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VIJ;:N KIE:'-.1 S:\ r -,: :" -, D.-\~ Tor CAO 
VI:E:N KIEM S.-\ T ~II_.\~ D.-\~ CAP CAO 

T.:;\I D.,\. .'.\~G 
sf> :,.4$~. C\'- \'KS-DS 

V/v giai dap nghiep v u kiern sat viec giai 
quyet vu viec dan suo :1~)!l nhan va gia dinh 

CONG HOA xA HOI CHi; NGHIA VI~T NAM 
DQc I~p - Tl)' do - H~nh phuc 

Di: N6ng, ngay.o.::t. thang 02 nam 2018 

, > ~ V! E N 1< S N D, Ti N H G I t\ U\ I , '. ~ . ;!. , A ~ ,? , :.. 

',~! ,';;. r~! r ?=' •• -;-' Kmh glT VI?~ bern sat ru:an dan ~ac tmh, thanh pho khu V\IC 
GO~\lG \;:"'li '<.j dLI~ j MIen Trung - Tay Nguyen 

~:~d_:-/1'Jt7!1Q9{..L,~~ 
Vao ngay 09 '01/20 18, Vien ki~rn sat nhan dan c~p cao tai D~ Nang t6 chirc 

H9i nghi chuyen d~ "Nang cao chat IU(Yng cong tac kiim sat thong qua cdc v¥ an 
TOa an tuyen huy rheo thu tuc phuc thdm; gidm a6c thdm, tai thdm khu VlfC mien 
Trung- Tdy nguyen", trong do co chuyen dS nghiep V1) "Rut kinh nghiem qua 
nhiing V¥ viec dan sir, han nhdn va gia dinh bi Toa an cap phuc thdm, giam a6c 
thdm, tai thdm", voi S\I tharn gia cua 12 Vien ki~rn sat nhan dan tinh, thanh pho 
khu vue rniSn Trung- Tay nguyen va cac Vien ki~m sat nhan dan quan, huyen 
thuoc thanh pho Da Nang. 

Tai h(>i nghi, cac Vien kiem sat nhan dan dia phirong co neu mot s6 vuong 
mac va kien nghi vS nghiep vu giai quyet an dan S\I, hon nhan va gia dinh. Lanh 
dao Vien kiern sat nhan dan c~p cao tai Da N~ng da true tiep giai dap mot s6 noi 
dung. Do thai gian co han nen con mot s6 virong mac, kiSn nghi chua duoc giai 
dap. DS Vien kiSrn sat nhan dan dia phuong nghien ciru, n~rn vimg cac quy dinh 
cua BL TTDS, Vien kiSrn sat nhan dan c~p cao tai Da N~g tiSp tuc giai dap mot s6 
vuong mac cu thS nhir sau: 

1. V~ diu hoi nghi~p vu: 

Cau hoi 1: Quy dinh vS viec Vien kiSrn sat nhan dan c~p huyen giri nhirng 
ban an, quyet dinh sa th~m cua Toa an cling c~p co hieu lire phap Iuat len Vien 
kiem sat nhan dan cap cao d~ thuc hien cong tac kiSrn sat ban an, quyet dinh va 
phuong phap thirc hien viec giri ban an, quyet dinh nay len Vien ki~rn sat nhan dan 
c~p cao? 

Giiii dap: Tai doan 2 khoan 5 DiSu 26 Quy chS cong tac kiem sat viec giai 
quyet V1) viec dan S\I (Ban hanh kern theo Quyet dinh s6 364/QD-VKSTC ngay 
02110/2017 cua Vien tnrong Vien kiem sat nhan dan t6i cao quy dinh: 

"£)6i voi ban an, quyet dinh sa thdm ali co hieu lice phap ludt, Vien kiim sat 
a cap sa thelm sao gUi ban an, quyet dinh kern thea phieu kiim sat ban an, quyet 
dinh do cho Vien kiim sat cap cao co thelm quyen theo liinh thi)". 



Thea Chi thi so ~ () CT - VKS ngay 06/4/2016 cua Vien tnrong Vien ki~m sat 
nhan dan t6i eao v~ tan~ cuong c6ng tac khang nghi phuc tham, giam d6c tham, tai 
tham cac vu viec dan su. vu an hanh chinh thi "Vien truong Vien kiim sat nhdn 
dan cap tinh co trach nliiem chi dao kiim tra cdc ban an, quyet dinh aa co hieu lice 
phap ludt cua Toa an nhan dan cdp huyen, neu phat hien vi pham phap ludt 
nghiem trong hoac co tinh {lit moi thi phai kip thai bao cao eM nghi khang nghi 
giam a6c tham, tai rh6m voi Vien kiim sat nhdn dan cdp cao co th6m quyen". 

D6ng thai thea Chi thi s6 01/CT-VKS ngay 20112/2017 cua Vien tnrong 
Vien ki~m sat nhan dan t6i cao v~ cong tac cua nganh Ki~m sat nhan dan nam 
2018 c6 neu: "Vien truong Vien kiim sat nhdn dan cap tinh co trach nhiem kip thai 
phat hien cac ban an, q llyit dinh cua Toa an cap huyen aa co hieu lice phap ludt 
nhung co sai sot, vi pham phap ludt ad bao cao Vien kiem sat nhdn dan. cdp cao 
khang nghi theo th6m q uyen", 

Viec quy dinh VKSND c~p huyen giri ban an, quyet dinh c6 hieu lI7C phap 
luat cua TAND cling dip len VKSND c~p cao trong pham vi lanh th6 la quy dinh 
moi, qua theo doi thirc tS chua c6 VKSND c~p huyen nao giri tnrc tiSp ban an, 
quyet dinh c6 hieu lire phap luat cua Toa an cling c~p len Vien ki~m sat nhan dan 
c~p cao tai Da Nang (giri vuot cap). Dong thai tnroc m~t do Vien kiem sat nhan 
dan c~p cao tai Da N~ng chua du nguon hrc d~ thirc hien viec ki~m sat loai ban an, 
quyet dinh nay. Nen d~ nghi cac VKSND tinh, thanh ph6 khu VlJC rni~n Trung 
Tay nguyen can cir vao Chi thi s6 1 OICT - VKS va Chi thi s6 01 ICT - VKS neu tren 
d~ tiSp nhan ban an, quyet dinh cua T AND c~p huyen, n~u phat hien vi pham phap 
luat nghiem trong hoac c6 tinh tiSt moi thi phai kip thai bao cao d~ nghi khang 
nghi giam~-d-6c tham, tai th~rn voi Vien kiem sat nhan dan c~p cao tai Da N~ng. 

Call hoi 2: Sau khi Th~m phan ra quyet dinh dua vu an ra xet xu dSn truce 
khi rna phi en toa thi th~m quyen dinh chi, tarn dinh chi giai quyet vu an thuoc 
Th~m phan hay cua HQi dong xet xu. Trong khi qua so sanh thay Di~u 219 
BL TTDS (quy dinh V~ th~m quyen ra quyet dinh tam dinh chi giai quyet V1} an dan 
sir, quyet dinh tiep tuc giai quyet V1} an dan sir, quyet dinh dinh chi giai quyet V1} an 
dan sir) chua phu hop voi quy dinh tai Di~u 221 BLTTDS v~ phat hien, kiSn nghi 
sua d6i b6 sung hoac huy be) van ban quy pham phap luat (quy dinh tnrong hop 
chua c6 quyet dinh dira vu an ra xet xu thi tham quyen kiSn nghi sua d6i b6 sung 
hoac huy be van ban quy pham phap lu~t thuoc vS Th~m phan, tnrong hop da c6 
quyet dinh dira vu an ra xet xu hoac vu an dang diroc xem xet tai phien toa thi 
th~rn quyen kiSn nghi nay thuoc vS HQi dong xet xu) va cling chua phu hop voi 
khoan 3 DiSu 203 BL TTDS quy dinh trong thai han chu~n bi xet xu. Khoan 3 DiSu 
203 BL TTDS quy dinh tuy tirng tnrong hop, Th~m phan ra mot trong cac quyet 
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dinh sau day: T0m c;:~~ chi gia: quyet V1,l an dan S\I; dinh chi giai quyet V1,] an dan 
sv;·· . 

Ghii dap: 8icu : 19 BLTTDS quy dinh: 

1. Truac khi !lui phien toa, Tham phan duac phdn cong gild quyet v¥ an dan 
si: co tham quyen fa q uyit dinh tam dinh chi giai quyet v¥ an dan S1!, quyet dinh 
tiep tuc giai quyet \'11 an dan S~(, quyet dinh dinh chi giai quyet v¥ an dan su. 

2. T9i phien too. H(Ji a6ng xet xu co tham quyen ra quyet dinh tam dinli chi 
giai quyet V~l an don SIt'. quyet dinh tiep tuc giai quyet v¥ an dan sic, quyet dinh 
dinh chi giai quyet \'1/ {In dan S1!. 

Nhir vay, d6i vo i cac tnrong hop vS dinh chi, tarn dinh chi giai quyet VI,l an 
da duoc quy dinh CI,l th~ tai DiSu luat nay. Can cir quy dinh tren thi tnroc khi rna 
phien toa th~m quyen tarn dinh chi, dinh chi giai quyet VI,l an thuoc Th~m phan; tai 
phien toa th~m quyen tarn dinh chi, dinh chi giai quyet vu an thuoc HQi dong xet 
xu. DS nghi cac dong chi din cir quy dinh nay d~ thuc hien cong tac kiem sat viec 
tuan thea phap luat ella T oa an. 

Cfiu hoi 3: Sau khi Tea an chuyen h6 sa cling quyet dinh dira V1,l an ra xet 
xtl- cho Vien ki~m sat, Vien ki~m sat thfiy Toa an chua thu th?p d~y du chirng cir 
nen co van ban yeu c~u Toa an tien hanh thu thap them chirng cu. Toa an d6ng y 
nhung dSn ngay rna phien toa v~n chua thu thap kip thea yeu c~u cua Vien ki~m 
sat thi xu ly thS nao? 

Ghii <tap: Trong tnrong hop neu tren, Toa an v~n tiSn hanh rna phien toa 
thea Quyet dinh dua VI,l an ra xet xu, nSu thfiy chimg cir co th~ b6 sung lam r5 tai 
phien toa thi Toa an xet xu thea quy dinh chung. NSu thfiy c~n phai xac minh, thu 
thap b6 sung tai lieu, chung cir rna khong thuc hien thi kh6ng th~ giai quyet diroc 
V1,l an va khong th~ thuc hien diroc ngay tai phien toa hoac cho kSt qua giam dinh 
b6 sung, giam dinh lai thi Toa an quyet dinh tam ngimg phien toa thea diem c, d 
khoan 1 DiSu 259 BLTTDS. 

Theo quy dinh tai khoan 2 DiSu 259 BLTTDS thi thai han tarn ngirng phien 
toa trong tnrong hop nay la kh6ng qua 01 thang, b~ tir ngay HQi dong xet xu quyet 
dinh tam ngirng phien tea. HSt thai han nay, neu ly do c1~ ngirng phi en toa kh6ng 
con thi HQi c16ng xet xu tiep tuc tiSn hanh phien tea; neu ly do c1~ ngimg phien toa 
chua duoc kh~c phuc thi HQi dong xet xu ra quyet dinh tarn dinh chi giai quyet VI,l 
an dan SlJ. 

Cau hoi 4: Khi Toa an yeu c~u ca quan th~m quyen cung cfip clnrng cir quan 
trong d~ lam ca sa giai qUYSt vu an, nhimg ca quan nay khong cung cfip hoac cung 
cfip kh6ng c1~y du, kip thai thi giai qUYSt thS nao? 
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Giai dap: Truong herr Tea an true ti~p yeu cau, n~u ca quan co th~m quyen 
dang quan ly, hru giir chung cir til ch6i viec giao nQP chirng cir, thi Tea an lap 
bien ban v~ viec do vi ghi ro ly do cua viec tir ch6i do. Trong tnrong hQ'P ca quan 
nay chua thirc hien durrc viec giao nQP chirng cir ngay, thi Toa an l?p bien ban v~ 
viec do va yeu cau ho cung cap d~y du, kip thai clurng cir theo yeu c~u cua Toa an 
trong thai han rmroi Him ngay, kS tir ngay nhan duoc quyet dinh. 

Trong tnrong hop T oa an kh6ng true tiep yeu cau co quan dang quan 1.>', hru 
gifr cung c~p cho minh chung cir, thi Toa an chi c~n gjri quyet dinh yeu cau cung 
c~p chirng ctr cho ca quan rna minh co yeu cfiu cung c~p clnmg cu. 

Trong tnrong hQ'P ca quan dang quan 1.>', hru gifr chtrng cir kh6ng cung c~p 
hoac cung c~P khong d~y au, kip thai clnrng cir thea yeu c~u cua Toa an thi my 
thea rmrc dQ vi pham co thS bi xu ly theo quy dinh cua phap Iu?t (BiSu 489 
BL TTDS nam 2015 quy dinh v~ bien phap xu 1.>' nguoi co hanh vi can tro hoat 
dong xac minh, thu thap chung cir cua nguoi ti~n hanh t6 tung; f)i~u 495 BL TTDS 
nam 2015 quy dinh v~ bien phap xu 1.>' ca nhan, ca quan, t6 chirc khong thi hanh 
quyet dinh cua Toa an v~ viec cung c~p clnrng cir cho Toa an, ... ). V~ v~n d~ nay 
d~ nghi tham khao them huong d~n tai f)i~u 12 Nghi quyet 04/2012INQ-lIDTP 
ngay 03/12/2012 cua HQi dong Th~m phan Toa an nhan dan t6i cao huong d~n thi 
mot s6 quy dinh vS "chung minh va chung cu" cua BQ luat t6 tung dan SlJ. 

t ~ . 

2. V~ ki~h' nghj: 

Co nhirng V\1 viec dan sir, hen nhan va gia dinh bi c~p giam d6c tham huy 
ban an, quyet dinh sa tham, phuc th~m nhieu l~, d~ nghi giai quyet theo huang 
tang cuong xac minh a cap giam dbc tham va sua ban an, quyet dinh sa tham, phuc 
tham dS han ch~ tinh trang giai quyet nhi~u l~n. 

Tra lo'i: Theo quy dinh tai khoan 5 f)i~u 343 BLTTDS thi Toa an c~p giam 
d6c th~m co tharn quyen "Sica mot phdn hoac toan b9 ban an, quyet dinh cua Toa 
an eta co hieu luc phap ludt" va tai E>i~u 347 BL TTDS quy dinh: 

1. H9i a6ng xi! xu giam a6c tham ra quyet dinh sua mot phdn hoac toan bo 
ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu lice phap ludt khi co du cac ai~u kien sau 
day: 

a) Tai lieu, chimg cir trong h6 sa v~ em eta dciy du, ro rang; co au din etc di 
lam ro cac tinh tiit trong v~ an,' 

b) Viec sua ban an, quyet dinh bi khdng nghi kh6ng lam anh huang din 
quyen, nghia v~ cua co quan, t6 chuc, ca nhdn khac. 

2. Truong h9'P ban an, quyet dinh cua Tea an dii thi hanh duac mot phdn 
hoac toan bo thi H9i d6ng xi! xu giam dc5c thdm phai giai quyet hdu qua cua viec 
thi hanh an. 
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Can ell cac qu: ~::::l tren, trong pham vi th~m quyen, Vien ki~m sat nhan 
dan cap cao tai Da j\E::~~ 5e tang cuong cong tac xac minh, thu thap chirng cir d~ 
phuc vu eho viec xern x0t khang nghi giam d6e th~m theo huang d~ nghi Uy ban 
Th~m phan Toa an nhan Jan cap cao tai Da Nang sua ban an, quyet dinh cua Toa 
an d5 e6 hieu luc phap luat hoac thea huang d~ nghi huy ban an, quyet dinh cua 
Toa an d5 e6 hieu luc phap luat va giir nguyen ban an, quyet dinh dung phap luat 
cua Toa an cap duoi UJ bi huy hoac bi sua. Trong qua trinh xac minh, dS nghi cac 
Vien ki~m sat nhan dan dia phuong phoi hop voi Vien ki~m sat nhan dan c~p eao 
tai Da N~ng d~ hoan thanh nhiem vu chung cua nganh Ki~m sat. 

Tren day la mot 56 giai dap vuong m~c va tra loi ki€n nghi vS nghiep vu giai 
quyet an dan sir, hen nhan va gia dinh, Vien kiern sat nhan dan c~p cao tai Da 
Nang dS nghi cac Vien ki~m sat nhan dan tinh, thanh ph6 khu VlJC MiSn Trung 
Tay Nguyen nghien ciru thuc hi~n.~Y 

// 

Nui nhiin: 
- VKSND 12 tinh,TP khu Y\IC MT-TN; 
- Lanh dao VC2; 
- Van phong VC2 (thay bao cao); 
- Can bQ nghiep VI,! Vien 2; 
- Liru Vien 2. 
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VI$N KIEM SATNHAN DAN TOI CAO 
VI~N KIEM SAT NIlAN DAN cAp CAO 

T~IDANANG 

CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA VI:¢T NAlV 
DQc l~p - Tv do - H~nh phiic 

sf>: -:t55 IVKS-HC t» Nfmg, ngay.11thcing 3 ndm 2018 

V Iv hru y nghiep vu 
khi kiem sat giai quyet cac vu an hanh chinh 

giri: Vien kiSm sat cac tinh khu V\l'C MiSn Trung va Tay Nguyen 

kiSm sat giai quyet cac vu an hanh chinh trong giai dean phuc 
tham.Vien kiem sat nhan dan c§.p cao tai ~a N~ng nhan thay mot s6 Toa an dia 
phirong da: dira ngiroi cua CO' quan Thanh tra VaG vu an voi nr each la ngiroi bao 
v~ quyen va loi ieh hop phap cho dirong sir cu thS la bao v~ eho nguoi bi kien la 
Uy ban nhan dan. 

Viec dira ngtroi la can b9 cong chirc cua co quan Thanh tra VaG vu an voi ill 
each la ngiroi bao v~ quyen va loi Ich hop phap eho dirong sir da: vi pham diSm e 
khoan a, DiSu 61 Luat t6 tung hanh chinh 2015. 

DiSu 61.Lu?t t6 tung hanh ehinh 2015 quy dinh: 

DiSm e khoan 1: "Cong dan Vi¢t Nam co nang lice hanh vi dan S1! day au, 
co !din thuc phap If;, chua bi kit an hodc bi kit an nhung aQ duoc xoa an tich, 
kh6ng thuoc truong hop dang bi ap dung bien phap xu If; hanh chinh, kh6ng phai 
la can bo, cong chirc trong cdc co quan Toa an, Vien !dim sat, Thanh tra, Thi 
hanh an; cong chico, si quan, ha si quan trong nganh Cong an ". 

Vi vay, khi kiSm sat giai quyet cac vu an hanh ehinh trong giai doan sa 
tham, dS nghi cac Vien kiSm sat dia phuong hru y quy dinh tren day, phoi hop voi 
eo quan Toa an cling e§.p tuan thu quy dinh cua Luat t6 tung hanh chinh, tranh hien 
tuong phai bi huy an (J giai doan phuc thftm. 

Vay, thong bao dSn Vien kiem sat dia phirong trong khu V\l'C biSt./. ~ 

Noi nhiin: 
- 12 VKS khu vue MT-TN; 
- Vu 10 VKSTC; 
- Lanh dao Vien VC2; 
- Cac d/c him nghiep vu V3; 
- VI, V2 thuoc VC2; 
- Luu VP VC2, V3. 
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VIl;N KlEM SAT NHAN DAN TOl CAO 
VIEN KIEM SAT NHAN DAN cAp CAO 

. T~I Hi\. NANG 

S6:A.3A.3 IVC2- VP 
"V Iv quan triet, thirc .' cac quy dinh lien 
quan d~n heat d9ng f' VKSN c1p cao" 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . 
DQc I~p - Tl]' do - H~nh phuc 

Da Nang, ngayOJ (hang 7 nam 2020 

, I • 
Kinh giri: Dong chi Vien tnrong Vien kiem sat nhan dan 

cac tinh, thanh ph6 trong khu VlJC. 
ViliN KSNtl rlNH GIA LAl 

ifill' SO'. • ••••••••••••••• DEN . 
Ngay:.06.I+'LLQ1D 

; Chuy~n:""""""''''''''''''''''''Ng~ 1 7 16/2020, Vi~n tnrong VKSND t6i cao dtl Icy Quyet dinh s6 
lJru. ho sd 86: ··············•··•· , ., , L:...-··--·----~21QIJ-VKS TC ban hanh Quy che to chirc va hoat dong cua VKSND cap cao 

(sua d6i) thay th@ cho Quyet dinh s6 26/Q8-VKSTC ngay 20/11/2015 (sau day 
vi@t t~t Quy ch@ 222). DS gop phan bao dam thirc hien t6t nhiem vu, quyen han 
dtl duoc Quy che 222 quy dinh, Vien kiem sat nhan dan c~p cao tai Da N~ng 
(Vien c~p cao 2) dS nghi Vien twang VKSND cac tinh, thanh ph6 trong khu V\l'C 
t6 chirc trien khai, quan triet Quy che 222 va yeu c~u cac don vi co lien quan 
thirc hien cac nQi dung sau: 

1. Thuc hien nghiem tuc viec dinh ky bao cao, thong ke tinh hinh thuc 
hien nhiem vu thuc hanh quyen cong t6 va kiSrn sat xet xu cua VKSND c~p tinh 
va VKSND c~p huyen dSn VKSND c~p cao thea chS dQ thong tin bao cao; sao 
giri kip thai, d~y du ban an, quyet dinh cua T AND cling c~p (kern thea phieu 
kiSrn sat ban an) dSn VKSND c~p cao; phai bao cao va giri Iich xet xu sa tham 
nhtrng VlJ, viec diroc quy dinh tai Danh muc F va cac bao cao chuyen dS, van 
ban co lien quan thea Danh muc G dSn VKSN1).c~p cao thea quy dinh tai khoan 
2 DiSu 47 Quy chS 222. " 

2. Sau khi ban hanh cao trang, chuySi{ h6 sa vn .an sang Toa an cling c~p 
d~ xet xu sa thdm hoac sau khi thu ly vu an, d~ giai quyet thea thu tuc phuc 
tham, VKSND c~p tinh phai thirc hien viec bao "c~o thinh thi VKSND c~p cao 
d6i voi nhtrng VlJ viec diroc quy dinh tai Danh muc H thea quy dinh tai khoan 3 
DiSu 47 Quy chS 222. 

3. Cac VKSND dia phuong c~n chu dong, tang cuong ki~rn sat, don d6c 
T AND cling c~p thirc hien nghiem tuc, dung quy dinh vS viec chuyen h6 sa VlJ, 
viec dSn VKSND c~p cao dtl co yeu c~u dS nghien ciru, giai quyet don dS nghi 
khang nghi giam d6c tham, tai th~rn (theo quy djnh Cong van s6 5919NKSTC 
VC1 ngay 06112/2019 cua VKSND t6i cao). 



• 

? DS nghi Vien tnrong VKSND cac tinh~ha~6 trong khu V\IC quan triet 
va trien khai thirc hien nhirng n9i dung tren.~ 

NO'i nluin: 
- Nhu tren; 
- Dlc Vien tnrong VKSNDTC (b/c); 
- Die Tran Cong Phan PVT VKSNDTC (b/c); 
- Van phong, VI,I 7, 9, 10 VKSNDTC; 
- 12 VKS tinh, thanh ph6 trong khu VIJC; 
- Lanh dao VC2; 
- VT cac Vi~n nghiep VI,I va CVP VC2; 
- Luu: VT, TH, TTr VP VC2. 
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:' e- Ai"'~ 
r p~~ KI:EM SAT NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI:¢T NAM 

«: 1oY' i -1l--;U ~r TOI CAO DQc I~p - T\f do - H~nh Phuc 
~ fJrC' -1~ 1P- 
~~t~~. S6: 381/vKSTc-V9 HaN(ji,ngaylOthang4nam2018 2 f( ~ V Iv giai dap virong mac 
~ " '1 thuc hi~n quy ch~ nghiep vu. 

,- _..., :a 

t \fIEi'J KSN . TINH GIA LAI ,,-----------1 
.A .•..• ......' 

, nOl\lG VAN DEN Kinh giri: Vi~n kiSm sat nhan dan tinh Khanh Hoa. S{J:.M.KNg(Z1AA ,®1.i:xi 

Tai "Hoi nghi S(J kit va tdp hucin cong tdc ki~m sat giai quyet cdc v~ an 
hanh chinh, v~ viec dan sic va nhiing viec khac thea quy dinh cua phap ludt" duoc 
t6 chirc ngay 15, 16 thang 3 nam 2018, tai thanh ph6 Da N~ng, Ban t6 chirc hQi 
nghi nhan diroc van ban cua Vien kiem sat nhan dan tinh Khanh Boa, d@ nghi giai 
dap mot s6 virong m§.c v@ thirc hien BL TTDS va Quy chS cong tac kiSm sat viec ' 
giai quyet cac vu viec dan S\I. Theo su phan cong cua d6ng chi Nguyen Thi Thuy 
Khiem - Pho Vien tnrong VKSNDTC, Truong ban chi dao va t6 clnrc hoi nghi, 
Vu kiem sat giai quyet cac vu viec dan sir, hon nhan va gia dinh (Vu 9), giai dap 
mot s6 noi dung v@ viec thuc hien Quy chS 364/QU- VKSTC ngay 02 thang 10 
nam 2017 cua Vien tnrong Vien kiSm sat nhan dan t6i cao (Quy chS 364) nhtr sau: 

1. V~ thuc hi~n quyen ki~n ngh]. 
- Theo quy dinh tai UiSu 4 Khoan 14 Quy chS 364, khi kiSm sat viec tuan thea 

phap lu~t trong viec giai quyet cac vu, viec dan su neu phat hien co vi pham phap 
lu~t cftn phai kiSn nghi, Vien kiSm sat co quyen kiSn nghi, yeu c~u Toa an, co quan, 
t6 chirc, ca nhan thirc hien cac hoat dong t6 tung thea quy dinh cua phap luat; kiSn 
nghi Toa an kh§.c phuc vi pham trong qua trinh giai quyet vu viec dan sir; yeu c~u, 
kiSn nghi co quan, t6 chirc, ngiroi co th~m quyen xu ly nghiem minh ngiroi tham 
gia t6 tung vi pham phap luat; kiSn nghi co quan, t6 chirc hfru quan kh§.c phuc va 
ap dung cac bien phap phong ngira vi pham phap luat trong quan ly nha mroc va 
thirc hien cac quyen yeu cau, kiSn nghi khac thea quy dinh cua phap luat. 

Theo quy dinh nay, khi phat hien vi pham Vien kiSm sat ban hanh kien nghi 
ngay, khong tap hop dS 6 thang kiSn nghi chung. Viec kien nghi ngay khi phat 
hien vi pham nham bao dam kiSn nghi kip thai, kh~c phuc cac vi pham do khong 
l~p lai. 

- VS viec thai han Toa an, cac co quan, t6 chirc, ca nhan tra loi kiSn nghi. 

Tai Khoan 2 DiSu 5 Luat T6 chirc Vien kiSm sat nhan dan quy dinh: Co 
quan, t6 chirc, ca nhan lien quan co trach nhiern xem xet, giai quyet, tra loi kien 
nghi cua Vien kiSm sat nhan dan thea quy dinh cua phap luat. 

Tuy nhien, hien nay chua co van ban huong d~n thai han Co quan, t6 chirc, 
ca nhan lien quan co trach nhiem tra loi kiSn nghi cua Vien kiem sat nhan dan. 
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Truong hop vi pham oa duoc Vien ki~,m sat kiSn nghi, nhung khong ti6p thu, khic 
phuc rna v~n tiep tuc vi pham thi bao cao Vien tnrong Vien kiem sat c~p tren true 
tiep kiSn nghi voi Thu tnrong (Chanh an) chi dao c~p duoi thuc hien kiSn nghi cua 
Vien ki~m sat. NSu xet thay c§n thiet thi tong hop nhtmg vi pham da diroc Vien 
ki~m sat kien nghi nhung khong duoc tiSp thu sua chua bao cao H9i d6ng nhan 
dan cling cap. 

2. V~ ki~m sat quyet djnh cong nhan sl! thea thu~n ella cac.duong ~W " '; t : : .. 
•••• I. __ "!, _ ~ 

- Theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 16 Quy chS 364, neu co din cir chorang 
sir thea thuan la do bi nham l§n, lira d6i, de doa, cirong ep hoac vi pham diSu 'c~m 
cua luat, trai dao dire xa hoi thi bao cao bang van ban voi Lanh dao Vien kiem sat 
c6 tham quyen xem xet khang nghi thea thu tuc giam d6c tham. 

Truong hop chua hSt 7 ngay k~ tir ngay l~p bien ban hoa giai thanh gifra cac 
Quang sir rna Toa an da ra quyet dinh cong nhan S\T thea thuan la vi pharn Khoan 1 
DiSu 212 BLTTDS. 

Trong tnrong hop nay c§n phan biet: 
+ NSu chua hSt 7 ngay, k~ nr ngay l~p bien ban hoa giai thanh, neu co duong 

S\T thay d6i y kiSn vS thoa thuan do, tire la noi dung cua thoa thuan tnroc do da 
thay d6i thi phai khang nghi. 

+ Trong thoi han 7 ngay, k~ tir ngay lap bien ban hoa giai thanh rna khong c6 
duong sir nao thay d6i y kiSn vS thoa thuan do. Quyet dinh cong nhan S\T thoa 
thuan cua cac duong SlJ chi vi pham vS thai gian ban hanh quyet dinh (ban hanh 
tnroc 7 ngay), con cac n9i dung khac cua quyet dinh kh6ng vi pham thi khong 
khang nghi rna chi ban hanh kiSn nghi. 

3. Ki~m sat vi~c dinh chi, tam dinh chi giai quyet vu an tai phien toa, 
Khoan 2 DiSu 17 va Khoan 2 DiSu 18 Quy chS 364 quy dinh vS Ki~m sat 

vien thuc hien viec ki~rn sat d6i voi H9i d6ng xet xu khi ra quyet dinh tam dinh 
chi, dinh chi giai quyet vu an tai phien toa. NQi dung nay c§n diroc hi~u nhir sau: 

Ki~rn sat vien phat bi~u quan diem vS nhirng chirng cir d~ lam can cir tam 
dinh chi, dinh chi vu an tai phien toa rna duong sir, H9i dong xet xu da dira ra d~ 
xem xet co dung quy dinh cua phap lufit hay khong. PhM bi~u nay phai duoc thuc 
hien tnroc khi H9i dong xet xu nghi an. B6i Ie, trong qua trinh xet xu, moi tai lieu 
chirng cir phai ducc xern xet d§y du, khach quan, toan dien, cong khai (tnr nhirng 
tnrong hop khong diroc cong khai); H9i dong xet xu phai diSu hanh tranh tung, 
lam r5 nhirng v~n dS con chua r5 .... Sau do, Ki~m sat vien phat bi~u y kiSn v~ viec 
tuan thea phap luat cua Th~m phan, HQi dong xet xu, Thu ky phien toa va nhirng 
nguoi tharn gia t6 tung (phat bieu vS t6 tung) va phat bieu y kiSn vS viec giai quyet 
vu an (quan di~rn vS giai quyet vu an). Cac phien toa HQi dong xet xu phai tuan 
thea nhirng quy dinh nay (DiSu 3, 21, 24, 255, 247, 249, 262, 306, 320, 324 ... 
BLTTDS, TTLT s6 02/2016 ngay 31/8/2016 giira VKSNDTC - TANDTC). N~u 
HQi d6ng xet xu khong dua ra xem xet, lam r6 nhirng noi dung lien quan d~n viec 
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tam dinh chi, dinh chi vu an rna tuyen tarn dinh chi, dinh chi giai quyet V\} an la vi 
pham nghiem trong thu tuc t6 tung c~n phai khang nghi. Truong hop co can cir 
cho rang quyet dinh tarn dinh chi, dinh chi giai quyet vu an tai phien toa co vi 
pham, tuy thea nrng tnrong hop cu th~ Ki~m sat vien bao cao Lanh dao Vien ban 
hanh khang nghi phuc th~m (hoac bao cao Vien ki~m sat Cclp tren tnrc tiep khang 
nghi phuc th~m) hoac kiSn nghi cho phil hop, 

Tren day la y kiSn cua Vu 9 vS mot s6 van dS vS thuc hien Quy chS 364. Vu 
9 thong bao d~ Vien ki~m sat nhan dan tinh Khanh Hoa biSt tham khao, van 
dung cho phil hop.z. 

Noi nhQ.n 
- Nhir tren; 
- 63 VKSND tinh, thanh ph6; 
- VKS dp cao 1,2,3; 
- Die Nguyen Thi Thuy Khiem, 
Ph6 Vien tnrong (d€ bao cao); 
- Vu 14 (d€ biet); 
- Die Vu tnrong Vu 9 (d€ bao cao); 
- Die Thanh - Ph6 Vu tnrong; 
- LUll: VP, Vu 9, H6 sa dan. 
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J1:fiJ '0 1 S6: 1492 /~KSTC - V14 
P i: Yv/V Giai dap vuong mac trong viec ap dung 

quy dinh ella LTTHC nam 2015 va nghiep 
V~I ki~m sat viec giai quyet cac V1,I an hanh 
chinh trong nganh KSND 

• 0' 

CQNG HOAxAHQI cmJNGHiA ~NAM 
DQc I~p - Ttl' do - H~nh phuc 

Ha N(Ji, ngay 17thcmg 4 ndm 2018 

\/1 E i'l KSi\iD. TIN:·; (.. - - ,....., 

. ga,~G \IAN DEN 
ss: Ngnyd!liJt__;LOlR 

,-\1 - Van phong, Vv9, Vv10, Tl, T3 VKSNDTC; 
- Vien tnrong cac VKSND c~p cao 1,2,3; 
- Vien tnrong VKSND cac tinh thanh ph6 true thuoc trung uong, 

Trong qua trinh trien khai thi hanh Luat T6 tung hanh chinh nam 2015 
(Luat TTHC nam 2015) thuc hien cong tac kiem sat viec giai quyet cac vu an 
hanh chinh, Vien kiSm sat nhan dan (VKSND) cac c~p da: tong hop cac kho khan, 
virong mac trong viec ap dung cac quy dinh cua Luat TTHC nam 2015 qua thuc 

. ti~n cong tac, dS nghi VKSND t6i cao huang d~n, giai dap. DS thong nhat nhan 
thirc d6i voi cac quy dinh cua Luat TTHC nam 2015 trong nganh KiSm sat nhan 
dan, tao dieu kien thuan loi cho viec ap dung, nang cao ch~t lUQTIg, hieu qua cong 

. tac, VKSND t6i cao huang d~n, giai dap mot s6 v~n dS vuong mac, duoc nhiSu 
VKS c~p diroi quail tam, cu thS nhu sau: 

1. Gifiy clnmg nh~n quyen sir dung dfit co phai U. d6i tU'Q'ng khrri 
ki~n Vl} an hanh chinh khong? 

Trii lui: 

Can cir quy dinh tai khoan 1 DiSu 3 Luat TIRC nam 2015, khoan 16 
DiSu 3 Luat D~t dai nam 2013 thi Giay chirng nhan quyen sir dung d~t la quyet 
dinh hanh chinh va co thS la d6i tuong khoi kien V1,l an hanh chinh n~u thuoc 
tnrong hop quy dinh tai khoan 2 DiSu 3 Luat TTHC (Tham khao them Muc 1 
Ph/m I Cong van s6 02IGD-TANDTC ngay 191912016 cua TAND t6i cao Gidi 
dap mot s6 van d~ v~ t6 tung hanh chinh, t6 tung dan S1!). 

2. Tr uo'ng hop Gifiy clnrng nh~n quyen sir dung dfit dtro'c cfip dBi; 
quyen sir dung dfit dfl dU'Q'c chuyen nhuo'ng, thira k~ ... va co' quan co thfim 
quyen dfl cfip Gifiy chirng nh~n quyen sir dung dfit mrri nhung vfin con 
Gi~y cluing nh~n quyen sir dung dfit cfi, thl khi kho'i ki~n vu an hanh 
chinh yeu c~u Toa an hiiy Gifiy clnrng nh~n quyen SIT dung dfit, ngU'(ri kho'i 
ki~n phai yeu c~u hiiy tfit ca cac Gifiy cluing nh~n quyen su' dl}ng dfit hay 
chi yeu c~u huy Gi~y chung nh~n quyen SIT dl}ng dfit mrri? Gifiy clnrng 
nhan quyen suo dl}ng d~t nao H. d6i tU'Q'ng khci ki~n VI! an hanh chinh? 



Trii loi: 

Cac tnrong hop neu tren thuoc tnrong hop Nha mroc phai thu h6i Giay 
chung nhan quyen sir dung d~t d§: c~p theo di~m b va di~m c khoan 2 Di~u 106 
Luat D~t dai narn 2013. 

Khoan 3 DiSu 87 Nghi dinh 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh 
phu quy dinh chi tiSt thi hanh mot sf> diSu cua Luat D~t dai (Nghi dinh 
43/2014/ND-CP) huang d~n nhir sau: "Truong h9P cdp a6i Gidy chtmg 
nhdn ... hodc diing kY biin dong adt dai, tai scm gan lien voi adt ma phai cdp 
Gidy chung nhdn quyen sir dung adt, quyen sa hiiu nha a va tai san khac gan 
litn voi adt thi nguoi sit dung adt nop Gidy chung nhdn aa. cdp truirc ddy cung 
voi h6 sa at nghi cdp a6i Gidy chung nhdn, h6 so dang kY bien dong. Van 
phong dang kY adt dai quem If; Gidy chung nhdn dd nop sau khi kit thuc thu tuc 
cdp a6i, thu tuc dang ky biin a6ng adt dai, tai scm gan /itn voi adt". 

Khoan 7 Dieu 87 Nghi dinh 43/2014/ND-CP quy dinh: "Truong h9P thu 
h6i Gidy chung nhdn thea quy dinh tai cac Khoan 1, 2, 3, 4 va 6 Ditu nay ma 
nguoi sir dung adt, chu sa hiiu tai san gan litn voi adt khong giao nop Gidy 
chung nhdn thi Van phong dang kY adt dai co trach nhiem bao cdo co quan co 
thelm quyen cdp Gidy chtcng nhdn quyen sic dung adt, quyen sa hiiu nha a va 
tai san khdc gan /itn voi adt quyet dinb huy Gidy chung nhdn ali cdp; chinh If; 
h6 sa dia chinh thea quy dinh; 14p danh sach. Gidy chung nhdn ali bi huy giri 
Sa Tai nguyen va Moi truong, T6ng cue Quan If; adt dai ai thong baa cong 
khai tren trang thong tin ai¢n tic", 

Tir cac quy dinh neu tren, Giay chirng nhan quyen sir dung d~t cii mac du 
chua thu h6i diroc nhung khong con gia tri phap ly vi df! bi co quan co th~m 
quyen huy va dua van danh sach Gi~y chimg nhan bi huy, duoc thong bao cong 
khai. Khi khoi kien vu an hanh chinh, nguoi khoi kien chi c~n yeu c~u Toa an 
huy Giay chirng nhan quyen su dung d~t maio 

3. Quy~t djnh ky lu~t bufic thai vi~e la d6i tuong khrri ki~n cua VI} an 
hanh chinh hay VI} an lao dQng? 

Tra loi: 

(1). Quyet dinh ky luat buoc thoi viec la df>i tirong khoi kien cua vu an 
hanh chinh la "quyet dinh kY ludt bU9C thai viec cong chuc gifr chuc v¥ tic T6ng 
Cue truong va tuong duong trc xuong" (khoan 2 Di~u 30 Luat TIRC nam 2015). 

