết yêu cầu tuyên bố phá sản

doanh nghiệp đề ngày....... tháne.........n ãm .......................................................

C ù a .......................................................................................................................

địa chi................................................................................................................

đối với doanh nghiệp...........................................................................................

có tên giao dịch là ............................................................................................

dược thành lập .....................................................................................................

Do ông (bà)..........................................................................................................

là  .............. .............................................................................................................................

trụ sở chính đặt tạ i...............................................................................................

có tài khoán..........................................................................................................

Căn cứ vào nhũng tài liệu, giây tờ Toà án đã thu thập được, như:

Xét thây................................................................................................................

Căn cứ Đ iéu 13 Luật Phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Không mở thủ tục giải quyết yẽu cầu tuyên bố phá sản đối với doanh 

nghiệp...................................................................................................................
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2- Trả lại đơn yêu cầu và toàn bộ giấy tờ cho

3- Các đương sự có quyền khiếu nại quyết định này với Chánh án Toà án

nhân dân...............................................................................................................

trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Toà án nhân dân.....................

Chánh toà toà kinh tế

Nơi nhận:

- N g ư ờ i lùm  dơn  yêu cầ u  m ỏ  

t lìủ  tụ c  tuyên b ô 'p h á  sản.

- D o a n li n g h iệ p  b ị yêu  cáu  

tu yên  hô  p h á  sản ;

- Lư u .
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TO À  ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG 1ỈOÀ X Ả  HỘI CHU N G H ĨA  V IỆT  N AM  

........................  Độc lặp - Tự do - Hạnh -phúc

Số:...................
..........lìĩỊày ...........tháng.......năm ..............

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC GIAI QUYẾT YÊU CẦư 
TƯỶÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Toà án nhân dân..................

Cãn cứ vào đơn yêu cầu mờ thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản

doanh nghiệp đề ngày....... tháng.........n ă m .......................................................

C ù a .......................................................................................................................

đ ị a  c h i ............................................................................................................................................................

đối với doanh nghiệp...........................................................................................

có tên giao dịch là ...............................................................................................

được thành lập theo.............................................................................................

Do ỏng (hà).........................................................................................................

là .................................................................................................................................................................

trụ sở chính đặt tại...............................................................................................

có tài khoản.........................................................................................................

Căn cứ vào các vãn bản giây tờ, giây tờ Toà án đã thu thập được, như:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 13 và Điểu 15 của Luật Phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- M ở  thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp.

2- Bắt dầu từ:......g iờ.........ngày.... tháng........năm.....................................

doanh nghiệp................................................................................................
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phải ngừng ngay mọi hoạt độne về thanh toán công nợ và giữ ng inẽn tình 

trạng tài sân hiện có.

3- G iao cho các ông. bà có tên sau đây trực tiếp giải quyết việc tuyên bố phá 

sán:

4- Toàn bộ tài sản cùa doanh nghiệp.... ........................................................

được đặt dưới sự giám sát của tổ quàn lý  tài sản, gồm các ông, bà có tên sau 

đây:

1 )...................................Toà kinh tế...................................................................

2 )....................................Chấp hành v iê n ............................................................

3 ).....................................Đại diện chù nợ...........................................................

4  ).................................... Đại diện doanh nghiệp mấc n ợ ...................................

5  ).................................... Đại diện công đoàn......................................................

6  )...................................  Chuyên viên Tài ch ính ...............................................

7  ).................................... Chuyên viên Ngân hàng..............................................

Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký.

Các đương sự có quyén khiếu nại quyết định này với Chánh án Toà án nhân

dân......................................................  trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày

nhận được quyết định này.

Quyết dịnh này sẽ được dãng trên các báo................................ 3 sô liền vào

các ngày.........tháng........n ă m .................................................................................

T o à  án nhân dân..........

Chánh toà toà kinh tê

Nơi nhận:
- u ỷ  b an  n h ân  d â n ;

- V iệ n  k iể m  sá t n h ản  d â n ;

- C h ủ  doanh n g h iệ p .........

- C ơ  q u an  q u yế t đ ịn h  th ành  lậ p

d o a n h  n g h iệ p ....................

- Lư u .
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I OÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỔNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA  VIÊT  N AM  

...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................... ................. ...........................

.........n (ỊÙ y ......... t l i á n ẹ ...... n ă m ............

QUYẾT ĐỊNH 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHAN CẢP t ạ m  t h ờ i

• • •

Toà án nhân dân....................

- Càn cứ vào Quyết định mở thũ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản 

sổ......... ngày........tháng .........n ă m ..... đối vớ i doanh n g h iệ p .............................

trụ sứ chinh đặt tại..................................................................

(tên giao dịch l à .....................................................................

của Chánh toà kinh tê.............................................................

- Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Toà án nhàn dân

- Xét thây cần áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời.

dê

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 16 Luật phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm th ờ i......................................

đè....................................................................................................

2 -Cá c .........................................................................................

có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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3- Quyết định này có hiệu lực thi hành nsày

4- Toàn bộ tài sản cùa doanh nghiệp............

Các đương sự có quyền khiếu nại Quyết định này với Chánh án Toà án nhân

dàn.......................................................  trong thời hạn...... ngày kể t í  neày

nhận được Quyết định.

Toà án nhàn dân................

Nơi nhận:
- \ 'iệ n  k iểm  sá t nhân d á n ;

- C á c  ch ủ  nợ ;

- C h ú  d o a n li n g liiệ p .
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TOA AN  N H ÂN  DÂN  CỔNG HOÀ X Ả  HỎI CHỦ  NGHĨA  V IỆT  N AM  

.............................. . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sỏ:......................  ......  ...................  ........

......,ngùy........ tháng.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH 
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

-  T ơ à  á n  n h ã n  d à n ................................................

- Xét đơn yêu cầu tuyên bô phá sán doanh rmhiệp đề ngày.......  tháng.,..

nãin....cúa..........................................................................................................

địa ch ỉ...............................................................................................................

l à ..........................................................................................................................................

đối với doanh nehiệp.....................................,................................................

( t ê n  g i a o  d ị c h  ................................................................................................................................................................................................................................

t r ụ  s ứ  c h í n h  đ ạ t  t ạ i .................................................................................................................................................................................................................

- Cán cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Toà án nhân d ân ........................

X é t  t h â y : ............................................................................................................................................................................................................................................... ..

Căn cứ vào khoản .... Điéu 36, Điều 37 Luật phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Tuyên bổ phá sản doanh nghiệp đối với d o a n h  nghiệp..................

(tên giao d ịc h ......................................................................................

tru sở chính đăt ta i..............................................................................
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2- Phương án phàn chia tài sán của doanh nghiệp

được quy định cụ thể như sa u .............................................................................

3-.....................................  Trong vòng 30 ngày V iện  kiểm  sát có quyén

kháng nghị, các chủ nợ, chủ doanh nghiệp bị tuyên bỏ' phá sán có quyền

khiếu nại vể Quyết định này với Chánh án Toà án nhân dân............................

Quyết định này sẽ được dâng trên các báo......................................  3 sỏ liền

vào các ngày..../.... /....

Toà án nhãn dán.....

Thẩm phán

N ơ i  n h ậ n :

- V iệ n  k iế m  sá t n h ãn  dâ n ;

- C á c  c lư ì Hự;

- C h ủ  d o a n h  n g h iệ p  b ị p l iú  sản .
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TO A AN N HÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỔI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N AM  

.........................  Đ ố c  l ạ p  -  T ư  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Sò:...................... ................... —  —

.........n \ Ị Ù y ..........է հ Ս Ո Հ ...... năm ..........

GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ CHỦ NỢ• • • • I

K ín h  g ir ì: ............................................

Cân cứ vào Quyết định mở thu tục uiai quvêt yêu cầu tuyên bố phá sản số.

ngày...... tháng......năm ....................................................................................

c ủ a  T o à  án  n h â n  d à n .................................................................................................................

đôi vứi doanh nahiệp.......................................................................................

c ó  t ê n  e i a o  d ị c h  l à  ...............................................................................................................................................................................................................

t r ụ  s ò  c h í n h  đ ặ t  t ạ i .................................................................................................................................................................................................................

được thành lập theo.........................................................................................

d o  ô n g  ( b à )  l à  ...............................................................................................................................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 27 Luật Phá san doanh nghiệp, Toà án nhân dân........

t r i ệ u  t ậ p  H ộ i  n g h ị  c h ủ  n ơ  c ủ a  d o a n h  n g h i ệ p ........................................................................v à o  h ổ i ..............

g i ờ ...............n g à y .....................t h á n g .................. n ă m ..............................................................................................................................................................

t ạ i ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

đế

- Xem  xét thông qua phương án hoà giải và tổ chức lại hoạt động cùa doanh 

nghiệp..................................................................................................................

- Tháo luận và kiên nghị về phươne án phân chia tài sản còn lại của doanh 

nghiệp. Nếu phương án hoà giải không được thông qua.

Toà án nhân dân yêu cầu.....................................................................................

đến họp đúng g iờ .................................................................................................

(Trường hợp cứ người đi thay phủi có giấy uý quyển hợp lệ. Kèm theo giấy

triệu tập này có bàn sao.......................................................................................
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- Phương án hoà giái, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp................

để óng (bà) nghiên cứu trước khi đến dự hội nghị.

G iấy triệu tập này đã được đãng trên báo..............................................

ngày.... tháng..... năm..................................................................................

Toà án nhân dãn................

Thẩm phán

(Phụ trách gia i quyết yêu cầu 

tuxén bô phá sán)
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CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM

Độc láp - Tự do - Hanh phúc

.......ngàv ........thánq.....nãm.

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
• • •

Vào hồ i......... giờ., ngày........tháng........năm ............................................

t ạ i ................................................................................................................

Chuns tòi là .................................................................................................

Lập biòn bàn hoà giài giữa

trú tạ i. 

trú tạ i.

vể việc

Các đương sự có ý kiến như sau:

1 - Thư ký hội nghị 2- Thẩm phán phu trách giải quyết yêu

cầu tuvên bố phá sản

3- Chữ ký cùa các chủ nợ 4- Chữ ký của chủ doanh nghiệp bị

a) G íc  chú nợ có đàm bảo phá sán (người đại diện họp pháp)

một phần

b) Các chú nợ không có đám báo
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TOÀ ÁN  N HÂN  DÂN  CỘNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  VIỆT  N A M

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S ố :.........................  ....... .:֊...........................................

.........n q à y ...........t h á i ì í Ị  n ă m ...........

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ 
VIỆC GIẢI QUYẾT YEU c à u  t u y ê n  B ố  

PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Toà án nhàn dân..................

- Cãn cứ vào biên bản hoà giải thành giữa các chủ nợ và chú doanh nsh iệp:...

(tên giao dịch .....................................................................................................

trụ sở chính đặt tại...............................................................................................

vào hồ i........ g iờ .........ngày.....tháng.......năm .....................................................

tại ........................................... !...........................................................................

Xét thấy................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 33 Luật phá sản doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Tạm đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bô phá sán doanh

nghiệp:.....................................  theo đơn yêu cáu đồ ngày......  tháng.....

nảm........................của.................................................................. trú t ạ i ............

2- Các ông (bà )....................................................................................................

3- Quyết định này có hiệu lực thi h à n h .............................................................

Quyết định này sẽ được đãng trên các báo.....................................................

trong 3 số liên tiếp từ ngày..../.... /....

Nơi nhận:

- C á c  c l iủ  n ợ  c ủ a  ch ủ  d o a n h  I ig h iệp ;

- C lu i  d o a i i l i  n g h iệ p  b ị yêu  c ầ u  tu yên  bô  

p h á  sàn.

Toà án nhản dân.. 

Thẩm phán
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K  )Ả ÁN  NHÂN  DÂN CÔNG HOÀ X Ả  I [ỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  N AM

Độc lộp - Tự do - Hanh phúc

Sỏ:...................... .........................

 lìỊỊÒy.tháníỊ  nám ..................

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QƯYẺT YÊU CÀU 
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Toà án nhân dàn..................

- Căn cứ vào kết quá Hội nghị chu nợ ngày tháng n ãm ...................

t ạ i ..............................................................................................................................................

Xét tháy................................................................................................................

Căn cứ vào khoán 2 Điều 41 Luật phá san doanh nehiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1- Đ ình chi việc giai quyết yêu cáu tuyên bò phá sàn đối với doanh nghiệp....

(tên giao d ịc h .......................................................................................................

trụ sở chính t ạ i .....................................................................................................

Theo dơn yêu cẩu giái quyết việc tuyên bố phá sản đề ngày.... tháng... năm..

cùa........................................................................................................................

trú tạ i....................................................................................................................

2- Các chú n ợ ............................................

và chú doanh ngh iệp ................................

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
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3- Quyết định này có hiệu lực thi hành....................................

Quyết định này sẽ được đăng trên các báo.................................

trong 3 số liên tiếp từ ngày..../.... /....

Nơi nhận: Toà án nhân dân..