(2). Vu an lao dong khong giai quyet khiSu kien Quyet dinh kY luat buoc 
thoi viec, rna giai quyet tranh chap lao dong ca nhdn giica nguoi lao dong voi 
nguoi sit dung lao dong vt xu If; kY ludt lao dong thea hinh thuc sa thai (diem a 
khoan 1 Di~u 32 BLTTDS nam 2015). 

Nhu vay, trong tnrong hop nay, d~ phan biet quan he tranh chap la d6i 
tuong giai quyet cua vu an hanh chinh hay vu an lao dong thi can din cir van 02 
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ySu t6: hinh thtrc xii' Ii kY lu~t (buoc thai viec hoac sa thai) va chit thi bj xu Ii 
kY luiit (cong clnrc gitr clnrc vu tir Tfmg C\lC tnrong va tuong duong tro xuong 
hoac ngiroi lao dong khac). Trong do, hinh thirc xu ly kY luat buoc thai viec co 
th@ duoc lip dung d6i voi cong chirc (diem e khoan 1 DiSu 79 Luat Can bQ, cong 
chirc) hoac vien clnrc (diem d khoan 1 DiSu 52 Luat Vien chirc); neu hinh thirc 
xu ly ky luat nay diroc ap dung d6i voi cong chirc giu chirc vu nr T6ng C\lC 
tnrong va tuong dirong tro xuong rna cong clnrc khiSu kien thi vu viec duoc giai 
quyet thea thu tuc t6 tung hanh chinh. NSu hinh thirc xu ly kY luat buoc thoi viec 
diroc ap dung d6i voi vien chirc, hinh thirc xu ly kY luat sa thai diroc ap dung voi 
nguoi lao dong khong phai la can bQ, cong chirc, vien chirc (khoan 3 DiSu 125 
BQ lu?t lao dong), neu vien chirc, nguoi lao dong khoi kien thi diroc xac dinh la 
vu an lao dong va duoc giai quyet thea thu tuc t6 tung dan SlJ. 

4. Quyet dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh thuQc pham vi hi m~t Nha 
mnrc trong linh V\fC quBc phong, an ninh, ngoai giao (di~m a khoan 1 Di~u 30 
Lu~t TTHC nam 2015) la nhfrng quyet djnh hanh chinh, hanh vi hanh 
chinh nao? 

Tra lui: 

Di@m a khoan 1 DiSu 30 Luat TTHC nam 2015 quy dinh: KhiSu kien 
thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an la khiSu kien quyet dinh hanh chinh, 
hanh vi hanh chinh, tnr Quyit dinh hanh ehinh, hanh vi hanh. chinh thuoc pham 
vi bi mgt nha marc trong cdc linh VlfC quoc phong, an ninh, ngoai giao thea 
quy ainh cua philp luat. 

Nhir vay, viec xac dinh Quyet dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh nao 
thuoc pham vi bi m?t nha mroc trong cac linh VlJC quoc phong, an ninh, ngoai 
giao phai can cir vao quy dinh cua phap luat, cu thS la: Phap lenh Bao v~ bi mat 
nha mroc nam 2000, Nghi dinh s6 33/2002/NI)-CP ngay 28/3/2002 cua Chinh 
phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap lenh Bao v~ bi mat nha mroc va Nghi dinh 
s6 49/2012/NI)-CP ngay 04/6/2012 cua Chinh phu quy dinh danh muc cac 
quyet dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh thuoc pham vi bi mat nha mroc 
trong cac Iinh VlJC qu6c phong, an ninh, ngoai giao. Theo do, Nghi dinh s6 
49/2012/NI)-CP da: quy dinh cu thS danh muc 38 quyet dinh hanh chinh, hanh 
vi hanh chinh thuoc pham vi bi mat nha mroc trong linh VlJC quoc phong (Dieu 
4), danh muc 35 quyet dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh thuoc pham vi bi 
m?t nha mroc trong linh VlJC an ninh (DiSu 5); danh muc 29 quyet dinh hanh 
chinh, hanh vi hanh chinh thuoc pham vi bi mat nha mroc trong Iinh VlJC ngoai 
giao (Di~u 6). 

Ben canh do, con phai din cir vao cac van ban quy pham phap lu?t cua 
cac cc quan nha mroc co tham quyen (Thu tuong Chinh phu, bQ, ban, nganh, 
doan thS trung irong, Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 true thuoc trung uong) 
vS Danh muc bi mat nha rnroc thuoc linh VlJC quoc phong, an ninh, ngoai giao, 
chang han nhir: Quyet dinh s6 17/20 14/QD- TTg ngay 25/02/2014 cua Thu 
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tuong Chfnh phu vS Danh muc bi m~t nha mroc d9 Tuyet mat va T6i mat ella 
nganh Ngoai giao; Thong tu s6 1212014/TT-BCA-AS1 ngay 19/3/2014 cua B9 
tnrong B9 Cong an quy dinh Danh muc bi mat nha mroc d9 Mat cua nganh 
Ngoai giao ... 

5. Trong don khrri ki~n, ngmri khlri ki~n dang thai khrri ki~n mQt 
quyet dinh hanh chinh va rnQt hanh vi hanh chinh, nhung sau do xac djnh 
hanh vi b] kho'i ki~n khong phai la hanh vi hanh chinh thi giai quy~t nhu 
th~ nao? 

Trd lai: 

- Truong hop Toa an chua thu ly vu an rna xac dinh duoc hanh vi bi khoi 
kien khong phai la hanh vi hanh chinh thi co thS tham khao quy dinh tai khoan 
2 DiSu 1 Nghi quyet s6 01/20151NQ-lIDTpl (sua d6i, b6 sung diSm b khoan 1 
Digu 13 Nghi quyet sf., 02/2011INQ-lIDTP2) d~ xu ly: "Truong h9'P c16i tUfYng 

khoi kien ghi trong don khong thuoc a6i tuong khoi kien v~ em hanh chinh thi 
Toa em giai thich cho nguoi khoi kien btit ai nguoi khoi kien sua d6i, b6 sung 
dan khai kien v~ d6i tuong khoi kien. .. ". 

- Truong hop Toa an sau khi thu ly vu an moi xac dinh diroc hanh vi bi 
khoi kien khong phai la hanh vi hanh chinh thi co thS din cir van diSm h khoan 
1 DiSu 143 Luat TIRC nam 2015 (d~n toi quy dinh tai diem d khoan 1 DiSu 
123 vS sir viec khong thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an) dS dinh chi viec 
giai quyet d6i voi yeu cAu khoi kien hanh vi khong phai la hanh vi hanh chinh. 

6. Quy~t djnh hanh chinh dugc Truong phong cua Uy ban nhan dan 
(UBND) huyen ky Thira uy quy~n (TUQ.) Chu tich UBND huyen rna quyet 
djnh hanh chinh do b] khi~u ki~n thi co thuec th~rn quyen giai quy~t ciia 
TAND c~p huy~n khong? 

Tra loi: 

DiSu 2 Nghi quyet s6 02120111NQ-lIDTP quy dinh: " ... Truong h9P 
quyet dinh hanh chinh hodc hanh vi hanh chinh do mot nguoi cu thd kY hoac 
thuc hien, nhung nguoi do kY quyet dinh hanh chinh hoac thuc hien hanh vi 
hanh chinh voi danh nghia mot chuc v¥, chuc danh co tham quyen thi quyet 
dinh hanh. chinh, hanh vi hanh chinh tlo la cua nguoi dam nhiem chuc v¥, chuc 
danh do. 

Vi du: Quyit dinh hanh chinh do ong Nguyin Van A kY voi danh nghia 
Chu tich Uy ban nhdn dan huyen B thi goi la quyet dinh hanh chinh cua Chu 
tich Uy ban nhdn dan huyen B rna khong goi la quyet dinh hanh chinh cua ong 
Nguyen Van A". 

I Nghi quyet s6 01120151NQ-HDTP ngay 15/0112015 sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Nghi quyet s6 
02/20 IIINQ-HDTP ngay 291712011 cua Hi)i d6ng ThAm phan TANDTC huang d~n thi hanh mot 56 quy dinh 
cua Luat TTHCo 
2 Nghi °quy€t s6 02/20111NQ-HDTP ngay 291712011eua Hoi d6ng Tharn phan TANDTC huang d~n thi hanh 
mot s6 quy dinh cua Luat TTHC. 



, , 

Tren co so tham khao quy dinh tren, quyet dinh hanh chinh duoc Truong 
phong cua UBND huyen Icy thira uy quyen Chu tich UBND huyen thi xac dinh la 
quyet dinh hanh chinh cua Chu tich UBND huyen. Quyet dinh hanh chinh nay bi 
khieu kien thi ngiroi bi kien la Chu tich UBND huyen, din cir khoan 4 Di€u 32 
Luat TTHC nam 2015 thi vu an thuoc thim quyen giai quyet cua T AND 
c~p tinh. 

7. NgU'Oi khong phai la oBi tueng chin Sl}' tac oQng true ti~p cua 
quyet djnh hanh chinh, hanh vi hanh chinh nhung co quyen, 19i ich hop 
phap hi xam hai true ti~p hOi quy~t djnh hanh chinh, hanh vi hanh chinh 
thi hQ co quyen khoi ki~n vu an hanh chinh khfmg? 

Tra loi: 

Cac khoan 2 va 4 IJi~u 3 Luat TTHC 2015 quy dinh: "Quyet ainh himh 
chinh bi kien la quyet dinh quy dinh tai khoan 1 Di~u nay ma quyet dinh do lam 
phat sinh, thay d6i, han chi, chdm dirt quyen, loi ich hop phap cua co quan, t6 
chuc, ca nhdn hodc co noi dung lam phat sinh nghia v¥, anh huang din quyen, 
loi ich hop phdp cua co quan, t6 chuc, ca nhdn"; "Hanh vi hanh chinh bi kien 
la hanh vi quy dinh tai khoan 3 Di~u nay ma hanh vi do lam anh huang din 
viec thuc hien quyen, loi ich hop phdp cua co quan, t6 chuc, ca nhdn". 

Khoan 8 DiSu 3 Luat TTHC nam 2015 quy dinh: "Nguoi khoi kien la co 
quan, t6 chuc, ca nhdn khai kien v¥ an hanh chinh d6i voi quyet dinh hanh. 
chinh, hanh. vi hanh chinh ... ", Khoan 1 DiSu 115 Luat TIHC nam 2015 quy 
dinh: "Co quan, t6 chuc, ca nhdn co quyen khoi kien v¥ an d6i voi quyet dinh. 
hanh chinh, hanh vi hanh chinh ... trong truong hop kh6ng d6ng y voi quyet 
dinh, hanh vi ao hoac dli khiiu nai voi nguoi co thdm quyen giai quyet, nhung 
hit thai han giai quyet thea quy dinh cua phdp ludt rna khiiu nai kh6ng duac 
giai quyet hoac dli duoc giai quyet nhung kh6ng d6ng y voi viec giai quyet 
khiiu nai v~ quyet dinh, hanh vi do. JJ 

Tham khao DiSu 12 Nghi quyet s6 02120111NQ-HDTp3 co hirong d~n cu 
thS vS thai hieu khoi kien vu an hanh chinh d6i voi ca nhan, co quan, t6 chirc 
khong phai la d6i tuong bi tac dong true tiSp boi quyet dinh hanh chinh va 
khong duoc nhan quyet dinh hanh chinh hoac khong diroc chirng kien/khong 
duoc thong bao vS hanh vi hanh chinh nhung bi xam hai true tiep quyen, loi ich 
hop phap boi quyet dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh do (tai cac diSm b va c 
khoan 1), trong do co neu mot s6 vi du cu thS nhu sau: 

"Vi du: ... sau khi duoc cdp gidy chung nhdn quyen su dung ddt, 6ng N 
ali tiin hanh xay tuong baa dien tich adt 150m2 do. Ong Q la hang xom cua 
6ng N cho rang 6ng N ali xdy tuong baa len cci phdn dien tich adt cua 6ng Q. 

3 M~c du Nghi quyet s6 02/20IIINQ-HDTP Iii van ban huang dful till hanh Luat TTHC 2010 nhimg n9i dung 
quy dinh v~ Quyen khoi kien vu an tai Di~u 115 Luat TTHC 2015 khong c6 S\I thay obi Ian so voi quy dinh tai 
Di~u 103 Luat TTHC 2010 nen v~n c6 thS v~n dung n9i dung huang d~ v~ v~n d~ nay ella Nghi quyet s6 
02/20 11INQ-HDTP dS giai quyet. 
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Ngay 28-7-2011, ong N afi dua cho ong Q xem gidy chung nhdn quyen sir dung 
adt cdp cho ong N va ong Q thdy rang mot phdn dien tich adt ma ong N duoc 
cdp gidy chung nhdn quyen sir dung ddt fa phdn dien tich adt cua 6ng Q. Trong 
truong h9P nay, thai aidm bizt adu tinh thai hieu khoi kien cua ong Q a6i voi 
Quyet dinh s6 19IQfJ-UBND ngay 10-02-2011 cua Uy ban nhdn dan qudn B la 
kd tif ngay ong Q biit duoc quyet dinh ao (ngay 28-7-2011). 

Vi du: ... 6ng T co din nha ir canh nha cua 6ng H ali bi cuiing chi thao 
do va trong thai gian cuong chi thdo do nha ir cua ong H thi 6ng T di c6ng tac 
nuac ngoai. Ngay 15-7-2011, 6ng T mai di cong tac v~ va thdy tuong nha minh 
bi ran nut va duac hang xom kd lai fa nha ong H ali bi cuimg chi thao do. Niu 
6ng T khoi kien hanh vi hann chinh thao do nha ir xay dung trdi phep aa xdm 
pham din quyen, loi ich h9P phap cua ong thi thai diem bizt adu tinh thai hieu 
khoi kien cua 6ng T a6i voi hann vi thao do nha ir xay dung trai phep do fa kd 
tit ngay ong T QU9'c ke lai ve viec thuc hien hanh vi cuirng ch~ thao da nha iJ 
cua 6ng H (ngay 15-7-2011). " 

Tir cac quy dinh tren, ngiroi khong phai la d6i tirong cua quyet dinh hanh 
chinh, hanh vi hanh chinh nhung co quyen, loi ich hop phap bi xam hai true 
tiSp boi quyet dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh thi cling co quyen khoi kien 
vu an hanh chinh. 

8. Lu~t TTHC nam 2015 chua quy djnh trach nhiem ciia Toa an 
trong vi~c tnt liri ki~n nghj ciia Vi~n ki~m sat 

Trii lui: 
Theo quy dinh cua Luat TTHC nam 2015, TTLT s6 0312016\ quyen 

kiSn nghi cua Vien kiSm sat voi Toa an co thS duoc thuc hien bang van ban 
hoac bang loi. 

Cac kiSn nghi phai bang van ban gom co: (1) KiSn nghi quyet dinh 
chuyen vu an (K6D34); (2) KiSn nghi viec quyet dinh ap dung, thay d6i, huy bo 
bien phap kh§.n c~p tarn thai (KID76); (3) KiSn nghi vS viec tra lai dan khoi 
kien (DiSu 124); (4) KiSn nghi vS quyet dinh dua vu an ra giai quyet thea thu 
tuc rut gon (KID248); (5) KiSn nghi xem xet lai quyet dinh cua H9i dong th§.m 
phan T AND t6i cao (DiSu 287); (6) Ki8n nghi d6i voi Toa an cling c~p va c~p 
duoi bao dam viec giai quyet khieu nai, t6 cao co can CU, dung phap luat (DiSu 
343); (7) KiSn nghi Toa an kh~c phuc vi pham (n6i chung) trong qua trinh giai 
quyet cac vu an hanh chinh (K2D25). 

Luat TTHC nam 2015 da: quy dinh trinh tv, thu tuc Toa an giai quyet d6i 
voi cac ki8n nghi s6 (1), (2), (3), (4) va (5) neu tren va trach nhiem cua Toa an 
phai giri quyet dinh giai quyet ki8n nghi cho VKS. TTLT s6 03/2016 quy dinh 
Toa an co trach nhiem tra loi bang van ban d6i voi kien nghi s6 (6) (khoan 3 

4 Thong tu lien tich 56 03/2016ITILT-VKSNDTC-TANDTC ngay 31/8/2016 cua VKSND t6i cao va TAND t5i 
cao quy dinh viec phoi hop gifra VKSND va T AND trong viec thi hanh mot 55 quy dinh cua Luat TTHC. 
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Di~u 32 TTL T). Rieng kiSn nghi s6 (7) Toa an co trach nhiem tra loi thea quy 
dinh tai khoan 2 Di~u 5 Luat T6 chirc VKSND nam 2014, trong van ban kiSn 
nghi, Vien ki@m sat co th@ xac dinh thai han tra Ioi hop ly, hSt thai han rna Toa 
an khong tra Ioi thi Vien kiSm sat dli kien nghi bao cao Vien kiSrn sat c§p tren 
dS xern xet, kiSn nghi voi Toa an c§p co th~rn quyen cao hon. 

Viec kiSn nghi bang loi duoc thuc hien tai phien toa. TILT s6 03/2016 
quy dinh: "Truong h9P Kiim sat vien yeu cdu H(Ji a6ng xet xu khcic phuc vi 
pham v~ thu tuc t6 tung thi H(Ji a6ng xet xu xem xet, quyet dinh chap nhdn hade 
khong chap nhdn yeu cdu; truong hop khong chap nhdn thi neu ro If; do. Quyet 
dinh v~ viec chap nhdn hoac khong chap nhdn cua H(Ji a6ng xet xu duac thao 
ludn va thong qua tai phong xu an va duoc ghi VaG bien ban phien toa" (diem 
a khoan 1 Di~u 27). 

9. f)i~u 26 Lu~t TTHC nam 2015 bo quy dinh v~ thoi han UBND cap 
xil ho~c co' quan, tA clnrc, ca nhan lien quan phai thong bao k~t qua 
chuyen giao ban an, quy~t djnh, giay tri~u t~p, giay miri va giay to' khac 
cho Toa an nhu v~y oil gay kho khan cho vi~c giai quyet VI} an. 

Tra loi: 

DS kh~c phuc sir chong cheo gitra quy dinh cua khoan 2 DiSu 24 voi 
Di~u 102 Luat TTHC nam 2010, khoan 2 DiSu 26 Luat TTHC nam 2015 chi 
quy dinh chung vS trach nhiem cua UBND xli hoac co quan, t6 chirc, ca nhan 
lien quan phai thong bao kSt qua viec chuyen giao ban an, quyet dinh, gi§y 
trieu tap, gi§y moi va gi§y to' khac cho Toa an. Con thai han thong bao kSt qua 
chuyen giao duoc quy dinh thong nh§t tai DiSu 110 thuoc Chuang VII (C§p, 
t6ng dat, thong bao van ban t6 tung) cua Luat: "Truong hop nguoi thuc hien 
viec cap, tong dat hodc thong bao van ban t6 tung khong phai la nguoi tien 
hanh t6 tung, nguoi cua co quan ban hanh van ban t6 tung thi nguoi thuc hien 
phai thong bdo ngay b&ng van ban kit qua viec cap, tong dat hade thong bao 
van ban t6 tung cho Toa an hodc co quan ban hanh van ban t6 tung do". 

10. Cum tir u ••• m9t don vi hanh chinh" quy djnh tai khoan 5 f)i~u 59 
Lu~t TTHC nam 2015 oU'Q'c hi~u la don vi hanh chinh cfip nao? 

Tra loi: 

DiSu 59 Luat TTHC 2015 quy dinh vS cac tnrong hop kS thira qUYSn va 
nghia vu t6 tung hanh chinh, tai khoan 5 co neu: "Truong hop sap nhdp, chia, 
tach, giai thd, di~u chinh dia gioi hanh. chinh trong mot don vi hanh chinh ma 
d6i tuong cua quyet dinh hanh chinh co si: thay d6i thi co quan, t6 chuc, ca 
nhdn ali ra quyet dinh hanh chinh co trach nhiem tham gia t6 tung voi tu each 
la nguoi bi kien tai Toa an noi co quan, t6 chtrc, ca nhdn co quyet dinh hanh 
chinh bi kien. Co quan tiep nhdn a6i tuong cua quyet dinh hanh chinh bi kien 
phai tham gia t6 tung vai tu each fa nguoi co quyen loi, nghia V1:l lien quan. " 
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Thco Bi@u 110 HiSn phap nam 2013, Luat T6 chirc chinh quyen dia 
phuong nam 2015 thi cac dan vi hanh chinh cua mroc ta gom co: cac dan vi 
hanh chinh d.p xa (xa, phirong, thi tran), cac dan vi hanh chinh c~p huyen 
(huyen, quan, thi xa, thanh ph6 thuoc tinh, thanh ph6 thuoc thanh ph6 true 
thuoc trung uong), cac dan vi hanh chinh c~p tinh (tinh, thanh ph6 tnrc thuoc 
trung uong), dan vi hanh chinh - kinh tS dac biet. 

Nhu vay, quy dinh tai khoan 5 BiSu 59 Luat TTHC nam 2015 duoc hiSu la: 

- Viec sap nhap, chia, tach, giai thS co thS duoc thirc hien voi cac dan vi 
hanh chinh c~p xa, c~p huyen, c~p tinh. 

- Viec diSu chinh dia gioi hanh chinh trong mot dan vi hanh chinh rna 
d~n dSn lam thay d6i d6i nrong cua quyet dinh hanh chinh co thS thirc hien 
trong dan vi hanh chinh c§.p huyen, c~p tinh va trong ca mroc. 

11. Di~u 20 Lu$t TTHC nam 2015 quy djnh "Tba tin ... tao iliiu kifn 
thu/j,n l(J'i ili cdc duong s~ dai thoai vui nhau vJ vi?c giai quyit V!l an", quy 
djnh nay <lU'ge hi~u nhir th~ nao? 

Tra lai: 
DiSu 20 Luat TTHC nam 2015 quy dinh vS nguyen t~c d6i thoai trong t6 

tung hanh chinh, trong do xac dinh trach nhiem cua Toa an khong chi t6 chirc, 
tien hanh d6i thoai rna con phai "tao tli~u kien thudn loi tl~ cae duong S1! tl6i 
thoai voi nhau v~ viec giai quyit v¥ an theo quy dinh cua Ludt nay JJ. Trach 
nhiem nay cua Toa an co thS duoc hiSu nhu sau: 

- Viec t:;10 diSu kien thuan loi dS cac dU011g su d6i thoai voi nhau duoc 
thuc hien trong toan bQ qua trinh giai quyet vu an. 

- Trong viec t6 clnrc phien hQP kiSrn tra viec giao nQP, tiep can, cong 
khai chimg cir va d6i thoai, Toa an c~n xac dinh thai gian, dia diem, vi tri ngoi, 
each tlnrc, phuong phap ... phu hop, bao dam cac ben co diSu kien thuan loi nh~t 
dS tham gia phien d6i thoai (tharn khao Chi thi s6 04/2017/CT-CA ngay 
0311 0/20 17 cua Chanh an T AND t6i cao vS viec tang ctrong cong tac hoa giai 
tai TAND). 

- Tai phien toa rna cac ben co nguyen vong duoc d6i thoai voi nhau dS 
giai quyet vu an thi Toa an co thS t:;10 diSu kien vS thai gian, dia diem; Uti tien 
cho cac duong SlJ tv d6i thoai bang viec tarn ngirng phien toa trong thai han t6i 
da 30 ngay kS tir ngay quye; dinh tarn ngung, hSt thai han rna viec d6i thoai 
chua kSt thuc thi co thS quyet dinh tam dinh chi giai quyet vu an (diem d khoan 
1, khoan 2 BiSu 187, BiSu 238 Luat TTHC nam 2015); nguoi tiSn hanh t6 tung 
co thS tham gia, h6 tro cac ben trong cuoc d6i thoai neu ho co yeu c~u ... 

- Tuy nhien, viec "tao tli~u kien thudn loi JJ phai trong khuon kh6 quy dinh 
cua Luat TTHC vS nguyen t~c d6i thoai, vS thai han va thu tuc giai quyet vu an, 
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th~m quyen, trach nhiem cua nguoi tiSn hanh t6 tung va cac duong S1J tiSn hanh 
d6i thoai. 

12. Vl} an hanh chinh dlf<}'C thu Iy trmrc ngay 0117/2016, nhung sau 
ngay 0117/2016 moi dira vl} an ra xet xu, n~u nglf01 d~i di~n theo uy quyen 
ciia nglfOi b] ki~n (lit CO' quan, tA clurc ho~c nglfOi dung dAu CO' quan, tA 
clnrc) khong phai lit cfip pho thi co phai thirc hi~n lai vi~c uy quyen khfmg? 
Toa an co phai ti~n hanh d8i thoai lai khong? 

Trii loi: 

(1). Cac khoan 1 va 2 DiSu 1 Nghi quyet s6 104/2015/QH13 ngay 
25/11/2015 cua Quoc hQi vS viec thi hanh Luat TTHC (sau day viSt gon la 
Nghi quyet s6 104/2015/QH13) quy dinh: Ki tic ngay Ludt TFHC co hieu luc 
thi hanh (011712016): Doi voi nhimg v¥ an hanh chinh dii duoc Toa an thu If; 
truac ngay 011712016, nhung ki tic 011712016 moi xet xu thea thu tuc sa thdm, 
nhiing v¥ em hanh chinh aa dirac Toa em xet xu thea thu tuc sa th6m truoc 
011712016 rna co khang cdo, khdng nghi, nhung kd tit 011712016 moi xet xu 
thea thu tuc phuc tham thi ap dung quy dinh cua Ludt nay ai giai quyet. 

Khoan 2 DiSu 1 Nghi quyet s6 02/2016INQ-HDTP ngay 30/6/2016 cua 
HQi d6ng Th~m phan T AND t6i cao hirong dftn thi hanh mot s6 quy dinh cua 
Nghi quyet s6 103/2015/QH13 ngay 25/1112015 cua Quoc hoi vS viec thi hanh 
BLTTDS va Nghi quyet s6 104/2015/QH13 ngay 25/11/2015 cua Quoc hQi vS 
viec thi hanh Luat TTHC (sau day viSt gon la Nghi quyet s6 02/2016INQ 
lIDTP) quy dinh: Ki tic ngay Ludt TTHC co hieu luc thi hanh. (01-7-2016), Toa 
an dp dung quy ajnh tai cac khoan 1, 2 va 3 f)i~u 1 Nghi quyet s6 
104120151QH13 ai giai quyet thea thu tuc sa thdm, phuc thdm, gidm a6c thdm, 
tai th6m nhiing v¥ an hanh chinh, tric cdc truong h9P quy dinh tai khoan 1 
f)i~u 371 Ludt TTHC thi dirac ap dung tit ngay 01-01-2017. 

Tham khao Cong van s6 18!UBTVQH14- TP ngay 3118/2016 cua Uy ban 
thuong vu Quoc hQi hu6ng dftn UBND cac tinh, thanh ph6 true thuoc trung 
irong thuc hien DiSu 60 Luat TTHC co kSt luan nhu sau: "Nhu v{ly, ki tit ngay 
011712016la ngay Ludt TTHC co hieu luc, thi viec cu nguoi dai dien trong t6 
tung hanh chinh truac Toa an nhdn dan phai thea dung quy dinh tai f)iJu 60 
cua Ludt nay". 

Tir cac quy dinh tren, vu an hanh chinh diroc thu ly truce ngay 0117/2016, 
nhung sau ngay 0117/2016 moi co quyet dinh dua vu an ra xet xu (so tham hoac 
phuc tham) hoac moi rna phien toa so tham, phuc th~rn thi phai ap dung quy 
dinh vS ngiroi dai dien thea uy quyen tai khoan 3 DiSu 60 Luat TTHC 2015. 
Nguoi bi kien la co quan, t6 chirc hoac nguoi dung d~u co quan, t6 chirc phai 
eh~m dill uy quyen trong t6 tung hanh ehinh voi ngiroi duoc uy quyen tnroc do 
va co van ban uy quyen eho e~p pho cua rninh dai dien. 
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(Tham khao them no! dung tidu muc 8 Muc I Cong van s6 021GD 
TANDTC ngay 191912016 cua TAND t6i cao Giai dap mot s6 win ad vd t6 tung 
hanh chinh, t6 tung dan S1!). 

(2). Truong hop nguoi bi kien 13. co quan, t6 chile hoac nguoi dirng d~u co 
quan, t6 chirc phai thirc hien lai viec uy quyen dS uy quyen cho c~p pho cua 
minh theo khoan 3 DiSu 60 Luat TIRC nam 2015 thi phap lu~t kh6ng b~t bU9C 
Toa an phai thuc hien lai thu tuc d6i thoai, Cac hanh vi t6 tung do nguoi dai 
dien truce do thuc hien phu hop voi pham vi dai dien va dung quy dinh cua 
phap luat v~n phat sinh hieu hrc voi nguoi diroc dai dien va c6 gia tri dS tiep 
tuc giai quyet vu an hanh chinh. 

13. Khoan 1 f)i~u 62 Lu~t TTHC nam 2015 quy dinh: "NgU'i1i lam 
chtrng liz nguoi biit cdc tinb tiit co lien quan din nri dung V!l an duoc 
iluO'ng S~f d~ ngh] va Toa an tri~u t{ip tham gia ta tung": V~y, tnrirng h'lP 
dirong st}' khong d~ nghi thi Toa an co dlfQ'C tt}' tri~u t~p mQt nguoi tham 
gia ta t ••• ng vo; ttr each nglfOl lam clnmg khong? 

'T" '/" ..l ra 0'1: 

Quy dinh tai khoan 1 DiSu 62 neu tren la quy dinh moi so voi khoan 1 
DiSu 56 Luat TIRC nam 2010, theo do, nguoi lam chirng phai co du cac dieu 
kien sau: (1) khong phai la nguoi mdt nang luc hanh vi dan su; (2) biet cac tinh 
tiit co lien quan ain noi dung V1;l an; (3) duoc duong su' aJ nghi; (4) duac Toa 
an trieu tdp tham gia t6 tung. Do vay, neu dirong S\I kh6ng dS nghi thi Toa an 
kh6ng tir trieu t~p mot ngiroi tham gia t6 tung voi tir each nguoi lam clnrng. 

(Tham khao them noi dung tai Muc 19 Cong van s6 70IVKSTC-V14 ngay 
05/01/2018 cua VKSND t6i cao Giai dap vuong mac trong viec dp dung quy 
dinh cua BLTTDS 2015 va nghiep V1;l kidm sat viec giai quyet cdc V1;l viec dan 
su' trong nganh KSND). 

14. Ki~m sat vien OtrQ'C quy~t djnh thirc hi~n cac quyen yeu c~u, ki~n 
ngh] nao trong ta t1}.ng hanh chinh? 

Trii loi: 
Th~ chS hoa chu tnrong cai each tu phap cua Dang "Phdn dinh ro tJuim 

quyen quan If; hanh. chinh voi tracn nhiem, quyen han tic phap trong hoat dong 
t6 tung tu phap theo huang tang quyJn va trach nhiem cho dieu tra vien, kidm 
sat vien va tham phan ad ho chu a9ng trong thuc thi nhiem V1;l, nang cao tinh 
a9C ldp va chiu trdch nhiem truac phap ludt vJ cac hanh. vi va quyet dinh 16 
tung cua minh JJ5, Luat TIRC nam 2015 dff quy dinh b6 sung nhiSu nhiern VI;l, 

quyen han moi cua Ki~m sat vien tai DiSu 43. TTLT s6 03/2016 (DiSu 20) dff 
cu thS hoa quy dinh tren theo huang xac dinh ra tham quyen quyet dinh thuc 
hien cac quyen yeu c~u, kiSn nghi cua Ki~m sat vien, cu th~ la: 

5 Nghi quyet s6 49-NQ/TW ngay 02/612005 cua B9 Chinh tri v~ Chien luge cai each tu phap d~n nam 2020. 
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"2. Kiim sat vien quyet dinh thuc hien cdc quyen yeu cdu, quyen kiin nghi 
sau ddy: 

a) Cac quyen yeu cdu, quyen kiin nghi quy dinh tai cac khoan 6 va 8 
Di~u 43, khoan 6 Di~u 84, khoan 4 Di~u 166, aiim c khoan 1 Di~u 182, 
ou« 183 va Di~u 186 Ludt TTHC,· 

b) Yeu cdu Toa an chuyen h6 sa V1,i tin hanh chinh theo cac ai~u 4, 5 va 6 
Thong ttr lien tich nay; 

c) Yeu cdu Toa an cho sao chup ban sao don khoi kien va tai lieu, chung cu 
trong truong h9P tra lai don khoi kien theo Di~u 21 Thong tu lien tich nay; 

d) Yeu cdu duong S¥, b6 sung noi dung don va tai lieu kern theo don a~ nghi 
xem xet ban an, quyet dinh cua Toa an ali c6 hieu luc phap ludt theo thu tuc giam 

r 1 'I ,\ 

doc thdm, tid thdm theo khoan 2 Dieu 258, Dieu 286 Ludt 1THC,· 

d) Yeu cdu nguoi c6 don b6 sung tai lieu, chung cu trong qua trinh giai 
quydt don a~ nghi xem xet ban an, quydt dinh cua Toa an ali c6 hieu luc phdp 
ludt theo thu tuc giam ac5c thdm, tdi tham thea khoan 2 tne« 259, Di~u 286 
Ludt TTHC; 

e) Yeu cdu Toa an, co quan khac, t6 chuc, ca nhdn cung cdp h6 so, tai lieu 
v~ viec giai quyet khiiu nai, tc5 cao theo Di~u 343 Ludt 1THC va khoan 3 Di~u 31 
Thong tw lien tich nay; 

g) Yeu cdu Uy ban nhdn dan cdp xd nai nguoi tham gia ta tung cu tru, co 
quan, t6 chuc noi nguoi tham gia ta tung lam viec thuc hien viec cdp, tang dat 
hoac thong bdo van ban ta tung theo khoan 3 Di~u 101 Ludt 1THC; 

h) Kiin nghi Uy ban nhdn dan cdp xd noi nguoi chua thanh nien, nguoi 
mdt nang lice hanh. vi dan S¥" nguoi bi han chi nang luc hanh vi dan su, nguoi c6 
kh6 khan trong nhdn thuc, lam chit hanh vi cu tru ctr nguoi giam ho dung ra khoi 
kien V1,i an hanh. chinh ai bao v¢ quyen, 19'i ich h9P phap cho nguoi do, neu ho 
khong c6 nguoi khoi kien thea khoan 3 Di~u 25 Ludt 1THC,· 

i) Kiin nghi quyet dinh ap dung, thay a6i, huy bo hodc viec khong dp dung, 
thay a6i, huy bo bien phap khan cdp tarn thai tai phien toa theo khoan 2 Di~u 76 
Lugt1THC,· 

k) Kiin nghi viec tra lai don khoi kien v6i Toa an ali tra lai don khoi kien 
thea khoan 1 Di~u 124 Ludt 1THC " 

Trong thirc ti@n thuc hien cac quy dinh neu tren, KiSrn sat vien ciing c§.n 
din cir van h~ thong rn~u van ban t6 tung, nghiep vu cong tac kiem sat viec giai 
quyet cac vu an hanh chinh (noi dung huang d~n v@ tham quyen ky) (duoc ban 
hanh kern thea Quyet dinh s6 204/QD-VKSTC ngay 0116/2017 cua Vien 
twang VKSND t6i cao v@ viec ban hanh m~u van ban t6 tung, nghiep vu tam 
thai trong linh V\fC kiSm sat hoat dong tir phap) dS thuc hien thong nh~t. 
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15. Ki~m tra vien dlrQ'c thuc hi~n nhimg nhiem VI}, quyen han cu th~ 
nao d~ giup Ki~m sat vien ki~m sat vi~c tuan theo phap lu~t? 

Trii lui: 
Tren co sa quy dinh v~ nhiem vu, quyen han cua Kiem tra vien tai khoan 

4 DiSu 90 Luat T6 clnrc VKSND nam 2014, Luat TTHC (Dieu 44) d3: quy dinh 
nhiem vu, quyen han cua KiSm tra vi en trong t6 tung hanh chinh nhu sau: 

"Khi duac phdn cong, Ki~m tra vien co nhiing nhiem V¥, quyen han sau ddy: 

1. Nghien cuu h6 sa v¥ an, baa caa kit qua voi Ki~m sat vien; 

2. Ldp h6 sa ki~m sat v¥ an hanh chinh thea su' phdn cong cua Ki~m sat 
vien hoac Vien truong Vien ki~m sat,' 

3. Giup Ki~m sat vien ki~m sat viec tudn thea phap ludt thea quy dinh 
cua Lu{lt nay. JJ 

Nhiem vu, quyen han cu thS cua KiSrn tra vien trong t6 tung hanh chinh 
con duoc quy dinh r5 trong Quy ch@ cong tac kiem sat viec giai quyet cac vu an 
hanh chinh (duoc ban hanh kern theo Quyet dinh s6282/QD-VKSTC ngay 
0118/2017 cua Vien tnrong VKSND t6i cao). Theo do, KiSrn tra vien diroc 
tharn gia thirc hien h~u hSt cac hoat dong t6 tung, nghiep vu trong cong tac 
kiSrn sat viec giai quyet cac vu an hanh chinh diroi SlJ chi dao cua KiSm sat 
vien, nhung khong duoc ky van ban t6 tung. 

16. Vi~c phan cong, thay oBi Th~m phan, HQi th~m nhan dan, Th~m 
tra vien, Thir kY Toa an co phai b~ng van ban va OlfQ'C thong bao cho Vi~n 
ki~m sat, cac duong Sl}.' trong V\l an khong? 

Trii loi: 
(1). Theo Danh muc 62 biSu rnftu trong t6 tung hanh chinh (duoc ban 

hanh kern thea Nghi quyet s6 02/2017INQ-HDTP ngay 13/01/2017 cua HQi 
d6ng Th~rn phan T ANDTC) khong co rnftu van ban phan cong hoac thay d6i 
Th~m phan, HQi th~rn nhan dan, Th~rn tra vien, Thir ky Toa an. 

(2). Luat TTHC nam 2015 khong quy dinh viec Toa an phai thong bao 
cho Vien kiSm sat vS viec phan cong Thfim phan (gom Thfim phan xem xet dan 
khoi kien, Th~rn phan giai quyet vu an), HQi thfirn nhan dan, Th~m tra vien, 
Thu ky Toa an va viec thay d6i Th~m phan, HQi tham nhan dan, Th~m tra vien, 
Thu kY Toa an truce khi mo phien toa va tai phien toa thea DiSu 49 Luat .,?, , 
~'T"LTr"' ""( T·.... 1·'" , 1·.... , L' L L'" , L L' 1'? ,. . '" 1.....' L .1 .lL.l\....-. V H;m kiem sat kiem sat thanh pnan, tu cacn pllap ly cua nguor tien nann 
t6 tung thong qua nghien ciru tai lieu trong h6 sa vu an va qua kiSm sat viec 
tuan thea phap lu~t tai phien tea. 



17. Vi~n trurmg Vi~n ki~m sat co dlfQ'C iiy quyen cho Pho Vi~n 
trurrng ky quyet djnh khang ngh] khong? N~u dlfQ'C iiy quyen thi co phai 
I~p van ban uy quyen khong? 

Trii loi: 
DiSu 2 TTLT s6 03/2016 quy dinh: "Chanh an, Vi¢n truong ali quyet 

dinh khang nghi true tiep kj quyet dinh khang nghi hade phiin ciing Ph6 
Chdnh an, Ph6 Vien truong kj quyet dinh khang nghi. Ph6 Chanh an, Ph6 Vien 
truang kj quyet dinh khang nghi phai ghi ro la "ky thay Chanh an" hade "ky 
thay Vien truong". 

Nhu vay, sau khi Vien tnrong quyet dinh viec khang nghi, Vien tnrong 
co th~ phan cong (khong phai uy quyen) Pho Vien tnrong ky quyet dinh khang 
nghi thay Vien tnrong. Yi~£,phan cong co thS duoc thuc hien d6i voi tung vu 
an hoac co tinh thucmg ~tiye~""'theo linh V\lC cong tac Pho Vien tnrong phu 
tr~ch. I?o p~ap }~~.!:·~phg:11i~;<!iIf ~en ~i~c.rhan,co~~ ~~~g b~~t b~QC ph~i 
bang van ban, Darth/m\lq bieu mau ;~ong tac kiem sat viec gIaI quyet cac V\} an 
hanh chinh cling lffi"~l).g:q~r!d~nh'.f;u van ban nay. 

18. f)i~u 4~~~it TTjIi nam 2015 quy djnh vi~c Vifn truimg uy 
nhiem cho m9t Ph6 Vif'!:tfliung thuc hifn nhifm V!" quyJn h{ln cua Vifn 
truimg, Quy djnh nay khac gi vcYi vi~c Vi~n' trlf<Yng phan cong Pho Vi~n 
trmmg phu trach cong tac ciia cac don vi ciia VKSND? 

Trii loi: 
DiSu 42 Luat TTHC 2015 vS nhiem V\}, quyen han cua Vien tnrong Vien 

kiSm sat quy dinh: 

"1. Khi thuc hien him sat viec twin theo phdp ludt trong hoat dong t6 
tung hanh chinh, Vien trueing Vien him sat c6 nhiing nhiem v~, quyen han 
sau ddy: . 

2. Khi Vien truang wing mat, mot Ph6 Vien triarng duoc Vien truong uy 
nhiem thuc hien nhiem v~, quyen han cua Vien truong, trie quyen quyet dinli 
khang nghi quy dinh tai aidm d khoan 1 DiJu nay. Ph6 Vien truong chiu trach 
nhiem truoc Vien truong vJ thuc hien nhiem V~J quyen han ducc uy nhiem. " 

Nhir vay, viec Vien tnrong uy nhiem cho mot Pho Vien tnrong thirc hien 
nhiem V\}, quyen han cua Vien tnrong thea DiSu 42 Luat TTHC 2015 chi duoc 
thuc hien khi Vien truong vang m~t va chi trong pham vi nhiem V\}, quyen han 
cua Vien truong quy dinh tir diem a dSn diem g khoan 1 DiSu 42 (tnr diSm d), 
la cac nhiem vu, quyen han thuc hien chirc nang kiSm sat hoat dong nr phap 
trong viec giai quyet vu an hanh chinh. Khi Vien tnrong khong con vang mat 
thi viec uy nhiem duong nhien hSt hieu hrc. 

Con viec Vien tnrong phan cong Pho Vien tnrong phu trach cong tac 
cua mot s6 dan vi thuoc VKS c~p minh va mot s6 VKSND cap duoi la viec 
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phan cong nhiern vu co tinh thirong xuyen, trong thai gian dai. Pho Vien 
tnrong thay mat Vien tnrong true tiep phu trach, chi dao, huang d~n, kiem tra 
cac mat cong tac trong t6 chuc va hoat dong cua cac dan vi, VKS do. Pho 
Vien tnrong thirc hien nhiem vu diroc phan cong khong phu thuoc Vien 
tnrong co mat hay vang mat. 

Tren day la giai dap mot s6 virong mac vS viec ap dung quy dinh cua 
L TTHC nam 2015 va nghiep vu kiem sat viec giai quyet cac vu an hanh ehinh 
d~ cac VKSND nghien ciru, tham khao. Qua trinh thuc hien, neu co kho khan, 
vuong m~c hoac c~n trao d6i, dS nghi phan anh vS VKSND t6i cao (VV Phap 
ch~ va Quan ly khoa hoc) d~ huang d~n kip thai.\OuA_ 
Nui nhiin: TL. VIEN TRUONG 
- D/c Vi~n tnrong VKSNDTC (dS b/c); VU TRUONG 
- D/c NguY€I~ Thi Thuy Khiem, PVT VU PHA vA QUAN LV KHOA HOC 
VKSNDTC (de b/c); . ., ~ N H . 
- D/c Le Hu'u The, ~VT VKSTC (de b/c); #~_~?'-' :'---....;."'.' <> 
- Toa an nhan dan t6i cao; ~ ,',.~' " 
- LUll: VT, V14. ~1.1.J ':/" ,,6'. " tZ i 

- !. ;"'\,o!',' ~.,t: J\" 
';/ \ '~~i~ <i~'~ 
t-\~~~),' 

v- ~~~ _.". '~~f) ~,*-~ 
~g Thi Quynh Chi 

/",.-' 
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VI-CN KIEM SAT NHAN DAN 
TOICAO 

S6: 2964/YKSTC-V14 
V/v Giai dap vuong mac phap lu?t thuoc linh vue 
dan su, hanh chinh va nhfing viec khac thea guy 
dinh cua phap luat 

coxc HOA XA HOI CHUNCHiA Vffi.TNAM 
D(}e l~p - Tl}' do - H~nh phue 

Ha N9i, ngay 19 thang 7 nam 2018 

- Cac don vi: Van phong, V\l9, V\l10, T2, T3 VKSNDTC; 
- VKSND cap eao 1, 2, 3; 
- VKSND cac tinh, thanh ph6 true thuoc trung uang. 

~i Hoi nghi sa ket, t~p huan cong tac kiem sat viec giai quyet cac vu viec 
dan sir, vu an hanh chinh va nhtrng viec khac theo quy dinh cua phap luat (thang 
312018), VKSND t6i cao nhan duoc nhiSu y kiSn neu kho khan, virong mac trong 
thuc ti~n cong tac va d~ nghi giai dap mot s6 v~n dS chua r6 trong quy dinh cua 
phap luat dan sir, t6 tung dan sir, t6 tung hanh chinh, pha san va ap dung bien 
phap xu Iy hanh chinh tai Toa an. Thirc hien y kiSn chi dao cua Lanh dao 
VKSND t6i cao, Vu Phap che va Quan ly khoa h9C (Vu 14) da chu tri, phoi hop 
voi V\l9, Vu 10 VKSND t6i cao nghien ciru va co y kiSn nhu sau: 

I. Nhfrng vutrng m~e lien quan d~n quy djnh cua B(} lu~t Tc3 tung dan 
S1.}' (BLTTDS), Lu~t TB t._.ng hanh chinh (Luat TTHC), BQ lu~t Dan Sl}' 

(BLDS) nam 2015 

1. vJ quyJn yeu eau ella Vifn kiim sat 

1.1. Co y ki@n cho ring quy dinh cua Thong tu lien tich s6 02/20161 v~ thai 
han Toa an chuyen h6 sa cho Vien kiSm sat (VKS) dS xem xet khang nghi la qua 
dai (03 ngay lam viec trong tnrong hop khang nghi phuc tham (diem b khoan 1 
f)i~u 5); 07 ngay lam viec trong tnrong hop khang nghi giam d6c tham, tai th~m 
(diem a khoan 2 f)i~u 5), kS til ngay nhan diroc yeu cau) gay kho khan cho VKS 
trong viec nghien ciru h6 sa, quyet dinh khang nghi. 

Tra loi: Quy dinh nay chi thuc sir gay kho khan trong tnrong hop VKS 
phai tham gia phien toa sa tham rna Kidm sat vien wing mat, khong tham gia 
phien toa, do thai han khang nghi phuc th~m v~n duoc tinh til ngay tuyen an. Sau 
khi nhan duoc ban an, quyet dinh cua Toa an cap sa th~m rna thay c~n thi@t phai 
yeu c§u Toa an chuyen h6 sa dS xem xet viec khang nghi, neu viec chuyen h6 sa 
d~n d@n h@t thai han khang nghi thi VKS cling cftp voi Tea an cftp sa th~m bao 
cao ngay VKS cap tren tnrc tiep as xem xet, quyet dinh khang nghi. 

Truong h9P VKS khong phai tham gia phien toa sa thAm thi thai han 
khang nghi tinh tty ngay VKS cling c~p nh~n duoc ban an, quyet dinh cua Toa an 
c~p so th~m. N@u thay c§n thi@t phai yell c~u Toa an chuyen h6 so dS xem xet 
viec khang nghi rna. du lieu kha nang viec chuyen h6 so se d~n d~n h~t thoi han 

I Thong nr lien tich s0 02120 16!lTLT-V KSNlJ1C-TANUTC ngay 31 thang 8 narn 2016 Quy dinh vi~c phOi hop giQa 
Vien kiem sat nhan dan va Toa an nhan dan rrong vlec thi hanh mOt sO quy dinh ella no IU~ll6 lUllg Jail S\J. 
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khang nghi thi VKS cung cap voi Toa an c~p so' th~m bao cao ngay VKS c~p tren 
true tiep d~ xem xet, quyet dinh khang nghi. 

Truong hQP VKS dil tham gia phi en toa So' tham (da nghien ciru h6 So' V\]. 

an, dil thea d5i di~n biSn phien toa, dil l?p h6 So' ki~m sat. .. ) thi viec chu~n bi 
khang nghi phai chu dong thirc hien ngay sau khi kSt thuc phien toa. 

1.2. C6 Y kiSn cho ring quy dinh Toa an duoc quyen iru tien nhan h6 So' 

tr~ac t~ong tru.an?, hQP ;_ca T~a an,:,a YKS c.~ng c6 ye~ c~u c~~ySTI f\?;~~~',y~ fC~~'hJ". '1 !f .11 
xet khang nghi gram doc tham, tal tham (diem a Khoan 3 Dieu 5 ::fhong -nr hen - < _.:.. 

tich s6 02/2016) la khong cong bing, anh hirong dSn chi tieu kh'aiig"fig1ir"CU'<i·J~ lA'~ I 
VKS. 

Tra loi: Theo Di~u 5 Thong tu lien tich s6 02/2016 thi Co' quan··trao··cc,.-yetl .. ····· .. OT{i!rl 
c~u chuyen h6 So' tnroc thi Tea an dang quan Iy h6 So' chuyen h6 so:.~ho··cCY'>q1:l.?P::t-_.~ f,~_~~ 

d6. Toa an chi duoc Uti tien nhan h6 So' truce trong 02 tnrong hQP: (1) Truong 
hop Toa an dang quan ly ho So' cling nhan duoc van ban yeu cau cua Toa an va 
VKS; (2) Truong hop Toa an dang quan Iy h6 So' dil nhan duoc van ban yeu c~u 
cua VKS tnroc nhung trong thai han 07 ngay lam viec kS tir ngay nhan duoc yeu 
cau, h6 So' chua duoc chuyen cho VKS rna lai nhan diroc yeu c~u cua T oa an. 

Qua trinh xay dung Thong tu lien tich, ben canh nhi~u noi dung tao dieu 
kien thuan 19"i cho viec thuc hien cac hoat dong kiSm sat cua VKS, Lanh dao 
VKSNDTC va T ANDTC dil thong nh~t quy dinh neu tren nham tao di~u kien cho 
Toa an kiSm tra, tu khac phuc nhirng sai s6t trong cong tac xet xu trong h~ thong 
cua minh. 

Quy dinh neu tren cfing dil diroc ghi nhan tai Thong tir lien tich s6 
04120 12/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngay 01/8/2012 "Huang ddn thi hanh. mot 
s6 quy dinh cua BLTTDS vJ kiim sat viec tudn thea phap ludt trong t6 tung dan 
su" va trong su6t mot thai gian dai, khong gay tro ngai gi cho cong tac khang 
nghi giam d6c tham, tai th~m cua VKS. 

Do tham quyen khang nghi ban an, quyet dinh thea thu tuc giam doc tham, 
tai th~m duoc BL TTDS, Luat TTHC giao cho ca Chanh an T AND va Vien 
tnrong VKSND. Vi vay, du Chanh an hay Vien tnrong khang nghi d~ kh~c phuc 
vi pham d~u c6 loi cho duong su. D6i voi truong hQP Toa an dil nhan h6 So' tnroc 
thi VKS c~n thea doi xem Tea an c6 khang nghi khong d~ tiep tuc thuc hien 
quyen yeu c~u thea di~m b 1 khoan 3 Di~u 5 Thong tu lien tich s& 02/2016. 

1.3. C6 Y kiSn d~ nghi sua Thong tir lien tich s6 0212016 cho phep VKS 
c~p tinh duoc yeu c~u Toa an chuyen h6 So' vu viec dan su dS xem xet khang nghi 
giam d6c tham, tai th~m. 

Tra lin:: Quyen yeu cau Tea an chuyen h6 so dS xem xet khang ngh] giam 
d6c tham, tai th~m la quyen phai sinh tir quyen khang nghi giarn d&c tham, tai 
th~m. Cap nao c6 th~m quyen khang nghi giam d&c tharn, tai th~m moi c6 quyen 
yeu diu chuyen h6 so. Vi vay, van ban yeu c~u Toa an chuyen h6 so dS xem xet 
khang nghi giam d6c tham, tai th~m phai do VKS co th~m quyen khang nghi 
giam d&c tham, tai th~ll1 ban hanh. Tuy nhien, VKS co tharn quyen khang nghi 
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giam d6c tham, tai th§.m co th~ giao cho VKS c~p tinh nhan hE> so d~ nghien ciru, 
bao cao, dS xu~t vS viec khang nghi giam d6c tham, tai th§.m. 

1.4. Co y ki~n d~ nghi ngoai 02 tnrong hop Toa an chuyen h6 so vu an, vu 
viec d~ VKS tham gia phien toa, phicn h9P va d~ VKS xem xet khang nghi d5 
duoc quy dinh tai cac Thong nr lien tich s6 02/2016, s6 03/20162 thi c~n b6 sung 
quy dinh VKS co qUYSn yeu c~u Toa an chuyen hE> so trong cac tnrong hop khac 
nhu: d~ ki~m sat viec thu ly, ki~m sat quyet dinh cong nhan sir thea thuan cua cac 
duong su hoac khi co din cir cho rang viec giai quyet vu an, vu viec cua Toa an 
co vi pham phap luat. .. 

Tra loi: BL TTDS, Luat TTHC chi quy dinh Toa an co trach nhiem chuyen 
hE> sa cho VKS trong 01 tnrong hop duy nh~t la d~ VKS nghien ciru, tham gia 
phi en toa sau khi co quyet dinh dua vu an ra xet xu trong nhtrng tnrong hop VKS 
phai tham gia phien toa. Cac Thong nr lien tich s6 02/2016 va s6 03/2016 da quy 
dinh rna rong them 02 tnrong hop Toa an chuyen h6 sa cho VKS la: (1) d~ VKS 
xem xet viec khang nghi (DiSu 5) va (2) dS xem xet viec kiSn nghi, dS nghi xem 
xet lai quyet dinh cua H9i dE>ng Th§.m phan Toa an nhan dan t6i cao (DiSu 6). 
Viec yeu cau Toa an chuyen hE> sa trong cac tnrong hop khac do khong co quy 
dinh cua luat nen khong th~ quy dinh trong thong tu lien tich. 

Toa an la co quan giai quyet vu viec dan sir. Sau khi thu ly vu viec, Toa an 
co trach nhiern lap hE> so, nghien elm h6 sa va phai tiSn hanh nhiSu hoat dong t6 
tung khac. Yeu e~u Toa an chuyen hE> sa eho VKS tnroc khi co quyet dinh dua vu 
an ra xet xu se anh huang dSn thai han va viec thirc hien cac thu tuc ehu§.n bi xet 
xu ella Toa an. Vi vay, d~ ki~m sat tinh hop phap cua cac hanh vi, quyet dinh cua 
Toa an truce khi rna phien toa, phien hop hoac truce khi ra ban an, quyet dinh so 
tham (trong tnrong hop VKS khong tham gia phien toa),VKS phai ki~m sat thong 
qua h6 so va phat bi~u vS vi pham tai phi en toa (neu co) hoac ki~m sat qua ban 
an, quyet dinh d~ thuc hien quyen khang nghi, kiSn nghi, 

1.5. Co y kiSn hoi trong van ban yeu c~u Toa an chuyen hE> so vu viec dan 
S,! co phai ghi r6 muc dich chuyen hE> so khong? 

Tra lei: 
M9t la, theo quy dinli tai Thong tir lien tich s6 0212016 thi Toa an chuyen 

hE> sa eho VKS trong 02 truong hop: 
- Toa an chuyen hE> so cho VKS d~ VKS nghien CUu tham gia phien toa, 

phien h9P (Dieu 4). Truong hop nay, thea quy dinh tai khoan 2 DiSu 220, DiSu 
292, khoan 3 DiSu 318, khoan 2 DiSu 323, khoan 2 DiSu 336, DiSu 357 BLTTDS, 
Toa an co trach nhiem chu dong chuyen hE> sa, VKS khong phai yeu cau; 

- Toa an chuyen h6 so cho VKS d~ xem xet, quyet dinh viec khang nghi 
phuc tham, giam d6c tham, tai tham (Dieu 5). Truong hop nay, VKS phai yeu cau 
Toa an moi chuyen hE> so. 

2 Thong tu lien tich s6 03/20 16/TTLT - VKSNDTC- T ANDTC ngay 31 thang 8 narn 20 J 6 Quy dinh viec phoi hop 
giu'a Vien kiern sat nhan dan va Toa an nhan dan trong viec thi hanh mot s6 quy dinh cua Luat t6 tung hanh chinh. 
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Do vay, khi VKS ban hanh Van ban yeu c~u Tea an chuyen h6 so tire 1<1 
nham muc dich xem xet, quyet dinh viec khang nghi. 

Hai la, Miu s6 08/DS trong Danh muc bieu miu c6ng tac kiem sat viec 
giai quyet vu viec dan S\! v~ "Yeu c~u chuyen h6 so vu viec dan su" co ghi: 

"Vien kiim sat nhdn dan (2) yeu c6u Toa an nhdn dan 
(4) h .: h; ( . ic) (5) . ~ (6) ................. c uyen a so v~ VUj!C... gzua . 

(Ban an (Quyit dinh) s6 ngay thang. ndm do Toa an nhdn 
d ~ (7) . , . .: ,1 " an... ,gzaz quyet) . 

NQi dung tren cho thay yeu c~u Tea an chuyen h6 so duoc thuc hien sau 
khi Tea an da ra ban an, quyet dinh so tham, phuc th~m. Can cir quy dinh v~ cac 
tnrong hop Tea an chuyen h6 so cho VKS thea Thong tu lien tich s6 02/2016 nell 
tren thi chi thuoc truong hop yeu c~u chuyen h6 so dS xem xet, quyet dinh viec 
khang nghi. Do do, Miu s6 08IDS kh6ng huang din la phai ghi r6 muc dich rna 
chi ghi "Di Vien kidm sat nhdn ddn ... xem xet, giai quyet thea tham quyen" hi da 
d~y du va chinh xac. 

Trong thuc ti§n c6ng tac rna g?P vuong mac nay thi VKS trao d6i voi Tea 
an dS Toa an hiSu rc; tnrong hop Tea an vin khong chuyen h6 so thi co thS ghi 
them rnuc dich VaG van ban yeu c~u chuyen h6 so nhu sau: "Di Vien kiim sat 
nhdn dan ... xem xet, quyit dinh khang nghi thea tham quyen"; dong thai, tong 
hop de ki~n nghi hoac bao cao VKS c~p tren ki~n nghi. 

1.6. Co '1 ki~n d~ nghi quy dinh r6: Tea an phai thuc hien cac yeu c~u cua 
VKS, neu kh6ng d6ng '1 vaj yeu c~u thi co quyen kien nghi voi Vien tnrong 
VKS, neu Vien tnrong khong chap nhan ki~n nghi thi phai thuc hien yeu C~L1. 

Tra lo'i: Trong t6 tung hinh S\I, VKS la co quan thuc hanh quyen cong t6 
va kiSm sat heat dong tu phap. Trong t6 tung dan S\I, t6 tung hanh chinh, VKS 
chi kiSm sat viec giai quyet vu an, vu viec cua Tea an. Cac quyen yeu c~u cua 
VKS d6i voi Tea an chi nham dS thirc hien chirc nang kiSm sat va phai thea quy 
dinh cua phap luat v~ cac truong hop, hinh thirc, thai han yeu c~u ... U6i voi cac 
quyen yeu c~u cua VKS hien nay trong t6 tung dan su, t6 tung hanh chinh, phap 
lu?t d~u da quy dinh r5 trach nhiern cua Tea an phai thuc hien trong mot thoi han 
nhat dinh hoac Tea an co the xem xet, chap nhan hoac kh6ng chap nhan, neu 
kh6ng chap nhan yeu c~u thi phai neu r5 1'1 do. 

Cac quyen yell C~L1 cua VKS d6i voi Tea an trong t6 tung dan S\!, t6 tung 
hanh chinh gorn co: (1) Yell cau Tea an xac minh, thu thap tai lieu, chung cir 
trong qua trinh giai quyet vu an, vu viec (khoan 3 f)i~L1 58 BL TTOS, khoan 6 
Ui~u 84 Luat TTHC); (2) Yeu c~u Tea an chuyen h6 so vu an thea quy dinh cua 
cac Thong tu lien tich s6 02/2016 va s6 03/2016; (3) Yeu e~u HQi dong xet xu 
c6ng b6 cac tai lieu, chirng cir ella vu an tai phien tea (khoan 1 f)i~u 254 
BL TTDS, diSm e khoan 1 f)i~u 182 Luat TTHC); (4) Yeu cAu HQi d6r;g xet xu 
cho nghe bang ghi am, dia ghi fun, xern bang ghi hJ11h, dia ghi hinh, thiet bi khac 
chua am thanh, hinh anh tai phien tea so th~m (f)i~u 255 BL TTOS, Di~u 183 
LLI~t TTHC); (5) Yell cau HQi dong xet xu hoi nhiiru; v§n c18 con chua r5 tai 
phien toa so tham (f)j~ll 258 BL TTOS, f)i~ll 186 Luat TTHC); (6) Yell e~u xern 
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bien ban phien toa, yeu c~u ghi nhtrng sua d6i, b6 sung vao bien ban phien toa 
(khoan 4 Di~u 236 BL TTDS, khoan 4 Di~u 166 Luat TTHC); (7) Yeu c~u Toa an 
cling c~p va c~p duoi, co quan, t6 chirc va ca nhan co trach nhiem bao dam viec 
giai quyet khieu nai, t6 cao co din CU, dung phap luat (Dieu 515 BL TTDS, Di~u 
343 Luat TTHC). 

2. vJ vi~c Vi~n kiim sat tham gia phien toa, phien hop 
2.1. Co y ki~n hoi tnrong hop Toa an thu thap chimg cir tai khoan 3 Di~u 

208 BL TTDS co thuoc tnrong hop VKS tham gia phien toa so tham thea khoan 2 
Di~u 21 BL TTDS khong? 

Tra loi: 

Khoan 2 Di~u 21 BLTTDS quy dinh: "Vi?n kiim sat tham gia cdc phien 
toa sa thdrn a6i voi nhung v~ em do Toa em ttin hanh. thu thdp chung cu· ... ". 

Khoan 3 Di~u 208 BL TTDS quy dinh: "D6i voi v¥ an han nhdn va gia dinh 
lien quan ain nguoi chu:a thanh nien, truce khi mo phien h9P kiim tra viec giao 
nop, tiep cdn, cong khai chung ctr va hoa giai giiia cdc duong S1:f thi Thdm phan, 
Thdm tra vien duac Chanh an Toa an phdn cong phai thu thap tai lieu, chUng cu 
ai xac tlinh nguyen nhdn cua viec phat sinh tranh chdp. Khi xet thdy can thiit, 
Thdm ph an co thi tham khao y kiin cua co quan quan Iy nha nu:ac vi gia ainh, co 
quan quan Iy nha nu:ac vi tre em vi hoan canh gia dinh, nguyen nhdn phat sinh 
tranh chdp va nguyen v9ng cua V(y, chong, con co lien quan tlin v¥ an ". 

Theo quy dinh tren, dS giai quyet vu an hon nhan va gia dinh lien quan d~n 
nguoi chua thanh nien thi Toa an co trach nhiem thu thap tai lieu, chirng cir dS xac 
dinh nguyen nhan cua viec phat sinh tranh chap. Cac bien phap thu thap tai lieu, 
chimg cir Toa an duoc ti~n hanh la cac bien phap da duoc xac dinh r5 tir diSm a 
d~n diem h khoan 2 Di~u 97 BL TTDS. Truong hop Th~m phan nghe f; kiin cua 
co quan quan If; nha nuoc vi gia dinh, co quan quan If; nha marc vi tre em thi co 
thS xac dinh day la mot bien phap thu thap tai lieu, chimg cir thuoc diSm i khoan 2 
Di~u 97 BLTTDS, la "bien phap khdc theo quy dinh cua B¢J ludt nay". Vi v{lY, 
iliiy fa truirng hop VKS ph iii tham gia phien toa sO'tham. 

Han nira, d6i voi vu an han nhan va gia dinh thea khoan 3 f)i~u 208 
BL TTDS thl nguoi chua thanh nien co thS la dirong S1,1' trong vu an; tnrong hop 
nay VKS phai tham gia phien toa so th~m thea khoan 2 Di~u 21 BLTTDS. 

2.2. Co y ki~n neu Thong tir lien tich s6 02/2016 khong quy dinh thai han 
gui thong bao rno phien hQP giai quyet khi~u nai, ki~n nghi v~ viec tra lai dan 
khoi kien, dan yeu c§.u cho VKS; khong quy dinh trach nhiem cua Toa an gui tai 
lieu, chung cir cho VKS nghien ciru truoc khi tham gia phien hop; khong quy 
dinh viec phat biSu y ki~n cua VKS tai phien hop. 

Tra loi: 

Quy dinh v~ t6 chirc phien hop xem xet, giai quyet khi~u nai, ki~n nghi v~ 
viec tra lai dan khoi kien, dan yeu c~u la thu tuc moi trong t6 tung dan sir, t6 tung 
hanh chinh (khoan 3 Di~u 194 BLTTDS, khoan 3 Di~u 124 Luat TTHC). Thong 
tu lien tich s6 02/2016 va Thong tu lien rich s6 03/2016 eta b6 sung nhieu quy 
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dinh nham bao dam hoat dong kiern sat cua VKS d6i voi phien hQP nay, cu th~ 
nhu sau: 

- Quy dinh v~ trach nhiern cua Toa an thong bao bang van ban cho VKS 
cling c§.p v~ ngay mo phien hQP (khoan 2 Di~u 12 cac Thong tu lien tich s6 
02/2016 va s6 03/2016). 

- Quy dinh v~ trach nhiern cua Toa an giri cho VKS Quyet dinh tra loi 
khi~u nai, ki~n nghi cua Th~m phan, Quyet dinh giai quyet khi~u nai, ki~n nghi 
ella Chanh an T AND c~p cao, Chanh an T AND t6i cao (khoan 3 Di~u 12 cac 
Thong tir lien tich s6 02/2016 va s6 0312016). 

- Quy dinh co ch~ d~ Ki~m sat vien duoc ti~p can, nghien CUu tai lieu, 
chirng cir truce khi tham gia phien hQP bang each yeu c~u Toa an cho sao chup 
ban sao dan khoi kien, dan yeu cau va tai lieu, chirng cir (Dieu 21 cac Thong tu 
lien tich s6 02/2016 va s6 03/2016). 

- Quy dinh v~ VKS tham gia phien hQP, trong do, dii huang d~n n9i dung 
phat bi~u cua Ki~m sat vien trong tung tnrong hop: (1) T(;1i phien hop chi co 
khi~u nai cua nguoi khoi kien, nguoi yeu cau; (2) T(;1i phien hop chi co ki~n nghi 
ella VKS; (3) T(;1i phien hop vira co khi~u nai cua nguoi khoi kien, nguoi yeu cau, 
vira co ki~n nghi cua VKS (Dieu 26 cac Thong tu lien tich s6 02/2016 va s6 
03/2016). 

Trong Danh muc bi~u m~u cong tac ki~m sat viec giai quyet vu viec dan SlJ 
co Mau sa 23 va trong Danh muc bi~u m~u cong tac ki~m sat viec giai quyet vu 
an hanh chinh3 co Mau sa 18 la m~u "Phat bdu cua Kidm sat vien tai phien h9P 
xem xet, giai quyet khiiu nai, kiin nghi v~ viec tra lai dan khoi kien", Nhir vay, 
phat biSu cua KiSm sat vien tai phien hQP nay phai lam thanh van ban, nhung 
khong phai giri eho Toa an do BL TTDS, Luat TTHC khong quy dinh rna chi dua 
vao h6 So' kiSm sat. 

2.3. Co y ki~n cho r~ng BL TTDS, Luat TTHC, cac Thong tir lien tich s6 
02/2016 va 03/2016 quy dinh tai phien to a, phien hQP phuc tham, KiSm sat vien 
phat bi~u y ki~n cua VKS v~ viec twin thea phap ludt trong qua trinh giai quyet 
v¥ an 0' giai doan phuc tham la chua d~y du, KiSm sat vien c~n phai duoc phat 
bieu v~ viec chap hanh phap luat cua Toa an c~p so th~m. 

Tra lixi: 

KiSm sat vicn tham gia phien toa, phien hop phuc th~m la Ki~m sat vien 
VKS cung cap voi Toa an c~p phuc tham, co nhiern vu kiSm sat viec tuan thea 
phap 1u~t cua Toa an c~p phuc tham. Viec chap hanh phap lua; cua Toa an c~p So' 
tham elii duoc KiSm sat vien YKS cling c~p voi Tea an xet XLI' So' tham phat biSu 
tai phien toa, phien hop so th:1111. 

3 Danh rnuc bi~u Illilu cong rae kif,1ll sat vice gi,'li C]lly~t VI,I vide rl;1n sir v;\ Danh IllUC hieu milu cong lac kiern sat 
viec giai quyet V\I <In hanh chinh d~u duoc ban hanh thea Quyet dinh s5 204/QD- VKSTC ngay 01/612017 cua 
Vi~il trllf)'ng VKSN[)T<"' V(~, vi,'c 11-;1n liarih llliill vihl-h~n [6 t\lng-; ngllicp V\I !111ll lh6i trong Iinh vue kiem sat hoar 
dong tu phap. 
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Tuy nhien, phan tich Ui@u 30 Thong tu lien tich s6 02/2016, Ui@u 29 
Thong tu lien tich s6 03/2016 v@ noi dung trinh bay, phtit biiu cua Kiim sat vien 
tai phien toa, phien hop phuc tham, nhan thay: 

- Truong hop chi co khang nghi cua Vien tnrong VKS thi tai phien toa, 
phien h9P phuc tham, Ki~m sat vien trinh bay, phat bi~u nhtrng van dS sau: a) 
Noi dung khang nghi va din ClI cua viec khang nghi; xuat trinh b6 sung tai lieu, 
chirng ClI (neu co); phan tich d~ lam r5 quan di~m khang nghi cua VKS d6i voi 
ban an, quyet dinh sa tham; b) Truong hop ngiroi bao v~ quyen va loi ich hop 
phap cua duong sir, duong SlJ phat bi~u v@ tinh hop phap, tinh co din ClI cua 
khang nghi thi Ki~m sat vien phat bi~u y ki~n v@ nhirng van dS rna nguoi bao v~ 
quyen va Ioi ich hop phap cua duong SlJ, duong SlJ da neu ... Khi trinh bay vS 
khang nghi, phat bi~u y ki~n d~ bao v~ khang nghi tire la Ki~m sat vien da phat 
bi~u v~ viec chap hanh phap luat cua Toa an e~p sa tham_ 

- Truong hop chi co khang cao cua duong SlJ thi Ki~m sat vien phat bieu 
vS: a) Tinh co din cir va hop phap cua khang cao ... Khi phat bieu v€ van d€ nay 
tire la Ki~m sat vien da phat bi~u v@ viec ch~p hanh phap luat cua Toa an c~p sa th~m. 

- Truong hop vira co khang cao, vira co khang nghi thi Ki~m sat vi en vim 
phat bi~u v@ tinh co din ClI va hop phap cua khang cao, vira trinh bay vS khang 
nghi, phat bi~u y ki~n bao v~ khang nghi, thong qua do da phat bi~u v@ viec chap 
hanh phap luat cua Toa an c~p sa tham. 

3. vJ quyJn kiin nghj cua vu» kiim sat 
Co y ki~n cho rang, hien nay khong co van ban quy dinh v@ viec Toa an tra 

loi ki~n nghi cho VKS d~n d~n nhiSu ki~n nghi khong duoc Toa an tra loi hoac 
tra loi cham, anh huong d~n hieu qua cong tac ki~m sat. 

Tra lai: 

Quyen ki~n nghi cua VKS voi Toa an co th~ diroc thuc hien bang van ban 
hoac bang loi noi. 

3.i. U6i voi cac ki~n nghi cua VKS bang van ban, phap luat quy dinh trach 
nhiern tra loi cua Toa an nhu sau: 

- Ki~n nghi quyet dinh chuyen h6 sa vu viec dan sir, vu an hanh chinh cho 
Toa an co th~m quyen; cac kien nghi quyet dinh ap dung, thay d6i, huy bo hoac 
viec khong ra quyet dinh ap dung, thay d6i, huy bo bien phap kh~n cap tarn thai; 
cac ki~n nghi van ban tra lai dan khoi kien, don yeu cau, quyet dinh giir nguyen 
vice tra lai dan khoi kien, dan yeu cau; ki~n nghi quyet dinh dua vu an ra giai 
quyet thea thu tuc rut gon; ki~n nghi quyet dinh cua Hoi c16ng tham phan T AND 
t6i cao ... BLTTDS, Luat TTHC c1a quy dinh Toa an co trach nhiern giai quyet 
trong mot thai han cu th~ va phai gui quyet dinh giai quyet kiSn nghi cho VKS. 

- U6i voi kiSn nghi Toa an cling c~p va c~p duoi khac phuc vi pham phap 
lu~t trong viec giai quyet khiSu nai, t6 cao, cac Thong tu lien tich s6 02/2016 va 
s6 03/2016 da quy dinh Toa an co trach nhiem tra loi bang van ban trong thai han 
15 ngay k~ tir ngay nhan duoc ki~n nghi cua VKS. Truong hop vu viec phirc tap, 
can co them thai gian thi Tea an co van ban thong bao ly do cho VKS bi~t va tra 
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loi cho VKS trong thai han 30 ngay kS tir ngay nhan ducc ki~n nghi (khoan 3 
f)iSu 35 Thong tu lien tich s6 02/2016, khoan 3 DiSu 32 Thong tu lien tich s6 
03/2016). 

- D6i voi ki~n nghi tong hop Toa an khac phuc vi pham trong qua trinh giai 
quyet cac Vl,l an, vu viec, Toa an co trach nhiem tra loi thea quy dinh tai khoan 2 
f)iSu 5 Lu~t T6 chirc VKSND 2014. T?i van ban ki~n nghi, VKS c~n neu r6 thai 
han tra loi, neu h~t thai han rna Toa an khong tra loi thl bao cao VKS cAp tren dS 
ki~n nghi. 

3.2. Viec ki~n nghi bang loi duoc thuc hien tai phien toa. Cac Thong tu 
lien tich s6 02/2016 va s6 03/2016 dSu co quy dinh: "Truong h9'P Kiim sat vien 
yeu cdu H9i dong xet xU- khJc phuc vi pham vJ thu tuc t6 tung thi H9i dong xet xU 
xem xet, quyet dinb chdp nhdn hade khong chdp nhdn yeu cdu; truong h9'P khong 
chdp nhdn thi neu ro ly do. Quyit dinn v§ viec chap nhdn hodc khong chap nhdn 
cua Hoi d<5ng 'xet x~e dieoc thao ludn va thong qua tai phong xu an va dirac ghi 
VaG bien ban phien toa" (diem a khoan 1 DiSu 28 Thong tir lien tich s6 02/2016, 
diSm a khoan 1 DiSu 27 Thong tu lien tich s6 03/2016). 

4. Cluinb Thanh tra tinh co tlln/c lam nguiri btio v¢ quyen va loi ich hop 
phcip cua nguoi bi ki¢n la Uy ban nhiin dan tinh khiing? 

Tra loi: 

DiSm c khoan 2 DiSu 61 Luat TTHC quy dinh nguoi duoc lam ngiroi bao v~ 
quyen va loi ich hop phap cua duong Sl,I la: "Cong dan Viet Nam co nang luc hanh. 
vi dan su' ady au, co kiin thtec phap ly, chua bi kit an hodc bi kit an nhung ali 
duac xoa an tich, khong thuoc truong h9']J dang bi ap dung bien phap xu ly hanh 
chinh, khong phai la can bo, cong chuc frong cac cO' quan Toa an, Vien kiim sat, 
Thanh tra, 1 'hi hanh. an; cong chuc, sf quan, ha sf quan trong nganli Cong an ". 

Theo quy dinh tren thi Chanh Thanh tra tinh khong duoc lam ngiroi bao v~ 
quyen va loi ich hop phap cua duong Sl,I (nguoi bi kien la Uy ban nhan dan tinh). 

5. Thoi iliJm nao ta thoi diim cuai cung b] don dU'(J"c dtra ra yeu cau 
pluin ta, nguiri co quyJn loi, nghla v¥ lien quan duirc duu ra yeu cau d{Jc l~p? 

Tra lai: 

Khoan 3 DiSu 200, Khoan 2 DiSu 201 BLTTDS quy dinh: Bi dan co quyen 
Qua ra yeu c~u ph an t6, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan co qUYSn dua ra 
yeu c~u QOC l~p "trutrc thai aiim ma phien h9P kiim tra viec giao nop, tiep cdn, 
cong khai chung CLl' va hoa giai". 