- N g ư ờ i gử i đ ơn ;  Thẩm phán

- C á c  chủ  nợ;

- C h ủ  c lo an li I ig liiệ p  b ị 

yêu  c á u  tuyên  b ố  p h ú  sàn
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TẬP BIỂU MẪU 

CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ BẢN ÁN LAO ĐỘNG
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.......n ẹàỵ....... tháng.....năn

ĐƠN KHỞI KIỆN 
(Tranh chấp lao dộng cá nhân)

Kính gửi(1>: .................................

Tên tôi là :..................................................................................................
Trú tại:...................................................................................................
Nghề nghiệp:..........................................................................................
Nơi công tác:..........................................................................................
Kiện: .....................................................................................................
do Ông (bà):...........................................................................................
Trụ sở tại: .................................................................................................
L ý  do:12’ ....................................................................................................

CỘ N G  HOÀ X Ả  HỘI CHÚ NGHĨA  VIỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V iệc trên hai bên đã thương lượng nhung khổng đạt kết quả; đã được 1 ........
.................................................hoà giải nhưng không thành (có biên xin hoà
giải kèm theo).

Nay tôi yêu cầu Toà án giài quyết

Người làm đơi

K ý  tên

(h Nếu kiện tại Toà án tỉnh thì ghi: Toà Lao dộỉìgToà án nhân dán
Nếu kiện tại TAND huyện thì ghi: Toà án nhàn dân..........
Nêu rõ nội dung và lý do khơi kiện.

,Jl Ghi rỗ: Hội đồng hoù giải hax hoà giải viên lao động.
'4i Ghi rỏ những yêu cấu giải quyết.
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....... /ԼՀ ( ՝1 \....... thánạ.....năm

Đ Ơ N  K H Ớ I K IỆ N  

(Tranh chấp lao dộng tập thế)

K ín h  gử i: Toà Lao động Toà án nhàn dân

Ban thấp hành công đoàn'1’:......................................................................

Tại -:
K iệ n : ..........................................................................................................
do Orni (bà):..............................................................................................

Trụ sá tại: ..................................................................................................
L ý  do : ......................... ............................................................................

CỘNG MOA X Ả  HỎI CHÚ NGHĨA VIỆT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V iệc [rên hai bên đã thoá thuận nhung không thành, đã được Hộ i đồng hoà 
giái cơ sớ tại doanh nghiệp tiên hành hoà giải nhưng không thành (có biên 
hán hoà giái không thành); đã đưực Hội done trọng tài lao động tinh (thành
phố)............................quyết định (có biên hán hoà giải kèm theo).

Ban chóp hành công đoàn ...................................................................................
Ycu  cẩu Toà án giải quyết14'................................................................................

TM . Ban cháp hành Công đoàn
( K ý  qhi rõ  chức danh)

Ghi rõ Bưu chấp liành công đoàn cơ sở liav Bưn chấp hành công (loàn trên cơ sở 
/ I II Si i' l io ặ c  n ơ i là m  v iệ c  c ù a  B a n  c h ấ p  h ành  cô n g  đoàn .

Ijl N é n  tóm  tất n ộ i d u n g  và lv  do  tra n h  c liủ p .

<4' N ê u  r õ  y êu  c ấ u  g iả i  quyết.
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.........I iq à x .th á n  í» Ih lm

ĐƠN KHÁNG CÁO 
(Tranh chấp lao động cá nhân)

K ính  gùi: Toà Lao động Toà án nhân dân 

Ban chãp hành còng đoàn:"'......................................................................

CÒNG  HOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGHĨA  V IẾT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

tại: .......................................................................................................................

kháng cáo'2' ................ sơ thẩm s ô ..........  n g à y ........ / ........../200 cua Toà

án lao động Toà án nhân dán: ............................................................................

giai quyết việc tranh chấp lao dộng cá nhãn giữa Ban chấp hành Còng đoàn 

v ớ i ........................................................................................................................

L ý  do kháng cáo

TM . Ban cháp hành Cóng đoàn

( K ỷ  g h i  r õ  tê n , c h ứ c  d a n h )

' h G h i r õ  B a n  c h ấ p  lìà n h  cỏ n ẹ  d o ủ ii c ơ  s ở  h a \  B a n  c h ấ p  l ià n l i  c ô n g  đ o à n  trẽn  c ơ  sờ  

G h i r õ  bàn  ÚII l ia y  quyết d in h .
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.........//"(/V......... t l iá n í Ị ...... n ă m

ĐƠN KHÁNG CÁO 
(Tranh chấp lao động cá nhản)

K ín h  gứi: Toà Lao đôn” Toà án nhân dân

Tôi là:........................................................................................................

N e l i ề  n i i h i ệ p :  ...................................................................................................................................................................................................................

T rú  tạ i:...............................................................................................................................

Nơi còng tác1" ....................................................................... ..................

kháng cáo.................... sơ thẩm s ô .......... ngày ........ / ........../200 ......

của Toà án nhân dân: ..............................................................................

giãi quyết việc tranh chấp lao động cá nhàn giữa tòi v ớ i........................

CỌ NG  HOA X A  HOI e m ; NGHĨA V lỉ iT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

đ o ....................................... đại d iện.

L ý  d o  k h á n g  c á o ' : ' ................................................

Người làm đơn

(KỶ tên)

' ' Bán ủn  h a y  q u \ế t  đ ịnh . 

՝-' C h i I Õ lý  do  k h á n g  cáo .
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CỘ N G  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 nẹàỵ thán Հ  ncĩm

ĐƠN YÊU CẦU KẾT LUẬN 
CUỘC ĐÌNH CÔNG L À ............ PHÁP

K ín h  gửi: Toà án nhân dân..........................

Yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình công của tập thể lao động do Ban chấp 

hành công đoàn cơ s ở ........................................ ................................................

quyết định đình công tại: .............................

l à .......................................................... pháp.

L ý  do'21 ........................................................

Để nghị Toà án giải quyết:(,)

Người làm đơn"'

( K ỷ  tê n )

ih  T ê n , đ ịa  c h ỉ  c ủ a  B a n  c h ấ p  h àn h  cô n g  đ o àn  l io ậ c  c ủ a  n g ư ờ i s ử  d ụ n g  la o  d ộ n g  yen  

c ấ u  k ế t lu ậ n  vê c u ộ c  d in h  công .

121 L ý  d o  yêu  c ầ u  kế t lu ậ n  vê c u ộ c  đ ìn h  công .

' 1 N ê u  c á c  y êu  c ấ u  đ ẽ  n g h ị T o à  án  g ià i  quyết.

N> G h i  r õ  tên, c h ứ c  d a n h  c ủ a  n g ư ờ i k ỷ  đơn  yêu  cầu .
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CỘ NG  HOÀ XÃ  HỘI CHU NGHĨA  V IỆT  N A M  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......./iqày....... thánẹ.....năm

ĐƠN KHIẾU NẠI 
VIỆC GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CÔNG

K ín h  gử i: Toà phúc thâm Toà án nhân dân tối cao tạ i.......

Căn cứ vào Quyết định s ố ........n gày ..........tháng.......... năm

của Toà án nhân d ân ..................................................................

G ia i quyết cuộc đình công của tập thế lao động tạ i:.................

chúng tói thấy:'2' ........................................................................

Lý  do՛!

Đẽ nghị Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao xem xét lại những nội dung
141sau : ............................ ........................................................................ ..............

Người làm đơn
(Kỷ tên)

' h T ê n , i ỉ ịa  c h i  c ù a  B a n  c h ấ p  h ành  cô n g  đoàn  h o ặ c  c ủ a  n g ư ờ i s ử  d ụ n g  la o  đ ộ n g  y ê u  

cư u  kết lu ậ n  về  c u ộ c  đ ìn h  công.

° ' Q u y ế t d in h  trê n  không  dứng  h o ặ c ...........

ị M L ý  d o  cụ  the là  c ơ  s ở  đ ể  k h iế u  n ạ i.

'4t N h ữ n g  n ộ i d u n g  kh iế u  n ạ i
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T O À  Á N  N H Ả N  D À N

SỔ THỤ LÝ 
ÁN LAO ĐỘNG Sơ THẨM

Quyển số............. từ sô..............ngày...........tháng.........năm

đến...............
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7
9

3

L A O  Đ Ộ N G  SO T H Ẩ M

Sò Sổ Nguyên đơn 

(Họ tên, tuổi, 

nghé nghiệp,

địa chỉ)

Bị dơn 

(Ho tên, tuổi, 

nghé nghiệp, 

tru sở đai diên)

Người có 

quyên lợi. 

nghĩa vu lién 

quan

Loai

việc

kiên

Quyết đinh cúa 

Hội đỏng trong

tái lao động

Kết quả 

xét xử sơ 

thâm

Kháng cáo, kháng nghi 

(Ngươi khang cáo, kháng 

nghị, ngày, tháng, năm, 

nòi dung KC, KN)

ị

Ghi chuNgay thụ lý 

sơ thẩm

Ngáy bản án, 

quyết đinh sơ 

thẩm

1

-----H

1

!



s ổ  THEO DÕI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ÁN LAO ĐỘNG s ơ  THAM

SỐ Số

Nguyên

đơn
Bị đơn

Người có quyén 

lợi, nghĩa vụ liên 

quan

Ngày hoà giải hoặc giải 

quyết của Hội đồng 

Trọng tài lao động

Kết quả xét xử 

sơ thẩm
Ghi chúNgày bản án, quyết 

định sơ thẩm

Ngày thụ 

lý sơ thẩm

1
ỉ
1
1
I

1



TOÀ ÁN NHẢN DÂN

SỔ THỤ LÝ 
ÁN LAO ĐỘNG PHÚC THAM

Quyến số............. từ so..............ngày.......... tháng........ năm

đến...............
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TOÀ ÁN  N H ẢN  DÂN  CỘ NG  HOÀ X Ả  HÔI CHÙ N GH ĨA  V IỆT  NAM
_ 7 ự đo _ Hạnh phúc

Số:......................

.......nẹày........tháng.....núm ........

G IÂY  B ÁO  NỘP TIỂN  T A M  ỨNG ÁN PHÍ

T O À  ÁN N HÂN DÂN .

đã nhận được đcm:........

củ a :................................

trú tại:..............................

về việc:...........................

Càn cứ vào các Điều (30) Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các (tranh chấp lao 

động).

Báo ch o :......................................................................................................  biết

trong thời g ian................................................... ngày, kè từ n g à y ....................

phải nộp tạ i...........................................................................................................

số tiền tạm ứng án phí........................................ thẩm l à ...................................

Toà án chỉ thụ lý vụ án khi ông (bà) xuất trích biên lai nộp tién tạm ứng án 

phí.........................................................................................................................

T O À  ÁN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

- Nqiủsi phả i nộp tiền 

tạm սոզ án phi.

2- LĐ
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T()À  ÁN  N H ẢN  DÂN CỘ NG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :.........................

......... i i Ị ị à x ......... t h á n g ...... năm ............

THÔNG BÁO
(Vé vụ án lau động)

- Cán cứ vào hổ sơ vụ án (lao động) đã thụ 1Ý sơ thẩm số...............................
ngày........ tháng..........n ă m ............
- Cán cứ vào (khoán 1 Điều 36) Pháp lệnh Thú tục giái quyết các vụ án (lao 
dộng).

T O À  ÁN N HÂN D Â N ......................................................................
Thônii báo c h o : ..................................................................................................
11)

Trong thời gian (07) ngày kế từ ngày nhận được ihông báo này, yêu cầu

phái gửi cho Toà án nhân đân' ՛ .........................................................................
ý kiến bằng văn bán vé đơn kiện và các tài liệu khác có liên quan đến việc 
giải quyết vụ án (lao động).

Nêu hốt thời hạn trên.........................................................................................

Hoàn thanh các thủ tục như Toa an dả yèu cẩu, thi Toà án van tiêp tục giải 
quyết vụ án theo thú tục chung.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................
Nơi nhận:
 -............. (đê thực hiện)
 - ............. (dê biết)
- Lưu hố sơ.

3 - L i)

T ó m  rắ t I iộ i d u n g  d(tn k iện .

՝: ' S ế u  t>iứi q u yế t ớ  T o ù  L a o  մէ}!1 Հ 7'A N D  c ấ p  t in h  t r ờ  lê n  th ì g l i i  thêm : T o à  la o  

ԺՕՈՀ.
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TOÀ ÁN  NHÂN  D ÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘ ĩ CHỦ  N G H ĨA  VIỆT  N AM

..............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................  ..... -.......... -----..... -

.........n ẹ à \ ......... է հ օ ո Հ ...... m ĩm ..........

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN v ụ  á n

T O À  ÁN NHÂN D Â N ......................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động......................................................

giữa...................................................................................................................

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dán

Căn cứ vào Điều 15 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao cộng . .

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển vụ á n .....................................................................................................

đến Toà án nhân dân..............................................................

để giải quyết theo thẩm quyển.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
N ơ i  n h ậ n :

- T A N D .............. .....

(k è m  th e o  h ổ  s ơ  v ụ  á n )

- Những người tham gia tốĩụn%.

4 - L Đ
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TO À  ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG  HOẢ X Ã  HỞI CH Ú  NGHĨA  V IỆT  N AM
.......  _ -pir cj0 _ Ị-[ạn h phúc

s 6:..................  .....
.......nqày....... էհօոզ.....năm .........