Khoan 2 DiSu 210 BLTTDS quy dinh: Khi kiSm tra viec giao n9P, tiep 
can, cong khai churig cu, Th~m phan c6ng b6 tai lieu, chung cir co trong h6 so vu 
an, hoi duong S\]" v~ nhirng v~n Q~ sau day: "a) Yeu C~L1 va pham vi khoi kien, 
viec sica {tgi, b(] sung, thay tl8i, rut yell c~u khoi kien, yell cdu pluin fa, yeu ciiu 
tl{Jc I~p, nh0'ng v§n d~ aa thong nhat, nhirng v~n d~ chua thong nhat yeu c~u Toa 
an gia: quyet ... " 

Tir cac quy dinh nell tren, co th~ xac dinh thoi diem cu6i cung bi don duoc 
dua 1'3 yeu c~u phan t6, nguo: co quyen lei, nghia Vl,1 lien quan diroc dU3 ra yeu 

8 



c~u d9C l?p la tai phien hop kiJm tra vi~c giao n9P, tiip ciin, ciing khai chtrng 
ctr va hoa gin;' Sau phien h9P nay, viec dua ra yeu c~u phan t6, yeu c~u d9C l?p 
khong diroc chap nhan, Truong hop c~n thi§t phai giai quyet yeu cau phan t6, yeu 
cau d9C l?p trong cling vu an thi Toa an co the thu ly thanh vu an khac r6i ti§n 
hanh nhap vu an thea quy dinh tai khoan 1 Di§u 42 BL TTDS. 

6. Duong Sf:l' dtroc cung cap, giao n9P tai li~u, chung cu: cho Toa an ain 
thoi aiJm nao? 

Tra 1m: 

BL TTDS 2015 da: co nhirng quy dinh moi, chat che han v§ thai han giao 
n9P tai lieu, chung cir, cu the nhu sau: 

6.1. Trong thu tuc sa tham, thea khoan 4 Di§u 96 BL TTDS thi thai han giao 
nop tai lieu, chtrng cir khong ilu'!"c vu{rl qua thOi hfln chuan bixet XlI'. 

- Truong hop sau khi co quyet dinh dua vu an ra xet xu thea thu tuc sa 
tham, duong sir moi cung cap, giao n9P tai lieu, chimg cir rna Toa an da yeu c~u 
giao n9P nhung duong su khong giao n9P duoc vi co ly do chinh dang thi duong 
str phai chung rninh ly do cua viec cham giao n9P tai lieu, chung cir do. 

- D6i voi tai lieu, chirng cir rna truce do Toa an khong yeu c~u duong su 
giao n9P hoac tai lieu, chirng cir rna dirong su khong the biet duoc trong qua trinh 
giai quyet vu viec thea thu tuc sa th§.rn thi dirong sir co quyen giao n9P, trinh bay 
tai phien toa sa tham hoac cac giai doan t6 tung tiSp thea cua viec giai quyet vu 
an dan sir. 

6.2. Trong thu tuc phuc tham, thea Di§u 287 BLTTDS, duong sir duoc 
quyen bE> sung tai lieu, chirng cir sau day trong giai dean chu§.n bi xet xu phuc 
tham: (a) Tai lieu, chirng cir rna Toa an c~p sa tham da: yeu c~u giao n9P nhung 
duong su khong cung c~p, giao n9P duoc vi co ly do chinh dang; (b) Tai lieu, 
chirng cir rna Toa an c~p sa th§.m khong yeu c~u dirong sir giao n9P hoac duong 
sir khong the biSt duoc trong qua trinh giai quyet vu viec thea thu tuc sa th§.m. 

6.3. Trong thu tuc giam d6c tham, duong su co quyen cung c~p tai lieu, 
clnrng cir cho ngiroi co th§.rn quyen khang nghi thea thu tuc giam d6c tham nSu 
tai lieu, chirng cir do chua duoc Toa an c~p sa tham, Toa an c~p phuc tham yeu 
c~u duong Sl,X giao n9P hoac da yeu c~u giao n9P nhung duong Sl,X khong giao n9P 
duoc vi co ly do chinh dang hoac tai lieu, chirng cir rna duorig Sl,X khong the biSt 
duoc trong qua trinh giai quyet vu an (khoan 1 Di§u 330 BL TTDS). 

Til cac quy dinh neu tren, co the xac dinh thai diem "dong" chung cu' do 
duong su giao n9P, eung cdp la thai ditm kit thuc thai han ehudn bi xi! XLI.' sa 
thdm. Toa an chi chap nhan tai lieu, chung cir do duong sir cung c~p trong cac 
giai dean t6 tung tiSp thea cua viec giai quyet vu an nSu thuoc cac tnrong hop 
BL TTDS quy dinh neu tren. 

7. Nguoi kluri kien ghi dia chi cua bi don, ngutri co quyen loi, nghia Vfl 
lien quan trong don khoi kien thea dung dia chi ghi trong hop dang vay tiJn, 
hop dang chuyJn nhuong quyJn sir dung tlat nhung cdc hop dang nay khiing 
duirc ciing chtcng, chicng tlurc thi Toa an co thflly Vfl an khiing? 
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Tra lai: 

Sau khi nhan dan khoi kien, Toa an xem xet dan khoi kien dS ra mot trong 
cac quyet dinh quy dinh tai khoan 3 DiSu 191 BL TTDS, trong do, co xem xet 
viec ghi dia chi cua hi don, nguoi co quyen 19'i, nghia v~ lien quan. DiSm a 
khoan 2 DiSu 6 Nghi quyet s6 04/20 17/NQ-HDTP4 quy dinh: "Truong h9]J trong 
don khoi kien, nguoi khoi kien aa ghi ddy au va dung dia chi noi etc tru, lam viec 
h09C noi co tru sa cua nguoi hi kien, nguoi co quyen loi, nghia v~ lien quan theo 
ilia chi illl'f!C ghi trong giao dich, h!JP ilang bang van ban thi duoc coi la "dd 
ghi ady au va dung dia chi noi cu: tru, lam viec hade nai co tru sa ... "". 

Nhu vay, neu khong co cac ly do khac d~n den viec phai sua d6i, b6 sung 
dan khoi kien, tra lai dan khoi kien, vu an thuoc tham quyen giai quyet cua Toa 
an va nguoi khoi kien dff nQP tien tarn ung an phi (tnr tnrong hQ'P duoc miSn 
hoac khong phai nQP) thi Toa an phai thu ly vu an. HQ'p d6ng la tai lieu, chung cir 
trong vv an, tinh hop phap cua hop d8ng se diroc Toa an xem xet trong qua trinh 
giai quyet vu an, khong phai la din cir tra lai dan khoi kien. 

8. Khi giai quyit V!l an hiin nhiin va gia tlinh quy itinh tai IJi~u 208 
BLTTDS thi. Tham phtin co bilt burc phdi tiin hanh. thu thijp tai li?u, chtcng cu 
ilJ xac itinh nguyen nhiin cua vi?c phdt sinh tranb chap tfli co' quan qulin Ij 
nha nutrc v~ gia dinh, co quan qulin Ij nhii nutrc v~ tre em khiing? 

Tra lai: 

Khoan 3 DiSu 208 BL TTDS quy dinh: "D6i voi vu an hon nhan va gia dinh 
lien quan d~n nguoi chua thanh nien, tnroc khi rna phien hQP kiSm tra viec giao 
nQP, tiep can, cong khai chimg cir va hoa giai gitra cac duong sir thi Thdm plum, 
Thdm tra vien duoc Chanh an Toa an phdn cong phai thu thdp tai lieu, chung cu: 
ad xac dinh. nguyen nhdn cua viec phat sinh tranh chdp. Khi xet thay elm thidt, 

~ 'I, , 

Thdm ph an co the tham khao f; kien cua co quan quan If; nha nutrc ve gia dinh, co 
quan quan If; nha nutrc v~ ire em vS hoan canh gia dinh, nguyen nhan phat sinh 
tranh ch~p va nguyen vong cua VQ', chong, con co lien quan d~n vu an". 

Theo quy dinh neu tren thi Th~m phan b~t buoc phai ti~n hanh thu thap tai 
lieu, chirng cir dS xac dinh nguyen nhan cua viec phat sinh tranh chap. DS thu 
thap tai lieu, chung cir, Toa an co the tien hanh mot hoac mot s6 bien phap quy 
dinh tai khoan 2 DiSu 97 BL TTDS, khong b~t buoc phai tham khao y ki~n cua ca 
quan quan 1y nha nuoc vS gia dinh, co quan quan ly nha nuoc vS tre em. Th~m 
phan quyet dinh thuc hien viec nay khi xet thay can thiit. 

(Tham khao them cac muc 24, 25 Phdn IV Cong van s6 0 Jl2017IG[) 
TANDTC ngay 071412017 cua Toa an nhdn dan (TAND) t6i cao Giai dap mot s6 
van ad vd nghiep vu). 

9. Trong qua trinh xet xii' phtu: tham, nguoi klutng cao flit khting cao, 
lAND clip tinh ra Quy8t dinh dinh chi xet XLI' phuc tham V!l {in. Niu dtrong su: 
il~ nghi khting nghi gitim abc t!ram t/8i voi bern {in so' tham ella TAND cap 

4 Nghi qllyEI s6 04/2017 INQ-I-I DTP ngay 05/512017 ella H(\i c16ng Th,1m phan TA N DTC huong cI~n mQI s6 guy 
rl inh 1;.li kho.u: I va khoan 3 Di0u 192 I3LTTDS s6 92/2015/QII13 v0 Ira lai don khoi k icn, quycn Ili)p don khoi 
kien lai V\I an. 
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huyf-n thi TAND, VKSND cap cao hay TAND, VKSND tBi cao co tham qlly~n 
khang nghj? 

Tra loi: 

Khoim 2 DiSu 331 BLTTDS quy dinh: "Chanh an TAND cap cao, Vien 
truong VKSND cap cao co quyen khang nghi theo thu tuc giam d6c thdm ban an, 
quyet dinh dii co hieu luc phap ludt cua TAND cap tinh, TAND cap huyf-n trong 
pham vi tham quy~n theo liinh thJ". 

Khoan 1 DiSu 331 BLTTDS quy dinh: "Chanh em TAND t6i cao, Vien 
truong VKSND t6i cao co thdm quyen khang nghi theo thu tuc giam d6c tham 
ban an, quyet dinh da co hieu luc phap ludt cua TAND cap cao, him an, quyit 
tljnh co hif-ll luc phdp luiit cua Toa an khdc khi xet thay can thiit, trie quyet 
dinn giam d6c tham cua Hoi dong tham phan TAND t6i cao". 

Do do, d&i voi tnrong hop neu tren thi tham quyen khang nghi thea thu tuc 
giam d6c tham tnroc hSt thuoc vS Chanh an TAND c§.p cao, Vien tnrong 
VKSND c§.p cao. Chanh an TAND t&i cao, Vien tnrong VKSND t&i cao co th~m 
quyen khang nghi khi xet thay c~n thiet, 

Cu the h6a quy dinh "khi xet thdy can thiit" tai khoan 1 DiSu 331 
BL TTDS, khoan 2 DiSu 47 Quy chS c6ng tac kiem sat viec giai quyet cac vu viec 
dan su (duoc ban hanh kern thea Quyet dinh s& 364/QD- VKSTC ngay 
02/10/2017 cua Vi~n tnrong VKSND t&i cao) quy dinh: "Truong hop VKSND 
cdp cao dii co van ban thong bao khong khang nghi giam d6c thdm, tai tham ma 
duong SV, co quan, t6 chuc, ca nhdn win tiep tuc co dan, thong bao dJ nghi xem 
xet 19i ban an, quyet dinh, thi VKSND t6i cao co thd xem xet, giai quyet niu co tai 
lieu, chimg ctr cho thdy viec thong bao khong khang nghi cua VKSND cdp cao la 
khong dung". 

1 o. V~ vif-c tip dung quy dinh cua BLTTDS tli giiii quyit vif-e dan Sl!' 

DiSu 361 BLTTDS vS pham vi ap dung quy dinh cua BL TTDS de giai 
quyet viec dan sir xac dinh nguyen t~c: Truong h9'P Pht1n thtr sau v~ "Thu tuc 
giai quyet viec dan su" khong quy dinh thi dp dung nhiing quy dinli khac cua 
BLTTDS dd giai quyet viec dan su: Vay, d6i voi nhirng tnrong hQP sau day c~n 
ap dung quy dinh nao dS giai quyet: 

a) Toa an co ra quyet dinh tarn dinh chi giai quyet viec dan su khong? 

b) Quyet dinh dinh chi viec xet dan yeu c~u trong truong hop nguoi yeu 
cau rut dun yeu c~u thea diem c khoan 2 DiSu 366 BLTTDS co bi khang cao, 
khang nghi, kiSn nghi kh6ng? 

c) Truong hop dinh chi viec xet don yeu c~u thea diem c khoan 2 DiSu 366 
BL TTDS thi tien tam ung l~ phi da n9P phai sung quy nha nuoc hay tra lai cho 
duong sir? 

d) Thai han khang cao d&i voi quyet dinh giai quyet viec dan S\I co ySu t& 
mroc ngoai duoc ap dung thea DiSu 372 BL TTDS hay Di§u 479 BL TTDS? 

Tra loi. 
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a) Ph~n thir Sau BLTTDS (Thu tuc giai quyet viec dan sir) khong quy dinh 
v~ viec tarn dinh chi giai quyet viec dan sir. Tuy nhien, din cir nguyen tic tai Di~u 
361 BLTTDS thi quy dinh v~ tam dinh chi giai quyet vu an dan su tai £)i~u 214 
BL TTDS se duoc ap dung d6i voi viec dan su. Cac can cir tarn dinh chi giai quyet 
VI,l an dan sir quy dinh tai Di~u 214 co the xay ra trong qua trinh giai quyet viec 
dan sir nen ap dung thu tuc tarn dinh chi trong giai quyet viec dan su la c~n thiSt. 

b) Quyet dinh dinh chi viec xet don yeu c§.u thea diem c khoan 2 £)i~u 366 
BLTTDS (khi nguoi yeu c~u rut don yeu cau) co tinh chat nhu quyet dinh dinh 
chi giai quyet vu an dan sir thea di~m c khoan 1 £)i~u 217 BL TTDS (nguoi khoi 
kien rut toan bQ yeu c~u khoi kien), Can cir nguyen tic tai £)i~u 361 BLTTDS, 
quyet dinh nay co th~ bi khang nghi phuc th~m thea khoan 4 £)i~u 218, khang 
nghi giam d6c tham, tai th~m thea Di~u 326 va Di~u 352 BLTTDS. D6ng thai, 
VKS cling co quyen kiSn nghi theo quy dinh tai £)i~u 21 BL TTDS, £)i~u 5 Luat 
t6 chirc VKSND. 

c) Viec xu ly ti~n tarn ling l~ phi giai quyet viec dan SlJ trong tnrong hop 
dinh chi viec xet don yeu c~u khi nguoi yeu c~u rut don yeu c~u theo di~m c khoan 
2 Di~u 366 duoc thuc hien thea khoan 5 Di~u 18 Nghi quyet s6 
326/20 161UBTVQH145, cu th~ la: "Truong hap Toa an ra quyet dinh dinn chi viec 
xet don yeu cdu thea quy ainh tai aiim c khoan 2 Didu 366 ... cua B9 ludt t6 tung 
dan su thi tien tam ung I? phi Toa an ad n9P duoc sung vao cong quy nha nutrc ". 

d) Tai Ph~n tlnr Tam BLTTDS "Thu tuc giai quyet vu viec dan S1,f co ySu t6 
mroc ngoai", Di~u 464 quy dinh: "Phdn nay quy dinh vd tham quyen, thi: tuc giai 
quyet V?£ viec dan su co yiu t6 nuac ngoai; truong h9P Phan nay khong co quy 
dinh. thi ap dung cac quy dinh khac co lien quan cua B9 ludt nay ai giai quyet". 

Di~u 479 BL TTDS chi quy dinh v~ thai han khang cao ban an, quyet dinh 
cua Toa an xet xu Vfl an dan SlJ co ySu t6 mroc ngoai, khong quy dinh v~ thai han 
khang cao d6i voi quyet dinh giai quyet viec dan sir. Can cir quy dinh tai Di~u 
464 neu tren thi thai han khang cao d6i voi quyet dinh giai quyet viec dan sir co 
ySu t6 nuoc ngoai duoc thuc hien thea khoan 1 £)i~u 372 BLTTDS v~ thai han 
khang cao d6i voi quyet dinh giai quyet viec dan S1,f noi chung. 

11. Trong tncong hop quy iljnh tai khoan 5 Didu 397 BLTTDS, Toa an 
pluii ra Quyit iljnh dinb chi giai quyit viec dim su: hay van bien Thong btio vJ 
vi?c dinli chi gidi quydt vi?c diin su: va thflly Vfl an? 

Tra loi: 

Khoan 5 Di~u 397 BLTTDS quy dinh: "Truong h9P hoa giai doan tu 
khong thanh va cac duong su khong thoa thudn duac vd viec chia tai san, viec 
trong nom, nuoi duong, cham soc, giao due can thi To a an dinh chi guii quyit 
vi?c dan su' vd cong nhdn thudn tinh ly hon, thoa thudn nuoi can, chia tai san khi 
ly hOI1 va thu /)1 V~{ an ad giai quyet. Toa an khong phai thong boo vi viec thu If 
V?I an, khong phai phon cong lai Tham phan giai quyet vu an. Viec gidi quyet vu 
an dLl"9'C thuc hien thea thu tuc chung do B(5 ludt nay quy dinh". 

5 Nghi guy0t s5 326/20 16/UI3TVQH 14 ngay 30/12/20 I G cua Uy ban thuong V\I Quoc IlQi guy dinh v~ nurc thu, 
llli~ll, gi;'II11, thu, 116p, quan Iy V;L sir dung an phi va Ie phi "faa all. 
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Theo quy dinh tren thi yeu cau cong nhan thuan tinh ly hon, thoa thuan 
nuoi con, chi a tai san khi 1y hon da duoc Toa an thu ly viec dan su, khi dinh chi 
thi Toa an phai ra Quyet dinh dinh chi giai quyet viec dan sir (trong t6 tung dan 
su khong co loai van ban thong bao dinh chi giai quyet viec dan su). Quyet dinh 
dinh chi giai quyet viec dan sir con la d6i tuong bi khang cao, khang nghi. Khi 
thu 1;' V\1 an trong truong hop nay, Toa an chi phai ghi vao S6 thu 1;' rna khong 
phai thuc hien viec thong bao thu ly V\1 an thea BiSu 196 BLTTDS. 

12. V~ an phi, I? phi trong Vfl vi?c hiin nhiin va gia tlinh 

12.1. Truce khi rna phien toa vu an ly hon, duong sir thoa thuan duoc voi 
nhau vS viec thuan tinh ly hon va celp du5ng nuoi con nhung khong thoa thuan 
duoc vS tai san. Do duong sir khong thoa thuan diroc voi nhau vS viec giai quyet 
toan b9 V\1 an nen Toa an quyet dinh dira V\1 an ra xet xu va ra ban an sa tham: 
Cong nhan thuan tinh ly hon, cong nhan S\I thoa thuan ve cap duong nuoi con, 
dong thai, xet xu phan tai san. Nhu vay, cac duong sir phai chiu an phi ly hen va 
celp duong nuoi con nhu th@ nao? 

Tra loi: 

Trong tnrong hop tren, duong S\I phai chiu an phi khong co gia ngach d6i 
voi viec ly han va an phi khong co gia ngach d6i voi viec cap duong nuoi con. 

- Theo diSm a khoan 5 BiSu 27 Nghi quyet s6 326/2016/UBTVQH14 thi 
." ... Truong h9P thudn tinh. ly han thi m6i ben duong S¥ phai chiu 50% mice em 
phi". Do vu an da duoc dua ra xet xu nen cac ben phai chiu 100% an phi dan S\I 
sa th~m d6i voi tranh chap vS hon nhan va gia dinh khcng co gia ngach, tire la 
300.000 d6ng; m6i ben chiu 150.000 d6ng. 

- Theo diSm b khoan 6 Dieu 27 Nghi quyet s6 326/2016IUBTVQH14 thi 
"Truong h9P cac duong su thoa thudn duac voi nhau vi mire cap duong va 
phuong thuc cap duiing truac khi ma phien loa nhung co yeu cdu Toa an ghi 
nhdn trong ban an, quyet dinh. thi nguoi co nghia v¥ cap duiing phai chiu 50% 
mire an phi dan su' sa thelm nhir d6i voi truong h9P v¥ an dan S¥' kh6ng co gia 
ngach". Do do, nguoi co nghia V\1 celp duong phai chiu an phi la 150.000 d6ng. 

12.2. Tai phien toa sa th~m giai quyet vu an ly han, vg chong thong nhat 
tang cho mot phan tai san chung cua vc chong cho b6 my, con; phan con lai thi 
yeu c~u Toa an chiao Nhu vay, duong S\I co phai chiu an phi thea gia ngach voi 
ph~n tai san tang cho nguoi khac khong? 

Tra IO'i: 

- Khoan 8 BiSu 26 Nghi quyet s6 326/2016/UBTVQH14 quy dinh: 
"Truong h9P cac ben duong su thoa thudn duac voi nhau vi viec giai quyet v¥ 
an tai phien toa sa thelm thi cdc duong su' van phai chiu an phi dan S¥' sa thelm 
nhic truong h9P xet xu vu an do". Nhu vay, d6i voi phan tai san chung rna vg 
chong thong nhelt tang cho b6 my, con, duong SlJ v~n phai chiu an phi thea gia 
ngach tinh thea gia tri tai san tang cho. 

- D6i voi phan tai san chung con lai yeu c~u Tea an chi a thi thuc hien thea 
quy dinh tai khoan 2 BiSu 147 BL TTDS va diSm a khoan 7 DiSu 27 Nghi quyet 
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s6 326/20 16/UBTVQHI4, cu thS la: Truong hop cac dirong SlJ khong tu xac dinh 
duoc phan tai san cua minh trong kh6i tai san chung va co yeu cau Tea an giai 
quyet chia tai san chung do thi m6i duong su phai chiu em phi sa tham tuong ung 
voi gia tri phdn tai san ma ho duac hutmg. 

12.3. f)i~u 300 BLTTDS quy dinh: 

"1. Tai phien toa phuc thdm, neu cac ducng su thea thudn duoc voi nhau 
v~ viec giai quyet v¥ an va thoa thudn cua ho La tu' nguyen, ... thi H(Ji d6ng xet xu' 
phuc tham ra ban an phuc tham sica ban an sa thdm, cong nhdn sic thoa thudn 
cua cdc duong su: 

2. Cdc duong su tic thoa thudn voi nhau v~ viec chiu an phi so' thdm, neu 
khong thoa thudn duoc thi Toa an quyet dinh. thea quy dinh. cua phap ludt", 

Vay, Tea an phai ap dung quy dinh nao cua phap luat? 

Trd lot: 

Khoan 2 f)i~u 148 BLTTDS quy dinh: "Truong hop Tea an c~p phuc tham 
sua ban an, quyet dinh sa tham bi khang cao thi dirong SlJ khang cao kh6ng phai 
chiu an phi phue tham; Toa an cap phuc tham phai xac dinh. 19i nghia v¥ chiu an 
phi sa tham thea quy dinh. tai Di~u 147 cua B(J ludt nay". 

Theo f)i~u 300 BLTTDS, khi H9i d6ng xet xu phuc th~m ra ban an phuc 
th~m sua ban an sa tham, cong nhan sir thoa thuan cua cac duong SlJ va c6 xac 
dinh lai nghia vu chiu an phi sa th~m thi cac duong SlJ diroc tv thea thuan voi 
nhau v~ nghia vu chiu an phi sa th~m cua m6i ben. NSu cac ben khong thoa thuan 
duoc thi Toa an quyet dinh theo quy dinh tai f)i~u 147 BLTTDS va cac quy dinh 
co lien quan cua Nghi quyet s6 326/20 1 GIUBTVQHI4. 

12.4. Trong thu tuc giai quyet yeu c§.u cong nhan thuan tinh ly han, thoa 
thuan nuoi con, chia tai san khi ly han, khoan 3 f)i~u 397 BLTTDS quy dinh: 
"Truong h9'P sau khi hoa giai, V9' chong doan tu thi Tham phan ra quyit dinn 
dinh chi giai quyet yeu cdu cua ho ", V~y tien tam irng l~ phi cua duong sir da 
n9P duoc xu ly nhu thS nao? 

Tra 10'i: 

BLTTDS va Nghi quyet s6 32612016/UBTVQH14 c1~u khong quy dinh 
viec xu ly ti~n tarn irng l~ phi giai quyet viec dan sir trong truong hop tren. Vi 
vay, viec xu ly ti~n tarn ling l~ phi trong truong hop nay co thS ap dung tuong tu 
quy dinh tai khoan 5 f)i~u 18 Nghi quyet s6 326/20 16/UBTVQH 14: Truong h9'P 
Toa an ra quyet dinh dinh chi viec xet don yeu celu theo quy dinh tai ddm c 
khoan 2 Di~u 366 BLTTDS (la truong h9P Toa an quyet dinh dinh chi viec xet 
don yeu cdu neu nguoi yeu cdu nit don yeu cdu) thi tien tam zing I¢ phi Toa an dii 
n9P duac sung vao cong quJ! nha marc. 

Tham khao M\1c 4 Ph§.n II C6ng van s6 0 lIGD- T ANDTC ngay 05/01/2018 
cua TAND t6i cao Giai clap 1119t s6 v~n d~ nghiep Vl;1 co neu: Hoi Trong qua 
trinh giai quyet vu an ly hon, sou khi hOG giai V9' chong thimg 17h61 doan tu nhung 
khong nit don khoi kien thi Toa on ra quyet dinh hoa giai thanh hay 1'0 quyet 
dinh dinh chi gioi quyet vu anr Trd Io]: Trong qua 1I'II1h giai qllyc21 VZI [117 Iy han, 
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neu sau khi hoa giai, V9' chong thong nhdt doan tu thi cdn xac dinh ddy fa truong 
h9'P nguyen don rut lai yeu cdu khai kien. Toa an din cIA: ai~m c khoan 1 £)i~u 
217 BLTTDS ruim 2015 quyet dinh dinli chi giai quyet v¥ an. 

V oi nQi dung huang d~n nhu tren, d6i voi viec giai quyet yeu c~u cong nhan 
thuan tinh ly hon, thoa thuan nuoi con, chia tai san khi ly hon rna trong thai han 
chuan bi xet dan yeu cau, Toa an hoa giai vq chong doan tu thi du nguoi yeu c~u 
co rut dan hay khong v~n duoc coi la thuoc tnrong hQP ngiroi yeu c~u rut dan yeu 
c~u. Vi vay, co thS ap dung nrong tir quy dinh tai khoan 5 £)i~u 18 Nghi quyet s6 
326/2016IUBTVQH14 dS xu ly tien tarn ling l~ phi trong truorig hQP nay. 

13. v~ an phi trong V!l an dan Sl!' 
13.1. Trong vu an dan sir, duong sir yeu c~u huy quyet dinh ca biet cua co 

quan, t6 chirc va diroc Toa an chap nhan thi ngiroi phai chiu an phi dan SlJ sa 
th~m va mire an phi duoc xac dinh nhu th~ nao? 

Tra lei: 

(1). Theo £)i~u 24 Nghi quyet s6 326/2016/UBTVQH14, cac loai an phi 
trong vu an dan sir bao g6rn: An phi dan su sa thftrn d6i voi vu an dan sir khong 
co gia ngach; An phi dan su sa th~m d6i voi vu an dan SlJ co gia ngach; An phi 
dan SlJ phuc th&m. Trong do, V¥ an ddn su khong co gia ngach fa vu an ma trong 
do yeu cdu cua duong su khong phai fa mot s6 ti~n hade khong th~ xac dinh. duoc 
gia tri bang mot s6 ti~n C1:l thi. Vi vay, vu an dan sir rna duong sir yeu c~u huy 
quyet dinh ca biet cua co quan, t6 chirc la vu an dan su khong co gia ngach, an 
phi dan sir sa th~m d6i voi tranh chap v~ dan su khong co gia ngach la 300.000 
dong (Xem Danh muc An phi, l~ phi Toa an duoc ban hanh kern thea Nghi quyet 
s632612016/UBTVQHI4). 

(2). Can cir £)i~u 26 Nghi quyet s6 326/2016/UBTVQH14 thi nghia vu 
chiu an phi dan su sa th~m duoc xac dinh trong tung tnrong hQP cu thS nhu sau: 

- Nguoi co yeu c~u huy quyet dinh ca biet cua co quan, t6 chirc trong 
tnrong hop tren khong phai chiu an phi do yeu c~u nay diroc Toa an chap nhan 
toan bo. Co quan, t6 chirc da ban hanh quyet dinh ca biet bi Toa an huy tham gia 
t6 tung voi tir each nguoi co quyen 19i, nghia vu lien quan khong phai chiu an phi 
do phap luat khong quy dinh. 

- N~u day la yeu c~u phan t6 cua bi dan d6i voi nguyen dan hoac nguoi co 
quyen Ioi, nghia vu lien quan co yeu c~u doc l?p thi nguoi phai chiu an phi la 
nguyen dan hoac nguoi co quyen lei, nghia vu lien quan co yeu cau dQc I?p 
(khoan 5 £)i~u 26). 

- N&u day la yeu c~u dQc l?p cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan thi 
nguoi co nghia vu d6i voi yeu c~u dQc l?p cua nguoi co quyen 19i, nghia vu lien 
quan (6' day la co quan, t6 chirc da ban hanh quyet dinh ca biet bi Toa an huy) 
phai chiu an phi (khoan 6 £)i~u 26). 

13.2. Trong VI) an tranh chap quyen sir dung d~t, Toa an giai quyet buoc 
ben nhan quyen su' dung d~t co nghia VI) thanh toan gia tri tai san tren d~t (cac 
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ben khong co yeu c~u thanh toan hoan tra cho nhau) thi duong SlJ co phai chiu an 
phi dan sir co gia ngach d5i voi phan thanh toan hoan tra nay khong? 

Tra loi: 

- Theo Dieu 5 BLTTDS v~ nguyen t~c quyen quyet dinh va tv dinh doat 
cua duong SlJ thi "Toa an chi thu If; giai quyet v~ viec dan su: khi co don khoi 
kien, dan yeu cdu cua duong su va chi giai quyet trong pham vi don khoi kien, 
dan yeu cdu do". Trong tnrong hop tren, n~u Toa an giai quyet vu an vuot qua 
pham vi khoi kien, yeu c~u cua duong S1,1' rna cac ben khong dong y thi co quyen 
khang cao hoac d~ nghi giam d5c th~rn d6i voi ban an cua Toa an va thuc hien 
nghia vu chiu an phi thea ban an, quyet dinh co hieu 11,1'c phap luat cu6i cling. 

- Truong hop Toa an khong giai quyet vu an virot qua pham vi khoi kien, 
yeu c~u cua duong S1,1' thi din cir quy dinh tai di~rn b khoan 2 f)i~u 27 Nghi quyet 
32612016/UBTVQH14, cu th~ la: "Truong h9'P tranh chdp vt quyen sa hiiu tai 
scm va tranh chdp v~ quyen sir dung aat ma Toa em phai xac dinh gia tri cua tai 
san hade xac dinh. quyen sa hiiu quyen su dung ddt thea phdn thi duong su phai 
chiu an phi dan su' So' tham nhu truong hop v~ an co gia ngach d6i voi phdn gia 
tri rna minh duoc huang" d~ xac dinh duong SlJ duoc thanh toan gia tri tai san 
tren d~t phai chiu an phi co gia ngach d6i voi phan gia tri rninh duoc huang. 

14. /)~ nghi lam ro cdc kluii ni?m uQuy~n tai san", uGiay ttY co gia", 
"Tai san hinh thiinh trong tuong lai" trong BLDS 2015. Cdc giay ttY nhu: ttY 
vi sa, sa tiit kiem, giay chtrng nhiin quyJn su: dung aat co ph di liz Ugiay ttY co 
gia" khiing? 

Tra 10'i: 
(1). "Gidy to co gid": Theo khoan 1 Di~u 1 Nghi dinh s6 11/2012IND-CP 

ngay 22/0212012 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Nghi dinh s6 
163/2006/ND-CP ngay 29/12/2006 cua Chinh phu v~ giao dich bao dam (Nghi 
dinh s6 1112012) thi "Gidy to' co gid baa g6m cd phieu, trai phieu, h6i phieu, ky 
phieu, tin phieu, chung chi tien gui, sec, chung chi quy, giay ttY co giti khtic theo 
quy dinlt cua phiip luiit, tri gia duoc thanh. tien va duoc phep giao dich." 

Nhu vay, ngoai cac gi~y to ducc li~t ke tai khoan 1 Di~u 1 Nghi dinh s5 
1112012 neu tren thi cac gi~y to khac chi duoc coi la "giay to co gia" n~u co quy 
dinh cua phap luat xac dinh r5 no la "giay to co gia". Vi vay, to ve s5, s6 ti~t 
kiern, gifry chung nhan quyen suo dung d~t khong phai 1<1 "giay to' co gia". 

(2). "Quyen tai scm ": Di~u 115 BLDS 2015 quy dinh: "Quyen tai san la 
quyen tri gia dU'9'C bdng tien, baa g6m quyen tai scm d6i voi d6i tuong quyen sa 
hiiu tri tue, quyen S'LI' dung adt va cae quyen tal scm khac ". 

(3). ''Taj san hinh than}: trong luang lai": Khoan 2 -!)i~u 108 I3LDS 2015 
quy dinh: Tai san hinh thanh trong tuong lai bao gom: (a) Tai san chua hinh 
thanh; (6) Tai san da hinh thanh nhung chu th~ xac I?p quyen so hiru tai san sau 
thoi di~ll1 xac lap giao dich. 

Khoan 2 Di~u 1 Nghi dinh 1112012 quy dinh cu th6 v~ cac dang tai san 
hinh lh21111! trong lLJ'Ollg lai g6111: (a) Tai san duoc hinh thanh lLr von yay; (b) Tai 
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san dang trong giai doan hinh thanh hoac dang duoc tao l~p hop phap tai thai 
di~m giao k~t giao dich bao dam; (c) Tai san da: hinh thanh va thuoc d6i tuong 
phai dang ky quyen sa hiru, nhung sau thai diem giao ket giao dich bao dam thi 
tai san do moi duoc dang ky thea quy dinh cua phap luat. 

15. Xac tlinh ngiiy chit cua nguoi hi yeu cau tuyen h8 fa dii chit theo 
/)iJu 71 BLDS 2015 nhtr thi nao? 

Tra lai: 

Viec Toa an xac dinh ngay ch~t cua mot nguoi khi co yeu c~u Toa an ra 
quyet dinh tuyen b6 mot nguoi la da: ch~t thea f)i~u 71 BLDS 2015 la xac dinh 
"ngay ch~t v~ phap If', chir khong phai la "ngay chet thuc t~". 

Khoan 1 f)i~u 71 BLDS 2015 quy dinh cac tnrong hop nguoi co quyen, loi 
ich lien quan co th~ yeu c~u Toa an ra quyet dinh tuyen b6 mot nguoi lit da chet, 
co nghia la ncu yeu c~u dap ling du cac di~u kien cua mot trong cac truong hop 
neu tai khoan 1 f)i~u 71 thi Toa an phai thu ly dan yeu cau. 

Khoan 2 f)i~u 71 BLDS 2015 quy dinh: "Can CLf VaG cdc truong h9'P quy 
dinn tai khoan 1 f)i~u nay, Toa an xac dinh. ngay chit cua nguai bi tuyen bJ la dii 
chit". Nhu vay, ngay ch~t cua nguoi bi yeu c~u tuyen b6 la da: ch~t duoc xac dinh 
la ngay d~u tien k~ tiSp ngay k~t thuc thai han cua tung tnrong hop neu tai khoan 
1 £)i~u 71 (cu th~ la: ngay k~t thuc thai han 03 nam, k~ tir ngay quyet dinh tuyen 
b6 m~t tich cua Toa an co hieu hrc phap luat (diem a); ngay k~t thuc thai han 05 
nam, k~ tir ngay chi~n tranh k~t thuc (diem b); ngay k~t thuc thai han 02 nam, kS 
tir ngay tai nan hoac tham hoa, thien tai cham dill (diem c); ngay kSt thuc thai 
han 05 nam li~n biet tich (diem d)). f)6i voi thai han tinh bang nam thi xac dinh 
thai diem kSt thuc thai han thea cac khoan 4, 5 va 6 f)i~u 148 BLDS. 

16. Khi nao hop tlBng khiing tuiin thil quy dinh vJ hinh thtrc hi vo hifu? 
Quy tlinh "dii thtrc hifn it nhiit 2/3 nghia v¥ trong giao dich" duirc hiiu nhu: 
thi nao? 

Tra loi: 

(1). V~ nguyen tac, hinh thirc cua giao dich dan SlJ la di~u kien co hieu luc 
cua giao dich dan SlJ trong tnrong hop luat co quy dinh; giao dich dan SlJ vi pham 
quy dinh di~u kien co hieu lire v~ hinh tlnrc thi vo hieu. Thai hieu yeu c~u Toa an 
tuyen b6 giao dich dan SlJ khong tuan thu quy dinh v~ hinh thirc vo hieu la 02 
nam, k~ tir ngay giao dich dan SlJ duoc xac lap; h~t thai hieu tren rna khong co 
yeu c~u tuyen b6 giao dich dan SlJ vo hieu thi giao dich dan Sl,I co hieu luc (diem 
d khoan 1, khoan 2 f)i~u 132 BLDS 2015). 

f)i~u 129 BLDS 2015 quy dinh 02 tnrong hop ngoai l~ cua nguyen t~c 
tren, cu th~ la: 

- Giao dich dan SlJ d§: duoc xac l~p thea quy dinh phai bang van ban nhung 
van ban khong dung quy dinh cua luat rna mot ben hoac cac ben da thuc hien it 
nh~t hai phan ba nghia vu trong giao dich thi thea yeu ciu cua mot ben hoac cac 
ben, Toa an ra quyet dinh cong nhan hieu luc cua giao dich do; 

17 



- Giao dich dan SlJ da duoc xac l~p bang van ban nhung vi pham quy dinh 
b~t buoc v~ cong chtrng, chirng thirc rna mot ben hoac cac ben da thirc hien it 
nh~t hai phan ba nghia vu trong giao dich thi thea yeu c~u cua mot ben hoac cac 
ben, Toa an ra quyet dinh cong nhan hieu hrc cua giao dich do. Trong tnrong hop 
nay, cac ben khong phai thuc hien viec cong chirng, chung thirc. 

(2). Viec xac dinh mot hoac cac ben da thuc hien it nh~t 2/3 nghia vu trong 
giao dich phu thuoc vao tung loai nghia vu cu the. Vi du: nSu la nghia vu giao 
hang thi phai giao duoc it nh~t 2/3 kh6i hrong hoac s6 luong hang; neu la nghia 
vu tra ti~n thi phai tra duoc it nh~t 2/3 s6 tien; neu nghia vu la hoan thanh mot 
cong viec thi phai thuc hien duoc it nh~t 2/3 cong viec ... 

17. Theo quy dinb t(li khoan 5 DiJu 466 BLDS 2015 thi tnrong hop vay 
co liii ma khi din h(ln ben vay khiing trti hoiic trti khiing day du thi ngoai no 
gac, ben vay pluii tra nhiing loai liii gi? Cdc ben co thi thoa th uiin vJ "ldi 
ph at" (thu'ung liz 50% ldi suat theo h op dang) khong? 

Tra loi: 

(1). Theo khoan 5 DiSu 466 BLDS 2015 thi tnrong hop yay co lai rna khi 
dSn han ben yay khong tra hoac tra khong d~y du thi ngoai no g6c, ben yay phai 
tra nhfrng loai lai sau: 

- Lai tren no g6c thea lai su~t thoa thuan trong hop d6ng tuong irng voi 
thai han yay rna dSn han chua tra; 

- Lai cham tra lai tren no g6c trong han thea rmrc lai suat quy dinh tai 
khoan 2 DiSu 468 BLDS (t6i da 10%/narn tinh tren s6 du lai cham tra tuong ling 
voi thai gian cham tra); 

- Lai tren no g6c qua han chua tra bang 150% !iii suat yay thea hop dong 
tuong irng voi thai gian cham tra, tnr tnrong hop co thoa thuan khac. 

(2). Ngoai 03 loai lai tren, cac Ioai lai khac do cac ben thoa thuan khong 
duoc Toa an chap nhan. Tuy nhien, c~n phan biet voi phat vi pham. Cac ben diroc 
thea thuan vS phat vi pham trong hop d6ng thea quy dinh tai DiSu 418 BLDS, 
cac di~u 300 va 301 Luat Thuong mai nam 2005, Di~u 25 Thong tir s6 39/2016 
ngay 30/12/2016 cua Ngan hang Nha mroc". Phat vi pham la chS tai dQc l~p ap 
dung d6i voi ben da vi pham nghia vu trong hop dong, voi di~u kien cac ben da 
thea thuan trong hop d6ng vS phat vi pham. 

Theo khoan 1 Di~u 25 Thong nr s6 39/2016 thi truong hop t6 clnrc tin 
dung va khach hang da co thoa thuan v~ tra lai tien yay thea khoan 4 Di~u 13 
Thong tu s6 39/2016 thi khong duoc thoa thuan v~ phat vi pham va b6i thuong 
thiet hai. Tuy nhien, BLDS 2015 khong co quy dinh nay. Vi vay, co each hi~u la: 
tru hop dong cho yay gitra t6 chirc tin dung voi khach hang, d6i voi hop d6ng yay 
tai san khac thi ngoai 03 loai lai thea khoan 5 f)i~u 466 BLDS, ben vay con bi 
phat vi pham, nSu cac ben da co thoa thuan va ben bi vi pharn yeu cau. 

6 Thong ur s6 39/2016/TT-NIINN ugay 30/12/2016 ella Ng,ln hang Nha nuoc quy dinh v6 hoat di)ng cho vay cua 
t6 chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai ct0i voi khach hang. 
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Hien nay, TAND t6i cao dang xay dung Nghi quyet cua HQi d6ng th~m 
phan T AND t6i cao Huang dan ap dung mot s6 quy dinli cua phap ludt v~ liii, ldi 
sudt, phat vi pham. Trong do, co noi dung huang d~n giai quyet tnrong hop hop 
d6ng yay tai san vira co thoa thuan phat vi pham, vira co thoa thuan lai tren no g6c 
qua han hoac hinh thirc khac ap dung d6i voi hanh vi khong tra no dung han cua . 
ben yay. Sau khi Nghi quyet duoc ban hanh, viec ap dung phap luat dS giai quyet 
truong hop tren se duoc thuc hien thong nh~t thea quy dinh cua Nghi quyet. 

18. vJ xdc iljnh thoi hi?u khoi kien chia di san thica ki la bat il~ng san 
trong truong hop nguiri ili lai di san thiea ki chit trutrc niim 1990 ma hi?n nay 
Toa an nuri thl:lly, giai quyit tranh chap 

Ph§.n I Cong van s6 01 ngay 05/0112018 cua TAND t6i cao Giai dap mot 
s6 v~n d~ nghiep vu huang d~n xac dinh thai hieu khoi kien chia di san thira k~ la 
b~t dong san trong tnrong hop nguoi d~ lai di san thua k~ chet truce nam 1990 
rna hien nay Toa an moi thu ly, giai quyet tranh chap nhu sau: 

"Kd tir ngay B(J ludt Dan su ndm 2015 co hieu lice thi hanh, theo quy dinh 
tai iliim d khodn 1 ou« 688 B~ luij.t Dan Sl:l' niim 2015, khoan 4 ou« 4 Nghj 
quyit sa 02120161NQ-HBTP ngay 30-6-2016 cua H~i ilang Tham phan Toa an 
nhiin dan tai cao huang dan thi hanh mot s6 quy dinh cua Nghi quyet s6 
103120151QH13 ngay 25-11-2015 cua Qu6c hoi v~ viec thi hanh Bo ludt T6 tung 
dan su va Nghi quyit s6 104120151QH13 ngay 25-11-2015 cua Qu6c hoi v~ viec 
thi hanh Ludt T6 tung hanh chinh thi tu ngay 01-01-2017, Toa an ap dung khoan 
1 [)i~u 623 Bo ludt Dan su niim 2015 v~ thai hieu thira ki ad thu ly, giai quyet v¥ 
an dan su "Tranh chap v~ thua ki tai san ". Thea aD, thai hieu ad nguoi thiea ki 
yeu cdu chia di san la 30 ndm a6i voi bat dong san kd til: thai aidm rna thiea ki 

[)6i voi truong h9P thua ki ma truoc ngay 10-9-1990 thi thai hieu khoi 
kien chia di san thiea ki la bat dong san duac thuc hien thea quy dinh. tai [)i~u 36 
cua Phap lenh Thiea ki ndm 1990 va huang dan tai Nghi quyet s6 021HfJTP ngay 
19-10-1990 cua H(Ji a6ng Thdm ph an Toa an nhdn dan t6i cao huang dan ap 
dung mot s6 quy dinh cua Phap lenh Thua ki, cu thd la: thoi hi?u kluii ki?n 
duirc tinh tir ngay 10-9-1990 ... ". 

Viec xac dinh thai hieu khoi kien chi a di san thua k~ nhu tren co phil hop 
voi quy dinh cua phap luat hien hanh khong? 

Tra loi: 

Theo khoan 2 Di~u 149 BLDS 2015 thi: "Toa an chi ap dung quy ainh v~ 
thai hieu thea yeu cdu ap dung thai hieu cua mot ben hade cdc ben voi ai~u kien 
yeu cdu nay phai duac dua ra truac khi Toa an cap sa thdm ra ban an, quyet 
dinh. giai quyet vu, viec ... ". V oi quy dinh nay, tir ngay 0110112017 (ngay BLDS 
2015 co hieu 19c thi hanh), khi thu ly, giai quyet vu, viec dan sir, Toa an khong 
chu dong xem xet thai hieu khoi kien, thai hieu yeu c§.u d§ quyet dinh viec tra lai 
dan khoi kien, don yeu c§.u hoac dinh chi giai quyet vu, viec. Trong tnrong hop 
tren, n@u mot hoac cac ben co yeu c§.u ap dung thai hieu khoi kien vao thai diSm 
truce khi Toa an c~p sa th§.m ra ban an hcac quyet dinh thi Toa an rnoi xem xet 
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ap dung quy dinh cua phap luat v~ thai hieu dS nguoi thua ke yeu c~u chia di san 
la b~t dong san. 

DiSm d khoan 1 Di~u 688 BLDS 2015 quy dinh: "f)6i voi giao dich dan 
S{l' duoc xac ldp trutrc ngay B6 ludt nay co hieu luc thi viec ap dung phap ludt 
dutrc quy dinh nhu sau: ... d) Thai hieu duoc ap dung theo quy dinh cua B{J luiit 
nay". Tuy nhien, din cir VaG cac di~u 116, 117, 118 va 119 BLDS 2015 thi thira 
kS thea phap luat khong thoa man cac d~u hieu, di~u kien cua giao dich dan sir. 

Khoan 3 va khoan 4 Di~u 4 Nghi quyet s6 02/20161NQ-HDTP ngay 
30/6/2016 cua H9i d6ng Th~m phan TAND t6i cao huang d~n thi hanh mot s6 quy 
dinh cua Nghi quyet s6 103/2015/QH13 ngay 25-11-2015 cua Quoc h9i v~ viec thi 
hanh BLTTDS va Nghi quyet s6 104/2015/QH13 ngay 25-11-2015 cua Quoc h9i 
v~ viec thi hanh Luat TTHC (Nghi quyet s6 02/20 16INQ-HDTP) guy dinh: 

"3. Quy dinli v~ thai hieu khoi kien, thai hieu yeu cdU tai f)i~u 159 va aiim 
h khoan 1 f)i~u 192 B6 ludt to tung dan S,!! so 24120041QH11 ail duac sua tlt5i, b6 
sung theo Lugt s6 65120111QH12 ducc ap dung ain hit ngay 31-12-2016 ai thu Iy, 
giai quyet v¥ viec ddn sir, han nhdn va gia dinh, kinh doanh, thuong mai, lao dong. 

4. Tit: ngay 01-01-2017, Toa an ap dung quy dinli cua B6 ludt t6 tung dan 
S,!! s6 92120151QH13, B{J /uijt dan S{l'Sa 91120151QH13 va luiit khdc co lien 
quan v~ thai hieu khoi kien, thai hieu yeu cdu ai thu Iy, giai quyet v¥ viec dan su, 
han nhdn va gia dinh, kinh doanh, thuong mai, lao dong". 

Nhu vay, du din cir VaG diSm d khoan 1 Di~u 688 BLDS 2015 hay khoan 4 
Di~u 4 Nghi quyet s6 02/20 16INQ-HDTP thi thai hieu khoi kien yeu c~u chia di 
san thira kS trong tnrong hop neu tren phai duoc ap dung thea quy dinh cua 
BLDS 2015, cu thS la khoan 1 Di~u 623 BLDS 2015: "Thai hieu ai nguoi thica 
ki yeu cdu chia di san la 30 ndm a6i voi bat a6ng san. .. kf tie thai aiim mo thua 
ki". Phap lenh Thua kS nam 1990 va Nghi quyet s6 02/HDTP ngay 1911011990 
cua H9i d6ng Th~m phan T AND t6i cao huang d~n ap dung mot s6 quy dinh cua 
Phap lenh Thua kS (Ngm quyet s6 02/HDTP) khong phai la van ban "lu~t" nen 
khong duoc coi la "ludt khdc co lien quan JJ thea khoan 4 f)i~u 4 Nghi quyet s6 
02/20 16INQ-HDTP. 

Vi vay, noi dung huang d~n ap dung quy dinh tai khoan 4 Di~u 36 Phap 
lenh Thira kS nam 1990 va diem b Muc 10 Nghi quyet s6 02/HDTP dS xac dinh 
thoi hieu yeu c~u chia di san thira kS la b~t dong san d6i voi vu an duoc thu ly, 
giai quyet tir 0110112017 la khong phil hop voi quy dinh cua BLDS 2015 va Nghi 
quyet s6 02/20 16INQ-HDTP. 

19. VB up dung tliBu khodn chuyln tiEp tai DiBu 688 BLDS 2015 

Khi ap dung quy dinh tai khoan 1 Di~u 688 BLDS 20 J 5, c~n hru y met s6 
v~n d~ sau: 

- 86i voi giao dich dan su duoc xac [~p truoc ngay BLOS 2015 co hieu 
hrc, chua duoc thuc hien hoac dang duoc thuc hien rna co n{Ji dung hoiic hinh 
thtcc hoiic cti n{Ji dung va hinh thtrc khac voi guy dinh cua 8 LOS 2015 thi chu 
the giao dich ti~p t\IC thuc hien thea guy dinh cua BLOS 2005 va cac van ban quy 
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pham phap luat quy dinh chi tiet BLDS 2005, tnr truong hop quy dinh tai di~rn a 
khoan 1 DiSu 688. 

- D6i voi giao dich dan S\I duoc xac l?p truce ngay BLDS 2015 co hieu 
luc, chua diroc thirc hien hoac dang duoc thuc hien rna co cd n{Ji dung va hinh 
thtrc phil hQP voi quy dinh cua BLDS 2015 thi moi ap dung quy dinh cua BLDS 2015. 

- "Giao dich dan su' dirac thuc hien xong" la giao dich dan S\I rna cac ben 
dil thuc hien d~y du cac cam ket, thoa thuan trong giao dich hoac cac ben thoa 
thuan cham dirt viec thuc hien giao dich. 

20. V~ btio v¢ quyen loi cua nguiri thtr ba ngay tinh khi giao dich dan s1;t' 
vo hi¢u 

Khoan 2 DiSu 138 BLDS 2005 quy dinh tnrong hop giao dich dan S\I vo 
hieu rna "tai scm giao dich Ia bdt a9ng san ho dc la d{mg scm phai dang kY quyin 
sa hiiu dii duoc chuyen giao bang mot giao dich. khac eho nguoi thtr ba ngay tinh 
thi giao dich voi nguoi thu ba bi vo hiiu, tric truong h9'P nguoi thir ba ngay tinli 
nhdn duoc tai scm nay thong qua ban ddu gia hodc giao dicli voi nguoi ma theo 
ban an, quyet dinh cua CO' quan nha nuac co tham quyen la chu sa hiiu tai san 
nhung sau do nguai nay khong phai la chu sa hiiu tai san do ban an, quyet dinli 
bi huy, sua". 

Khoan 2 DiSu 133 BLDS 2015 quy dinh: "TruOng h9'P giao dich. dan sic va 
hieu nhung tai san dli duac dang ky tai CO' quan nha nutrc co thdm quyen, sau do 
duoc chuyen giao bang mot giao dich dan sic khac cho nguoi thu ba ngay tinh va 
nguoi nay can cu VaG viec dang ky do rna xac ldp, thuc hien giao dich thi giao 
dich ito khiing bi vo hi¢u ... ". 

D~ xac dinh phap luat ap dung thea khoan 1 DiSu 688 BLDS thi giao dich 
dan sic trong quy dinh "giao dich. dan su' duoc xac ldp truac ngay BLDS 2015 co 
hieu lice JJ duoc hi~u la giao dich dan S\I ban d~u bi VO hieu hay giao dich chuyen 
giao tai san cho nguoi thir ba ngay tinh? 

Tra Iai: 

Quy dinh tai khoan 2 DiSu 138 BLDS 2005 va khoan 2 DiSu 133 BLDS 
2015 neu tren dSu co chung tiSn dS la giao dich dan S\I ban d~u bi VO hieu nhung 
giao dich chuyen giao tai san la d6i tuong cua giao dich VO hieu cho nguoi thir ba 
ngay tinh lai co 02 hau qua phap ly khac nhau. Theo BLDS 2015, neu tai san giao 
dich dil duoc dang ky tai co quan nha nuoc co tham quyen truce khi duoc chuyen 
giao cho nguoi tlnr ba ngay tinh thi giao dich chuyen giao tai san co hieu hrc, 
quyen lei cua nguoi thir ba ngay tinh v~n duoc bao v~ ngay ca khi giao dich dan 
S\I ban d~u VO hieu. Truong hop nay, neu thea BLDS 2005 thi giao dich chuyen 
giao tai san cho nguoi thir ba ngay tinh bi xac dinh la vo hieu. 

Do vay, khi xem xet ap dung khoan 1 DiSu 688 BLDS 2015 thi giao dich. 
dan su' trong quy dinh "giao dich dan sic dLt9'C xac ldp truac ngay BLDS 2015 co 
hieu lice" duoc hi~u la giao dich chuyen giao tai san cho nguoi thic ba ngay tinh 
vi day la giao dich true tiep d~n den h~ qua phap ly nguoi thu ba ngay tinh co 
duoc bao ve hay khong. 
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Truong hop giao dich chuyen giao tai san cho nguoi thir ba ngay tinh duoc 
xac l~p tnroc ngay BLDS 2015 co hieu luc, chua diroc thuc hien hoac dang duoc 
thirc hien rna thoa man c1~y du cac diSu kien neu tai khoan 2 DiSu 133 BLDS 
2015, cac noi dung khac va hinh thirc cua giao dich cling phu hop voi quy dinh 
cua BLDS 2015 thi giao dich chuyen giao tai san cho nguoi thir ba ngay tinh 
khong bi vo hieu (diem b khoan 1 DiSu 688). 

Truong hQP giao dich chuyen giao tai san cho nguoi thu ba ngay tinh duoc 
xac l~p va thuc hien xong tnroc ngay BLDS 2015 co hieu IlJC rna co tranh chap, du 
nQi dung va hinh thirc cua giao dich hoan toan phu hop voi BLDS 2015 thi viec 
giai quyet v~n phai din cir vao quy dinh cua BLDS 2005 va cac van ban quy pham 
phap luat quy dinh chi ti~t BLDS 2005. Do do, giao dich chuyen giao tai san cho 
ngiroi thir ba ngay tinh se bi xac dinh la vo hieu (diem c khoan 1 DiSu 688). 

II. Nhfrng vuong m~c lien quan d~n quy dinh cua Lu~t Pha san (LPS) 
narn 2014 

1. Truong hop nguiri n~p dun yeu cau mil thit tuc phti san khiing thi 
n~p tam ieng chi phi phti san thi Nha nutrc co dung ngiin sack di tam teng chi 
phi phti san khiing? Viec n~p If phi phti san duoc thirc hifn nhtr (hi nao? 

Tra loi: 

(1). Cac khai niem "Chi phi pha san", "Tarn irng chi phi pha san" diroc giai 
thich tai cac khoan 12, 13 va 14 DiSu 4 LPS. 

Khoan 2 DiSu 23 LPS quy dinh: "Nguoi n9P don yeu cdu rna thu tuc pha 
san phai n9P tam irng chi phi phd san ", trir cac tnrorig hop: (a) Nguoi nQP don la 
nguoi lao dong, cong doan; (b) Nguoi nQP don la cac chu thS quy dinh tai khoan 
3 va khoan 4 DiSu 5 LPS rna doanh nghiep, hop tac xa mat kha nang thanh toan 
khong con tien, tai san khac dS nQP tarn irng chi phi pha san. Phap lu{it khiing 
quy iljnh Nha nutrc dung ngiin such di tam teng chi phi phti san. 

(2). L~ phi nQP don yeu c~u rna thu tuc pha san (l~ phi pha san) la khoan 
tiSn rna nguoi yeu c~u rna thu tuc pha san phai nQP dS T AND thu ly don yeu c~u 
rna thu tuc pha san (khoan 11 DiSu 4 LPS). Nguoi nQP dan yeu c~u mo thu tuc 
pha san phai nQP l~ phi pha san thea quy dinh cua phap luat vS an phi, l~ phi 
TAND (DiSu 22 LPS), cu thS la DiSu 40 Nghi quyct s6 326/2016/UBTVQH14 
quy dinh cu thS nhtrng nguoi phai nQP tien l~ phi khi nQP Gao yeu c~u mo thu tuc 
pha san; TiSu muc 3 Muc II Ph~n B Danh muc An phi, l~ phi Toa an (duoc ban 
hanh kern thea Nghi quyet s6 326/2016/UBTVQH14) xac dinh l~ phi pha san la 
1.500.000 d6ng. L~ phi pha san duoc nQP toan bQ ngay mQt lan, khong phai nQP 
tarn irng I~ phi. Thu t~IC nQP l~ phi pha san duoc quy dinh tai DiSu 38 LPS. 

2. V8 thoi h an ra quyet dinlt thi Iuinh. an aiu voi quyit dinh cua Toa an 
guii quyit pita san 

Khoan 2 -f)iSu 36 Luat thi hanh an dan su narn 2008 (sua d6i, b6 sung Dam 
2014) (Luat THADS) quy dinh: Thai han ra quyet dinh thi hanh an d6i voi quydt 
dinh ella Too an gia! quyet pha san la 03 ngay lam viec, Ice' til' ngay I1h611 dirac 
quy6f dinh. 
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Tuy nhien, khoan 1 DiSu 120 LPS 2014 lai quy dinh thai han ra quyet dinh 
thi hanh. an a6i voi quyet dinh tuyen b6 phd scm la 05 ngay lam viec kd tic ngay ra 
quyet dinh tuyen b6 pha scm. 

Vay, thai han ra quyet dinh thi hanh an a6i voi quyet dinh tuyen b6 phil 
scm phai duoc thirc hien thea quy dinh cua Luat nao? 

Tra lei: 

Khoan 3 DiSu 156 Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015 
quy dinh: "Trang truong h9]J cac van ban quy pham phap ludt do cung mot co' 
quan ban hanh co quy dinh. khac nhau v~ cung mot vein a~ thi ap dung quy dinh 
cua van ban quy pham phap ludt ban hanh sau". Theo nguyen tic nay thi n9i dung 
quy dinh tai khoan 2 DiSu 36 Luat THADS neu tren moi diroc sua d6i, b6 sung 
thea Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat THADS nam 2014 (duoc Quoc 
hoi thong qua vao 1112014), diroc ban hanh sau LPS 2014 (duoc Quoc hoi thong 
qua VaG 6/2014). Vi vay, tnrong hop nay phai ap dung quy dinh cua Luat THADS. 

Khoan 2 Di~u 5 Thong tu lien tich s6 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC 
TANDTC ngay 12/6/2018 cua B9 Tu phap, VKSND t6i cao, TAND t6i cao Quy 
dinh viec phoi hop trong thi hanh quyet dinh cua Toa an giai quyet pha san dff 
quy dinh thai han ra quyet dinh. thi hanh an a6i voi quyet dinh giai quyetpha san 
la 03 ng~y lam viec, kd tir ngay nhdn duoc quyet dinh cua Toa an thea dung 
nguyen tac neu tren. 

3. Co y kiin neu: Theo quy iljnh cua LPS, VKSND kiim sat vi~c tuiin 
thea phdp lu~t trong qua trinh gidi quyit pha san chit. yiu thong qua kiim sat 
cdc quyit iljnh giai quyit phd san cua TAND, khiing duirc nghien ctcu ha sa 
trutrc khi quyit iljnh kiin nghj, khdng nghj; VKSND cap tren khiing co tham 
quy~n khdng ngh] ... giiy kho khan cho VKSND trong vi~c thsrc hi~n ciing tac 
kiim sat. 

Tra loi: 

LPS 2014 va Thong tu s6 01l2015/TT-CA ngay 08/10/2015 cua Chanh an 
TAND t6i cao Quy dinh vS Quy chS lam viec cua cac T5 th~m phan trong qua 
trinh giai quyet vu viec pha san (Thong tu s6 01/2015) aff quy dinh Toa an gui 
cho VKSND cung cap cdc van ban t6 tung trong qua trinh giai quyet dan yeu 
c~u rna thu tuc pha san thea quy djnh tai cac c1iSu 35, 36, 40, 43, 84, 85, 86, 92, 
95, 109 va 114 LPS (khoan 1 DiSu 11 Thong tu s6 0112015); VKSND tham gia 
cdc phien hop xem xet kiin nghi, khang nghj cua VKSND (khoan 2 DiSu 21 
LPS); Toa an chi gtri ha sa V!L vi~c phd san, ban sao tai lieu, chtrng ctr bJ sung 
cho VKS iii VKS tham gia cdc phien hop sau: (1) Phien hop xem xet, giai quyet 
dS nghi xem xet lai, khang nghi quyet dinh mo hoac khong rna thu tuc pha san; 
(2) Phien hQP giai quyet dan dS nghi, khang nghi quyet dinh tuyen b6 doanh 
nghiep, hop tac xff pha san (DiSu 44, DiSu 112 LPS; DiSu 16, DiSu 20 Thong tu 
s6 01/2015). 

Thu t1,1C giai quyet pha san co d?c thu rieng so voi thu tuc giai quyet cac vu 
viec dan su, V1,1 an hanh chinh thea quy dinh cua BL TTDS, Luat TTHC nen pham 
vi, 110i dung, phuong thuc ki~m sat viec tuan theo phap luat trong qua trinh giai 
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quyet pha san cua VKSND cling han ch~ han. £)§ kip thai khac phuc kho khan 
trong thuc tiSn thuc hien cong tac ki§m sat viec giai quyet pha san, tnroc mit, cac 
VKSND dia phuong c~n chu dong phoi hop voi T AND cling cap xay dung, ban 
hanh Quy ch~ phoi hop trong cong tac nay. 

4. Theo quy tlinh tai tliJm b va tliJm c khoan 1 ou« 8 LPS, TAND cap 
tinh co tham quyJn gidi quyit phd san tlai voi doanh nghiep, hop tdc xii diing 
ky kinh doanh, diing ky doanb nghi¢p hoiic dang ky hop ttic xii tai tinh do va 
thu9C cdc trutrng hop doanh nghiep, hop tac xii mat khti nang thanh totin co 
chi nhtinh, van phong tlfli di¢n hoiic bat tl9ng san 0' nhiJu huyen, quiin, th] xii, 
thiinh. pha thuoc cac tinh khac nhau co dung khiing? 

Tra loi: 

Khoan 1 £)iSu 8 LPS quy dinh vS th:lm quyen cua T AND cap tinh nhu sau: 
TAND c~p tinh co th:lm qUYSn giai quyet pha san d6i voi doanh nghiep dang ky 
kinh doanh hoac dang ky doanh nghiep, hQ'P tac xa dang ky kinh doanh hoac 
dang ky hop tac xa tai tinh tlo va thuoc mot trong cac tnrong h9P sau: 

" b) Doanh nghiep, h9'P tdc xd mat kha nang thanh toan co chi nhanh, van 
phong dai dien a nhi~u huyen, qudn, thi xd, thanh phd thuoc tinh khac nhau; 

c) Doanh nghiep, h9P tac xii mat kha nang thanh toan co bat dong san a 
nhieu huyen, qudn, thi xd, thann ph6 thuoc tinh khac nhau". 

Quy dinh tren phai duoc hiSu la: T AND c~p tinh co th:lm quyen giai quyet 
pha san d6i voi doanh nghiep, hop tac xa mat kha nang thanh toan co chi nhanh, 
van phong dai dien hoac co b~t dong san a nhi~u huyen, quan, thi xa, thanh pho 
trong cung m9t tinh hoiic 6' cdc tinh kluu: nhau. Cum til "huyen, qudn, thi xd, 
thanh ph6 thuoc tinh" di liSn voi nhau; neu ngat cau a vi tri sau "a nhi~u huyen, 
qudn, thi xd, thanh. pho/thuoc tinh khac nhau" thi se d~n d~n each hi§u kh6ng 
chinh xac nhu tren. 

5. Truong hop sau khi Toa an th u Ii' don yeu cau mtr thu tuc phti san, 
nguoi n9P don tlii bo di khiing ro tlia chi thi Toa an dinh chi guii quyit phti san 
hay van tiin luinh' mti thil tuc phti san? 

Tra loi: 
Khoan 1 £)i~u 42 LPS quy dinh: trong thai han 30 ngay, k§ til ngay thu ly 

dan yeu c~u mo thu tuc pha san, Th:lm phan phai ra quyet dinh rna hoac khong 
mo thu tuc pha san, trir truong h9'P giai quyet pha san thea thu t~IC rut gon. 

Khoan 2 DiSu 42 LPS quy dinh: "Th:lm phan ra quyet dinh mo thu t~IC pha 
san khi doanh nghiep, hop tac xa m~t kha nang thanh toan". Khoan 5 quy dinh: 
"Toa an nhdn dan ra quyet dinh khong rna thu tuc phiz san neu xet thdy doanh 
nghiep, h9P tac xd kh6ng thuoc truong h9P quy dinh tai khoan 2 Didu nay". 

Khoan 1 Dieu 86 LPS guy dinh: "Kd tic ngay Toa an I7h6n dan ra quyet 
dinh mo thu tuc phiz san din truirc ngay ra quye! dinh tuyen bc5 doanh nghiep, 
hop tac xii phiz san, niu doanh nghiep, hop tac xii khong /776/ kha nang thanh 
toan thi Too an nhdn dan ra quyet dinh dinh chi ficin hanh thi. tuc pha san". 
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Nhu vay, sau khi Toa an thu ly don yeu c~u rna thu tuc pha san, nguoi nQP 
don bo di khong r6 dia chi thi Toa an khong th~ quyet dinh khong rna thu tuc pha 
san hoac quyet dinh dinh chi ti~n hanh thu tuc pha san vi khong co din cir phap 
ly. LPS cling khong quy dinh thu tuc tarn dinh chi giai quyet pha san nen Toa an 
phai tiep tuc ti~n hanh giai quyet pha san thea thu tuc chung. 

III. Vuo'ng mac lien quan d~n quy djnh ella Phap l~nh trinh tt!, thii tuc 
xem xet, quye! dinh ap dung cac bi~n phap xir Iy hanh chinh t~i TAND 
(Phap I~nh s6 09/2014) 

1. Co y kiEn neu: Khoan 2 J)i~u 4 Phtip I¢nh sa 0912014 quy dinb VKS 
tham gia cdc phien hop xet hoiin, mien, giiim, tam dink chi vi¢c chap hank 
quyEt tlinh tip dung bien phtip xu Iy himh chinh nhung tfli Chuong III cua 
Phiip I?nh lai khiing quy tljnh thiinh. phan tham gia cdc phien h op co VKS nen 
tren thuc Ii Toa an co thJ mai hoiic khiing moi VKS tham du: 

Tra loi: 

Khoan 2 DiSu 4 Phap lenh s6 09/2014 quy dinh: Vien hkm sat tham gia 
cac phien h9P; tham gia viecxet hodn, mien, giam, tam dinli chi viec chdp hanh 
quyet dinh ap dung bien phdpxie If; hanh. chinh thea quy dinh. cua Philp l¢nh nay. 

Nhu vay, d6i voi viec xet hoan hoac mien ap dung bien phap xu ly hanh 
chinh; xet giam thoi.han, tarri'jfinh chi hoac mien ch~p hanh phan thai gian ap 
dung bien phap xu lY hanh chinh con lai, Toa an khiing mit phien hop, Theo 
Phap lenh s6 09/2014, chi co cac phien hop sau: phien hop xem xet, quyet dinh 
ap dung bien phap xu ly hanh chinh; cac phien hop xern xet, giai quyet khi~u nai, 
ki~n nghi, khang nghi cac quyet dinh cua Toa an trong viec ap dung bi~n phap xu 
ly hanh chinh. 

D6i voi viec xet hoan hoac mien ap dung bien phap xu Iy hanh chinh; xet 
giam thai han, tam dinh chi hoac miSn chap hanh phan thai gian ap dung bien 
phap xu ly hanh chinh con lai, Phap lenh s6 09/2014 quy dinh Toa an thong bao 
cho VKSND cling c~p vS viec da thu ly h6 sa dS nghi (khoan 2 DiSu 26, khoan 3 
DiSu 27) va tnrong hop c~n thi~t thi VKS cling c~p co th~ tham gia y ki~n bang 
van ban truce khi Toa an ra quyet dinh (khoan 3 DiSu 26, khoan 3 DiSu 27). 

Quyet dinh vS viec hoan, rniSn chap hanh quyet dinh ap dung bien phap xu 
ly hanh chinh; Quyet dinh vS viec giam thai han, tarn dinh chi hoac miSn ch~p 
hanh phan thai gian ap dung bien phap xu ly hanh chinh con lai duoc gtri cho 
VKS cling c~p trong thai han 02 ngay lam viec, k~ til ngay ra quyet dinh (khoan 
6 DiSu 26, khoan 6 DiSu 27). VKS cling c~p co quyen khang nghi cac quyet dinh 
nay trong thai han 03 ngay lam viec, k~ til ngay Tea an c6ng b6 quyet dinh (cac 
khoan 4 va 5 DiSu 29, khoan 2 DiSu 30, khoan 2 DiSu 31). 

2. Co i kiEn tl~ nghi can quy dinlt VKS kiJm sat vi¢c thi hanh. cac quyEt 
dink tip dung hi¢n ph.ap xu Ii hanh' chinb cua Toa an 

Tra lc3'i: 

Quyet dinh ap dung cac bien phap xu ly hanh chinh dua vao tnrong giao 
duong, dira van co sa giao due b~t buoc, dua van co sa cai nghien bat buoc mac 
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NO'i nhiin: 
- Nhu kinh gui: 
- Die Yien tnrong YKSTC (dS b/c); 
- Die Le Hilu Th~, PYT VKSTC (dS b/c); 
- Die Tr~n Cong Phan,PVT VKSTC (dS b/e); 
- Luu: YT, Y14. 

du do TAND ban hanh nhung v~ ban chat la cac quyet dinh hanh chinh. Viec thi 
hanh cac quyet dinh nay kh6ng thuoc noi dung cong tac ki~ITI sat thi hanh an hinh 
sir, ki~11l sat thi hanh an dan sir, thi hanh an hanh chinh cua VKSND theo quy 
dinh cua Luat T6 chtrc VKSND 2014 va phap luat v~ thi hanh an hien hanh. 

Tren day 1a giai dap ITIQt s6 vuong mac v~ viec ap dung quy dinh cua phap 
luat dan su, t6 tung dan sir, t6 tung hanh chinh, pha san va ap dung bien phap xir 
ly hanh chinh t~i Toa an d~ cac VKSND nghien cuu, tham khao. Qua trinh thuc 
hien, neu c6 kh6 khan, vuong mac hoac can trao d6i, d~ nghi phan anh v~ 
VKSND t6i cao (Vu Phap ch~ va Quan ly khoa hoc) d~ huong din kip thai ~ 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
TỐI CAO 

-------- 

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

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

Số: 22/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

  

HƯỚNG DẪN 

MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC 
VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

Vụ án hành chính nói chung và vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực 
quản lý đất đai nói riêng là loại án mang tính chất đặc thù vì quan hệ giữa người 
khởi kiện với người bị kiện tuy bình đẳng về tố tụng trước Tòa án nhưng trong 
quan hệ hành chính thì người bị kiện là người quản lý, còn người khởi kiện là 
người bị quản lý. Mặt khác, người bị kiện trong vụ án hành chính thuộc lĩnh vực 
đất đai là người có chức vụ trong cơ quan quản lý nhà nước, nhiều trường hợp 
người bị kiện còn giữ chức vụ trong cơ quan Đảng như Thường vụ, Phó Bí thư 
huyện ủy, tỉnh ủy; do đó, khi giải quyết loại án này vừa phải đảm bảo tính thống 
nhất của pháp luật, vừa phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng để góp phần ổn định 
tình hình chính trị tại địa phương. Thực tế trong thời gian qua, chất lượng giải 
quyết nhiều vụ án hành chính về đất đai đã bảo đảm yêu cầu, tuy nhiên cũng có 
không ít vụ án còn nhiều sai sót, vi phạm nghiêm trọng, bị Hội đồng xét xử giám 
đốc thẩm tuyên sửa, hủy án để giao về xét xử lại dẫn đến vụ án bị kéo dài. 

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nhằm 
nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong 
lĩnh vực đất đai, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn toàn Ngành một số nội 
dung sau: 

I. Về đánh giá việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình kiểm sát 
việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai 

1. Về xác định thời hiệu khởi kiện 

Khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thường là 
khiếu nại kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm nên khi kiểm sát việc giải quyết 
các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai cần chú ý đến việc xác định thời hiệu 
khởi kiện theo quy định tại Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (01 năm 
kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; 
quyết định giải quyết khiếu nại). Trong đó, việc xác định thời điểm nhận được 
quyết định hành chính thông qua các hình thức giao nhận trực tiếp; nhận qua 
đường bưu điện; nhận qua chính quyền địa phương cần căn cứ vào các tài liệu như 
biên bản giao nhận, dấu bưu điện... Trường hợp không nhận được quyết định hành 



chính thì thời điểm được tính từ khi người khởi kiện biết được có quyết định đó 
như: số; ngày; tháng; năm; cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định, nội 
dung của quyết định mà quyết định đó làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của họ. 

2. Về xác định đối tượng khởi kiện 

Đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm 
các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến hoạt động quản lý nhà 
nước về đất đai. Việc xác định đối tượng khởi kiện là một trong những nội dung 
quan trọng khi kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai; 
trong đó, cần chú ý một số nội dung sau: 

- Hành vi hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết 
vụ án hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có 
thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao 
thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ theo quy định của pháp luật. Việc xác định hành vi hành chính khi nào là 
của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý 
hành chính nhà nước, khi nào là của người có thẩm quyền trong cơ quan hành 
chính nhà nước và khi nào là không thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải căn cứ vào 
quy định của pháp luật về thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, 
người có thẩm quyền trong cơ quan; thời hạn thực hiện đối với nhiệm vụ, công vụ 
đó và phân biệt như sau: 

Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
cụ thể là của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện 
quản lý hành chính nhà nước, nhưng do người trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện 
theo sự phân công hoặc ủy quyền, ủy nhiệm thì hành vi đó là hành vi hành chính 
của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý 
hành chính nhà nước mà không phải là hành vi hành chính của người đã thực hiện 
hành vi hành chính đó. 

Ví dụ: Theo quy định của pháp luật đất đai thì hồ sơ chuyển đổi quyền sử 
dụng đất nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Ông Nguyễn Văn A đã nộp 
hồ sơ xin chuyển đổi quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân xã X theo đúng quy 
định, nhưng bà Trần Thị C là cán bộ nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã X đã trả 
lại hồ sơ cho ông A và không nêu lý do của việc trả lại hồ sơ đó. Trong trường hợp 
này, việc trả lại hồ sơ cho ông A là hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân xã X 
mà không phải là hành vi hành chính của bà Trần Thị C. 

- Đối với đối tượng khởi kiện là quyết định hành chính, cần phân biệt quyết 
định hành chính bị khởi kiện với quyết định hành chính mang tính nội bộ của cơ 
quan tổ chức như sau: 

+ Quyết định hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức là quyết 
định không trực tiếp xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mà 



chỉ mang tính chỉ đạo, điều hành, như: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết dứt điểm khiếu nại 
của đương sự... 

+ Quyết định hành chính bị kiện là quyết định mà cá nhân, cơ quan, tổ chức 
cho rằng quyết định hành chính đó xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ, 
như: Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, Quyết 
định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... 

- Đồng thời, cần xác định quyết định hành chính bị kiện là quyết định có nội 
dung làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đó 
có thể là quyết định mang tính tổng thể, nhưng có danh sách kèm theo hoặc có bản 
quy định chi tiết đối với từng hộ gia đình, cá nhân kèm theo, qua đó xác định được 
cụ thể quyền và lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình bị xâm phạm thì 
họ có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với phần xác định cụ thể đó (tham 
khảo Án lệ số 10/2016/AL theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao). 