THÔNG BÁO CHUYỂN Hổ sơ  vụ  ÁN LAO ĐỘNG

T O À  ÁN N H ẢN  D Â N .......................................................................

- Cũn cứ Đ iều 15 Pháp lệnh thú tục giái quyết các tranh chấp lao động

- Cân cứ vào Quyết định chuyển hồ sơ vụ án lao động số:............................

ngày........ tháng............ năm.........

Thông báo cho:<n...........................................................................................

Toà án nhân dân:...............................................................................................

Đã chuyến hổ sơ vụ án lao động đến:..............................................................

để giái quyết theo thẩm quvền:.......................................................................

Đề n e h ị: ............................................................................................................

liên hệ v ớ i: ................................................................................. đê’ giải quyết.

TO À  ÁN N H ẢN  D Â N ..................

5 - LĐ

Thõng báo cho: các dương sự, cơ quan, ló chức, cá nhản có quyền lợi và Iigliĩa 
v ụ  liên q u a i l .
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TOÀ ÁN NHÂN  DÂN CỘ NG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :......................... ----------- ...................

.......ngày....... t lìá n ii.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH LÂY vụ  ÁN LAO ĐỘNG LÊN ĐỂ XÉT xứ

T O À  ÁN NHẢN D Â N ..................................................................

Xét tháy vụ án lao động do Toà án nhãn d â n .........................................

đã thụ lý s ố .......................ngày................................................................

thuộc thẩm quyền giải quyết của

nhưng vì lý do

Cản cứ vào Điều (12) Pháp lệnh Thù tục giái quyết các tranh chấp lao động.

QUYẾT ĐINH

1) Lấy hồ sơ vụ án lao động sô'........ ngày..........tháng. . . .năm.........

lên để giải quyết tại Toà án nhân dân

T O À  ÁN N H ÂN  DÂN

N ơ i nhận:

- T A N D ....................

- VK SN D

6 - L Đ
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TO À ÁN  NHÂN  D ÂN  CÓNG HOÀ XÃ  IIỘ! CHÚ NGHĨA  VIỆT NAM

......  ............ Độc lập - Tự  do - H ạn h  phúc
S ố :...........................  ....... — ---------

.......lìíỊÙy....... tluíriíỊ.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH TRUNG CẦU GIÁM ĐỊNH

T O À  ÁN N H ÂN D ÂN ......................................................................

Xét thày vụ án lao động.................................................................................

cần trưng cầu giám định.................................................................................

Căn cứ vào Đ iều (37 khoản 2 điểm d) Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh

chấp lao động.........................................................................................

Và Nghị định số 117/HĐBT nuày 21-7-1988 của Hội đổng Bộ trưởng vé 

giám định tư pháp.

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Trưnẹ cầu giám đ ịn h ..................................................................................

2- Yêu cầu:..........................................................................................................

...................................... cử giám định viên (1C՝ liến hành việc giám định.

TO À  ÁN NHẢN DÂN ................

N ơ i nhận:

- C ơ  quan giám đinh

7 - L Đ
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  N A M  

.............. ..............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................... ...... :----------—

........ nẹàv........(hánẹ.....năm ........

Q U Y Ế T  ĐỊNH TH À N H  L Ậ P  HỘI Đ Ổ N G ĐỊNH GIÁ

T O À  ÁN NHÂN D Â N ........................................................................

Xét thấy cần định giá.......................................................................................

Căn cứ vào Điều (37).................... Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh

chấp lao động.

Q U Y Ế T  ĐỊNH  

Thành lập H ộ i đổng đ ịnh g iá gồm:

1- Đại diện Toà án nhân dân :.............................................................................

Chủ tịch Hội đồng ;

2- Đại diện.......................... Tài chính.............................................................

Thành viên;

3- Đại diện:........................Vật giá..........................................................
Thành viên;

4- Đại diện:......................................................................................................

T O Ả  ÁN N H ÃN  DẨN

Nơi nhận:

8 - L Đ
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TO À ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N GH ĨA  VIỆT  N AM

...............  Độc láp - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  :-----------—

.........n q ù x ......... t h á n q ...... n ă m ..........

BIÊN BẢN X Á C  MINH

Vào h ồ i ............ g iờ ..........ngày. . . . tháns . . . .  n ã m ...........

T ạ i : .......................... ..................................................................................................................

Chúng tôi là:.................................................................................................

đế xác minh vể việc........................................................................................

Biên bán này đã đọc lại cho nhửniĩ người có mặt tại địa điểm xác định nghe 

và công nhận ghi đúng nội dung sự việc.

NHỮNG NGƯỜI L À M  CHÚTSG NGƯỜI X Á C  MINH

9 - LĐ
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN  CỘ NG  HOÀ X Ả  HỘI C H Ủ  N GH ĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  ..........
.........n g à y ......... th án i> ...... n ă m .........

BIÊN BẢN L Â Y  LỜI K H A I ................

Vào h ổ i ............ g iờ ..........ngày. . . . tháng . . . .  n ă m ...........

T ạ i: ................... ...............................................................................................

Tôi là:...............................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................

lấy lời khai của: 

trú tại:...............

là:.....................

Biên bản được lập xong hồ i...........g iờ .............. ngày. . . . người khai dã được

......................................đọc biên bản và công nhận biên bản đã ghi đáng lời

khai của họ.

N G Ư Ờ I K H A I  N G Ư Ờ I L Â Y  L Ờ I  K H A I

1 0 - L Đ

<n G h i r õ  tu  c á c l i p h á p  lý  c ù a  n g ư ờ i k h a i:  nguyên  (lơn , b ị đơn , n g ư ờ i là m  chứ ng , 

n g ư ờ i có  qu yền  lợ i,  n g h ĩa  vụ l iê n  quan .
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN  CÓNG  HOÀ X Ã  HỘI ( HÚ N GH ĨA  V IỆT  N AM
................  I ^   ̂ յ (jo _ յ ^ Ոի, phúc

S ố :...........................  — — :— ........—

.........//,;'ờv......... t h á n q ...... năm ..........

BIÊN BẢN H O À G I Ả I ................1

Vào h ồ i............ g iờ ..........ncày. . . . thán2 . . . .  n ãm ..................................

T ạ i : .............................................7 ............................................................................................................. ......................................................................................................

Tòi là:...............................................................................................................
Chức vụ:...........................................................................................................
Lập biên bản hoà giái giữa:..........................................................................
Nguyên đơn:....................................................................................................
Đ ịa ch ì:............................................................................................................

Bị đơn:.............................................................................................................
Đ ịa chi:............................................................................................................

Sau khi hoà giải, các đương sự có ý kiến như sau:

Biên bán dược lập xong hổ i...........eiờ.......... naày. . . . các đương sự đã được
.......................................... đọc biên bán và còng nhận biên bán đã ghi đúng ý
kiên cúa họ.

C Á C  ĐƯƠNG S ự  NGƯ Ờ I LẬP BIÊN BẢN
N ơ i n h ậ n :

- V K S N D ..............

l l- L Đ

' ' '  N ếu  h o à  g iả i  t lià n h  tlù y lii "thành  "

N ếu  l io ủ  g iả i  k liô n g  th ành  th ì i’ l l!  "k h ô n g  thành
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N AM  

............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................... — ----------------------- :------------

......,ngày........ tháng .....năm ........

Q U Y Ế T  ĐỊNH C Ô N G  NHẬN  

S ự T H O Ả  TH U Ậ N  C Ủ A  C Á C  ĐƯƠ NG s ụ

T O À  ÁN NHÂN D Â N .............................

Cãn cứ vào biên bản hoà giải thành được lập ngày 

giữa..........................................................................

Căn cứ vào Điều (38) Pháp lệnh thù tục giải quyết các tranh chấp lao dộng.

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Công nhận sự thoả thuận của các đương sự như sau :................................

2- Về án phí:

3- Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay.

T O A  AN NH ÂN DÂN

N ơ i  n h ậ n :

V K S N D ....................

12- L D  
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TO À  ÁN  NHÂN  DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT  N AM

Độc l ập - Tự  do - Hạnh phúc

S ô : ................................

....... lìíỊÙy....... thánq.....nám ........

Q U Y Ế T  Đ IN H  U Ỷ  T H Á C  

ĐIỀU TR A  VỤ ÁN LA O  ĐÔNG

T O À  ÁN N H ÂN  D Â N ......................................................................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án lao đ ộng ........ thẩm, thụ lý số:.................................

ngày:..............................................................về v iệ c :....................................

giữa:.................................................................................................................

X ct thây

Cãn cứ vào Điều (37) Pháp lệnh thù tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Uý thác cho Toà án nhân dân :.................................................................

điều tra những vấn đé sau đây:.......................................................................

2- Toù án nhân dân:........................ ...............................................
thực hiện ngay việc ủy thác và thông báo kết quà điểu tra cho Toà án .

T O À  ÁN  N H Ả N  D Â N

13 -LĐ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÀN CỘ NG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N A M

.....  ...  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:....................... ...... -........... - - - - - ...............

....... /7ẹàv.thánẹ nám ............. 

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ 
VIỆC GIẢI QUYẾT vụ  ÁN LAO ĐỘNG

T O À  ÁN NHÂN D Â N .....................................................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộ n g ...........................đã thụ lý  số:....................

ngày:.......... tháng.........n ăm ..................... giữa:

Nguyên đơn:.....................................................................................................

Bị dơn:

X é t t h ấ y ..........................................................................................................................................

Căn cứ vào khoản. . . . Điều. . . . Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp 

lao động.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án lao động đã thụ lý s ố : ............................

ngày......... tháng........ năm.....................................................................
Các đương sự có quyền kháng cáo, V iện  kiểm  sát nhân dân có quyền kháng 

nghị quyết định này.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................
Nơi nhận:
-V K S N D ..........

- Các đươníỊ sự .......

14 - L Đ
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roA AN NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỎI c՝l ỉủ  NGHĨA  V IỆT  N AM  

........................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ỏ :........................... .............................. .........

.......nỉỊày........thúng.....năm

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHÍ VIỆC GIẢI QUYẾT vụ  ÁN

TO À ÁN NHẢN D ÂN ......................................................
Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộng .......................... đã thụ lý số:...........

n tiá y :.............t h á n ii ...........n ă m ..........................giữa:

Nguyên đơn:............................................................................................

Bị dan:

Xét th ấ y .............................................................................................................

Căn cứ vào ՛"............ (Pháp lệnh thú tục giài quyết các tranh chấp lao động)

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Đ ình chi việc giài quyết vụ án lao dộnc đã thụ lý s ố : .............................

neày. ..................................................................................................................

2- Về án phí:

Các dương sự có quyền kháng cáo. V iện kiếm sát nhân dân có quyền kháng 

nghị quyết định này trừ trường hựp người khởi kiện rút đơn kiện, V iện kiểm 

sát rút quyết định khởi tố.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..................
N a i nhận:

- V K S N D ..........

- C á c  d ư ơ n iỊ  s ự .......

15- L Đ

G i l l  r õ  d iêu , kh o ản  á p  dụng.
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TOÀ ÁN  NHÂN  D ÂN  CỘNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..................  ------- 1—

....... ngày....... thám>.....năm ........

Q U Y ẾT  ĐỊNH ĐƯA v ụ  ÁN RA  X É T  x ử

TOÀ ÁN NHÂN  D Â N ...............................................................
Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộng ........................đã thụ lý  số:......................

ngày:.......... tháng .........n ăm ..................... giữa:

Căn cứ vào Điều 39 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Q U YẾT  ĐỊNH
1- Đưa ra xét xử sơ thẩm tại phiên toà vào h ồ i: .............................g iờ ..........

ngày:..................................................................................................................

tại:............................................................................................................................

vụ án....................... ..........................................................................................

2- Những người tiến hành tô' tụng:

- Chủ toạ phiên toà:.......................

- Hộ i thẩm nhân d ân :...................

- Thư ký phiên toà:.........................

- Đại diện V iện  kiểm sát nhân dân:

3- Những người tham gia tố tụng:

TO À  ÁN NHÂN  DÂN
N ơ i nhận:

- V K S N D  (3)...........

- Những người tham gia tô' tụng.

16- L Đ
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TO À  ÁN  N H Â N  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHÚ N G H ĨA  V IỆT  N AM

............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................  ...........

.......ngà\....... tháng .....năm ..........

Q U Y Ế T  Đ ỊN H  

ÁP  DỤNG BIỆN PHÁP K H A N  C Â P  t ạ m  t h ờ i

T O À  Á N  N H Ả N  D Â N .........................................................................

Cãn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộng ........................ dã thụ lý  số:.........................

ngày:.......... tháng .........n ăm .....................về v iệ c : ..........................................

g i ữ a : .............................................................................................................................................................................

Xét đơn yêu cầu của(i' .........................................................................................

Căn cứ vào các Đ iểu 43, 44 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao 

động

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

l - <2>.......................................................................... ......................................................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. Các đương sự có quyển khiếu

nai với Chánh án Toà án nhân d â n .................................................... vể quyết

định này.

T O À  Á N  N H Â N  D Â N .....................