Ví dụ: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với những hộ 
gia đình tại xã X, có đất bị thu hồi làm Dự án, có nội dung: đất sản xuất nông 
nghiệp là 100.000đ/m2, đất thổ cư là 1.000.000đ/m2 tổng cộng số tiền là 500 tỷ 
đồng, nhưng không nêu cụ thể số tiền bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ gia đình, thì 
không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. 

Cũng với Quyết định trên, nhưng có danh sách từng hộ gia đình, cá nhân 
kèm theo, trong đó nêu rõ gia đình ông A được bồi thường 1 tỷ đồng cho 2.000 m2 
đất, bà B được bồi thường 50.000.000 đồng cho 300 m2 đất…, thì những phần chi 
tiết đó của Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là đối tượng khởi 
kiện vụ án hành chính. 

- Việc xác định quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện của vụ án hành 
chính còn là căn cứ để xác định các quyết định hành chính có liên quan đến quyết 
định hành chính bị khởi kiện cần được xem xét, giải quyết theo hướng dẫn tại tiểu 
mục 5 mục V Công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân 
tối cao thông báo giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, hành chính: Trong quá 
trình xét xử, Hội đồng xét xử có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp đối với tất cả 
các quyết định hành chính có liên quan đến quyết định hành chính bị khởi kiện mà 
không phụ thuộc vào việc các quyết định này còn hay hết thời hiệu khởi kiện. 

Ví dụ: Người khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông N, 
Quyết định giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện và 05 Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất được cấp 05 người con của ông N; hủy Quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Bản án sơ thẩm 
quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của người khởi kiện đối với Quyết định cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho 



ông N và Quyết định giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện do đã hết 
thời hiệu khởi kiện là không đúng với nội dung hướng dẫn đã viện dẫn ở trên. Mặt 
khác, Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét tính hợp pháp của việc cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho ông N nên không có cơ sở đánh giá tính hợp pháp của 
05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 05 người con của ông N và 
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 

3. Về xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có 
đơn khởi kiện 

Khi kiểm sát việc thụ lý vụ án hành chính cần xem xét có hay không việc 
đương sự vừa khởi kiện vụ án hành chính vừa khiếu nại đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo nhưng Tòa án vẫn thụ lý. Theo đó, cần xem 
xét nội dung đơn khởi kiện của đương sự có cam đoan về việc không đồng thời 
khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hay không (theo quy định 
tại điểm g khoản 1 Điều 118 Luật Tố tụng hành chính năm 2015). Đồng thời, xem 
xét việc Tòa án có tiến hành xác minh, thu thập tài liệu về việc đương sự có đồng 
thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết không. Từ đó có căn cứ xác 
định việc khởi kiện của đương sự đảm bảo về điều kiện khởi kiện vụ án theo quy 
định của pháp luật. 

4. Về thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng pháp luật của Tòa án 

- Khi kiểm sát việc thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án, Kiểm sát viên cần 
nghiên cứu kỹ hồ sơ để đánh giá xem việc thu thập chứng cứ của Tòa án có khách 
quan, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định không. Trong đó, cần lưu ý trường 
hợp: trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án yêu cầu đương sự cung cấp tài liệu, 
chứng cứ nhưng đương sự chưa cung cấp mà không có lí do chính đáng; sau đó, 
khi Tòa án đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử thì đương sự cung cấp tài 
liệu, chứng cứ đó cho Tòa án; nhưng Hội đồng xét xử vẫn sử dụng làm chứng cứ 
để giải quyết vụ án. Đây là những vi phạm thường gặp của Tòa án trong quá trình 
giải quyết vụ án gây ảnh hưởng đến quyền lợi của một trong các bên đương sự. 
Kiểm sát viên khi phát hiện vi phạm này phải kịp thời yêu cầu hoặc kiến nghị đối 
với Tòa án. 

- Đối với việc giải quyết vụ án hành chính ở cấp phúc thẩm, cần yêu cầu Tòa 
án thu thập cả những chứng cứ mà ở cấp sơ thẩm, Kiểm sát viên đã yêu cầu nhưng 
Tòa án không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ mà xét thấy cần thiết cần tiếp 
tục thu thập làm cơ sở để giải quyết vụ án. 

- Khiếu kiện liên quan đến đất đai thường phức tạp, kéo dài nên khi nghiên 
cứu hồ sơ vụ án, áp dụng pháp luật, Kiểm sát viên cần chú ý đến thời điểm ban 
hành quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính bị khiếu kiện để từ đó xác 
định văn bản pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm đó để đánh giá tính có căn 
cứ, hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính. Về nguyên tắc chung 
khi áp dụng văn bản pháp luật theo quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản 



quy phạm pháp luật năm 2015: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ 
thời điểm bắt đầu có hiệu lực; Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với 
hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp 
văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”. 

II. Những lưu ý đối với một số loại án cụ thể 

1. Đối với vụ án hành chính về thu hồi đất 

* Khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính liên quan đến thu hồi đất 
cần xem xét về thẩm quyền thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất; xác định các 
trường hợp thu hồi đất; căn cứ pháp lý để cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết 
định thu hồi đất. Cụ thể: 

- Khi xác định thẩm quyền thu hồi đất cần căn cứ vào quy định tại Điều 66 
Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, nội dung cần chú ý: Đối với trường hợp trong 
khu đất thu hồi gồm đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, đất của tổ 
chức thì thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, quyết định hành 
chính do Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành phải được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy 
quyền bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định thu hồi đất. Nếu không 
có ủy quyền bằng văn bản thì quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện 
được xem là trái về mặt thẩm quyền. 

- Khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến thu hồi 
đất, cần lưu ý một số vi phạm phổ biến từ đó có căn cứ đánh giá tính hợp pháp của 
quyết định hành chính, hành vi hành chính về thu hồi đất. Cụ thể: 

+ Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi theo quy định Điều 67 
Luật Đất đai năm 2013; 

+ Không công khai phương án đền bù, tái định cư; 

+ Thu hồi đất không đúng đối tượng, không đúng với quy hoạch sử dụng 
đất, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được xét duyệt: Trong thực tế thường xảy ra 
trường hợp thu hồi đất vượt quá quy hoạch sử dụng đất thực hiện dự án được phê 
duyệt. Để phát hiện vi phạm này cần nghiên cứu kĩ quy hoạch sử dụng đất của cấp 
có thẩm quyền như: Căn cứ lập quy hoạch, nội dung quy hoạch, thẩm định phê 
duyệt quy hoạch, báo cáo thực hiện quy hoạch và đặc biệt nghiên cứu kĩ bản đồ địa 
chính để xác định chênh lệch về diện tích đất thu hồi so với diện tích đất trong quy 
hoạch hoặc phát hiện việc diện tích bằng nhau nhưng sai vị trí quy hoạch được 
duyệt. 

+ Sai lệch hồ sơ, vị trí đất thu hồi trên thực địa: Việc xác định đúng loại đất, 
vị trí đất bị thu hồi có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư. Để phát hiện vi phạm trong trường hợp này, Kiểm sát 
viên cần chú ý: 



Đất thu hồi có các loại giấy tờ của Nhà nước ta trong các thời kì hoặc giấy tờ 
của cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp mà người sử dụng đất không thuộc 
diện bị nhà nước truất quyền và họ đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp; 
hoặc người nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất trên nhưng chưa làm thủ 
tục sang tên theo quy định của pháp luật, có các loại giấy tờ quy định tại Điều 50 
Luật Đất đai năm 2003 hoặc Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, thì phải nghiên cứu 
kĩ hồ sơ địa chính trong đó đặc biệt chú ý đến sổ địa chính, bản đồ địa chính, bản 
đồ giải thửa, nội dung giấy tờ của chế độ cũ... làm cơ sở cho việc bồi thường đúng 
diện tích, vị trí, loại đất. Trường hợp không có các loại giấy tờ như đã nêu trên và 
không có tên trong sổ địa chính thì phải xem xét đến nguồn gốc, quá trình sử dụng 
đất, việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; xem xét việc người sử dụng đất bị thu 
hồi có vi phạm pháp luật về đất đai hay không. 

* Đối với vụ án hành chính liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất, khi xem xét 
thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tiến hành cưỡng chế cần căn cứ quy định tại Điều 
71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi 
tắt là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). Kiểm sát viên cần xem xét nội dung của 
quyết định cưỡng chế, diện tích đất bị cưỡng chế thu hồi có đúng với diện tích ghi 
trong quyết định thu hồi đất. Cụ thể, theo quy định pháp luật, cưỡng chế thực hiện 
quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy 
ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi 
và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết 
phục; 

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết 
công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân 
cư nơi có đất thu hồi; 

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi 
hành; 

- Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết 
định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối 
không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì 
Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản. 

2. Đối với vụ án hành chính về bồi thường khi thu hồi đất 

Đây là trường hợp phổ biến mà đương sự khởi kiện khi bị thu hồi đất. 

- Khi xem xét về trình tự, thủ tục bồi thường khi thu hồi đất, cần lưu ý: Để 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định của pháp luật phải xác 
định mục đích thu hồi, diện tích, loại đất, tài sản có trên đất có phù hợp với Giấy 



chứng nhận quyền sử dụng đất; biên bản kiểm kê tài sản; bảng giá đất của địa 
phương và các văn bản của địa phương về chính sách đối với hộ gia đình, cá nhân 
khi có đất bị thu hồi để thực hiện dự án hay không. Đồng thời, phải xem xét để làm 
rõ nguồn gốc đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trường hợp chưa được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có đủ điều kiện để được cấp Giấy 
chứng nhận không, để đối chiếu với phương án đền bù xem có phù hợp hay không. 

- Khi đánh giá về nội dung của phương án bồi thường, cần xem xét lại vị trí 
từng loại đất trên thực địa có đúng với vị trí loại đất ghi trên Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Trường hợp nhà và tài sản khác có diện tích không đúng vị trí 
ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải điều chỉnh lại vị trí đúng 
theo thực tế sử dụng để áp dụng chính sách bồi thường khi thu hồi đất. Trong 
trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền không điều chỉnh lại vị trí nhà mà vẫn áp 
dụng vị trí ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để áp giá bồi thường là 
không đúng quy định của pháp luật. 

Kiểm sát viên cần chú ý làm rõ các lý do mà người khởi kiện đưa ra để lý 
giải cho việc không đồng ý với phương án bồi thường và những ý kiến phản biện 
của người bị kiện, để từ đó xác định tính hợp lý của yêu cầu khởi kiện. 

3. Đối với vụ án hành chính khởi kiện quyết định xử phạt hành chính đối với 
hành vi lấn chiếm đất công 

Hiện nay, không có quy định nào về khái niệm đất công, đất công cộng. Tuy 
nhiên, có thể hiểu, về bản chất thì đây đều là đất do Nhà nước quản lý, nhưng thực 
tế khác nhau rất nhiều về mục đích sử dụng. Đất công cộng là đất chỉ sử dụng vào 
mục đích công cộng như đường, công viên, vỉa hè, sông suối... còn đất công có 
nghĩa rộng hơn, ngoài các mục đích là đất công cộng nó còn bao gồm tất cả các 
mục đích khác như đất xây dựng các công trình nhà nước, đất quốc phòng, đất an 
ninh, đất nghĩa trang, đất chưa sử dụng, các quỹ đất được Nhà nước xác lập quản 
lý bằng văn bản... 

Điểm d khoản 2 điều 10 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các loại đất 
công cộng và Điều 3 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sau đây gọi tắt 
là Nghị định số 102/2014/NĐ-CP) thì hành vi lấn đất là việc người đang sử dụng 
đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất. 
Hành vi chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết 
thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả 
lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai. 

Trong trường hợp này, điều cần lưu ý là xác định mục đích sử dụng đất mà 
người sử dụng lấn, chiếm là gì để đưa ra xem xét mức xử phạt hành chính tương 



ứng và yêu cầu họ thực hiện khắc phục hậu quả hay không; buộc khôi phục lại tình 
trạng ban đầu của đất có mang tính khả thi hay không. 

Đất lấn chiếm, sử dụng trái phép là đất chưa được cấp, không thuộc quyền 
sử dụng của hộ gia đình nào và hiện nay đang thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân 
xã, vì vậy đây cũng được xác định là lấn chiếm đất công. Tuy nhiên, do Luật Đất 
đai năm 2013 và Nghị định số 102/2014/NĐ-CP không có quy định về khái niệm 
đất công và hành vi lấn chiếm đất công mà chỉ quy định về mục đích sử dụng đất, 
đất thuộc quỹ đất công ích xã, phường, thị trấn và hành vi lấn chiếm đất với mục 
đích là đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp nên trong quá trình kiểm sát 
việc giải quyết vụ án, cần xem xét việc cơ quan có thẩm quyền có xác định một 
cách chính xác về mức xử phạt đúng với mục đích sử dụng đất mà người thực hiện 
hành vi lấn chiếm và sử dụng trái phép hay không. 

4. Đối với vụ án hành chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất 

- Trong những vụ án hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, việc đánh giá các tài liệu, chứng cứ về nguồn gốc, quá trình sử dụng 
đất có ý nghĩa quan trọng. Trong đó cần lưu ý về giá trị pháp lý của Sổ mục kê, Sổ 
kiến điền lập trước ngày 18/12/1980. 

Khoản 15 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Sổ mục kê đất đai là sổ 
được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi các thửa đất và các thông tin 
về thửa đất đó”. Sổ mục kê là bộ phận cấu thành hồ sơ địa chính. 

Luật Đất đai năm 2013 lại không quy định về sổ mục kê đất đai. Tuy nhiên, 
theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân 
đang sử dụng đất ổn định mà có tên trong sổ mục kê lập trước ngày 15/10/1993 
(giấy tờ khác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 
100 của Luật Đất đai năm 2013 có tên người sử dụng đất) thì được cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và 
không phải nộp tiền sử dụng đất. Như vậy, chỉ hộ gia đình, cá nhân có tên trong sổ 
mục kê lập trước ngày 15/10/1993 đang sử dụng đất ổn định mới là đối tượng được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT thì sổ mục kê 
đất đai được lập để liệt kê các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành 
thửa đất theo kết quả đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa 
đất trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã. Nội dung sổ mục kê đất đai gồm số 
thứ tự tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính; số thứ tự thửa đất, đối tượng 
chiếm đất không tạo thành thửa đất; tên người sử dụng, quản lý đất; mã đối tượng 
sử dụng, quản lý đất; diện tích; loại đất (bao gồm loại đất theo hiện trạng, loại đất 
theo giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, loại đất theo quy hoạch sử dụng đất đã 
được phê duyệt). Sổ mục kê đất đai được lập dưới dạng số, lưu giữ trong cơ sở dữ 



liệu đất đai, được in cùng với bản đồ địa chính để lưu trữ và được sao để sử dụng 
đối với nơi chưa có điều kiện khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai. 

Quá trình nghiên cứu vụ án, Kiểm sát viên cần phải xem xét và đánh giá một 
cách toàn diện trên cơ sở tài liệu, chứng cứ các bên đương sự xuất trình, Tòa án thu 
thập được và kết quả tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ án để xác định sổ 
mục kê có phải là căn cứ xác định quyền sử dụng đất hay không. 

- Cần lưu ý một số vi phạm thường gặp, là căn cứ để đánh giá tính hợp pháp 
của hành vi hành chính, quyết định hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Cụ thể: 

+ Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền từ chối cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất với lý do đất do nhà nước quản lý, cần căn cứ Điều 36 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất mà trước đây cơ quan nhà nước đã có quyết định quản lý đối 
với đất đai, tài sản đó trong quá trình thực hiện chính sách quản lý của nhà nước 
nhưng thực tế nhà nước chưa thực hiện quyết định thì người đang sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng và được xem xét cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 
định của pháp luật. 

Như vậy, đất có quyết định quản lý của nhà nước nhưng chưa thực hiện, 
người dân vẫn quản lý, sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh 
chấp thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hành vi của Ủy ban 
nhân dân từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này là 
không đúng quy định pháp luật. 

+ Trường hợp Ủy ban nhân dân từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất khi người sử dụng đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, phù hợp với quy 
hoạch và không có tranh chấp. 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có nhà ở tuy không có giấy 
phép xây dựng nhưng ở ổn định trước ngày 15/10/1993 và không thuộc trường hợp 
lấn, chiếm đất và Ủy ban nhân dân xã xác nhận đất không có tranh chấp, phù hợp 
quy hoạch và chưa có quyết định thu hồi đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Việc Ủy ban nhân dân từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất trong trường hợp này là không đúng quy định pháp luật. 

5. Đối với vụ án hành chính khởi kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất 
đai 

- "Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng 
đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai". Theo đó, chỉ những tranh chấp 
xác định ai là người có quyền sử dụng đất (gồm cả việc tranh chấp ranh giới giữa 



các thửa đất) mới là tranh chấp đất đai. Việc xác định tranh chấp nào là tranh chấp 
đất đai rất quan trọng, vì thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai và tranh chấp liên 
quan đến đất đai là khác nhau. Vì vậy, khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành 
chính khởi kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, cần phân biệt những tranh 
chấp không phải là tranh chấp đất đai như: tranh chấp về giao dịch (mua bán) 
quyền sử dụng đất, nhà ở; tranh chấp về di sản thừa kế là quyền sử dụng đất; tranh 
chấp tài sản chung là quyền sử dụng đất giữa vợ chồng khi ly hôn. 

- Khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính khởi kiện quyết định giải 
quyết tranh chấp đất đai cần chú ý đến thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. 
Trong thực tế có tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Tòa án nhưng Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân lại thụ lý giải quyết và ban hành quyết định (quyết định giải 
quyết tranh chấp đất đai, quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung giải quyết 
tranh chấp đất đai) là trái thẩm quyền. 

Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, Điều 203 Luật Đất đai năm 
2013 quy định: Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và 
tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết theo thủ tục 
tố tụng dân sự. Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số loại 
giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai theo hướng mở rộng thẩm quyền 
giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án (so với quy định tại Điều 50, Điều 136 
Luật Đất đai năm 2003). 

Đối với tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật 
Đất đai năm 2013 thì đương sự được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết 
tranh chấp đất đai theo quy định sau đây: Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp 
tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Đây là nội dung quy 
định mới, hết sức quan trọng của Luật Đất đai năm 2013 so với quy định của Luật 
đất đai trước đây về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Với quy định này, 
Luật Đất đai năm 2013 đã mở rộng thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết 
tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Đối với tranh 
chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các 
loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 theo các quy định 
trước đây của pháp luật đất đai chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp có thẩm quyền, thì nay Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải 
quyết và đương sự có quyền lựa chọn một trong hai chủ thể trên để giải quyết theo 
quy định của pháp luật. 

- Về xác định căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng đất 



Theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, tranh chấp đất đai 
trong trường hợp các bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận hoặc không có 
một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 
18 của Nghị định này thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa theo các 
căn cứ sau: a) Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh 
chấp đất đai đưa ra; b) Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng 
ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân 
khẩu tại địa phương; c) Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh 
chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt; d) Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước; đ) Quy định 
của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. 

Việc giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất hoặc không có giấy tờ khác thì chủ yếu phụ thuộc vào chứng cứ về nguồn 
gốc và quá trình sử dụng do các bên tranh chấp đưa ra. Do không có giấy tờ về 
quyền sử dụng đất nên các đương sự phải cung cấp được chứng cứ nguồn gốc và 
quá trình sử dụng đất của mình. Do đó, quá trình kiểm sát giải quyết vụ án hành 
chính cần xem xét một cách cụ thể các tài liệu do đương sự cung cấp, đánh giá 
chứng cứ cần mang tính khách quan, toàn diện. 

6. Đối với vụ án hành chính khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại về đất 
đai 

Đối với vụ án hành chính khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại về đất 
đai cần chú ý một số vi phạm thường gặp như sau: 

- Vi phạm về nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (vượt 
quá thẩm quyền nội dung theo quy định pháp luật) 

Tại Khoản 2 Điều 40 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: 

“Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có các nội dung sau: 

a)... 

h) Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. 
Trường hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì yêu cầu người có quyết định 
hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ 
quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại”. 

Như vậy, đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì người có thẩm 
quyền ban hành quyết định không có thẩm quyền trực tiếp sửa đổi hay hủy bỏ toàn 
bộ hay một phần quyết định hành chính; chấm dứt hành vi vi phạm hành chính mà 
chỉ yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại sửa 
đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành 
chính đó. Trong trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung về việc 



trực tiếp sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính thì 
Kiểm sát viên cần phân tích và đánh giá về thẩm quyền ban hành quyết định, từ đó 
đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. 

- Đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn 
ban hành quyết định giải quyết lại 

Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định quyết định giải quyết khiếu nại 
lần hai là quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật thì người khiếu nại 
không có quyền khiếu nại tiếp theo và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
không có thẩm quyền giải quyết đối với loại đơn này. Trong trường hợp Ủy ban 
nhân dân cấp trên trực tiếp vẫn thụ lý giải quyết là vi phạm thẩm quyền về mặt nội 
dung vì vậy cần đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy quyết định hành chính của Ủy 
ban nhân dân cấp trên trực tiếp bị khởi kiện vì luật quy định không được thụ lý và 
giải quyết. 

- Đã hết thời hiệu khiếu nại nhưng vẫn thụ lý, giải quyết 

Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định thời hạn khiếu nại là 90 ngày kể 
từ ngày nhận được quyết định hành chính, trừ trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch 
họa, đi công tác, học tập nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời 
gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Vì vậy, Kiểm sát viên cần xem 
xét cả về thời hiệu khiếu nại, nếu hết thời hiệu khiếu nại nhưng Ủy ban nhân dân 
vẫn thụ lý và giải quyết là trái với quy định về mặt thẩm quyền, cần đề nghị Hội 
đồng xét xử tuyên hủy quyết định hành chính. 

- Áp dụng văn bản chưa có hiệu lực để giải quyết 

Thực tế có nhiều vụ án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân áp dụng văn bản pháp 
luật để giải quyết vấn đề xảy ra vào thời điểm văn bản chưa có hiệu lực và văn bản 
đó không có hiệu lực hồi tố là vi phạm quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm 
pháp luật quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015. Nếu phát hiện vi phạm này, Kiểm sát viên cần đề nghị Hội đồng xét xử hủy 
quyết định hành chính. 

Trên đây là Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc 
giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai, đề nghị các Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quán triệt và triển khai Hướng dẫn này; kịp thời báo cáo những vướng mắc 
phát sinh trong quá trình nghiên cứu, vận dụng và thực hiện về Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao (Vụ 10) để trao đổi, hướng dẫn./. 
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VJ:¢N KIEM SAT NIlAN DAN CONG HOA xA HOI cmr NGHIA VJ:¢T NAM 
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. ~ -' \ i DONG V,£\N 8Fi\J WONG D~ 
S'~~;Jf.9-N'II'itJa:£J ~p h8 SO' ki~m sat vi~c giai quyet cac vu, vi~c dan s,! 

Biz N9i, ngay 22 thdng 5 ndm 2014. 

BS thuc hien t5t chirc nang kiem sat viec tuan thea phap luat thea 
quy dinh cua BQ luat T5 =s d~n su sua d&i" b& sung nam 2011, (sau day 
goi Hit la BLTTDS),' Quy che ve cong tac kiem sat viec giai quyet cac vu, 
viec dan su, Vu 5 - Vi~n ki~m sat nhan dan t6i cao hirong dan viec l~p h6 
s9' kiem sat viec giai qUY.~t cac vu, viec dan su, hon nhan va gia dlnh (goi 
tat 18. vu, viec dan sir) de thuc hien thong nhat trong nganh Kiem sat nhu 
sau: 

.. 

I. NHifNG V.AN DE CHUNG vE L~P HO SO 
1. Muc dich: 

, - Phuc vu cong taco ki@m sat giai quyet cac vu, vi~c dansir cua Vien 
kiem sat cac cap thea quy dinh cua BL TTDS. T~lO su thong nhat trong nhan 
thirc va tac nghiep cua Ki@m sat vien, KiSrn tra vien, chuyen vien (sau day' 
goi t~t la cap b9, Ki@m sat vien) trong qua trinh thirc hien nhiern \,\1 kiem 
sat giai quyet doi voi vu, viec dan S\T cu the diroc phan cong . 

- Tren ca sa kSt qua nghien CUu, trich ghi tai lieu trong h6 sa VU, viec 
dan sir, giup cho can bo, KiSm sat vi en nb ch~c cac 'thu tuc t5 tung 'foa an 
dff ap dung va cac clnrng cir, noi dungvuviec dan SlJ. Qu,!- do can bQ"Ki@m 
sat vien, Lanh dao dan vi co can cir de the hien ro quan diem trong kiem sat 
giai quyet vu, viec dan sir truce, trong va sau khi tham gia phien toa, phien " ." hQP, gop phan nang cao chat hrong, hieu qua cong tac kiem sat giai quyet 
cac V\1, viec dan sir. 

- Phuc vu cong tac kiem tra, thanh tra cua Vien kiem sat c~p tren d6i 
voi Vien kiem sat cap duoi; phuc vu cong tac quan ly, chi dao, danh gia 
chat hrong cong viec cua Lanh dao dan vi d5i voi can bQ, KiSrn sat vien khi 
thirc hien nhiem vu duoc giao. 

- Gop phan thuc hi~n t5t ,nhi~m vu luu tm h6 sa the? quy dinh; phuc 
vu cong tac nghien ctru, tong ket, rut kinh nghiem trong kiem sat giai quyet 
vu, viec dan S\I khi can thiet. 
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" A 2. Yeu cau: 
, , - Ho sa kiem sat phai phan anh tinh khach quan, trung thirc cac tai 

lieu co trong h6 sa do Toa an l~p; phan anh cac tac nghiep cua can bo, KiSm 
sat vien, y ki~n chi dao cua Lanh dao dan vi tir khi ki@m sat thu ly d~n khi 
kSt thuc kiem sat giai quyet, 



Bao cao kSt qua nghien ciru h6 sa phai vien d§n r5 can cir phap luat 
(neu ap dung quy dinh trong BQ luat, Luat thi chi d.n neu r5 diSu, khoan; 
con ap dung quy dinh ~rong v~ ban huang d§n phap luat nhir Thong nr, 
Nghi quyet cua HQi dong Tham phan ... thi phai trich nguyen van dieu, • 
khoan cua van ban phap luat do). 

II. HO sa KIEM SAT 0 cAc GIAI I>O~ TO TVNG 
1. H6 SO' ki~m sat giii quy~t Vl]. an dan sl}' 
1.1. H6 so ki~m sat iJ cftp SO' tbAm: 

, a) Truirng hop Vifn kiim sat tham gia phien toa, h6 sa kiem sat 
gom cac tai lieu sau: 

Tap 1: Cac thu tuc t6 tung cua vu an (duoc s~p sSp thea trinh tv thoi 
gian), bao g6m: 

- Thu D:IC t6 tung do Toa an gui ban chinh cho Vien kiem sat theo quy 
dinh cua BQ lu~t TTDS nhir: Thong bao vS yi~c thu ly vu an (DiSu 174 
BLTTDS); Quyet dinh dua vu an ra xet xu (Dieu 195 BLTTDS); 

- Cac thu tuc t6 tung khac nSu co nhir: Van ban tra lai dan khoi kien 
(DiSu 168 BL1TDS); QuySt djnh giai CI,uy@t khieu nai v~ viec tra lai dan 
khoi kien (Dieu. 170 BL TTDS); Quyet dinh chuyen vu an (Dieu 37 
BLTTDS); Quyet djnh tach, nh?P vu an (Bieu 38 !3L~DS); Quyet djnh ap 
dung, thay doi hoac huy bo ap dung bien phap khan cap tam thai (Dieu 123 
BL TTDS); Quyet dinh hoan phi en toa (Dieu 208 BL TTDS); Thong bao 
khang cao (Dieu 249 BL TTDS); 

- H6 sa c~p nao kiSm sat giai quyet, c~p do co trach nhiem lap. H6 sa 
kiSm sat giai quyst vu an dan sir; h6 sa !<iSm sat giai quyet viec clan ~\l' co 
yeu cau ve noi dung khac nhau, nhung deu phai dam bao hinh thirc, bo C\lC 
va noi dung nhir sau: 

V~ hinh thirc: Bia h6 sa va cac thong tin ghi tai trang 1, trang 2, trang 3 
bla h6 sa thea m~u huong d§n chung cua nganh. Tai lieu kill kSt thuc chuyen 
hru trfr duoc danh s6, dong d~u but luc cua Vien kiem sat 6 ~oc phai phia tren 
cung cua rung trang, thea tlur tv ill trang so 01 cua t~p Olden trang cuoi cling 
cua t~p cuoi cling. Nguoi l~p h6 sa ghi ngay, thang, nam kSt thuc, co chfr ky, 
ghi r5 ho va ten. 

v~ bB Cl].C: Cac tai lieu co trong h6 sa duoc phan thanh tung t~p va 
duoc s~p xsp thea trinh tv thai gian: 

vs n~i dung: Phan anh trung thuc tai lieu .trong hE> sa do Toa an lap, 
do duong sir cung cap va cac tac nghiep cua Kiem sat vien; phan anh viec 
tuan thea phap lu~t to 1\ffig cua co quan tien hanh .to tung, ngiroi tien hanh 
to tung, nguoi tham gia to tung; cac chimg cu t~e hien noi dung vu, viec 
dan S\I; cac tai lieu clnrng cir chirng minh quan diem cua cac ben duong sir; 
cac yeu c§.u cua nguoi y~u c§.u ... thong qua viec trich ciru hoac sao ,ch\lp tai 
lieu, Truong hQJJ can thiet can bo, Kiem sat vien co the minh hoa bang bieu 
do, sa d9 ve moi quan h~ giira cac dirong S\I, nguoi So q-qyeI2, nghia vu lien 
quan; doi nrong tranh chap va giai quyet tranh chap de de nhan biet, so 
sanh. 
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- Cac thu tuc t6 tung khac BL TTDS khong quy dinh Tea an phai gtri 
cho Vien kiem s'at nhung th~y c~n thiS~ phai photo nhir: . Quyet dinh uy thac 
thu thap chirng cir; Quyet dinh tnrng cau giam dinh; Quyet dinh dinh gia tai 
san ... ; 

:I 
- Bien ban ban giao h6 so vu an; Th6ng ke tai lieu trong h6 so vu an. 
- Quyet dinh phan cong KiSm sat vien . 
- Ban an (DiSu,241 BLTTDS) hoac Quyet dinh cong nhan S,! thoa 

thuan cua duong su (Dieu 187 BL TillS), Quyet dinh dinh chi, Quyet dinh tam 
dinh chi giai quySt vu an (DiSu 194 BL TIDS) nSu co. 

- PhiSu ki@rn sat do can bQ, KiSrn sat vien lap. 

Tap 2: Cac tai lieu chimg CLr (photo), diroc sip xep thea thir tu gom: 
Tai lieu nguyen dan; tai lieu bj dan; tai lieu ngiroi co quyen 19'i va nghia vu 
lien quan; tai lieu co quan, to chirc xa hoi ca nhan cung cap ... co gia tri 
trong viec xac dinh noi dung khoi kien; viec thirc hien quyen va nghiavu 
cua cac duong sir v~ hoat dong thu thap chirng ctr cua Toa an. .. rna Kiem 
sat vien thay can thiet phai photo (Vi du: Doi voi vu an tranh chap quyen sir 
dung d~!, tranh c,h~p, chia thira kS ~~n ~iSt phai photo tai lieu thS hien 
nguon goc, thira dat, ho so, dang ky cap giay chirng nhan quyen su dung dat; 
viec chuyen nhirong quyen sir dung ,dat nhir hop qong tang cho, di chuc 
chia thira ke ... ; Bien ban dinh gia, tharn dinh tai cho; Tai lieu chirng ctr do 
co quan chirc nang cung cap, phuc dap yeu c~u cua Toa an ... ) 

Tap 3: Tai lieu do Vien kiem sat ban hanh va do can bQ, KiSm sat 
vien l?p, bao gom: 

- Tai lieu trich CUu (can trich ghi tom tit nhtrng noi dung chinh cua 
cac tai lieu quan trong trong h6 so vu an dan su. KSt qua trich ciru phai thS 
hien duoc ten tai lieu, ngay ... thang ... nam lap; noi dung trich ciru; so but 
luc tai lieu) thea thir tv sau: 

Tai lieu nguyen dan; 
Tai lieu bi dan; 
Tai lieu ngiroi co quyen loi, nghia vu lien quan ... ; 
Cac tai lieu lien quan khac thay ck thiet ... 
- Bao cao kSt qua nghien ciru h6 so vu an dan su (do can bQ, KiSm 

sat vien true tiSp nghien ciru l?p dS bao cao, dS xu~t quan diSm giai quyet 
vu an voi Lanh dao dan vi; y kien Lanh dao dan YD. 

- Dir ki@n noi dung Kiem sat vien ck hoi tai phien toa . 

- Ban phat bi~u y kiSn cua Ki~rn sat vien tai phi en toa (bao gom ban 
du thao va ban co chtr ky dong d~u giri cho Toa an sau phien toa). 

- B lit ky phien tea; 

- Bao cao kSt qua kiSm sat xet xu so tham; 
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- Khang nghi phuc th~rn hoac kiSn nghi; bao cao Vien kiSrn sat c~p 
tren khang nghi phuc tham; cac tai lieu do Vien kiem sat yeu c~u cac co 
quan, t6 chirc cung c~p clnrng cir lam co SO' cho viec khang nghi (neu co). 

Tap 4: Cac tal lieu khac Vien kiSrn sat tiep nhan (neu co) nhu: dan 
khiSu nai cua duong S\I, tal lieu do cac nganh, cac c~p, t6 chirc xa hoi va y 
kien nguoi lien quan phan anh, kien nghi v@ viec giai quySt vu an ... 

b) Truong hop Viin kiim sat khiing tham gia phien toa: 
Tap 1: Cac tal lieu do Tea an chuyen cho Vien kiem sat theo quy 

dinh cua B(> lu~t TTDS nhu: Thong bao ve viec thu Iy vu an (Dieu 174 
BLTTDS); Quyet dinh dua vu an ra xet xu (Dieu 195 BLTTDS); Ban an, 
quyet dinh ... 

. Tap 2: PhiSu kiSrn sat do can bo, KiSrn sat vien l~p; cac tai lieu do 
Kiem sat vien l~p .hoac do Vien kiem sa! ban hanh sau khi kiem sat ban an, 
quyet dinh nhu kien nghi, khang nghi (neu co). 

Tap 3: Cac tai lieu do duong S\I, co quan, t6 chirc, ca nhan cung c~p 
cho Vi~n kiSrn sat (neu c6). 

1.2. HB SO' ki~m sat (r cAp plnic thAm: 
vs co ban viec lap va s~p xSp nhu h6 sa kiSrn sat d6i voi tnrong hap 

Vien kiem sat tham gia phien toa 6 c~p sa tham. Tuy nhien, c~ chu y titili , .. 
chat, pham vi xet xu vu an thea thu 1I:lC 'phu~ tham va cong tac kiem sat viec 
tuan thea phap luat 6 giai doan phuc tham de l~p ho sa cho phil hQ'P. 

Tap1: Ngoai cac tal lieu to tung thay c~ thiet phai photo nhu 6 Tap 
1 ~i@rn a, muc 1.1 (h6 so ki@rn sat 6 c~p. sa th~rn d6i voi tnrong hQ'P Vi~n 
kiem sat tham gia phi en toa) neu tren, Kiem sat vien can photo them cac tai 
lieu sau: 

: Don khang cao, quyS~ dinh giai quyet dan khang cao qua han; Dan 
thay doi, bo sung, rut rn(>t phan khang cao tnroc khi mo phi en toa; Tai lieu 
chirng cir duong S\I gui kern thea don khang cao (neu co). 

- Ban an sa tham; Bien ban phien toa; Bien ban nghi an sa tham; 
- Phat bieu cua Luat sir, nguoi bao chua tai phien toa sa thb (neu c6); 
- Ban phat bieu y kien cua KiSm sat vien tai phien toa sa tham (neu co); 
- Quyet dinh phan cong Thb phan; 
- Quyet dinh phan cong Ki@m sat vien; thay d6i Ki@m sat vien (neu co); 
- Quyet dinh khang nghi giam d6c tham; quyet dinh giarn d6c tharn 

(d6i voi vu an bi Toa an c~p tren co quyet dinh huy an d@ xet xu lai); 
- Van ban cua Toa an yeu c~u cung c~p chirng cir; 

- Ban an phuc tharn. 
Tap 2: Cac tai lieu clurng cir (photo): 

Ngoai cac tai lieu th~y c~J?- thiS! phai photo nhu 6 Tap 2 ~i€rn a, muc 
1.1 (ho sa kiem sat (; cap sa tham doi voi tnrong hQ'P Vien kiem sat tharn 
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gia phien toa) neu tren, KiSm sat vien cAn photo them cac tai lieu, chirng cir 
T oa an thu thap hoac duong sir cung c~p b6 sung a giai dean phuc th~m 
(neu co) va nhUng ~an ban, tai ii~u khac th~y csn thiSt; 

Tap 3: Till lieu do Vien kiem sat ban hanh va can bo, KiSm sat vien l~p: 

- Trich ciru noi dung chinh trong h6 so vu an dan sir: V€ co ban yeu 
c~u trich ciru nhu c~p so th~rn. D6ng thai c~ nghien ciru kY va trich ciru 
cac van ban, tai lieu moi phat sinh a c~p phuc tham .. , 

- Bao cao k@t qua nghien ciru h6 so vu an dan sir (do can bo, KiSrn 
sat vien true tiep nghien ciru l~p dS bao cao d€ xuat quan diSm giai quyet vu 
an voi Lanh dao dan vi, '1 kiSn Lanh dao dan vi). 