Nơi nhân:
- ĐươmỊ sự (để chấp hành)

-V K S N D .................

17- L Đ

Trường hợp Toù án tự áp dụng thì không gìn nội dung căn cứ này.
‘2‘ Ghi rõ: úp dụng biện pháp nào, thời hạn có hiệu lực của quyết định này.
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  ...... ..............

.......ngàv....... tháng .....năm ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH  

T H A Y  ĐỔI BIỆN PHÁP K H A N  C Â P  t ạ m  t h ờ i

T O À  ÁN N HÂN D Â N .......................................................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao đ ộng ..........................đã thụ lý số:.........................

ngày:.......... tháng .........n ă m ..................... về v iệ c : ..........................................

g iữ a :.....................................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời theo quyết định số:.........

. . . . ngày. . . .tháng.............n ă m ............................... kh ôn g  còn cần thiết.

Căn cứ vào các Điều 45 Pháp lệnh thú tục giải quyết các tranh chấp lao độn^ 

Quyết định

1- Thay việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định áp dụng

biện pháp khẩn cấp tạm thời số:..............n g à y ..........tháng . . . .  năm............

bằng biện pháp:...................................................................................................

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

T O A  AN N HÂN DÂN

Nơi nhận:
- Đương sự (đề chấp hành)

- V K S N D ................

18 -L Đ
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TO À ÁN  N H ÂN  DÂN  CỒNG HOÀ X Ã  I lộ i  CHỦ  N GH ĨA  VIỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................... ......:-----------------------

....... IHỊÙY....... էհօոզ.....năm ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH 

H U Ỷ BỎ  BIỆN PHÁP K H Ẩ N  CẤP T Ạ M  THỜ I

T O À  ÁN N H ẢN  D Â N ....................................................................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án lao đ ộ n s ...........................đã thụ lý số:.......................

ngày:.......... tháng .........n ăm .....................về v iệ c :..........................................

giữa: .....................................................................................................................

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định số:.........

. . . . ngày. . . .tháng.............n ă m ............................... kh ông  còn cần thiết.
Căn cứ vào các Đ iều 45 Pháp lệnh thú tục giái quyết các tranh chấp lao động

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Huý bỏ việc áp dụns biện pháp khẩn cáp tạm thời theo Quyết định áp

dụníỉ biện pháp khấn cấp tạm thời số:............ n gày ......... tháng . . . .  năm. . . .

2- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN......................
N ơ i nhạn:

- D iú/ոհ sự (đổ chấp hành)

- V K S N P ................

1 Sa - LĐ
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG  HOÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  N AM

................. ...................... Đ ộ c  lập  - Tự do  - H ạ n h  p h ú c

Số:...................  — ՜ ՜— ---------  -----
.........n í Ị à y ......... t l ì á n í ị ...... n ú m ..........

TH Ô N G  B Á O  VIỆC  GIẢI Q U Y Ê T  K H IẾ U  NẠI 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP K H A N  c ấ p  t ạ m  t h ờ i

Chánh án Toà án nhân d ân .......................................................................

C ă n  c ứ  v à o  h ồ  s ơ  v ụ  á n  la o  đ ộ n g  đ ã  th ụ  l ý  s ố : ...........................n g à y ...............................

Sau khi xem x é t ........................... (l) của.........................................................

n g à y : ................ t h á n g ..............n ă m ...............................................................................................................

Cản cứ vào các Điều 46 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động 

nhận thấy: viộc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định áp

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số ........ ngày.................. của Toà án nhân

dân....................................... là đúng pháp luật.

Vậy thông báo để....................................................................................... (2)

biết.

N ơ i nhàn:

- Đương sự

- V K S N D  . ..

19 -L Đ

111 Đ ơ n  k h iế u  n ạ i c ủ a  đương  sự  ( g l i i  r ỗ  c ủ a  nguyên  đơn  h a y  b ị đ ơn  h a y  n g ư ờ i c ó

quyền  lợ i  l iê n  q u a n )  h o ặ c  k iế n  n g li ị  c ủ a  V K S N D ...........  h o ặ c  B a n  c h ấ p  h àn h  C ô n g

đ o à n ............

121 Đ ư ơ n g  s ự  (nếu  đương  sự  k h iế u  n ạ i)  h o ặ c  V K S N D  ........ ; B a n  c h ấ p  h à n h  công

đ o à n ......... (nếu  V K S N D  h o ặ c  C ô n g  đ oàn  k iế n  ngh ị) .
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN  CÔNG HOÀ XẢ  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM  

....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................  ..................................................

.........n q à ỵ ......... է հ օ ո զ ...... n ă m

G IẤ Y  MỜI HÔI T H Ẩ M  N H ÂN  DÂN

T O À  ÁN NHÂN D Â N ..................................................

K ính  gửi ỗng (bà):...................................................................................

T rú  t ạ i : ............................................................................................................................

Đến tham gia phiên toà:..........................................................................

Vào hồi:.......................g iờ ...............n gày ..........tháng.............. năm . .

T ạ i : ..................................................................... .............................................................

Để xét xử vụ á n ......................................................................................

K ính mời Ong (bà):.........................................................................................Հ

đến nghiên cứu hồ sơ vào hồi:..........g iờ ................ngày..................................

Nếu ông (bà) không tham gia xét xử được đề nghị báo ngay cho Toà án biết.

T O À  ÁN N H ÀN  DÂN

2 0 - LĐ



TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CÔNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

Số:......................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......nqàx........tháng .....năm ..........

G IÂ Y  MỜI

T O À  Á N  N H Ả N  D Â N ..................................

K ính  mời:.........................

...............Đúng................ .......... g iờ ................ngày............ tháng.............. năm

Đ ế n :...............................

.............Đ ể ............................................................................................................

T O À  ÁN N H ÂN  DÂN



TO À  ÁN  NHẢN  DÂN CÕNG IIOÀ XÃ  HỘI CHÚ N GH ĨA  V IỆT  NAM
........... . Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................... ֊ ֊ - : : ֊  --------- ................

........ HỊ>('i\՝......... t lư / n q ......n ă m ..........

G IÂY TRIỆU TẬP'"

T O À  ÁN NH ÂN D Â N ......................................................................

Triêu tâp:..............................................................................................................

là ..................................................... ................................................. • .........

Irons vu án...............

dún íi............................... ................. ỉliờ .................... ................  ngày......................
có mã! tai...................

. . . .  đố.......................

(Khi  đèn Toà án cần xuất trình eiáy này, nêu có lý do chính dáne không đến 

dược, phai báo rnuiy cho Toà án sau khi nhận được <21 ấy triệu tập).

T O À  ÁN NHẢN DÀN. . . . .............

Ngày........ tháng..... năm ........... Họ tên.......................................

Họ tên và chữ k v ......................  N aày.........tháng....... năm.......

HUI npirời nhận giấy triệu tập . ..............đã nhàn «láy triệu tập

..............................cùa Toà án.

K  V ten

Đé nghị hoàn lại cuống ui ấy triệu tập này cho Toà án.

21 - LĐ

G h i rõ  tư  c á ch  p lu íp  lý  cu a  iiiỊ irờ i (tược tr iệ u  tậ p : մւ(0 ՈՀ sự, I il iâ n  chứng , g iám  

d in h , p h iê n  (III lì.
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  V IỆT  NAM  

......................  .......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  — :----------................

V
.......niỊÙy....... tlìánq .....năm ..........

G IẤY  CH Ứ N G  NH ẬN  NGƯỜI B Ả O  V Ệ  

Q U Y ÊN  LỢI C Ù A  ĐƯƠ NG s ụ

T O À  ÁN NHÂN D Â N ......................................................................

Căn cứ vào hồ sơ vụ á n .............................đã thụ lý  s ố : ....................................

ngày........ ..............................................................................................................

Cãn cứ vào (Điều 23 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động). 

......... Đ iều....................Pháp lệnh Luật sư.

C H Ứ N G  NHẬN

Ông (bà)................................................................................................................

T u ổ i......................................................................................................................

Trú tại..................................................................................................................

Chức vụ.................................................................................................................

là người bảo vệ quyền lợi của..............................................................................

........................................................................................................ trong vụ án.

T O À  ÁN N H ÂN  D Â N ........................

22- LĐ
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TO À ÁN  NHÂN  DÂN  CỘ NG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  N AM  

........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:...................  ......  ..... ...........  ■ -----
.........n q à y ......... է հ ձ ո զ ......n ă m ..........

G IÂ Y  BÁO

T O À  ÁN N H ÂN  D Â N .....................................................................

Báo cho:" ’ .......................................................................................................

Đ ịa  chỉ:............................................................................................................

đ ế n ...............................................................................

hổ i..............g iờ ...........ngày...........tháng..............nảm

Để<2)..............................................................................

T O À  ÁN NHÂN DÂN ...

23 - LD

B á o  ch o :  n g ư ờ i g iá m  d in h , ngư ờ i p l i iê n  í l ịc h ,  ngư ờ i b ả o  vệ qu yên  lợ i  c l io  đương

(2ì Đ ẻ :  - T iế n  h àn h  g iá m  d in h . . . .

- P h iê n  d ịch .

- T o ù  án  xét x ử  ( s ơ  th ẩ m , p h ú c  t lìẩ m )  vụ Ú n ......

819



T O À  Á N  N H Â N  D A N  C Ộ N G  H O À  X Ả  H Ộ I C H Ú  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc

S ố :........................... ................................... ..............

........ n iỊÙ y ......... է հ մ ո Հ ......n ă m ........

Q U Y Ế T  ĐỊNH HO ÃN  PHIÊN T O À

T O  À ÁN  N H Ả N  D Â N .......................................................................

V ớ i H ộ i đổng xét x ử : .....................................................................................

- C h ủ  toạ phiên toà..............................................................................................................

X É T  T H Ấ Y

Căn cứ khoán ................... (Điều 49 Pháp lệnh Thủ tục giái quyêt cá: tranh

chấp lao độne).

Q U Y Ế T  ĐỊNH

Hoãn phiên toà........... thẩm ngày. ....... xct xứ vụ án lao độn: giữa:

Nguvẽn đơn :.......................................................................................................

Bị đưn :................................................................................................................

TM/ HỘI Đ Ổ N G  X É T  XI 

CH Ủ  T O Ạ  PHIÈN T O a

Nơi nhận:
- V K S N D ...............

- Nlìữní> nqưừi tham íỊÌa t ố էապ

24 - L Đ
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TOA ÁN N H ÂN  DÂN CÓ N(; IÍOÀ XÃ  IÍO I CI IU NGHĨ A VIỆT NAM
................... _ | ư t|t) _ J-J.jnh phtic

S o :...........................  ........... .

.........ո՚վւ'ւ\......... է հ ս ո Հ ...... ու՜սս ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH 

C Ô N G  NHẬN S ự T H O Ả  TH U Ậ N  c ú  A C Á C  ĐƯƠNG s ự

T O À  ÁN NHÂN D Â N ....................................................................

Vớ i Hội đổng xét x ử : .....................................................................................

- C h ú  toạ ph iên  toà..............................................................................................................

- Thư ký phiên toà:..............................................................................................

- Đ ạ i d iện  V iệ n  k iểm  sát nhãn d ã n : ..................................................................................

Xét tháy tại phiên to à '" .............. thám neày. ..........Các dương sự đã

thoà thuận dưực vứi nhau vé việc s iá i quyết vụ án lao dộng;

Căn cứ Đ iếu (50 Pháp lệnh Thu tục eiái quyêt các tranh chấp lao độniỉ).

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Công nhận sự thoà thuận cùa các đương sự như sau :.................................

2- V ẽ  án p h í : ...............................................................................................................................

3- Quyết định này có hiệu lực pháp luật nuay.............................................

TM/ HỘI ĐỒNG X É T  x ử  

C H Ủ  T O A  PHIÊN T O À

N ơ i n h ạ n :

- Các cíiùm Հ sự;

- VKSN D .......

25 - L i )

,h s<r th am  h o ặ c  p h ú c  t lu in i.
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T O À  Á N  N H Â N  D Â N  C Ộ N G  H O À  X Ả  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:...................  ..... ...................

....... ,n g à y ..........էհձոզ......năm .........

Q U Y Ế T  Đ ỊN H  

T H A Y  Đ Ổ I  N G Ư Ờ I ................. T ố  T Ụ N G

T O À  Á N  N H Ả N  D Â N .........................................................................

V ớ i H ộ i đồng xét xử g ồ m : ................................................................................

- Chủ  toạ phiên to à . . ..........................................................................................

- Thư  ký  phiên toà:..................................................................................................

- Đ ạ i d iện V iệ n  k iểm  sát nhân d â n : ................................ .....................................

X em  xét yêu cầu của...............................................................................................

tại phiên toà............. thẩm đối với vụ án................................................................

đã thụ lý  số:..........................................n g à y ......................................................

v ể  v iệc:.............................................................. .......................................................

. V ớ i lý  do ...................................................................................................................................................................................................................................

. Xé t thấy yêu cầu của ...........................................................................................................................................................................................

. là có lý do ch ính đáng, v ì.....................................................................................

Căn cứ vào các Đ iề u ................ (Pháp lệnh Thủ tục g iả i quyết các trarti chấp

lao động).

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

tố tụng đố i vớ i vụ án lao động đã thụ lý  s ố : ........................ngày

với tư cách là ..................................................................................................

Nơi nhận: C H Ủ  T O Ạ  P H I Ê N  T O À

- V K S N D ........

2 6 - L Đ
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rO À  Á N  N H ÂN  DÂN  CỘNG HOÀ XẢ  HÔI CHÙ N G H ĨA  V IỆT  N AM

......................................  Đôc lập - Tự d o  - Hạnh phúc
Số:.....................  --------- :-----......

.......tiỊỊÙy....... tlìánẹ .....năm ........

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN LAO ĐỘNG

T O À  ÁN  N H ÂN  D Â N ......................................................................

Vớ i Hội đổng xét xử g ồ m :............................................................................

- C h ú  toạ ph iên  toà...............................................................................................................

- Thư ký phiên toà:.........................

- Đại diện V iện  kiểm sát nhân dân:

Xét thấy:.........................................

Căn cứ vào" ’ . . . .  Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án lao động dã ihụ lý số:........ n g à y ..........

Các đương sự có quyén kháng cáo, Viện kiếm sát nhân dân có quyền kháng 

nghị quyết định này.

IM/ HỘI ĐỒNG XÉT x ử  
N o i nhận: ___  __ „

V K S N P  C H I  T O Ạ  P H IÊ N  T O À

- Các đương Sự 

27 -L Đ

,n N ế u  T o à  c ấ p  s ơ  th ẩm  tam  d ìn h  c h ỉ  th ì cán  c ứ  Đ iề u  4 0  k h o ả n  1.

N ê u  T o à  c á p  p h ú c  th ẩm  tạm  đ ìn h  c h i  th ì cũn  cứ  Đ iề u  4 0  k h o ả n  1 v à  Đ iê u  70  

khoản 2.
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHÚ  N G H ĨA  V IỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sỏ':...........................  .......

.........ngày ......... t h á n ẹ ......n ă m .........

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT v ụ  ÁN LAO ĐỘNG

T O À  Á N  N H Ả N  D Â N ........................................................................

Vớ i Hội đồng xét xứ g ồ m :.............................................................................

- Chủ toạ phiên to à ...............................................................................................................

- Thư ký phiên toà:....................................................

- Đại diện  V iệ n  kiêm sát nhân dân :.......................

Xét thây tại phiên toà sơ thẩm ngày:.......................

đối với vụ án lao động đã thụ lý số:...............ngày.

giữa:...........................................................................

trú tại:........................................................................

và...............................................................................

trú tại:................................................................

Căn cứ vào các Điều՛1' . . . .  Pháp lệnh Thú tục giãi quyết các tranh chấp lao 

động.

QUYẾT ĐỊNH
1- Đ ình chỉ việc giải quyết vụ án lao động đã thụ lý  số:.................n g à y .........

N ế u  T o à  cá p  s ơ  th ẩm  tạm  đ ìn h  c h i  th ì cũ n  c ứ  Đ iê n  41 k h o ả n  1.

N ê u  T o à  c ấ p  p l ìú c  tham  tạm  d in h  c h ỉ  th ì c ă n  c ứ  Đ iề u  41 k h o á n  I vả  D ié n  70  

k lto à n  2.
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vé viẽc

2- V ề  án phí:

3- Các dương sự có quyển kháng cáo. V iện kiếm sát nhân dán có quyền 

kháng nghị quyết định này.

T \ l /  H Ộ I Đ Ổ N G  X É T  x ử  

C H Ủ  T O Ạ  P H IÊ N  T O À

Nơi nhan:

- V K S N D ........

- Cúc đươniỉ sự

2 8 - L ỉ )

825



TO À Á N  N H ÂN  D ÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

................ ............ Đ ộ c  lập - Tự d o  - H ạ n h  phúc

SỐ:.....................  ---- --------- ----- -----

......,ngà\՝........ tháng.....năm ........

B IÊ N  B Ả N  P H IÊ N  T O À

H ồ i .............g iờ ..........ngày. . .. tháng . . . .  năm

T ạ i: .............7 ....................................................................................  ..................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N :.............................................................

Đã mở phiên toà:...........thẩm với Hôi đồng xét xử gồm có:

- Chủ toa phiên toà:.............................................................................

Thư ký phiên toà:................................................................................. ..............-

Đai diên V iên  kiểm  sát nhân dân:.....................................................

Để xét xử vu án lao đông về:..............................................................

- Nguyên đơn:......................................................................................

đia ch ỉ:..................................................................................................

- B i đem ................................................................................................

đia ch ỉ:..................................................................................................

- Những người tham gia tô' tung khác...........................................

(B iểu  mẫu này thay biểu mẩu đang sử dụng)

2 9 - L Đ

826



TO À ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  

....................... . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  -----------------------------

.......nqà\՛....... tháng.....năm ........

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Về vụ á n : .........................................................................................................

V ớ i Hội đồng xét x ử ....................................................................thẩm gồm có:

Chủ toạ phiên toà:................................................................................................

Biên bán làm xong đã đọc lụi, các thành viên trong Hội đổng xét xử cùng 
nghe và ký tên dưới đây.

CH Ủ  T O Ạ  PHIÊN TO À  T H A M  p h á n

30 -L Đ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG  HOÀ X À  HOI CHU  NGHI A  VIẸT N AM

Độc lập Tư do - Hạnh phúc 
Số:..................  ...............: ........-

......... IĨÍỊÙY........ tháng .. ưm

TH Ô N G  BÁO  

Việc sửa chữa, bổ sung bản án, quyết địi.h

T O À  ÁN NHÂN DÂN:

Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao động số:................. n g à y ......... thang . năm . .

Xét thấy tạ i"1.................sô '.............ngày..............về vụ án lao động'2’ ............

Cần được01.........................................................................................................

Cãn cứ Đ iều 56 Pháp lệnh Thù tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Toà án nhân dân:................................................................................................

Thông báo'4’ .........................số.................... n g à y ..............................như sau:

T O À  ÁN NHÂN DÁN

Nơi nhận:
- V K SN D ......

- Các dương sự ......

31 - LĐ

'r' Tại bàn án (quyết định)
,:> Sa thái người lao dộng, dơn pliương cliấm dín Hợp dồng kinh tế....
lJl Sửa chữa về chính tả hoặc vé sỏ' liệu, hoặc bô' sung pliản nliận định, lời kliai,
qu\ẽt dinh....
(4՝ Sửa dổi hoặc bổ sung bản án hoặc quyết định.
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TO À AN  N H ÀN  DÂN (Ỏ N G  li OÀ X Ả  HỘI CHỦ N GH ĨA  VIỆT  N AM

.............- D òc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..........................  ....... ---------------------- : —  —

.......niỊừy.thán (Ị năm ................

TR ÍCH  LỤ C  BÀN ÁN L A O  ĐỘNG

T O À  ÁN NHẢN D Â N : ........................................................................

Căn cứ vào hổ sơ vụ án lao động số:.............n g ày ......... tháng . . . .năm

vụ án lao động giữa:............................................................................................

Toa án nhàn dân: 

đã quyết định: . .

T O À  ÁN NH ẢN  DÂN

Nơi nhan:
- V K S N D ......

- Các chúnig sự ......

32 - LĐ
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN  CỘNG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N GH ĨA  V IỆT  N AM  

............................. ......... Đ ộc lập - Tự  do - Hạnh phúc
Sô:....................... ......... --------------

....... nẹàv....... thánạ.....năm ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH x ử  P H Ạ T  

VI P H Ạ M  T R Ậ T  T ự  TẠI PHIÊN T O À

T O À  Á N  N H Â N  D Â N : .................. ......................................................

Căn cứ vào Pháp lệnh vể xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995, Đ iều 59 

Pháp ỉệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động ngày 11/4/1996, Nghị 

định số 49/CP ngày 15/8/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

- Xét nội dung tính chất hành vi vi phạm hành chính.

- T ô i ................................. Chức vụ: Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà.

- Đon vị công tác: Toà án nhân dân......................................................................

QUYẾT ĐỊNH
Đ iề u l:  X ử  phạt đối với Ông (bà).................................... .......................................

Đ ịa  c h ỉ: .....................................................................................................................

Nghề nghiệp:............................................................................ ................................

Đã có hành v i(l) vi phạm......................................................................................

.............................................................................quv định tại điểm c, khoản 2

Điều 5 Nghị định SỐ49/CP ngày 15/8/1996.

- H ình thức xử phạt hành chính<2).......................................................................

in Hành vi vi phạm: Ghi rõ: Gáy rối trật tự ở phiên toà hồi giờ ngày / /

hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xét xử.
,2> Hình thức xử phạt:
■ Cảnh cáo;
- Plmt tiền (đến ỊOO.OOOđ).
Nếu cần phải buộc rời khỏi phòng xử án thì phải ghi vào quyết định.
Nếu phải bắt giữ thì phải có lệnh bắt giữ.
830



Điều 2: Người bị xử phạt nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thi 

hành quyết định này. Trong thời hạn 5 ngày kê từ ngày nhận được quyết

định này phải nộp tiền phạt tại kho bạc..............................................................

Ồng (bà).......................................................................... có quyền khiếu nại tại

Toà án nhân dân..................................................................................................

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Đieu3: Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

CHÚ TOẠ PHIÊN TOÀ 
T H A M  p h á n

33 - LĐ

IJl Quyết dị nil Itàv lập thành 3 bàn giao clio người bị xử phạt, 1 bản gửi klto bạc, 1 
bủì. lưu tại Toil ủn.



TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  NGHĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:...................... — ■֊֊:-— ֊ : ----------: ֊ ֊  —

.......ngày....... tháng .....năm ........

THÔNG BÁO 
VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

TOÀ ÁN NHÂN D À N .............................................................................

Căn cứ vào Điều 62 Pháp lệnh Thủ tục giái quyết các tranh cháp lao độrm:

Thông báo cho՛

Tuổ i.......................

Trú tai:..................

là...........................

#

trong vu án............

ngày.......................

. . . biết là:............................

........ cúa Toà án nhân dân: . .

.......................đã b i : ..............

. . .sơ thám s ô .....................

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhân được thông báo này............................

phải gửi cho Toà án cấp phúc thẩm ý kiến của mình vổ việc kháng cáo, 

kháng nghị.

TO À ÁN NHÂN DÂN
Nơi nhận:

- Các dươtiíỊ sự;

- V K S N D . ..........

3 4 -L Đ
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TO À Á N  N H ÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHÙ NGHĨA  V IỆT  N AM

......  .................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sỏ:...................... ......-............------........

..........ngày ...........էհ օո զ .......năm ...........

QUYẾT ĐỊNH 
CHẤP NHẬN VIỆC(2) QUÁ HẠN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.....................................................................
Vớ i Hội đổng xét xử phúc thấm gồm c ó : ........................  .........................

- Chú toạ:.........................................................................................................

- Các Thẩm phán:

- Thư ký phiên toà:

- Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:

Xem  xét1................................................c ú a ..............

trú tại: ........................................................................

là...............................................................trong vụ án

4đối vớ i............................................................. sơ thẩm sô:.................

ngày............................................................. I՝úa Toà án nhân dân

Xét thấy

Căn cứ vào Điéu

QUYẾT ĐỊNH
1 - ..................................................................................................(5’ nhận việc՛6’.quá hạn của . .

'■՝' N ê ìi không chấp  nhận th ì g h i "K liõ n g

12, u u r t i  Í(W G h i rõ  -kháng  cáo  ” hay  "kháng ngh ị ”
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2 - .......................................... sơ thẩm số:............................... n g à y ...................

. . . . của Toà án nhân dân...................................................................................

.........................................................................................................................có

hiệu lực pháp luật.

TM/HỘI ĐỔNG XÉT x ử  
CHÚ TOA

Nơi nhận:

- V K S N D ...........

- Người klĩánq cáo, kháng nghị quá hạn

35 -L Đ

,h Glii rõ “Chấp " hay “Không ", 
834



TO À ÁN  N H ÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỒI CHÚ NGHĨA  V IỆT  N AM
............... - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................... .............-..............................—

.......nẹủv....... tlián q .....nám

QUYẾT ĐỊNH 
ĐÌNH CHÌ VIẸC XÉT x ử  PHÚC THAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
Vớ i Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
- Chú toạ phiên toà:..............................

- Các Thấm phán:

- Thư ký phiên toà:.........................

- Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:

Xem thâ'y(l). 
Cân cứ vào. .

QUYẾT ĐỊNH
1- Đ ình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án lao động s ố : .....................................
2- Bán án lao động sơ thẩm s ố : ...........................................ngày:.....................
của Toà án nhân d â n ........................................................................có hiệu lực
pháp luật
3 - ........................................................................................................................
. . . . phải chịu án phí phúc thám l à .............................................................................

TM/HỘI ĐỔNG XÉT x ử  
Nơi nhận: CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

36 - LĐ

'h Nêu cụ tliê những /v do làm căn cử đẽ Toà ủn đìnli c lii việc xét xửpliúc tliẩm 
quy dịnh tại Điêu 41 khoán I và Điều 63.
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT N A M  

..............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................  — —  ........ -.......... ■ ------
......,/ỉgày........ tháng.....năm ........