- Van ban tra loi thinh thi cua Vien kiem sat c~p tren (neu co); 
- Tai lieu, chirng cir do co quan t6 chirc cung c~p cho Vi~n kiSrn sat 

lam can cir khang nghi (neu co); 

, - Quyet dinh khang nghi phuc tham, (tnrong hop V~S khang nghi); 
Quyet dinh rut khang nghi, bo sung, thay doi khang nghi (neu co); 

- Du ki@n noi dung KiSm sat vien c~ hoi tai phien tea phuc tham, 

- Ban phat bieu '1 kiSn cua KiSm sat vien tai phien toa (bao g6m ban 
dir thao va ban co chtr kY dong dau giri cho Toa an sau phien toa), 

- But ky phien toa phuc tham; 
- Bao cao k~t qua ki§m sat xet xu phuc tham; 

- Bao cao Vien kiSm sat c~p tren khang nghi giam d6c th~m (neu co) . 
1.3. HB SO' ki~m sat vu an o' c~p giam d6c tham, tai thAm 
a) Tnrong hop Vi?n trutrng Vi?n kiJm Slit khang nghi 
Tap 1: Ngoai cac tai lieu t6 tung nhu a c~p so tham, phuc tham th~y ck 

thi@t phai photo, do tinh ch~t c~p giam d6c tham, KiSm sat vien c~ photo, s~p 
xSp cac tai lieu t6 tung phat sinh a giai dean giam d6c tham, tai th~m nhu sau: 

- Ban dS nghi cua duong sir hoac van ban thong bao cua ca nhan, co 
quan, t6 chirc; bao c'ao dS nghi xe~ xet khang nghi giam d6c th~m cua Vi~n 
kiern sat c~p duoi (neu co) vS viec phat hien co vi pham phap lu~t trong ban 
an, quyet dinh cua Toa an da co hieu hrc phap luat thea quy dinh tai DiSu 
2 84 hoac 306 BL TTDS; 

- Ban an, quyet dinh co hieu lire sa tharn, phuc tham, giam d6c tham; 

- Bien ban phien toa sa, phuc tham; bien ban nghi an (thay c~n thiet); 

- Cong van rut h6 sa dS nghien ciru; 

- Con$ van C1Ul V}~n ki&m sat yeu cau <luang sir, ca nhan, c,o quan t6 
chuc cung cap tai lieu de xac dinh vi pham xern xet khang nghi (neu co); 

, - Ban dS nghi hoan thi hanh an va Cong van yeu c~u hoan thi hanh 
an (neu co); 

- Quyet dinh pharr cong KiSm sat vien; thay d6i KiSm sat vien (neu co); 

• 
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- Th6ng ke tai lieu eo trong h6 sa vu an do Toa an l~p a cftp sa tham, 
phuc th§.m. 

Tap 2: Cac tai lieu chimg cir (photo): 
N goai cac tai lieu thfty, cful thiSt phai photo a Tap 2 h6 sa sa tham va 

phuc tham, Kiem sat vien can photo them cac tai lieu, chirng cir do Vien .•. , ., ,. 
kiem sat thu thap hoac duong SlJ cun& cap bo s1}ng, a giai dean giam doc 
tham; nhfrng van ban, tai lieu khac thay can, thiet de lam can cir cho viec 
khang nghi va bao v~ khang nghi cua Vien kiem sat; 

Tap 3: Tai lieu Vien kiem sat ban hanh va can bo, Ki@m sat vien lap: 
- Tai lieu trich ciru: Yeu c~u va noi dung trich CUu co ban nhir a cftp sa ?., I, 

tham, phuc tham. LUll y trich ciru tom tat dan khieu nai cua duong SlJ; cac tai 
lieu, clnrng cir do nguyen don, bi dan, nguoi co quyen 19i va nghia vu lien 
quan xuat trinh co y nghia ,den viec gi~i quyet vu an; nhfrng nhan dinh, ,quyet 
dinh cua Toa an cap sa tham, phuc tharn va nhirng van de lien quan den noi 
dung khi~u nai cua duong S\I dS nghi khang nghi giam d6c tham; nhirng v~ 
de lien quan den vi pham diroc xac dinh de lam can cu khang nghi giam doc 
tham, tai thfun ... 

- Bao cao kSt qua nghien CUu h6 sa vu an dan sir (do can bo, Ki@m 
sat vien tf1JC tiSp nghien ciru ,l~p dS bao cao dS xuat quan diSm giai guySt vu 
an v61 Lanh dao dan vi; y kien Lanh dao dan vi), 

- Khang nghi giam d6c th§.m cua Vien tnrong Vien kiem sat; 
- DS xuat cua KiSm sat vien vS can cir va Quyet dinh thay d6i, b6 

sung hoac rut khang nghi (neu co). 
- Ban phat biSu y kiSn cua Ki@m sa~ vien tai phien toa (gbm ban du 

thao truce phien toa, ban co chu ky dong dau gill cho Toa an sau phien toa), 
- B lit ky phien toa giam d6c tham, tai tham; 
- Quyet dinh giam d6c tham, tai tham; 
- DS ~u§.t cua KiSm sat vien tr:ong twang h9P TO,a an bac khang nghi 

cua Vien kiem sat hoac nhtrng van de can phai giai quyet sau phi en toa. 
- Bao cao kSt qua phien toa giam d6c tham, tai tham, 
b) Truong hop Chtinh an Toa an khang nghj 

, VS co ban, viec l~p h6 sa nhu h9 sa kiSm sat vu an Vien tnrong Vien 
kiem sat khang nghi, Tuy nhien, can bo sung them nhimg tai lieu sau: 

- Photo dan cua dirong SlJ giri Chanh an Toa an co th§.m quyen dS 
nghi xem xet khang nghi giam d6c th§.m, tai tham (dan co dau tiep nhan cua 
Toa an). 

- Quyet dinh khang nghi cua Chanh an va nhimg tai lieu Toa an moi 
thu thap d@ lam ~an ell khang nghi giam d6e tham, tai thfun (n'Su co). 

- Bao cao ket qua nghien CUu ho sa vu an dIIn su (ao can DD, Kitm 
, ? t,·., ., 

sat vien true tiep nghien ciru !?p de bao cao de xuat quan diem giai quyet vu 
an voi Lanh dao dan vi; y kien Lanh dao dan vi) ve viec nhat tri hay khong 

6 

;; 

t 

• 

• 

•• 



• 

nhat tri khang nghi cua Chanh an T oa an; nh~t tri nrng phan hay toan bQ noi 
dung neu trong khang nghi hoac y kien khac voi khang nghi cua Toa an. 

- Quyet dinh b6 sung, thay d6i, rut khang nghi cua Chanh an T oa an 
(neu c6); Quyet dinh giam d6c th~m. 

. - Van ban d@ xuat cua KiSm sat vien v@ nhirng v~n d@ c&n phai giai 
quyet sau phien toa; 

- Baa cao kSt qua phien toa giam d6c tham, tai th~m ... 

2. H8 so ki~m sat giai quyet vi~c dan s\f 
, Can cir quy ~inh tai PhfuJ. thir nam, Chirong :xx BL TTD~ quy dinh 

ve thu tuc giai quyet viec dan SlJ, viec l?p ho sa kiem sat giai quyet viec d~n 
SlJ co ban nhir ho sa kiem sat giai quyet vu an dan sir. Kiem sat vien sap 
xep thanh 3 t~p, thea trinh tu thai gian va thea tai lieu, chirng cir cua nguoi 
yeu cfiu; nguoi co lien quan d~n viec giai quyet dan yeu cfiu; k~t qua giai 
quyet cua Toa an ... 

Tap 1: Tai lieu thu tuc t6 tung. 
Tap 2: Tai lieu chirng cir (photo). 
Tap 3: Tai lieu do Vien ki€m sat ban hanh va do can bo, ~€m sat 

vien nghien CUll l~p, baa gem: Tai lieu trich CUll tai li~u photo. Cu the: 
2.1. H8 SO' kiJm sat giiii quyit vi?c dan S¥, SO' tham 

, Tap 1: Cac thu tuc to tung (duoc s~p s~p theo trinh tu thai gian), baa 
gom ca thu tuc do Toa an giri cho Vien kiem sat thea quy dinh cua 
BL TTDS va thu tuc Ki€m sat vien thay c&n thi~t phai photo nhir: 

- D~ yeu cfiu Toa an giai quyet viec dan sir; Van ban uy quyen cua 
nguoi yeu cau cho nguoi dai dien hop phap ho; 

- Cac quyet dinh, thong baa cua T oa an trong qua trinh giai quyet 
viec dan S\I thea quy dinh cua BL TTDS 

- Van ban yeu cfiu cua Toa an va cong van phuc dap (neu co); 
- Van ban cua Toa an thlnh thi c~p tren va tra loi thinh thi (neu c6); 
- Quyet dinh phan cong Ki€m sat vien; thay d6i KiSm sat vien (neu c6); 
- Quyet dinh giai quyet viec dan S\I; 
- Khang cao cua ngiroi yeu cfiu, cua ca nhan, co quan, t6 chirc co quyen 

19i, nghia vu lien quan ... 

Tap 2: Tai F~u chimg cir (photo): nhu huang d~n l?p he, sa kiem sat 
vu an dan S\I sa tham, 

Tap 3: T,ai lieu do Vien ki€m sat ban hanh va do can bQ, kiSni sat vien 
nghien ciru l~p gam: 

- Tai lieu trich ciru nQi dung chinh trans h6 sa viec dan sir: V@ co ban 
trich CUll nhir a muc ho sa kiem sat giai quyet vu an dan su IT cap sa tham, 
Phfin d~u ban trich ciru, can bo, Ki€m sat vien tom t~t nci dung viec dan S\I, 
cac yeu c~u cua duong S\I, saudo trich CUll thea trinh tv thai gian nhu sau: 

... 

• 

• 
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Tai lieu ngiroi yeu cau; Ngay ... thang ... nam nguoi yeu c~u, ban ~\1 
khai, Ioi khai cua nguoi yeu cau; noi dung tai lieu, clnrng cir nguoi yeu cau 
xuat trinh (s6 but luc). 

Nhfrng tai lieu do nguoi dai dien hop phap, nguoi bao v~ quyen va 
loi ich hop phap cua nguoi yeu c~u, ngiroi co quySn Ioi va nghia vu lien 
quan; nguoi lam chirng, nguoi giam dinh, nguoi phien dich; ca quan 

~ chuyen mon cung cap; ngay thang nam, nguoi cung cap, noi dung tai lieu (s6 
but luc), 

- Bao cao kSt qua nghien ciru h6 sa viec dan su (do can bo, KiSm sat 
vien tnrc tiep nghien ciru l~p dS bao cao dS xuat quan diSm giai quyet viec 
dan sir voi Lanh dao don vi; y kien Lanh dao don YD. 

- Ban phat ,biSu y kien cua KiSm sat vien vS giai quyet viec dan SlJ tai 
phien h9P (bao gom ban dir thao va ban co chfr ky dong dau giri cho Toa an 
sau phien h9P). 

- But ky phi en h9P; 
- Phieu kiem sat giai quyet viec dan su; 
- Bao cao kSt qua phien hop. 
- Khang nghi phuc tham (neu co) 
- Bao cao Vien kiem sat cap tren dS nghi khang nghi (neu co) 
2.2. H6 so' ki~m sat gh'ii quyet vi~c dan s1].' phuc thftm 
VS ca ban l~p h6 sa kiSm sat giai quyet viec dan Sl,I phuc th&m wong 

tu nhu h6 sa kiem sat viec dan su sa thfun. Tuy nhien, do tinh chat cua 
kiSm sat giai quyet viec dan sir 6 giai doan phuc tham nen ck b6 sung: 

- Bon khang cao cua nguoi yeu c~u hoac ca. nhan, co quan t6 chirc co 
quyen lei nghia vu lien quan hoac khang nghi cua Vien kiem ~at thea quy 
dinh tai Dieu 316 BLTTDS; Bon rut khang cao; Quyet dinh bo sung, thay 
d6i hoac rut khang nghi (neu co); 

, - Ban phat biSu Y, kiSn ella KiSm sat vien vS giai quyet viec dan S\1; 
Phieu kiem sat giai quyet viec dan S\1. 

III. vrsc QuAN LV, sir Dl)NG VA BAO QvAN HO sa KIEM SAT vu, 
VI:E:C DAN SV: 

H6 sa, kiern sat V\l{ viec dan Sl,I c~ phai duoc quan ly thea quy dinh 
cua nganh ve bao quan ho sa. 

1. VS nguyen tic cap nao kiSm sat giai quyet vu an thi cap do co 
trach nhiem l~p, quan ly, hru tm h6 sa kiem sat. . 

2. Nhimg vu, viec dan S\1 co khang cao, khang nghi thi Vi~n kiSrn sat 
tham gia phien toa, phien hop phuc thfun, giam doc tham, tai tham co trach 
nhiem l~p h6 sa. Tuy thee tinh chat vu, viec, nSu Vien ki~m sat c§.p tren co 
y~u cau thi Vien kiem sat ~ap duoi phai phuc dap yeu c~u dS chuyen ngay 
ho sa kiern sat len Vi~n kiem sat cap tren, dam bao thai han giai quyet, sau 
khi giai quyet xong, Vien ki~m sat cap tren phai hoan tra lai h6 sa kiern sat 
cho cap duoi hru trfr. 
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3. Truong hop vu an dff co hieu hrc phap luat rna Vien kiem sat c~p 
duoi phat hien co vi pham phap luat nghiem trong phai khang nghi thi kip 
thai co van ban bao cao kern thea nhimg tai lieu lien quan len Vien kiem 
sat c~p tren dS xern xet thea thu tuc giam d6c tham, tai thArn. 

4. Hang nam h6 sa kiem sat vu viec dan S\I phai n9P cho b9 phan hru 
trfi theo dung nguyen t~c che do hru trfr h6 sa . 

. Tren day la huang din l~p h6 sa ki§rn sat giai quyet cac vu viec dan 
sir thea quy dinh cua B9 luat TTDS sua d6i nam 2011. Huang din nay thay 
thS Huang din s6 15/HD-VKSTC-V5 ngay 1016/2005. Trong qua trinh 
thuc hien nSu co kho khan, vuong mac hoac co diem nao chua ro, cac dan 
vi c~n phan anh kip thai vS Vien kiem sat t6i cao (Vu 5) dS xern xet huang 
dfuI b6 sung.!. 

Noi nhiin: TL.VIItN TRUONG 
- D6ng chi Vi~n tnrong VKSNDTC; I D~ bao cao . - -~ Vl) TRUONG 
- Dlc Nguyen Thi Thuy Khiem- PVT; _; .•.. - ~~::!.(I 'l;~ 
- VKSND 63 tinh, thanh ph6; / '-;;;<~-:--'~\\'(}~ ,~ , ~ t» If/ "~;" \(\' - '\ 
- VI,l 12, Vl~n phuc tham 1,2, 3; ~r;,c .. ><:i, .oJ·", y: i ''1, I.' 

j
- Vi~n khoa hoc c6ng tac ki6m sat; ! ~:~. \!~:( ~ :"\ ~,t) _ : .. 

) . ''; -'-f.- .. :':;":~&:' Vlf/J. - Liru VP; VT (V\l 5 , \ 1.':::"'/X?'__i,·;:~ / -~' 1/ 
(73b) ~

;.;r~1' ~"_~~~ __ /.~r'~' ~;I. __ -- _ •.. j .. .. ':. -4 .'.F. 
.::;;,s:: i'; I.j .41 ••.••• . ,;;;; 

Trfin Dinh Khanh 
• 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
TỐI CAO 

-------- 

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

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

Số: 28/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018 

  

HƯỚNG DẪN 

LẬP HỒ SƠ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH; VỤ VIỆC KINH 
DOANH, THƯƠNG MẠI; LAO ĐỘNG; PHÁ SẢN; XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP 

DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-VKSTC-VP ngày 06/4/2016 của Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ 
của ngành Kiểm sát nhân dân; 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 26/12/2017 về Công tác trọng 
tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018, theo đó Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao giao cho Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ 
việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật 
(Vụ 10) nhiệm vụ: “Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án hành 
chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp 
dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”. 

Để việc lập hồ sơ kiểm sát được thống nhất trong toàn Ngành, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao (Vụ 10) Hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm 
sát nhân dân địa phương lập 05 loại hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án hành 
chính; Vụ việc kinh doanh thương mại; Lao động; Phá sản; Xem xét, quyết định áp 
dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sau đây viết tắt là Hồ sơ 
kiểm sát), bao gồm: Nội dung, việc quản lý, sử dụng và bảo quản hồ sơ kiểm sát. 

PHẦN THỨ NHẤT 

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; Vụ việc kinh doanh thương 
mại; Lao động; Phá sản; Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính tại Tòa án nhân dân giúp cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện tốt chức 
năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng công 
tác của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát. 

Phục vụ công tác của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa, phiên họp; Phục 
vụ công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của Viện kiểm sát cấp trên đối với 
Viện kiểm sát cấp dưới; Đánh giá công việc của Lãnh đạo đơn vị đối với Kiểm sát 
viên, Kiểm tra viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 



Bảo đảm việc quản lý, lưu trữ các tài liệu có trong hồ sơ; Tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc nghiên cứu, khai thác tài liệu có trong hồ sơ sau khi bản án, 
quyết định có hiệu lực pháp luật. 

2. Yêu cầu: 

Hồ sơ kiểm sát phải phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực khách quan; 
Phản ánh các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; Ý 
kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị từ khi kiểm sát thụ lý đến khi kết thúc kiểm sát 
giải quyết vụ án. 

Hồ sơ kiểm sát ở giai đoạn tố tụng nào do Viện kiểm sát cấp đó lập và quản 
lý. Khi kết thúc mỗi giai đoạn tố tụng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, thụ lý vụ án 
phải xác nhận những tài liệu đã có trong hồ sơ kiểm sát, đánh số thứ tự, ghi mục 
lục hồ sơ và sắp xếp các tài liệu theo trình tự thời gian, đóng dấu bút lục của Viện 
kiểm sát ở góc phải phía bên cùng của từng trang theo thứ tự từ 01 đến cuối cùng 
của hồ sơ theo cách đánh như sách giáo khoa. 

Mỗi hồ sơ kiểm sát phải được đóng trong bìa hồ sơ in theo mẫu do Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và sử dụng thống nhất trong toàn Ngành (cần 
chú ý ghi đầy đủ theo mẫu thống kê tài liệu đã in sẵn ở bìa hồ sơ). Sau khi hoàn 
thiện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, phải ký xác nhận những tài liệu đã có trong hồ 
sơ kiểm sát. 

PHẦN THỨ HAI 

NỘI DUNG HỒ SƠ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ, VIỆC 

I. HỒ SƠ KIỂM SÁT TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN 

(Dùng chung cho cả Hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án Hành chính; Vụ việc 
kinh doanh thương mại; Lao động). 

Hồ sơ gồm: 

- Thông báo trả lại đơn khởi kiện/ đơn yêu cầu; 

- Đơn khởi kiện/ đơn yêu cầu và tài liệu của người khởi kiện/ nguyên đơn/ 
người yêu cầu (nguồn đến có thể do đương sự cung cấp hoặc sao chụp tại Tòa án); 

- Văn bản khiếu nại Thông báo trả lại đơn khởi kiện/ đơn yêu cầu (nếu có); 

- Văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với Tòa án đã trả lại đơn khởi 
kiện/ đơn khiếu nại yêu cầu xem xét việc trả lại đơn khởi kiện (nếu có); 

- Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp; 

- Quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị 
về việc trả lại đơn khởi kiện/ đơn yêu cầu (nếu có); 

- Ý kiến của đương sự có khiếu nại tại phiên họp giải quyết khiếu nại trả lại 
đơn khởi kiện/ đơn yêu cầu (nếu có);; 

- Quyết định giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện/ đơn yêu 
cầu (nếu có); 



II. HỒ SƠ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ, VIỆC 

(Áp dụng chung cho Hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án Hành chính; Vụ việc 
kinh doanh thương mại; Lao động) 

1. Hồ sơ kiểm sát lập ở giai đoạn sơ thẩm 

Hồ sơ ở giai đoạn sơ thẩm được sắp xếp thành các tập như sau: (sắp xếp theo 
trình tự tố tụng và thứ tự thời gian) 

Tập 1: Về thủ tục tố tụng 

- Thông báo về việc thụ lý vụ án; Thông báo thụ lý yêu cầu phản tố của 
người bị kiện/ bị đơn (nếu có); Thông báo thụ lý vụ án của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập (nếu có); Biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, 
miễn tiền tạm ứng án phí; 

- Quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án; 

- Giấy chứng nhận người bào chữa; (nếu có) 

- Quyết định chuyển vụ án; (nếu có) 

- Quyết định nhập, tách vụ án. (nếu có) 

- Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm 
thời; (nếu có) 

- Quyết định tạm đình chỉ; (nếu có) 

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử; 

- Quyết định hoãn phiên tòa; (nếu có) 

- Thông báo kháng cáo, kháng nghị. 

Tập 2: Tài liệu người khởi kiện/ Nguyên đơn 

- Đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo (Quyết định hành chính, tài liệu liên 
quan hành vi hành chính bị khởi kiện); 

- Các tài liệu, chứng cứ do người khởi kiện/ Nguyên đơn cung cấp; 

- Giấy báo nhận đơn khởi kiện. 

- Biên bản về giao nhận thông báo thụ lý vụ án; 

- Bản tự khai; Biên bản ghi lời khai. 

Tập 3: Tài liệu người bị kiện/ Bị đơn 

- Đơn phản tố của người bị kiện/ Bị đơn, Biên lai nộp tiền tạm ứng án 
phí; (nếu có) 

- Các tài liệu, chứng cứ do người bị kiện/ Bị đơn cung cấp. 

- Biên bản về giao nhận thông báo thụ lý vụ án; 

- Văn bản trả lời về yêu cầu của người khởi kiện; 

- Bản tự khai; Biên bản ghi lời khai. 



Tập 4: Tài liệu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

- Đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Biên lai 
nộp tiền tạm ứng án phí; (nếu có) 

- Các tài liệu, chứng cứ do người có quyền lợi, nghĩa vụ cung cấp. 

- Biên bản về giao nhận thông báo thụ lý vụ án; 

- Văn bản trả lời về yêu cầu của người khởi kiện; 

- Bản tự khai; Biên bản ghi lời khai. 

Tập 5: Tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập 

- Đơn của đương sự yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ; (nếu có) 

- Bản tường trình của đương sự; 

- Biên bản ghi lời khai người làm chứng, bản tự khai của người làm chứng; 

- Biên bản đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa các đương sự với 
người làm chứng; 

- Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ; (nếu có) 

- Quyết định trưng cầu giám định và kết luận giám định; (nếu có) 

- Quyết định định giá tài sản và kết quả định giá tài sản; (nếu có) 

- Quyết định ủy thác thu thập, xác minh tài liệu, chứng cứ; (nếu có) 

- Văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu; (nếu có) 

- Các tài liệu, chứng cứ khác do Tòa án thu thập. 

- Các biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 
cứ; biên bản đối thoại; (nếu có) 

Tập 6: Tài liệu về công tác kiểm sát 

- Quyết định phân công Kiểm sát viên; 

- Phiếu kiểm sát do Kiểm sát viên, Kiểm tra viên lập; 

- Tài liệu về trích cứu hồ sơ vụ án; 

- Tờ trình kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án (do Kiểm sát viên, Kiểm tra viên 
trực tiếp nghiên cứu lập để báo cáo, đề xuất quan điểm giải quyết vụ án với Lãnh 
đạo đơn vị; Ý kiến Lãnh đạo đơn vị); 

- Văn bản yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ; 

- Tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo yêu cầu của 
Viện kiểm sát; 

- Các tài liệu khác Viện kiểm sát tiếp nhận (nếu có) như: Đơn khiếu nại của 
đương sự, tài liệu do các ngành, các cấp, tổ chức xã hội và ý kiến người liên quan 
phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết vụ án… 

- Dự kiến nội dung Kiểm sát viên cần hỏi tại phiên tòa; 



- Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa (bao gồm bản dự thảo 
và bản có chữ ký đóng dấu gửi cho Tòa án sau phiên tòa); 

- Báo cáo kết quả kiểm sát xét xử sơ thẩm; 

- Các tài liệu do Viện kiểm sát yêu cầu các cơ quan, tổ chức cung cấp chứng 
cứ làm cơ sở cho việc kháng nghị (nếu có); 

- Kháng nghị phúc thẩm hoặc kiến nghị; Thông báo Viện kiểm sát cấp trên 
kháng nghị phúc thẩm; 

- Biên bản bàn giao hồ sơ vụ án; Thống kê tài liệu trong hồ sơ vụ án; 

Tập 7: Tài liệu về giải quyết của Tòa án 

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử; 

- Quyết định hoãn phiên tòa và các quyết định khác (nếu có); 

- Quyết định đình chỉ, Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án (nếu có); 

- Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời (nếu có); 

- Biên bản phiên tòa; 

- Bản án sơ thẩm, hoặc Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự. 

2. Hồ sơ kiểm sát lập ở giai đoạn phúc thẩm 

Các tài liệu gồm có: 

- Tài liệu chứng cứ do đương sự cung cấp (nếu có); 

- Tài liệu chứng cứ do Viện kiểm sát thu thập (nếu có); 

- Biên bản giao nhận chứng cứ và các tài liệu do đương sự cung cấp; 

- Quyết định kháng nghị, Quyết định thay đổi, bổ sung kháng nghị, Quyết 
định rút kháng nghị (nếu có); 

- Đơn kháng cáo và biên bản giao nhận đơn kháng cáo; 

- Thông báo về việc bổ sung đơn kháng cáo; 

- Đơn kháng cáo bổ sung; 

- Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn (nếu có); 

- Biên bản nghị án; 

- Thông báo về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm; 

- Biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm; 

- Thông báo về việc kháng cáo; 

- Thông báo về việc thụ lý phúc thẩm; 

- Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (nếu 
có); 



- Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm(nếu có); 

- Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (nếu có); 

- Biên bản định giá cấp phúc thẩm; Biên bản đối chất, hòa giải, thỏa thuận 
… (nếu có); 

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm; 

- Quyết định hoãn phiên tòa và các quyết định khác (nếu có); 

- Biên bản giao nhận các loại văn bản tố tụng; 

- Bài phát biểu của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 
sự (nếu có); 

- Bản án, Quyết định phúc thẩm của Tòa án; 

- Các trích cứu hồ sơ vụ án; 

- Bản sao tài liệu, chứng cứ; 

- Các phiếu kiểm sát; 

- Các văn bản thực hiện quyền yêu cầu; 

- Các văn bản thực hiện quyền kiến nghị (nếu có); 

- Quyết định phân công kiểm sát viên; 

- Báo cáo đề xuất hướng xử lý, giải quyết của Kiểm sát viên sau khi nghiên 
cứu và ý kiến của Lãnh đạo; 

- Đề cương hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp và đề nghị Hội 
đồng xét xử công bố tài liệu chứng cứ tại phiên tòa, phiên họp. 

- Bài phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên; 

- Báo cáo xét xử phúc thẩm. 

Lưu ý: Các tài liệu trên được bổ sung và sắp xếp vào từng tập tương ứng 
theo yêu cầu ở giai đoạn sơ thẩm. 

3. Hồ sơ kiểm sát lập ở giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm 

- Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm của đương sự và tài liệu 
kèm theo; Thông báo của Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 
phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 
pháp luật. 

- Văn bản yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ để nghiên cứu; 

- Thông báo kết quả xử lý đơn gửi đương sự, cơ quan, tổ chức (nếu có); 

- Đơn đề nghị hoãn thi hành án và các tài liệu thi hành án kèm theo (nếu có); 

- Tài liệu, chứng cứ của đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức khác cung cấp 
thêm; 



- Quyết định hoãn thi hành bản án, quyết định giải quyết vụ án hành 
chính (nếu có); 

- Công văn yêu cầu hoãn thi hành án (nếu có); 

- Công văn yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ (nếu có); 

- Tài liệu chứng cứ do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo yêu cầu của 
Viện kiểm sát (nếu có); 

- Tờ trình kết quả nghiên cứu hồ sơ báo cáo đề xuất hướng giải quyết vụ án 
và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo khi duyệt án; 

- Văn bản thông báo không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc 
thẩm, tái thẩm (nếu không có kháng nghị); 

- Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Viện trưởng VKSND cấp cao hoặc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh 
án Tòa án nhân dân cấp cao; 

- Bản phát biểu của Kiểm sát viên đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Chánh án 
TAND tối cao, Chánh án TAND cấp cao; 

- Bút ký của Kiểm sát viên khi tham gia phiên toà; 

- Báo cáo xét xử giám đốc thẩm; 

- Quyết định giám đốc thẩm. 

Lưu ý: Các tài liệu trên được bổ sung và sắp xếp vào từng tập tương ứng 
theo yêu cầu ở giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm. 

III. HỒ SƠ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VIỆC PHÁ SẢN 

3.1. Hồ sơ kiểm sát trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Hồ sơ gồm các tài liệu sau: 

Tập 1. Tài liệu do người nộp đơn yêu cầu cung cấp: 

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

- Tài liệu chứng minh các khoản nợ đến hạn, nợ lương của doanh nghiệp, 
hợp tác xã (nguồn đến có thể do đương sự cung cấp hoặc sao chụp tại Tòa án). 

Tập 2. Tài liệu giải quyết của Tòa án 

- Quyết định phân công Thẩm phán, Tổ Thẩm phán; 

- Thông báo nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản (nếu có); 

- Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Tập 3. Tài liệu về đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở 
thủ tục phá sản (nếu có): 

- Đơn đề nghị xem xét lại quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 



- Văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát về việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục 
phá sản; 

- Quyết định của Tòa án giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kiến nghị đối 
với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

- Đơn đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, 
kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

- Văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với Quyết định giải quyết đơn đề 
nghị xem xét lại, kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá 
sản; 

- Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị đối với Quyết định 
giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu 
mở thủ tục phá sản. 

Tập 4. Tài liệu về công tác kiểm sát 

- Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp; 

- Phiếu kiểm sát quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

- Phiếu kiểm sát Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kiến nghị 
đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

3.2. Hồ sơ kiểm sát việc mở hoặc không mở thủ tục phá sản 

Hồ sơ được lập từ khi nhận được Thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục 
phá sản do Tòa án chuyển đến. 

Tập 1. Tài liệu do người tham gia phá sản cung cấp: 

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

- Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ; Tài liệu, chứng cứ chứng minh các 
khoản nợ đến hạn, nợ lương của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- Biên lai nộp lệ phí phá sản, Biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản; 

Tập 2. Tài liệu giải quyết của Tòa án 

- Thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

- Quyết định phân công Thẩm phán hoặc tổ Thẩm phán; 

- Quyết định mở thủ tục phá sản hoặc Quyết định không mở thủ tục phá sản. 

- Tài liệu, chứng cứ do Tòa án xác minh thu thập; 

- Quyết định chỉ định, hoặc quyết định thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp 
quản lý, thanh lý tài sản; 

- Quyết định việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả 
năng thanh toán (nếu có); 

Tập 3. Tài liệu về việc đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc 
không mở thủ tục phá sản (nếu có) 



- Đơn đề nghị xem xét lại Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản; 

- Kháng nghị của Viện kiểm sát đối với Quyết định mở hoặc không mở thủ 
tục phá sản; 

- Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở 
hoặc không mở thủ tục phá sản. 

Tập 4. Tài liệu về công tác kiểm sát: 

- Quyết định phân công Kiểm sát viên; 

- Biên bản bàn giao hồ sơ; 

- Phiếu kiểm sát đối với các thông báo, quyết định của Tòa án; 

- Yêu cầu cung cấp tài liệu (nếu có); 

- Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, giải quyết đề nghị 
xem xét lại, kháng nghị đối với Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản; 

- Báo cáo kết quả phiên họp. 

3.3. Hồ sơ kiểm sát việc tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 

Hồ sơ bao gồm các tài liệu trong giai đoạn kiểm sát việc mở thủ tục phá sản 
và bổ sung các tài liệu sau: 

Tập 1. Tài liệu do người tham gia phá sản cung cấp: 

- Giấy đòi nợ; 

- Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; 

- Nghị quyết hội nghị chủ nợ; 

- Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Tập 2. Tài liệu giải quyết của Tòa án: 

- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

- Quyết định áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản: Quyết định tuyên bố 
giao dịch vô hiệu, Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có 
hiệu lực… 

- Quyết định công nhận nghị quyết hội nghị chủ nợ thông qua phương án 
phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; 

- Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản; 

- Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

- Quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bị tuyên bố 
phá sản; 



- Quyết định áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan có 
thẩm quyền dẫn giải đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản (nếu 
có); 

- Quyết định áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, đề nghị xử lý hình sự 
đối với đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản (nếu có); 

- Các quyết định khác nhằm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác 
xã bị tuyên bố phá sản; 

Tập 3. Tài liệu về việc đề nghị xem xét lại, kháng nghị đối với Quyết định 
tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (nếu có) 

- Đơn đề nghị xem xét lại Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá 
sản và các tài liệu kèm theo (nếu có); 

- Quyết định kháng nghị đối với Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác 
xã phá sản; 

- Quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị Quyết định tuyên bố doanh 
nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

Tập 4. Tài liệu về công tác kiểm sát: 

- Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp; 

- Phiếu kiểm sát các quyết định của Tòa án; 

- Các tài liệu, chứng cứ do Viện kiểm sát thu thập để thực hiện công tác kiến 
nghị, kháng nghị; 

- Tài liệu do Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trích cứu; 

- Kết quả nghiên cứu hồ sơ và báo cáo (nếu có); 

- Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp; 

- Báo cáo kết quả kiểm sát phiên họp. 

IV. HỒ SƠ KIỂM SÁT ĐỐI VỚI VIỆC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP 
DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 

(Hồ sơ kiểm sát được lập trên cơ sở sau khi tiếp cận tại Tòa án) 

Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát được áp dụng đối với việc xem xét, áp dụng 
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc; biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

1. Hồ sơ kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính tại Tòa án nhân dân 

Hồ sơ này gồm: 

Tập 1- Văn bản của cơ quan đề nghị cung cấp cho Tòa án 

- Văn bản đề nghị của cơ quan đề nghị 

- Đối với người chưa thành niên vi phạm/ Đối với người vi phạm/ Đối với 
người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định: Bản tóm tắt lý lịch; Tài liệu về các 



hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm/ Tài liệu chứng minh tình trạng 
nghiện của người đó; Biện pháp giáo dục đã áp dụng/ Biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn đã áp dụng/ Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi 
nghiện ma túy; Bản tường trình của người vi phạm và/hoặc của người đại diện hợp 
pháp của họ, (hoặc ý kiến của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành 
niên đang học tập hoặc làm việc đối với người chưa thành niên nếu có) và các tài 
liệu liên quan khác. 

- Đối với người chưa thành niên vi phạm/ Đối với người vi phạm/ Đối với 
người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: Bản tóm tắt lý lịch; Tài liệu về 
các hành vi vi phạm pháp luật của người đó/ Tài liệu chứng minh tình trạng nghiện 
của người đó; Bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu 
có); bản tường trình của người vi phạm/ người nghiện ma túy hoặc người đại diện 
hợp pháp của họ (hoặc ý kiến của cha mẹ với đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng). 

- Trường hợp người chưa thành niên vi phạm do cơ quan công an cấp huyện 
hoặc công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý: Bản tóm tắt lý lịch; Tài 
liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; 
biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi phạm/ người 
nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của họ (hoặc ý kiến của cha mẹ với 
đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng). 

- Tài liệu người bị đề nghị cung cấp (nếu có) 

Tập 2- Tập tài liệu do Tòa án ban hành 

- Thông báo thụ lý 

- Phân công Thẩm phán (có thể bằng quyết định hoặc không thể hiện bằng 
quyết định) 

- Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ (nếu có) 

- Quyết định mở phiên họp 

- Biên bản phiên họp 

- Quyết định áp dụng, không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
trường giáo dưỡng/ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc/ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc. 

Tập 3- Tập tài liệu về công tác kiểm sát 

- Phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp 

- Tài liệu do Kiểm sát viên, Kiểm tra viên sao chép, trích cứu 

- Kết quả nghiên cứu hồ sơ, báo cáo (nếu có) 

- Bản phát biểu ý kiến về việc chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị của 
cơ quan đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng 

- Quyết định kháng nghị (nếu có) 



- Quyết định thay đổi, rút kháng nghị (nếu có) 

- Báo cáo kết quả phiên họp 

2. Hồ sơ kiểm sát việc xét lại việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 

Hồ sơ này ngoài tài liệu hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử 
lý hành chính tại Tòa án nhân dân nêu trên, Kiểm sát viên phải xây dựng tài liệu hồ 
sơ kiểm sát việc xét lại đối với các quyết định bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, 
gồm: 

Tập 1- Tập tài liệu các văn bản khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

- Đơn khiếu nại, văn bản kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định áp dụng, 
không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng/ biện pháp đưa vào cơ sở 
giáo dục bắt buộc/ biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Tập 2- Tập tài liệu của Tòa án 

- Thông báo thụ lý 

- Phân công Thẩm phán (có thể bằng quyết định hoặc không thể hiện bằng 
quyết định) 

- Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị (nếu 
có) 

- Quyết định mở phiên họp xét lại 

- Biên bản phiên họp xét lại 

- Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định 
áp dụng, không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng/ 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc/ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Tập 3- Tập tài liệu về công tác kiểm sát 

- Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét lại 

- Tài liệu do Kiểm sát viên, Kiểm tra viên sao chép, trích cứu 

- Kết quả nghiên cứu hồ sơ, báo cáo (nếu có) 

- Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên 

Tập 4- Tài liệu của các cơ quan liên quan khác cung cấp bổ sung (nếu 
có) 

PHẦN THỨ BA 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỒ SƠ KIỂM SÁT 

Việc thiết lập, sử dụng, lưu trữ hồ sơ được tiến hành độc lập khi thực hiện 
nhiệm vụ kiểm sát giải quyết vụ, việc ở từng cấp theo tố tụng để phục vụ công tác 
kiểm sát. Sau khi sử dụng phải hoàn trả lại hồ sơ đầy đủ cho đơn vị đã cung cấp, 
không được để thất lạc, mất mát, hư hỏng hồ sơ. Việc cung cấp, hoàn trả lại hồ sơ 
phải được quản lý theo sổ sách và thực hiện giao nhận bằng biên bản. 



Kết thúc năm công tác phải thực hiện nộp kiểm sát để lưu trữ theo quy định 
của Ngành. 

Hồ sơ được lưu trữ, quản lý chặt chẽ theo chế độ bảo mật không được để hư 
hỏng, mất mát, thất lạc. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất mắc độ lỗi của người sử 
dụng, quản lý, bảo quản có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của Ngành hoặc theo 
quy định của pháp luật. 

Thời hạn bảo quản hồ sơ kiểm sát và việc hủy hồ sơ kiểm sát thực hiện theo 
quy định của Luật lưu trữ và quy định của Ngành. 

Trên đây là Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; 
Vụ việc kinh doanh thương mại; Lao động; Phá sản; Xem xét, quyết định áp dụng 
các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Trong quá trình thực hiện nếu 
có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị các Viện kiểm sát cấp cao, Viện kiểm sát tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tập hợp gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
(Vụ 10) để xem xét, bổ sung và hướng dẫn kịp thời. 

  

  

Nơi nhận: 
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao ( để b/c); 
- Đ/c PVT VKSND tối cao Trần Công Phàn (để b/c); 
- Các VKSND cấp cao (để thực hiện); 
- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện); 
- Vụ 9 VKSTC (để phối hợp); 
- Văn phòng VKSND tối cao (P.TMTH); 
- Lãnh đạo và Công chức Vụ 10 (để thực hiện); 
- Lưu VT, V10. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG 

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ 
ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH, 

THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG 
VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 

LUẬT 
 
 
 
 

Phương Hữu Oanh 
  

  



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
TỐI CAO 

-------- 

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

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

Số: 29/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018 
  

HƯỚNG DẪN 

PHÁT HIỆN VI PHẠM VÀ THỰC HIỆN QUYỀN KHÁNG NGHỊ ĐỐI VỚI 
NHỮNG VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, 
VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, PHÁ SẢN VÀ XEM 

XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2018; Kế 
hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 26/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 
công tác trọng tâm năm 2018. Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ 
việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp 
luật (Vụ 10) có nhiệm vụ: “Hướng dẫn phát hiện vi phạm và thực hiện quyền 
kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc 
kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao (Vụ 10) hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung trong việc 
phát hiện vi phạm của Tòa án và thực hiện quyền kháng nghị như sau: 

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG KHÁNG NGHỊ 

1. Theo thủ tục phúc thẩm 

- Đối với vụ án hành chính: Đối tượng kháng nghị gồm Bản án sơ thẩm; 
Quyết định tạm đình chỉ; Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ 
thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. 