QUYẾT ĐỊNH PHÚC THẨM 0

TOÀ ÁN NHÂN DÂN......................................................................
Vớ i Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm c ó : ......................................................

- Chủ toạ phiên toà:.........................................................................................

- Các Thẩm phán:............................................................................................

- Thư ký phiên toà:..................................................................

-  Đại diện Viộn kiểm sát nhân dân: ....................................................................................................................

Xem xét12’ .............................................. n g à y ........................

. củ a :........................................................................................

đối với quyết định sơ thẩm số:........................................ngày

của Toà án nhân dân:...............................................................

vể:................................................................................................................

Xét thấy quyết định sơ thẩm bị kháng nghị:......................................................

Cản cứ vào các Điểu 67, 72 Pháp lộnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao 

động.

<n Quyết định này dùng đểpliúc tlìá)n trong các trường hợp quy định tại Điều 67 
Pliáp lệnh.
<:i Xem xét đơn đề ngày (nêu là dương sự kháng cáo) hoặc quyết định sô (nêu lù VKS 
kháng nghị) ngày....
836



ngày. . 

về viêc:

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

quyết định sơ thẩm số:. . 

. . .  của Toà án nhân dân

TM/HỘI Đ Ổ N G  X É T  x ử  

C H Ủ  T O Ạ  

N ơ i nhận:

■ V K S N D ...........

37-L Đ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CÔNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N G H ĨA  VIỆT N AM  

................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.....................  ----------: -

.......nẹày ........tháng.....năm ........

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘ N G H O À XÃ  HỘI C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N AM

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ......................................................................

V ớ i Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :........................................................

- Chủ toạ phiên toà:.........................................................................................

- Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:................................................................

- Thư ký phiên toà:

Họp phiên toà ngày

để xét xử:..............

- Nguyên đơn:. . . .

- Bị đơn:

- Người có quyén lợi, nghĩa vụ liôn quan:

Nội dung vụ án

HỘI ĐỔ N G X É T  X Ử  N H ẬN  ĐỊNH

tạ i................................
thẩm vụ án lao động giữa:
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Căn cứ Điểu:

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

HỔI T H Ẩ M  N H ẢN  D ÂN  T H A M  PH ÁN  C H Ú  TO Ạ  PH IÊN  TO À

Nơi nhân:

38 - LĐ



TOÀ ÁN NHÂN DÂN CÔNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án phúc thẩm số:
Ngày / /

Thụ lý số:...................

Ngày:............................

NHẢN DANH  

NƯỚC CỘ N G  H O À XẢ HỘI CH Ủ  N GHĨA V IỆ T  N AM

T O À  ÁN NHÂN DÂN

Vớ i Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Chủ toa phiên toà:...........................................

Các Thẩm phán:.................................................

- Đai diên V iẽn kiểm sát nhân dân:..................

- Thư ký phiên toà:............................................

Hop phiên toà công khai ngày........ . . .  tai:...................................

để xét xử phúc thẩm vu án lao đông về:............

do Toà án nhân dân........................................... ...................... xét xử sc thẩm

tai bản án s ố :..................................................... ........  ngày ............................

.Giữa:

- Nguyên đơn:.....................................................

- Bị dơn:

Người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan:

NỘI DUNG V Ụ  ÁN

840



QUYẾT ĐỊNH CỦA ÁN s ơ  THAM

Ngày / / : Ông (bà):..........................

Kháng cáo: . .

V iên kiểm sát nhân dân:.......................................... . . .kháng n g h i.................

Về hình thức:.

HỘI ĐỔNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH

v ể  nôi dung-

Cãn cứ Điểu՛

QUYẾT ĐỊNH

THẨM PHÁN CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
N ơ i nhân:

39 -L Đ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N GH ĨA  VIỆT N AM

Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...................  -------- : -.......

......,ngà\........ tháng.....năm ........

THÔNG BÁO 
VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

K ín h  g ử i: ............................................................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N . .....................................................................

Sau khi xem xét đơn đề ngày:........................................................................

cúa:................................................................... ,...................................................

khiếu nại:0 ’ ........................................lao động s ố : .................... ngày:.........

của Toà án nhân dân:..........................................................................................

xét xử vụ án lao động về:................................................................................

Giữa..................................................................................
Đ ịa c h ỉ: ......................................................................................

và . ..................................................................................................

Đ ịa c h ỉ. ............................................................................ ..

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án,

Nhận thấy: không có đủ căn cứ để kháng n g h ị. ........................

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
N ơ i nhận:

- N hư  trên;

- Lưu hồ sơ;
- Toà Lao động

4 0 -L Đ

111 Ghi rõ khiếu nại ã‘bàn án " hay “quyết định 
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TOA ÁN NHẤN D Â N ......  CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ  N GH ĨA  VIỆT  N AM

--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:...........IK N LĐ  --------  ----- ------------- ------

Kháng nghị bàn án ....... níỊÒv....... tlĩánẹ .....năm ..........

so:..............ngày:......

của T A N D .....................

C H Á N H  Á N  

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...................

Căn cứ vào các Đ iều 73, 74 Pháp lệnh Thú tục giải quyết các tranh chấp lao

động,

Xét bán án số:............................................... ngày:............................................

của Toà án nhân dân:...........................................................................................

Xét xử vụ án tranh chấp lao động g iữa:............................................................

Nguyên đơn:.........................................................................................................

Đ ịa ch ì:.................................................................................................................

Bị đơn:..................................................................................................................

Đ ịa ch ỉ:.................................................................................................................

Bán án s ố : ......................... ngày..........................................................................

cúa Toà án nhân dân............................................................................................

đã quyết định:.....................................................................................................

C H Á N H  Á N  T O À  Á N  N H Â N  D Â N

Nhận thấy,

Bởi các lẽ  trên,

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1 - Kháng án bản án số: 

của Toà án nhân dân: .

ngày

843



xét xử vụ án lao động về............................................................

giữa.........................................................................................

v à ............................................................................................................................................

2- Để n g h ị: ...............................................................................

xét xử theo trình tự....................................................................

3- Tạm đình chỉ việc thi hành bản án nói trên.

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...

C H Á N H  Á N

N ơ i nhận:

- V K S N D ......(kèm hồ  sơ);

-T A N D ........

- Các đương sự;

- C ơ  quan THA;

- Lưu H ồ  sơ.

41 - L Đ
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TO À  ÁN  N HÂN  DÂN  CỘ NG  HOÀ XÃ  HỘI CHỦ N GH ĨA  V IỆT  N AM

............. ..................  Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Số:.............. /K N L Đ  ............ :— ...------

........ fií>ày....... tháng .....năm ...........

Q U Y Ế T  Đ ỊN H  R Ú T  K H Á N G  N G H Ị

Căn cứ vào các Điều 73, 74 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao 

động;

Xét thấy:...............................................................................................................

C H Á N H  Á N  T O À  Á N  N H Â N  D Â N ................

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

11' ........................................................... kháng nghị sô'.................. ngày..........

........ của.................................................. dối với bản án số:.............................

.................ngày.............. tháng.............. n ã m ...............của Toà án nhân dân.

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ..

C H Á N H  Á N

N ơ i nhận:

- V K S N D ......(kèm hổ sơ);

- T A N D ..........

- Đương sự.

4 2 -L Đ

111 Rút 1 ph ần  hoặc  toàn bộ kháng ng liị.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  NGHĨA  V IỆ r  N AM

--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô':...................  .................................

V/v yêu cầu hoãn thi hành ......,nẹàỵ........ thán‘ị .....n ả v .........

bản án sô :......nẹàỵ:.........

của T A N D ......... ..........

Y Ê U  C Ẩ U  H O Ã N  T H I  H À N H  Á N

K ín h  gử i:(" .....................................................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N : .......................................................................

Xét thấy cần xem xét việc kháng nghị:.......................................................... <2)

thẩm đối với bản án lao động số:.............n g à y ...................của Toà m nhân

d â n ..................................................xét xử vụ án lao động v ề ...........................

giữa nguyên đơn:................................................................................................

V à  bị đơn:...........................................................................................................

Cản cứ Đ iều 75 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao íộng và 

Đ iều 24 khoản 2 Pháp lệnh Thi hành án dân sự;

C H Á N H  Á N  T O À  Á N  N H Â N  D Â N ................

Yêu cầu:'............................................................................................................

ra quyết định hoãn thi hành án đối với bản án nói trên.

Thời hạn hoãn thi hành án là : ........................................141 tháng, kể từ ngày ra

quyết định hoãn thi hành án.

T O À  ÁN N H ẰN  D ÂN ................

N ơ i nhân:

- V K S N D ......(kèm hổ sơ);

- T A N D .........

- Đương sự;

43 - L Đ

<n Ghi chú: 1 và 3: Ghi cơ quan thi liànli án dân sự được yêu cầu 
,:ưJ> Giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
<4ì Thời hạn không quá ba tháng.
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Sổ:...........IQĐ  ............ ngày....... tháng.........nãm .........

Q U Y Ế T  ĐINH 

T A M  ĐÌNH CHÌ THI H ÀN H  ÁN

C H Á N H  Á N  T O À  Á N  N H Â N  D Â N .......................

- Căn cứ vào hồ sơ vụ án lao động đã thụ lý số:................ ngày.......................

- Xét thấy: cần tạm đình chi việc thi hành'° .............số............... n g à y ...........

của Toà án nhân dân............................................................................................

đế chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án theo kháng nghị số:........

ngày:.................................................. cua.............................................................

- Cãn cứ Điểu 75 Pháp lệnh Thủ tục giái quyết các tranh chấp lao động và 

Đ iều 25 Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Tạm đình chi việc thi hành........................số...................... ngày

của Toà án nhân dân:...........................................................................................

xử việc tranh chấp vé:..........................................................................................

giữa:......................................................................................................................

dịa chí:..................................................................................................................

và:............................................................địa chí:.................................................

2- Thời hạn tạm đình chỉ là:.................... tháng, kể từ ngày(2).........................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ........................

C H Á N H  Á N

TO À  Á N  NHÂN  DÂN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa V iệ t Nam

..............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

44 -L Đ

N ơ i nhận:

- V K S N D ...........;

- T A N D ............,

- C ơ  quan Th i hành án;

- Đươnẹ sự.

Bán ÚII (hoặc quyết (lịnh). 
i:' Thời hạn tinh từ ngày kliáng ngliị.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa V iệt Nam 

Độc lập  - T ự  do - H ạn h  phúc

thẩm

ngày

N H Â N  D A N H  

N Ư Ớ C  C Ộ N G  H O À  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V I Ệ T  N A M

V ớ i Hộ i đồng xét xử:..........................................................................................

- Chủ toạ phiên toà:. .Ông (bà )..........................................................................

Chức v ụ : .........................................................................................................

- Các Thẩm phán:................................................................................................

+ Ông (bà):......................................................... Thẩm phán Toà án nhân dân

Giữa:

Nguyên đơn:.......................................................................

địa ch ỉ.................................................................................

Bị dơn:..............................................................................

địa ch ỉ.................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:..........................

Theo kháng nghị số...................n g ày .........................của

đối vớ i............................. thẩm số : ..................ngày..........

của Toà án nhân dân............................................................

tối cao

+ Ông (bà):...................................

Thư ký phiên toà: Ông (bà)..........

Đại diện V iện kiểm sát nhân dân:

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Ông (bà )..................

Họp phiên toà ngày, 

dân tối cao để xét xử thẩm vụ án lao động về

K iểm  sát viên cao cấp. 

.tại trụ sở Toà án nhân

N Ộ I D U N G  V Ụ  Á N
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Nhận định:................................................................................

Bởi những nhận định trên:........................................................

Căn cứ Đ iều ..............................................................................

HỘI ĐỒNG X É T  X Ử  G IÁM  Đ ố c  T H  AM

T O À  L A O  ĐỘNG TO À  ÁN NHÂN D ÂN.....................

Q U Y Ế T  ĐỊNH

T H Ẩ M  PHÁN C H Ủ  T O Ạ  PHIÊN T O À

N(ri nhân:

- V K S N D T C  

- ĩ A N D .........

- Các dươnq sự

- H is

45 - LĐ
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN  CỘNG  HOÀ X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT  NAM

...................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:...................  —  ---- ---------- ------
.......ngày....... tháng.....năm .......

T H Ô N G  B ÁO  

VỂ VIỆC THỤ LÝ GIẢI QUYÊT c u ộ c  ĐÌNH CÔNG

- Cãn cứ vào đơn yêu cầu kết luận cuộc đình công là : ................................

của:............................................. đã được thụ lý n g à y ...................................

- Càn cứ Điều 91 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao độnị.

Toà án nhân dân:.............................................................................................

Báo cho:...........................................................................................................

biết: ngày............./ . . . . / ....................................................................................

đã yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình công là:.............................. pháp với

những lý do sau:..................................................................................................

T O À  ÁN NHÂN DÂN

N ơ i nhận:

- VKSN D ;

- SỞ LĐTBXH;

- B C H C Đ  cơ sở;

- (N SD LĐ ) ......

1 - ĐC
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TOÀ ÁN  N H ÂN  DÂN CÔNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  V IỆT  N A M  

..........................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............... /QĐ —  ......  ...... :— ------

......... n ạ à y ...........tháng .......năm ..............

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA c u ộ c  ĐÌNH CỒNG RA GIẢI QUYẾT

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...................................................................

- Càn cứ đơn yêu cầu kết luận cuộc đình công là :..........................pháp

của........................................... đã thụ lý ngày..........tháng.........n ă m ...............

- Căn cứ Điều 92 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Q U Y E T  Đ ỊN H

1- Đưa ra giải quyết cuộc đình công g iữ a :....................................... ................

vào h ồ i .................g iờ .............n gày ..........tháng................ nám........................

tại:........................................................................................................................

2- Hội đồng giải quyết cuộc đình công gồm:

-  Chủ tịch hội đồng : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

-  Các thành v iê n : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

3- Thư ký phiên h ọp :..........................................................................................

4- Đại diện V iện kiểm sát nhàn dân :.................................................................

5- Những người tham gia phiên hop:

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở:.......................................................

- Đại diện người sử dụng lao động:....................................................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...............

N ơ i nhận:

- V K S N D ...........;

- Những người tham ý a  tố  tụnẹ.

2 - Đ C
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HÔI CHÚ  N G H ĨA  V IỆT  N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:.....................  ......................................

....... nẹày....... tháng.....núm .........

BIÊN BẢN HỎI NGHỊ HOÀ GIAI c u ộ c  ĐÌNH CÔNG

H ồ i ............ g iờ ..........ngày. . . . tháng . . . .  n ăm ...........

T ạ i: ..................................................................................................................

Hội nghị hoà giải dưới sự chủ trì cù a :...........................................................

Ông (bà):..........................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................

Thư ký hội n g h ị: .............................................................................................

Lập bién bản hoà giải:....................................................cuộc đình côna íỉiữa:

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ s ớ : ...................................................

Người sử dụng lao động:...............

Tham gia hội nghị hoà giái gờm:

- Đại diện V iện kiếm sát nhân dàn:

- Đại diện Liên đoàn lao dộng:

- Đại diện Sớ Lao động - Thưưng binh - X ã  hội:

Sau khi hoà giải, các bên có ý kiến như sau:" '

Nếu lioù giải không thành thì sau khi kết tliúc phún V kiến của cức bên, phải ghi: 
yên cáu người sử dụng lao dộng tronq thời hạn ba Hiịàx kể từ II gày lập biên bón lioà 
8 5 2



Bién bán được lập xonu hổ i.............. g iờ............ngay..........................

Các bên đà được đục bicn ban và còng nhận bièn bán ghi đúng V kiến cúa

họ.

C Á C  ĐƯƠ NG S ự  T H Ư  K Ý  HỘI NGHỊ C H Ú  T O A  HỘI NGHI

3 - ĐC

giũi klìòềìx (hủtill phái dưa rư phương án mới 
cúc bên thương lượng với nhau.

v c  \ I tệc giải quyết cuộc đình công đê
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TOÀ ÁN  N H Â N  D ÂN  CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỦ  N GH ĨA  VIỆT N A M

......  .................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:.............../Q Đ -ĐC -------------

.......ngày....... ւհձոզ.....nãm ..........

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CÒNG

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.....................................................................

- Căn cứ đơn yêu cầu kết luận cuộc đình công là :................ pháp

của........................................... đã thụ lý ngày............tháng. . . .năm ..............

-  Xét th ấy : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Căn cứ Đ iểu 92, 95 Pháp lệnh Thù tục giải quyết các tranh chấp lao động;

Q U Y Ế T  ĐỊNH

1- Đ ình chỉ việc giải quyết cuộc đình công đã thụ lý số ::.................ngày . . .

2- Về  lệ p h í: .........................................................................................................

T O À  Á N  N H Â N  D Â N

N ơ i nhận:

- V K S N D ........... ;

- C ác đương sự.

4 - Đ C
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I OÀ ÁN  N H Ấ N  DÂN CỘNG IIOÀ X Ã  HỘI CHÚ NGH ĨA  V IỆT  N A M  

* ... ....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô:............./QĐ  ---------:—  —

.......ngày ....... է/աոՀ.....năm ..........

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN s ụ  THOẢ THUẬN 
C Ủ A  C Á C  Đ Ư Ơ N G  S ự  V Ể  C U Ộ C  Đ ÌN H  C Ô N G

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...................................................................

- Căn cứ vào biên ban hoà giải thành được lập ngày:........................................

về việc giải quyết cuộc đình công giữa:.............................................................

Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sờ:..........................................................

và đại diện người sử dụng lao động:...................................................................

- Căn cứ vào biên bản lây ý kiến tập thể lao động'1' ..........................................

...................................................ngày ........./ .........../.........................................

- Căn cứ Đ iểu  99 khoán 5 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao 

động;

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Công nhận sự thoả thuận của các bén như sau:

2- Về lệ p h í: ........................................................................................................

3- Quyết đ ịnh này có hiệu lực pháp luật ngay.

T O À  Á N  N H Â N  D À N

N ơ i nhân:

- V K S N D ........... ;

- Hội (lỏng trọng tài LD

- Các đươìĩg sự.

5 - Đ C

Căn cử này chỉ nêu trong trường liợp các bén đã thoả thuận theo phương án mới.
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TOÀ Á N  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ X Ả  HỘI CHỨ NGHĨA  VIỆT  NAM

................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc՝
Sô:......... /QĐ ......  ......... - - - - - -

....... HiỊÌìỴ....... thánẹ.....năm ..........

QUYẾT ĐINH GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CỔNG

T O À  Á N  N H Â N  D Â N ...................................................................

1- Chủ lịch Hội đổng : Ông (bà):.......................................................................

2- Các thành viên: ֊ Ông (bà):...........................................................................

- Ông (bà):..........................................................................

Đại diện V iện kiêm sát nhân dân:......................................................................

tham gia phiên họp:.............................................................................................

Thư ký phiên họp:................................................................................................

M ở phiên họp tại:................................................................................................

Để giải quyết cuộc đình công cù a :....................................................................

Do............................................................................yêu cấu kết luận cuộc đình

công là ................................................ pháp.

HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CỒNG NHẬN ĐỊNH'1’

Áp  dụng Điểu 102 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động và

Đ iều.....................................................................................................................

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

1- Cuộc đình công của:........................................................................................

là:..........................................................................................................................

Nhận định đánh giá cùa Hội đổng về cuộc đình công, quá trình giải quyết cuộc 
dinh công, về tính hợp pháp cùa cuộc đình công.
856



շ յ :'

định) 3- " . .  

4- Vé lệ phí:

(dế riêng đế ghi nội duníi quvết

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. Trong thời gian ba ngày, kể từ

ngày ........Ban chấp hành cỏna đoàn cơ sớ, người sử dụng lao động có

quyên khiêu nại quyết định này đèn Toà phúc thám Toà án nhân dàn tối cao.

C Á C  TH Ả N H  VIÈN C H Ù  TỊC H  HỘI Đ Ổ N G

Nơi nhặn:

- V K S N D ............ ;

- Cue dương sự;

- Sớ lao độn a ........;

- L iên  đoàn lao động tính

Nừìt dinh công lủ hợp pháp: theo chém ư khoản I Điều 102.
Nếu dinh công là bất hợp pháp: ỉ heo điểm b khoản I Điêu 102.

'Jt Giãi quyết quyền lợi của nlỉữníỊ người không í ham £Ĩa đình cóng.

6 - Đ C
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TOÀ Á N  NHÂN  D ÂN  CỘ NG  HOÀ X Ả  HỘI CH Ủ  N G H ĨA  V IỆT  N A M

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:............ /QĐ — :---------  

.......ngày........tháng .....năm ..........

Q U Y Ế T  ĐỊNH PH Ú C T H A M  

VỂ VIỆC GIẢI QUYẾT c u ộ c  ĐÌNH CÔNG

T O À  P H Ú C  T H Ẩ M  T O À  Á N  N H Â N  D Â N  T ố i  C A O  T Ạ I : ..................

Với Hội đồng:

1- Chủ tịch Hội đồng : Ông (bà):................................................................

2- Các thành viên: - Ông (bà):............................................................................

- Ông (bà):................................................................................

Xét đơn củ a :.............................................ngày........../............. /.............. khiếu

nại quyết định giải quyết cuộc đình cổng số........... ngày . . .  . / ......../ ............

của Toà án nhân dân............................................................................................

Giữa:

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở:.......................................................................

- Người sử dụng lao động:

X É T  T H Ấ Y

Cản cứ Điều 80, Điều 102 Pháp lệnh Thủ tục giả i quyết các tranh chấp lao 

động và Điều 176 Bộ luật lao động.
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HỘ I Đ Ồ N G  X É T  X Ứ  PHL'C T H A M  

T O À  P H Ú C  T H Ẩ M  T O À  ÁN  N H Â N  D Â N  T ố i  C A O

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

C Á C  T H À N H  VIÊN CH Ủ  T ỊC H  HỘI Đ ổ N G

N ơ i nhận:

- V K S N D .........

- ĩ A N D ............

- S ớ LĐ T B X H ...

- L D L Đ ............

- C á i Ju'ưHfỉ Sự.
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MỤC L Ụ C

I ưng

P h ầ n  th ứ  n h ấ t

NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ NGHỂ THAM PHÁN

I. V Á N  H O Á  V À  ĐẠO ĐỨC TH A M  p h á n

1. Văn hoá và văn hoá xét xử 15

2. Nội dung và các yếu tố  cấu thành của văn hoá xét xử 16

2.1. Toà án và Hội trường xử án 18

2.2. Thẩm phán và Hội đồng xét xử 18

3. C á c  y ế u  t ố  ỉạ o  th à n h  c ủ a  văn h o á  x é t x ử  18

3.1. Các yếu tố mang tính hình thức 18

3.2. Các yếu tố về nội dung 20

4. V ă n  h o á  t ư  p h á p  v à  đ ạ o  đ ứ c  n g ư d i th ẩ m  p h á n  25

5. C á c  y ế u  t ố  tạ o  th à n h  d ạ o  đức th ẩ m  p h á n  30

6. B ồ i d ư ỡ n g  đ ạ o  đ ứ c  n g h ề  n g h iệ p  c h o  th ẩ m  phán 34

II. NGHỀ THẨM PHÁN, VINH QUANG VÀ THÁCH THỨC

III. K H I  X É T  X Ử  T H Ẩ M  P H Á N  V À  HỘI T H A M  n h â n  d â n

ĐỘC L Ậ P  V À  CH Ỉ T U Â N  T H E O  P H Á P  LU Ậ T
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P h ầ n  th ứ  h a i  

PHẨN DÂN Sự

I. X É T  X Ử  S ơ  TH Ấ M  V Ụ  Á N  D ÂN  s ự

1. T h ụ  lý  v ụ  á n  d â n  s ự  55

1.1. Tiếp nhận đơn khởi kiện 55

1.2. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự 56

1.3. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 59

1.4. Trả lại đơn khởi kiện 60

1 5. Tính tiền tạm ứng án phí 61

1.6. Vào sổ thu lý vu án 61

2. Chuẩn bị xét xử vụ án dân sự 62

2 1. Điều tra vụ án dán sự 62

2.2. Nghiên cứu hổ sơ vụ án dân sự 76

2.3. Kỹ năng hoà giải vụ án dân sự 86

3. P h iê n  to à  d â n  s ự  s ơ  th ẩ m  92

3.1. Những nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng dân sự áp dụng cho

phiên toà dân sư 92

3.2. Thành phần Hội đổng xét xử sơ thẩm 93

3.3. Những người tham gia phiên toà 93

3 4 Trình tự tiến hành phiên toà sơ thẩm 94

3.5. Công việc tiến hành sau phiên toà 105

4. B ả n  á n  d â n  s ự  s ơ  th ẩ m  111

4 1. Ý nghĩa chính trị, pháp lý của bản án 111

4 2. Một số nguyên tắc chung chỉ đạo việc viết bản án 112

4.3. Cơ cấu bản án 114

4.4. Kỹ năng viết một số bản án 118

II. X É T  X Ử  D ÂN  S ự  P H Ú C  TH A M

1. C h u ẩ n  b ị x é t x ử  p h ú c  th ẩ m  v ụ  á n  d â n  s ự  123
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1.1. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

1.2. Kiểm tra hồ sơ phúc thẩm

1.3. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

1.4. Giải quyết việc sửa đổi nội dung kháng cáo, kháng nghị, rút 

kháng cáo, kháng nghị ở cấp phúc thẩm

1.5. Giải quyết kháng cáo quá hạn

2. Xét xử theo thủ tục phúc thẩm

2.1. Toà có thẩm quyền xét xử phúc thẩm

2.2. Phiên toà phúc thẩm

2.3. Quyền hạn của Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm

2.4. Thủ tục phúc thẩm các quyết định sơ thẩm bị Kháng cáo, khárg 

nghị

III. KỶ NĂNG GIẢI QUYẾT MỘT s ố  LOẠI v ụ  ÁN c ụ  THE

1. Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về nhà đất

1.1. Đặc điểm các tranh chấp về nhà đất

1.2. X á c  đ ịn h  th ẩ m  q u y ề n  g iả i q u yế t c á c  tra n h  c h ấ p  về  nhà  đ ấ t

1.3. Kỹ năng điều tra, xác minh vụ án tranh chấp về nhà đất

1.4. Hoà giải vụ án tranh chấp về nhà đất

1.5. Phiên toà xét xử tranh chấp về nhà đất

1.6. B ản  á n  xé t xử  v ế  tra n h  ch ấ p  nhà  đ ấ t

2. Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về thừa kế

2.1. Đặc điểm của các loại án tranh chấp về thừa kế

2.2. Thụ lý vụ án thừa kế

2.3. Điều tra xác minh vụ án tranh chấp về thừa kế

2.4. Hoà giải

2.5. Phiên toà xét xử tranh chấp về thừa kế

2.6. Bản án chia thừa kế

3. Kỹ năng giải quyết vụ án ly hôn

3.1. Đặc điểm của vụ án ly hôn



3.2. Thụ lý vụ án ly hôn 161

3.3. Điểu tra xác minh vụ án ly hôn 162

3.4. Hoà giải 168

3.5. Phiên toà xét xử vụ án ly hôn 172

3.6. Bản án ly hôn 173

P h ầ n  th ủ  ba  

PHẨN HÀNH CHÍNH

I. K Ỷ  N Ă N G  X É T  X Ử  s ơ  T H A M  v ụ  á n  h à n h  c h í n h

1. Khải kiện - thụ lý vụ án 177

1.1. Khởi kiện, khỏi tố vụ án 177

1.2. Thụ lý vụ án hành chính 181

2. Kỹ năng chuẩn bị xét xử sơ thẩm 184

2.1. Xác minh, thu thập chứng cứ 184

2.2 . K ỹ nă n g  n g h iên  cứu hổ  sơ  vụ án  h à n h  ch ín h  198

3. Kỹ năng xét xử vụ án hành chính tại phiên toà sơ thẩm 206

3.1. Những vấn đề có tính đặc thù cần nhận biết khi quyết định đưa vụ

án hành chính ra xét xử sơ thẩm 207

3.2. Một số kỹ năng đặc thù trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án hành

chính 210

II. THỦ TỤC PHÚC THẨM v ụ  ÁN HÀNH CHÍNH

1. Kỹ năng chuẩn bị xét xử phúc thẩm 217

1.1. Một số'quy định chung 217

1.2. Xét xử phúc thẩm 220

III. KỶ N Ă N G  GIẢI Q U Y Ế T  M Ộ T  s ố  

VỤ ÁN HÀNH CHÍNH c ụ  THE

1. Kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quyết định về 

thuế 233
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1.1. Một số vấn đề chung 233

1.2. Căn cứ thụ lý vụ án 234

1.3. Kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến các quyết

định về thuế 236

2. Kỹ năng giải quyết các khiếu kiện hành chính liên quan đến nhả, đất 246

2.1. Khái niệm kỹ năng xét xử các khiếu kiện về nhà. đất 246

2.2. Các loại khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính

liên quan đến nhà, đất 248

2.3. Một số vấn đề cần quan tâm khi giải quyết các vụ án hành chính

có liên quan đến nhà đất 253

3. Giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quyết định xử lý vi

phạm hành chính 256

3.1. Một số vấn đề chung 256

3.2. Một sỏ vấn đề cẩn quan tâm khi giải quyết các vụ án hành chính

đối với các khiếu kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính 263

P h ầ n  th ứ  tư  

PHẦN HÌNH Sự

I. K Ỷ  N ĂN G  X É T  X Ử  s ơ  TH A M

1. Kỹ năng chuẩn bị xét xử vụ án hình sự 275

1.1. Nghiên cứu hổ sơ vụ án 275

1.2. Trao đổi với viên kiểm sátkhi thấy cần thiết 285

1.3. Giải quyết các yêu cầu của người tham gia tô' tụng 286

1.4. Ra các quyêt định cần thiết 286

1.5. Lập kế hoach xét hỏi 291

1.6. T iế n  hành  cá c  c ô n g  v iệc  cần th iế t c h o  v iệ c  m ở  p h iê n  to à  296

2. Kỹ năng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 299

2.1. Kỹ năng điều khiển phần thủ tục bắt đầu phiên toà 300

2.2. Kỹ năng xét hỏi tại phiên toà 307
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2.3. Kỹ năng điều khiển tranh luận tại phiên toà 317

2.4. Tuyên án 320

3. Kỹ năng nghị án hình sự 321

3.1. Chủ toạ phiên toà phổ biến nội dung chương trình nghị án 321

3.2. Chủ toạ phiên toà nêu từng vấn đề của vụ án để các thành viên

Hội đống xét xử cùng thảo luận 324

3.3. Lập biên bản nghị án 333

4. Kỹ năng viết bản án hình sự 334

4.1. Mục đích, ý nghĩa của việc viết bản án hình sự 334

4.2. Các nguyên tắc khi viết bản án hình sự 335

4.3. Cơ cấu chung của bản án hình sự 337

4.4. Cách viết các phần của bản án 339

II. KỶ NĂNG XÉT x ử  PHÚC THAM v ụ  á n  h ìn h  s ự

1. Chuẩn bj xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 346

2. Kỹ năng điểu khiển phiên toà phúc thẩm 355

3. Công việc sau phiên toà 363

III. KỶ NĂNG XÉT x ử  MỘT s ố  LOẠI v ụ  ÁN c ụ  THE

1. Kỹ năng xét xử các vụ án về ma túy 364

1.1. Đặc điểm chung của các vụ án về ma tuý 364

1.2. K ỹ n ă n g  n g h iên  cứu hổ  sơ  và ch u ẩ n  bị xé t xử  vụ án  về  m a tú y  365

1.3. Kỹ năng xét xử vụ án tại phiên toà 368

2. Kỹ nảng xét xử các tội xâm phạm tính mạng, súc khoẻ, nhân phẩm,

danh dự của con người 373

2.1. Đặc điểm của các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân

phẩm, danh dự của con người 373

2.2. K ỹ n ă ng  xé t xử  c á c  tộ i xâm  phạm  tính m ạng , sức khoẻ , nhân

phẩm, danh dự của con người 374
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3. Xét xử các tội xàm phạm sở hữu 382

3.1. Một sô' đặc điểm của các tội xâm phạm sở hữu 382

3.2. Chuẩn bị xét xử 384

3.3. Điều khiển phiên toà 389

4. Xét xử các vụ án hình sự mà bị cáo !à người chưa thành niên ՅՑՅ

4.1. Các quy định của pháp luật hình và tố tụng hinh sự về đường lối

xử lý với người chưa thành niên phạm tội 393

4.2. Chuẩn bị xét xử vụ án 396

4.3. Điểu khiển phiên toà 398

P h ầ n  th ứ  n á m

PHẦN KINH TẾ

I. THỦ TỤC XÉT XỬ s ơ  THAM v ụ  á n  k in h  t ê

1. Thụ lý vụ án kinh tê 405

1.1. Nhận đơn kiện 405

1.2. Xem xét hổ sơ khởi kiện 406

1.3. Thủ tục thụ lý vụ án kinh tế 411

1.4. Các trường hợp trả lại đơn kiện 412

2. Chuẩn bị xét xử vụ án kinh tế 412

2.1. Nhận và kiểm tra hổ sơ thụ lý 412

2.2. Thông báo nội dung đơn kiện 413

2.3. Các hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ 414

2.4. Hoà giải các bên đương sự 418

2.5. Các quyết định của toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 419

3. Hoà giải vụ án kinh tẻ' 422

3.1. Mục đích, ý nghĩa của thủ tục hoà giải 422

3.2. Thẩm quyền hoà giải của toà án 423

3.3. Hoà giải trước khi mỏ phiên toà kinh tế sơ thẩm 424

3.4. Một sô' vấn đề về hoà giải tại phiên toà sơ thẩm 428
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3.5. Một số vấn đề về hoà giải vụ án kinh tê' ở toà án cấp phúc thẩm 429

4. P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  h ồ  s ơ  v ụ  á n  k in h  tê ' 43 0

4.1. Mục đích và nội dung của việc nghiên cứu hố sơ của vụ án kinh tế 430

4.2. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ 431

4.3. Trình tự nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tê' 432

5. P h iê n  to à  k in h  t ế  s ơ  th ẩ m  43 8

5.1. Chuẩn bị cho việc mở phiên toà 438

5.2. Hoãn phiên toà 440

5.3. Thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm 446

5.4. Các thủ tục sau phiên toà 446

6. Một sô' kỹ năng viết án kinh tê' 446

6.1. Vai trò của bản án và yêu cầu chung 447

6.2. Kỹ năng viết bản án kinh tê' 450

II. T H Ủ  TỰ C  P H Ú C  T H Ẩ M  v ụ  ÁN  KINH T Ế

1. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm 458

2. P h iê n  to à  p h ú c  th ẩ m  46 6

3. Phúc thẩm quyết định của toà án sơ thẩm 467

III. K Ỷ  N ĂN G  GIẢI Q U Y Ế T  m ộ t  s ố  LO ẠI Á N  KIN H  T Ẻ

1. Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá 469

1.1. Nhận diện hợp đổng mua bán hàng hoá và tranh chấp mua bán

hàng hoá 469

1.2. Những tranh chấp phổ biến phát sinh từ hợp đổng mua bán hàng

hoá thương mại 474

1.3 Lựa ch ọ n  luậ t áp  d ụ ng  để  g iả i q u yế t tra n h  ch ấ p  hợp  đ ổ n g  m ua

bán hàng hoá 479

1.4 Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đổng mua bán hàng hoá 479

1.5. Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đổng mua bán hàng hoá 480
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2. Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng 482

2.1. Nhận dạng hợp đổng tín dụng 482

2.2. Xác định luật áp dụng 485

2.3. Xem xét hợp đổng tín dụng có hiệu lực hay vô hiệu 486

2.4. Việc tham gia tố tụng của ngân hàng 487

2.5. Tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng 490

2.6. Xem xét quan hệ hiệu lực giữa hợp đổng tín dụng và hợp đổng

bảo đàm tiền vay 491

2.7. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc xử lý tài sản hợp đổng tiền

vay để thu hổi nợ cho các tổ chức tín dụng 494

3. XỬ lý các hợp đồng kinh tê' vô hiệu trong giải quyết các tranh chấp

Kinh tê' 497

3.1. Quy định pháp luật về hợp đổng kinh tế vô hiệu 497

3.2. Thẩm quyền kết luận và các xử iý hợp đổng kinh tế vô hiệu 501

3.3. Xử lý hợp đổng kinh tế vô hiệu 502

P h ầ n  th ứ  s á u  

PHẦN LAO ĐỘNG

I. XÉT XỬ Sơ THẨM VỤ ÁN LAO ĐỘNG

1. Thụ lý vụ in  lao động 507

1.1. Đơn kiện 507

1.2. Tư cách đương sự trong vụ án lao động 508

1.3. Thẩm quyền của toà án trong giải quyết vụ án lao động 509

1.4. Thời hiệu khởi kiện vụ án lao động 510

1.5. Tạm ứng án phí trong vụ án lao động 511

1.6. Thụ lý vụ án - trả lại đơn kiện 512

2. Chuẩn bị xét xử vụ án lao động 513

2.1. Xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án lao động 513

2.2. Nghiên cứu hồ sơ trong vụ án lao động 518
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2.3. Hoà giải vụ án lao động 529

3. K ỷ  năng xét xử vụ án lao động tại phiên toà sđ thẩm 534

3.1. Những người tham gia phiên toà 534

3.2. C ác  trường hợp hoãn phiên toà 535

3.3. Thủ tục bắt đầu phiên toà lao động 536

3.4. Hoà giải tại phiên toà 541

3 5. Xét hỏi tại phiên toà 541

3.6. Tranh luận tại phiên toà 542

3.7. Nghị án 543

3.8. Tuyên án 545

3.9. Những công việc phải làm sau khi tuyên án 545

4. Viết bản án lao động 545

4.1. Yêu cầu chung 545

4.2 Viết bản án lao động sơ thẩm 546

4.3. Bản án phúc thẩm 549

II. X É T  X Ử  P H Ú C  TH Ẩ M  v ụ  Á N  LA O  Đ Ộ N G

1. Những quy định chung vể xét xử phúc thẩm vụ án lao động 552

2. Xét xử phúc thẩm 556

3. Những công việc sau khi xét xử phúc thẩm 562

III. KỸ NĂNG GIẢI QUYÊT MỘT s ố  v ụ  ÁN c ụ  THE

1. Kỹ năng giải quyết các vụ án lao động có yếu ỉố  nước ngoài 583

1.1. Tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài 583

1.2. Xác định tư cách đương sự 585

1.3. Thẩm quyền của Toà án 567

1.4. Tiếng nói, chữ viết trong vụ án lao động có yếu tô' nước ngoài 568

1.5. Nghiên cứu hồ sơ vụ án 568

2. Kỹ năng xét xử  các tranh chấp về kỷ luật sa thải 571
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