- Đối với vụ việc kinh doanh thương mại, lao động: Đối tượng kháng nghị 
gồm Bản án sơ thẩm; Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương 
mại, lao động; Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại, lao 
động của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo 
thủ tục phúc thẩm. 

- Đối với thủ tục phá sản: Đối tượng kháng nghị gồm các quyết định giải 
quyết phá sản của Tòa án nhân dân: Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá 
sản; Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

- Đối với xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại 
Tòa án nhân dân (Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/1/2014 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 



pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, sau đây viết tắt là Pháp lệnh 09): Đối 
tượng kháng nghị gồm Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết 
định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định đình chỉ việc xem xét, 
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

2. Theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm  

(Chỉ áp dụng đối với vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại và 
lao động) 

Đối tượng kháng nghị gồm Bản án; Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VI PHẠM ĐỂ THỰC 
HIỆN QUYỀN KHÁNG NGHỊ 

A- ĐỐI VỚI ÁN HÀNH CHÍNH 

1. Phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị phúc thẩm 

1.1. Kiểm sát quyết định tạm đình chỉ 

Để kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ của Tòa án, Kiểm sát viên cần yêu cầu 
Tòa án cung cấp hồ sơ vụ án tạm đình chỉ và đối chiếu với các căn cứ như sau: 

* Xem xét về tố tụng 

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật tố tụng hành chính để xác 
định căn cứ Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ: 

+ Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc tuyên bố 
phá sản mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng; 

+ Đương sự là người mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà 
chưa xác định được người đại diện theo pháp luật; 

+ Đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà một trong các đương sự không thể có 
mặt vì lý do chính đáng, trừ trường hợp có thể xét xử vắng mặt đương sự; 

+ Cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan khác hoặc kết quả giải quyết vụ, 
việc khác có liên quan; 

+ Cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại; cần đợi kết quả thực 
hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung 
cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án; 

+ Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giải 
quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của 
cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm 
quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản đó. 

- Xem xét về quyền kháng cáo, ủy quyền kháng cáo. 

* Xem xét về nội dung 

- Nghiên cứu kỹ các nội dung trong phần “xét thấy” của Quyết định tạm 
đình chỉ giải quyết vụ án. 



- Đối chiếu các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ với quy định của pháp luật để 
Tòa án làm căn cứ ban hành quyết định tạm đình chỉ. 

Trường hợp phát hiện Quyết định tạm đình giải quyết vụ án của Tòa án vi 
phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của đương sự hoặc không có căn cứ thì Viện kiểm sát quyết định kháng nghị phúc 
thẩm. 

1.2. Kiểm sát Quyết định đình chỉ 

Để kiểm sát Quyết định đình chỉ của Tòa án, Kiểm sát viên yêu cầu Tòa án 
cung cấp hồ sơ vụ án đình chỉ giải quyết và đối chiếu với các căn cứ như sau: 

* Xem xét về tố tụng 

- Đối chiếu với các quy định tại Khoản 1 Điều 143 Luật tố tụng hành chính 

+ Người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được 
thừa kế; cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc tuyên bố phá sản mà không có cơ quan, 
tổ chức, cá nhân kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng; 

+ Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong trường hợp không có yêu cầu độc 
lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp có yêu cầu độc lập của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập của mình thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải 
quyết vụ án đối với yêu cầu của người khởi kiện đã rút; 

+ Người khởi kiện rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
rút đơn yêu cầu độc lập; 

+ Người khởi kiện không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí 
tố tụng khác theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập mà 
không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy 
định của Luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu độc lập của họ; 

+ Người khởi kiện đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt 
trừ trường hợp họ đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc trường hợp có sự kiện bất 
khả kháng, trở ngại khách quan; 

+ Người bị kiện hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi 
việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc 
chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện và người khởi kiện đồng ý rút đơn khởi 
kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đồng ý rút yêu cầu; 

+ Thời hiệu khởi kiện đã hết; 

+ Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này mà Tòa án đã 
thụ lý. 

- Xem xét về quyền kháng cáo, ủy quyền kháng cáo. 

* Xem xét về nội dung 



- Nghiên cứu kỹ nội dung phần “xét thấy” của Quyết định đình chỉ giải 
quyết vụ án. 

- Đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ với quy định của pháp 
luật để Tòa án làm căn cứ ban hành Quyết định đình chỉ. 

- Xem xét hậu quả của Quyết định đình chỉ về quyền khởi kiện và xử lý tiền 
tạm ứng án phí, lệ phí của Tòa án theo quy định tại Điều 144 Luật tố tụng hành 
chính. 

Trường hợp phát hiện Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án vi 
phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của đương sự hoặc không có căn cứ thì Viện kiểm sát quyết định kháng nghị phúc 
thẩm. 

1.3. Đối với vụ án đã xét xử sơ thẩm 

* Xem xét về tố tụng 

- Xem xét thời hiệu khởi kiện, nội dung khởi kiện, khởi kiện bổ sung, đối 
tượng khởi kiện, phạm vi khởi kiện, quyền khởi kiện của các đương sự và xác định 
tư cách tham gia tố tụng của đương sự. 

- Xác định đối tượng bị khởi kiện để xác định thẩm quyền thụ lý, giải quyết 
của Tòa án. 

- Đối với việc thụ lý, giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan: Cần phải xem đương sự có thực hiện đúng thời điểm, trình tự, 
thủ tục, nội dung yêu cầu độc lập. 

- Xem xét những người tiến hành tố tụng, thành phần Hội đồng xét xử, tư 
cách pháp lý của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa, phiên họp. 

- Xem xét việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của các đương sự theo yêu cầu 
của Tòa án về trình tự, thủ tục và thời hạn, lý do cung cấp không đúng thời hạn. 
Việc Tòa án sử dụng tài liệu, chứng cứ mà đương sự cung cấp không đúng thời hạn 
(làm căn cứ) để ban hành bản án, quyết định. 

- Việc thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án không đầy đủ, Viện kiểm sát đã 
yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa nhưng Tòa án không chấp nhận, 
vẫn tiến hành xét xử. 

* Xem xét về nội dung 

- Xem xét việc đánh giá chứng cứ của Tòa án. 

- Xem xét việc Tòa án áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp khẩn cấp 
tạm thời. 

- Quyết định về án phí, giá ngạch trong trường hợp có yêu cầu về dân sự có 
gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước. Các trường hợp được miễn án phí theo 
quy định. 

- Xem xét, đối chiếu biên bản phiên tòa với phần nội dung bản án, quyết 
định để phát hiện sự mâu thuẫn giữa nội dung bản án và biên bản phiên tòa. 



- Nghiên cứu, xem xét, đối chiếu phần nhận định và phần quyết định của bản 
án để phát hiện mâu thuẫn trong bản án. 

- Khi xem xét phần quyết định của bản án phải xem các tài liệu, chứng cứ 
Tòa án dùng làm căn cứ để Tòa án quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 
hoặc chấp nhận một phần hay toàn bộ yêu cầu khởi kiện. 

- Việc áp dụng quy định của pháp luật về nội dung và các văn bản pháp luật 
hướng dẫn liên quan. 

Trong quá trình kiểm sát, từ kết quả nghiên cứu, xem xét, đối chiếu với các 
quy định của pháp luật về tố tụng và nội dung như trên, nếu phát hiện vi phạm 
nghiêm trọng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, của người 
thứ ba hoặc của Nhà nước thì Viện kiểm sát quyết định kháng nghị phúc thẩm. 

2. Phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái 
thẩm 

2.1. Đối với Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ việc 
giải quyết vụ án 

* Xem xét về tố tụng 

- Xem xét về thời hạn, trình tự, thủ tục ra quyết định công nhận kết quả đối 
thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 140 Luật tố tụng hành 
chính. 

* Xem xét về nội dung 

- Xem xét kỹ nội dung các chứng cứ, tài liệu mà các bên đương sự gửi cho 
Tòa án như: Quyết định hành chính mới thông báo về việc chấm dứt hành vi hành 
chính bị khiếu kiện, việc rút đơn khởi kiện kèm theo cam kết tại phiếu đối thoại. 

- Nghiên cứu, xem xét nội dung của Quyết định công nhận kết quả đối thoại 
thành, đình chỉ giải quyết vụ án mà các đương sự đã thống nhất và cam kết có bị 
nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa hoặc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 

- Nghiên cứu, xem xét các tài liệu để Tòa án ra quyết định công nhận kết quả 
đối thoại thành gồm: Biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 
khai chứng cứ; nội dung biên bản đối thoại theo quy định tại Điều 139 Luật tố tụng 
hành chính. 

Từ kết quả nghiên cứu, xem xét, đối chiếu với quy định của pháp luật về tố 
tụng và nội dung như trên, nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, của nhà nước thì Viện kiểm sát thực hiện 
quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 

2.2. Đối với vụ án đã xét xử và có hiệu lực pháp luật 

* Xem xét đơn đề nghị, thông báo, kiến nghị 

- Xem xét đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của đương sự. 
Xem xét về thời hạn gửi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của 
đương sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 256 Luật tố tụng hành chính. 



- Xem xét thông báo, kiến nghị phát hiện bản án, quyết định có vi phạm 
pháp luật đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các cơ quan, tổ chức 
theo quy định tại Khoản 2, Điều 256 Luật tố tụng hành chính. 

* Xem xét hồ sơ vụ án 

- Xem xét về tố tụng 

+ Nghiên cứu đơn khởi kiện của đương sự để xác định yêu cầu khởi kiện của 
đương sự và xác định tư cách tham gia tố tụng của đương sự. 

+ Xác định quyền khởi kiện của đương sự, thời hiệu khởi kiện, các điều kiện 
khởi kiện 

+ Xác định thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ án: Xác định đối tượng bị khởi 
kiện để đối chiếu với các quy định về thẩm quyền của Tòa án tại các Điều 30, 31, 
32, 33 của Luật tố tụng hành chính để xem xét về thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ 
án. 

+ Xem xét tư cách người tiến hành tố tụng, thành phần Hội đồng xét xử, tư 
cách người tham gia tố tụng khác. 

- Xem xét về nội dung 

+ Xem xét các tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có). 

+ Xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; Đối chiếu các tài liệu, 
chứng cứ với kết luận trong bản án, quyết định để phát hiện mâu thuẫn giữa kết 
luận với tình tiết khách quan của vụ án. 

+ Xem xét biên bản phiên tòa, đối chiếu với bản án có hiệu lực pháp luật và 
các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để phát hiện mâu thuẫn giữa nội dung bản án và 
biên bản phiên tòa, các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

+ Xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Thẩm phán, Hội thẩm 
nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. 

+ Xem xét việc áp dụng pháp luật của Hội đồng xét xử khi ban hành bản án, 
quyết định. Hậu quả của việc ban hành bản án quyết định gây thiệt hại đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến quyền, lợi ích của người thứ ba 
và của Nhà nước. 

Từ kết quả nghiên cứu, xem xét nêu trên, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật 
nghiêm trọng thì Viện kiểm sát thực hiện quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái 
thẩm theo quy định của pháp luật. 

B- ĐỐI VỚI ÁN KINH DOANH - THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG 

1. Phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị phúc thẩm 

1.1. Kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ 

Tương tự như Mục 1.1 phần A 

1.2. Kiểm sát Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 

Tương tự như Mục 1.2 phần A 



1.3. Đối với vụ án đã xét xử sơ thẩm 

Tương tự như Mục 1.3 phần A 

2. Phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái 
thẩm 

Tương tự như mục 2 phần A 

* Lưu ý: Riêng đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương 
sự có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thỏa 
thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của 
luật, trái đạo đức xã hội (Khoản 2, Điều 213 Bộ luật tố tụng dân sự). 

C- ĐỐI VỚI THỦ TỤC PHÁ SẢN 

1. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kháng nghị đối với quyết 
định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 

Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị đối với quyết định mở hoặc 
không mở thủ tục phá sản trong quá trình kiểm sát tuân theo pháp luật đối với việc 
giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã khi có căn cứ chứng minh quyết định 
mở hoặc không mở thủ tục phá sản có vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 21 
Luật phá sản năm 2014. 

1.1. Xem xét về tố tụng 

1.1.1. Xem xét về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Viện kiểm sát kiểm sát thụ lý về việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản 
của Tòa án, nếu có căn cứ chứng minh chủ thể có quyền hoặc chủ thể có nghĩa vụ 
yêu cầu mở thủ tục phá sản không thuộc các trường hợp dưới đây, thì có quyền 
kháng nghị: 

- Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (theo quy định tại 
Khoản 1, 2, 5, 6 Điều 5 Luật phá sản năm 2014): 

+ Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một 
phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ 
ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ 
thanh toán. 

+ Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở 
những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục 
phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các 
khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không 
thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên 
trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá 
sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở 
hữu từ dưới 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 
tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả 
năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định. 



+ Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã 
thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán. 

- Chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (theo quy định tại 
Khoản 3, 4 Điều 5 Luật phá sản năm 2014): Khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả 
năng thanh toán thì: 

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ 
phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên 
hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

1.1.2. Xem xét về thẩm quyền giải quyết mở hoặc không mở thủ tục phá 
sản 

- Thẩm quyền giải quyết phá sản của TAND cấp tỉnh quy định tại Khoản 1, 
Điều 8 Luật phá sản năm 2014: Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 
hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác 
xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá 
sản ở nước ngoài; 

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở 
nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau; 

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn 
phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau; 

+ Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh mà TAND cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp 
của vụ việc. 

- Thẩm quyền giải quyết phá sản của TAND cấp huyện quy định tại Khoản 
2, Điều 8 Luật phá sản năm 2014 

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh 
nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó 
và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

1.2. Xem xét về nội dung quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 

Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có các tài liệu, chứng cứ chứng 
minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán (Khoản 2 Điều 42 Luật 
phá sản năm 2014). Trong quá trình tiến hành kiểm sát quyết định mở thủ tục phá 
sản, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kháng nghị khi phát hiện Tòa án ra 
quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã chưa mất khả năng 
thanh toán. 



Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản khi có các tài liệu, chứng cứ 
chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã chưa mất khả năng thanh toán (Khoản 5 
Điều 42 Luật phá sản năm 2014). Trong quá trình tiến hành kiểm sát quyết định 
mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kháng nghị khi phát 
hiện Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã 
đã mất khả năng thanh toán. 

Căn cứ vào nội dung Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản và các 
tài liệu có trong hồ sơ kiểm sát vụ việc từ khi thụ lý đơn yêu cầu đến khi Tòa án 
giải quyết, Viện kiểm sát cần xác định trường hợp nào doanh nghiệp, hợp tác xã 
mất khả năng thanh toán và trường hợp nào doanh nghiệp, hợp tác xã chưa mất khả 
năng thanh toán. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi không thực hiện 
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh 
toán (Khoản 1, Điều 4 Luật phá sản năm 2014). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc 
không mở thủ tục phá sản (Khoản 1, Điều 42 Luật phá sản năm 2014). 

- Trong quá trình kiểm sát việc tuân theo pháp luật phải xem xét toàn diện, 
đầy đủ về các tài liệu, chứng cứ quan trọng chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã 
mất khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 3, Điều 28: Báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất hoặc toàn bộ thời gian hoạt động 
nếu doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 3 năm; Bảng kê 
chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; Bản giải trình 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; Báo cáo kết quả thực 
hiện các biện pháp khắc phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục 
được tình trạng mất khả năng thanh toán… 

2. Viện kiểm sát tiến hành xem xét để thực hiện kháng nghị quyết định 
tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 

Trong quá trình kiểm sát tuân theo pháp luật đối với việc giải quyết phá sản 
doanh nghiệp, hợp tác xã của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị 
đối với quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản khi có căn cứ chứng 
minh Tòa án ban hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã có vi phạm 
pháp luật (theo quy định tại Điều 21 Luật phá sản năm 2014). 

2.1. Xem xét về tố tụng 

- Xem xét thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết vụ việc phá sản. 

- Xem xét tư cách người tham gia tố tụng giải quyết vụ việc phá sản. 

2.2. Xem xét về nội dung 

2.2.1. Xem xét căn cứ của việc tuyên bố phá sản 

* Thứ nhất, trường hợp kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, 
hợp tác xã phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành 



Điều 106 Luật phá sản năm 2014 quy định: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được báo cáo kết quả họp Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân ra quyết 
định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trong các trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều 80, khoản 4 Điều 83 và khoản 6 Điều 91 của Luật này” 

Theo quy định trên, Kiểm sát viên khi kiểm sát Quyết định tuyên bố phá sản 
đối với trường hợp Hội nghị chủ nợ không thành cần nắm rõ các căn cứ để Tòa án 
ra quyết định trong đó: 

- Trường hợp không tổ chức được Hội nghị chủ nợ do không đáp ứng điều 
kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ (Điều 79, Khoản 3 Điều 80 Luật phá sản năm 
2014); 

- Trường hợp Hội nghị chủ nợ không thông qua được Nghị quyết theo quy 
định (Khoản 2 Điều 81, Khoản 4 Điều 83 Luật phá sản năm 2014); 

- Trường hợp không tổ chức lại được Hội nghị chủ nợ hoặc Hội nghị chủ nợ 
không thông qua được Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp, hợp tác xã (Điều 90; Khoản 5, Khoản 6 Điều 91 Luật phá sản 
năm 2014). 

*Thứ hai, trường hợp kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, 
hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ 

Các trường hợp Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản căn cứ vào Nghị 
quyết của Hội nghị chủ nợ được quy định tại Điều 107 Luật phá sản năm 2014: 

- Trường hợp Hội nghị chủ nợ đưa ra Nghị quyết kết luận đề nghị tuyên bố 
phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (điểm c khoản 1 Điều 83, điểm b khoản 2 Điều 
107 Luật phá sản năm 2014). Lưu ý, kết luận trong Nghị quyết của Hội nghị chủ 
nợ được thông qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại 
diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành (Khoản 
4 Điều 91 Luật phá sản năm 2014). 

- Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng được phương án 
phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định (Khoản 1 Điều 87, điểm a 
Khoản 2 Điều 107 Luật phá sản năm 2014). 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có 
nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác 
xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh 
doanh (bao gồm: các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh, các điều kiện, 
thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ) và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, 
Quản trị viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến. Nếu phương án 
phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh 
toán không được Hội nghị chủ nợ thông qua, Tòa án ban hành quyết định công 
nhận phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì Tòa án tiếp tục tiến hành thủ 
tục tuyên bố phá sản. 



- Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án 
phục hồi hoạt động kinh doanh (điểm c Khoản 2 Điều 107; điểm b, c Khoản 1 Điều 
95; Khoản 2 Điều 96 Luật phá sản năm 2014) 

Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh do Hội nghị 
chủ nợ quy định trong từng trường hợp cụ thể. Nếu Hội nghị chủ nợ không xác 
định được thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì thời hạn thực hiện phương án phục 
hồi hoạt động kinh doanh là không quá 3 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông 
qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Hết thời hạn thực hiện phương án 
phục hồi kinh doanh mà doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán 
hoặc không thực hiện được các nội dung trong phương án phục hồi kinh doanh 
theo quyết định công nhận của Tòa án thì Tòa án đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt 
động kinh doanh. Sau đó Tòa án tiến hành thủ tục để ban hành quyết định tuyên bố 
doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

2.2.2. Xem xét các nội dung của quyết định tuyên bố phá sản 

Do thủ tục tuyên bố phá sản được thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản, 
nên ngoài căn cứ của việc tuyên bố phá sản như trên, Kiểm sát viên khi kiểm sát 
Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án cần lưu ý các nội dung khác, trong đó: 

- Danh sách chủ nợ 

- Các khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải thanh toán cho các 
chủ nợ (kể cả chủ nợ có bảo đảm và chủ nợ không có bảo đảm) 

- Xem xét về thứ tự phân chia tài sản: Khi xem xét phương án phân chia giá 
trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 
Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án Kiểm sát viên phải đối chiếu với quy định 
tại Điều 54 Luật phá sản năm 2014 về thứ tự phân chia tài sản. 

- Xem xét việc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; đình 
chỉ giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã; chấm dứt thực hiện nghĩa vụ 
tính lãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; giải quyết hậu quả của giao dịch đình 
chỉ; tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu; chấm 
dứt hợp đồng lao động với người lao động; giải quyết quyền lợi của người lao 
động; thanh lý tài sản và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã 
đã được Tòa án xem xét đầy đủ chưa? 

Lưu ý trong quá trình kiểm sát thủ tục phá sản: nếu phát hiện vi phạm 
nghiêm trọng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, của nhà 
nước thì Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị đối với Quyết định mở hoặc 
không mở thủ tục phá sản; Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án. Tuy nhiên, 
Luật phá sản năm 2014 không quy định Thẩm phán hoặc Tổ thẩm phán phải 
chuyển hồ sơ việc phá sản cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu, xác định tính 
hợp pháp về các quyết định do Thẩm phán, Tổ thẩm phán ban hành, để đảm bảo 
cho việc kháng nghị của Viện kiểm sát đúng pháp luật. Do vậy, trên cơ sở Quy chế 
phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị các 
Viện kiểm sát nhân dân địa phương cần nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng 



mắc trong quá trình kiểm sát giải quyết việc phá sản và thực hiện quyền kháng 
nghị của theo quy định của Điều 21 Luật phá sản năm 2014. 

D- ĐỐI VỚI VIỆC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN 
PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN (PHÁP LỆNH 09) 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án trong 
việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là 
trái pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 30 Pháp lệnh số 09. Để thực hiện thẩm 
quyền kháng nghị của Viện kiểm sát đối với những quyết định cần chú ý: 

1. Đối với Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Quyết định 
không áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

1.1. Về tố tụng 

- Cần xem xét về thẩm quyền của Tòa án khi xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Điều 3 của Pháp lệnh 09: 

Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cơ quan đề nghị có trụ sở. Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh có thẩm quyền xét lại quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện bị 
khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

- Về thành phần tham gia phiên họp: thẩm phán, thư ký phiên họp, kiểm sát 
viên tham gia phiên họp; đại diện cơ quan đề nghị theo quy định tại Điều 17 Pháp 
lệnh 09. 

- Về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Khoản 2 
Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Xem xét các trường hợp Thẩm phán yêu cầu cơ quan đề nghị bổ sung tài 
liệu chứng cứ theo quy định của Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh 09: 

Thẩm phán yêu cầu cơ quan đề nghị bổ sung tài liệu, chứng cứ trong các 
trường hợp: Khi phát hiện tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của người bị đề 
nghị, tài liệu về nhân thân, tình trạng sức khỏe của người bị đề nghị chưa rõ hoặc 
có mâu thuẫn mà không thể bổ sung, làm rõ tại phiên họp; Khi phát hiện có vi 
phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính. 

1.2. Về nội dung 

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu, chứng cứ liên quan, đối chiếu với 
các quy định của pháp luật để xem xét, đánh giá tính có căn cứ và hợp pháp của 
các Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định không áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính nhằm phát hiện vi phạm. Khi xác định vi phạm của 
Tòa án đến mức nghiêm trọng thì Viện kiểm sát cùng cấp thực hiện quyền kháng 
nghị. 

- Xem xét nội dung các Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 
Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Điều 22 



Pháp lệnh 09 về lý do và căn cứ để ra quyết định, chú ý về thời gian chấp hành bắt 
đầu từ khi nào, kết thúc khi nào, hiệu lực của quyết định. 

- Xem xét việc Tòa án xác định người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính về đối tượng, cụ thể: 

+ Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định 
tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012: Người từ đủ 12 tuổi đến 
dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 
do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực 
hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại 
Bộ luật hình sự; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu 
hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước 
đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Người từ đủ 14 tuổi 
đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 6 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, 
đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 
và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các trường hợp 
sau đây: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; người đang mang thai 
có chứng nhận của bệnh viện; phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 
36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. 

+ Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy 
định tại Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012: là người thực hiện hành 
vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, 
danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn 
xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp 
dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định; 

Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các 
trường hợp sau đây: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; Người 
chưa đủ 18 tuổi; Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi; Người đang mang thai có 
chứng nhận của bệnh viện; Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 
tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. 

+ Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy 
định tại Điều 96 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012: là người nghiện ma 
túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú 
ổn định. 

Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các 
trường hợp sau đây: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; Người 
đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; Phụ nữ hoặc người duy nhất đang 
nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú 
xác nhận. 



Điều 3 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ quy định 
chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 
Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 
năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời 
hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do 
nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có 
nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn do nghiện ma túy; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư 
trú ổn định. 

- Xem xét việc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính về biện pháp, 
thời hạn áp dụng theo quy định tại các Điều 91, Điều 93, Điều 95 Luật xử lý vi 
phạm hành chính. 

+ Đối với Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: là biện pháp xử lý hành 
chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 của 
Luật này nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới 
sự quản lý, giáo dục của nhà trường. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường 
giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng (Điều 91 Luật xử lý vi phạm hành chính). 

+ Đối với Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: là biện pháp xử lý 
hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 
94 của Luật này để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của 
cơ sở giáo dục bắt buộc. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc từ 06 tháng đến 24 tháng (Điều 93 Luật xử lý vi phạm hành chính). 

+ Đối với biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: là biện pháp xử lý 
hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của 
Luật này để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở 
cai nghiện bắt buộc. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
từ 12 tháng đến 24 tháng (Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính). 

2. Đối với Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính 

2.1. Về tố tụng 

- Cần nắm rõ việc Tòa án xem xét, quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết 
định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 
3 của Pháp lệnh 09. 

- Về thành phần tham gia phiên họp: thẩm phán, thư ký phiên họp, kiểm sát 
viên tham gia phiên họp; đại diện cơ quan đề nghị theo quy định tại Điều 17 Pháp 
lệnh 09. 

2.2. Về nội dung 

Cần xem xét căn cứ để Tòa án ban hành Quyết định đình chỉ việc xem xét, 
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 
Pháp lệnh 09: 



- Hết thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 

- Người bị đề nghị đã chết; 

- Người bị đề nghị không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 92, khoản 1 Điều 94 hoặc khoản 1 
Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính; 

- Người bị đề nghị thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 92, khoản 2 
Điều 94 hoặc khoản 2 Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính; 

- Cơ quan đề nghị rút đề nghị; 

- Người bị đề nghị đã có bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu 
lực pháp luật đối với hành vi bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 

- Người bị đề nghị đang chấp hành hình phạt tù, đang chờ chấp hành hình 
phạt tù hoặc hình phạt tử hình theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật. 

* Lưu ý: Để thực hiện tốt công tác kháng nghị, Viện kiểm sát các cấp ngoài 
việc vận dụng nội dung và phương pháp phát hiện vi phạm đã được hướng dẫn ở 
trên thì Viện kiểm sát phải yêu cầu Tòa án gửi đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định 
và hồ sơ vụ án. Trong trường hợp Tòa án không gửi bản án,quyết định và hồ sơ vụ 
án thì Viện kiểm sát thực hiện kiến nghị để đảm bảo thời hạn ban hành kháng nghị. 

Trên đây là Hướng dẫn ban đầu phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng 
nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc 
kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân để Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, 
Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu vận dụng. Trong quá trình thực hiện 
nếu có khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp, phản ánh về Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao (Vụ 10) để xem xét, bổ sung cho phù hợp./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c); 
- Đ/c Trần Công Phàn, PVT VKSTC (để b/c); 
- VKSND cấp cao 1, 2, 3; VKSND tỉnh, 
TP trực thuộc TW (để t/hiện); 
- Văn phòng VKSTC (để theo dõi); 
- Lãnh đạo, công chức Vụ 10 (để t/hiện); 
- Lưu VT, V10. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG 

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ 
ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG 
VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 

LUẬT 
 
 
 
 

Phương Hữu Oanh 
  

  











































VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
TỐI CAO 

------- 

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

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

Số: 32/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

  

HƯỚNG DẪN 

VIỆC THAM GIA, THAM DỰ PHIÊN TÒA DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, HÀNH CHÍNH, 
KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG RÚT KINH NGHIỆM 

 

Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và 
gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định 
của pháp luật chỉ rõ: “Trên cơ sở kết quả sơ kết thực hiện phiên tòa rút kinh 
nghiệm, Viện kiểm sát nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Tòa án cùng 
cấp lựa chọn các vụ án điển hình, phức tạp ở địa phương để tiếp tục tổ chức 
phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện cho nhiều Kiểm sát viện tiếp cận 
thực tế, nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa, tích lũy được nhiều kiến thức, 
kinh nghiệm”. 

Để thống nhất về nhận thức, cách thức việc tham gia, tham dự phiên 
tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao 
động rút kinh nghiệm (sau đây gọi tắt là phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh 
nghiệm), trong ngành Kiểm sát nhân dân khi thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự, 
Luật tố tụng hành chính (BLTTDS, LTTHC) năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao (VKSNDTC)hướng dẫn một số nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm, phúc thẩm rút kinh nghiệm nhằm 
tăng cường cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức ngành Kiểm 
sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, 
học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc 
giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; các vụ án hành chính, kinh 
doanh thương mại, lao động. 

- Phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm được coi là một trong 
những giải pháp căn cơ, có hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ hàng năm theo Chỉ 
thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, nhằm không ngừng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả của khâu công tác này. 

2. Yêu cầu 



- Phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh 
nghiệm phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả 
và đúng quy định pháp luật. 

- Căn cứ vào nhiệm vụ công tác hàng năm và tình hình thực tế ở địa 
phương, hàng năm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao quyết định số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm 
cho đơn vị mình. Đối với Viện kiểm sát cấp huyện lựa chọn ít nhất 01 phiên tòa, 
Viện kiểm sát cấp tỉnh và Viện kiểm sát cấp cao lựa chọn ít nhất 02 phiên tòa. 
Trên cơ sở số lượng phiên tòa do Viện trưởng quyết định, các Kiểm sát viên 
đăng ký thực hiện (nếu được Viện trưởng đồng ý) hoặc Lãnh đạo phụ trách trực 
tiếp Kiểm sát viên đề xuất phân công (cấp huyện Lãnh đạo Viện phụ trách trực 
tiếp Kiểm sát viên, Trưởng phòng cấp tỉnh, Viện trưởng Viện nghiệp vụ Viện 
kiểm sát cấp cao) Kiểm sát viên thực hiện, báo cáo Viện trưởng quyết định. 

- Khi tổ chức phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm, Viện kiểm 
sát các cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động phối hợp với Tòa án nhằm 
bảo đảm việc xét xử đúng thời hạn, đầy đủ thành phần, phiên tòa diễn ra đúng 
quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo đơn vị tổ chức 
phiên tòa phải tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm. 

Trường hợp chọn phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm thuộc 
thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên theo quy định của Điều 
3 khoản 6 điểm c của Thông tư số 01/2016/TT-CAngày 21/01/2016 của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Tòa án chuyên trách tại Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện phải phân công Kiểm sát viên có năng 
lực, kinh nghiệm và có hiểu biết về tâm sinh lý trẻ vị thành niên. 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm 
phải thể hiện được văn hóa pháp lý nơi xét xử, trang phục đúng quy định của 
Ngành, phát ngôn tại phiên tòa đảm bảo tính uy nghiêm của pháp luật, thể hiện 
sự tôn trọng Hội đồng xét xử, những người tham gia tố tụng tại phiên tòa và tôn 
trọng nội quy, trật tự phiên tòa theo đúng quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi 
kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án, ban hành kèm 
theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

- Kết quả việc tổ chức phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm là 
một trong các tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng đối với mỗi Kiểm sát 
viên và tập thể đơn vị. Đối với đơn vị tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm theo 
cụm được tính chỉ tiêu như đơn vị tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. 

II. TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM 

1. Xác định tiêu chí lựa chọn các vụ án để tổ chức phiên tòa dân sự, 
hành chính rút kinh nghiệm 



Phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm phải là phiên tòa mà Viện 
kiểm sát có trách nhiệm phải tham gia ở cấp sơ thẩm theo quy định tại Khoản 
2Điều 21, phiên tòa phúc thẩm theo quy định tạiKhoản 3 Điều 21 BLTTDS năm 
2015; theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 LTTHC năm 2015. 

Lựa chọn vụ án để tổ chức phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm 
ít nhất đạt một trong các tiêu chí sau (trừ những vụ án có liên quan đến bí mật 
Nhà nước hoặc bí mật đời tư của các đương sự trong vụ án): 

- Những vụ án phức tạp, có tính chất điển hình. 

- Những vụ án tranh chấp xảy ra phổ biến ở địa phương. 

- Những vụ án đa dạng người tham gia tố tụng hoặc người bảo vệ quyền 
và lợi ích của các đương sự. 

2. Việc phối hợp tổ chức phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh 
nghiệm 

Để việc tổ chức phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm đạt được 
mục đích yêu cầu đề ra, Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên các cấp chủ động phối 
hợp với Tòa án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án để lựa chọn và tổ 
chức phiên tòa rút kinh nghiệm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Kiểm sát viên chủ 
động xây dựng kế hoạch tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm cụ thể, trao đổi với 
Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án về các vấn đề liên quan đến việc tổ 
chức phiên tòa. Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp cần thông báo cho Tòa án cùng 
cấp về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và đề nghị Tòa án phối hợp thực 
hiện, nhằm đảm bảo việc xét xử đúng thời hạn, đủ thành phần, phiên tòa diễn ra 
đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả.Viện kiểm sát dự kiến tổ chức phiên 
tòa rút kinh nghiệm báo cáo kế hoạch tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm với 
Viện kiểm sát cấp trên. 

3. Hình thức tổ chức và thành phần tham dự phiên tòa dân sự, hành 
chính rút kinh nghiệm. 

3.1. Hình thức tổ chức. 

- Phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm được thực hiện trong 
phạm vi đơn vị (huyện, tỉnh, cấp cao). Căn cứ vào tình hình thực tế của địa 
phương, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có thể chỉ đạo các đơn vị cấp huyện tổ 
chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm (gồm một số đơn vị cấp huyện ở gần 
nhau), để tạo điều kiện thuận lợi tham gia cho những đơn vị không có hoặc có ít 
vụ án đạt tiêu chí để lựa chọn tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, đồng thời nâng 
cao hiệu quả của việc trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm. Nếu tổ chức theo cụm, 
Lãnh đạo các Viện kiểm sát trong cụm thống nhất chọn địa điểm tổ chức phiên 
tòa rút kinh nghiệm. 

- Khuyến khích việc lựa chọn vụ án điển hình để đưa ra xét xử trực tuyến 
rút kinh nghiệm trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc 



trên phạm vi khu vực, tiến tới có vụ án đưa ra xét xử rút kinh nghiệm trên phạm 
vi toàn quốc, sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân cùng cấp. 

3.2. Thành phần tham dự phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm 

a) Thành phần tham dự phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm 
gồm Lãnh đạo, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên cùng lĩnh vực 
chuyên môn tại đơn vị tổ chức phiên tòa, Viện kiểm sát cấp trên và các đơn vị tổ 
chức theo cụm (nếu có). Đối với đơn vị nơi tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệmít 
nhất phải có 01 Kiểm sát viên tham dự phiên tòa. 

b) Trong trường hợp cần thiết Viện trưởng quyết định Kiểm sát viên, 
Kiểm tra viên, chuyên viên ở lĩnh vực khác tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm. 

c) Ngoài ra tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng đơn vị tổ chức phiên 
tòa rút kinh nghiệm có thể quyết định việc mời thêm những thành phần khác 
(các nhà khoa học, Giảng viên Trường Đại học Kiểm sát, Trường đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh…) tham dự phiên tòa 
nhằm tăng cường hiệu quả của việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, sau khi 
thống nhất với Tòa án nhân dân cùng cấp. 

4. Công tác chuẩn bị 

4.1. Công tác chuẩn bị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Cũng như những phiên tòa khác việc lập hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ, báo cáo 
kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án, tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm được thực 
hiện theo quy định tại mục 2, 3 Chương II Quy chế công tác kiểm sát việc giải 
quyết các vụ việc dân sự, ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-
VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng VKSNDTC và Quy chế công tác 
kiểm sát các vụ án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-
VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSNDTC (Sau đây gọi tắt là Quy 
chế 364 và Quy chế 282), cần chú ý những nội dung sau: 

a. Nghiên cứu hồ sơ vụ án 

Thứ nhất: Kiểm sát viên phải nghiên cứu toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ 
vụ án để xác định vụ án có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án hay không, 
nguyên đơn, người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung gì; tính 
chất và nội dung tranh chấp như thế nào…Trên cơ sở đó xem xét Tòa án xác 
định quan hệ pháp luật tranh chấp có đúng không?; Tòa án xác định tư cách của 
nguyên đơn, người khởi kiện, bị đơn, người bị kiện, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan trong vụ án có đúng không; các yêu cầu của nguyên đơn, 
người khởi kiện, ý kiến của bị đơn, người bị kiện và những người có quyền lợi 
nghĩa vụ liên quan; các tình tiết khác liên quan đến vụ án như thế nào…Nếu bị 
đơn có yêu cầu phản tố thì phải xác định đó có phải là yêu cầu phản tố hay 
không hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập hay 
không, nếu có yêu cầu thì họ đã thực hiện nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí hay 



chưa?Các bên xuất trình được những tài liệu gì liên quan đến nội dung tranh 
chấp... 

Thứ hai: Làm rõ việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, người tham gia 
tố tụng. 

Để làm rõ vấn đề này, Kiểm sát viên phải nghiên cứu từng văn bản tố 
tụng, như: Thông báo thụ lý, giấy triệu tập người tham gia tố tụng, quyết định 
áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án, biên bản lấy lời khai, biên bản 
tiến hành hòa giải, biên bản đối thoại, biên bản thẩm định; quyết định đưa vụ án 
ra xét xử; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (nếu có)…Kiểm sát 
viên phải nghiên cứu hình thức văn bản có phù hợp với mẫu (nếu có) và ngày, 
tháng, năm ban hành; thẩm quyền ban hành, con dấu, chữ ký của người có thẩm 
quyền. Đồng thời đối chiếu với quy định của pháp luật xem văn bản đó có phù 
hợp với pháp luật không. Các vấn đề tố tụng như thời hạn, thời hiệu, trách 
nhiệm cung cấp tài liệu chứng cứ; áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ, 
việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời…phải được kiểm tra, kết luận có 
vi phạm hay không. 

Thứ ba: Về chứng cứ. 

Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án Kiểm sát viên phải trả lời được câu hỏi 
những tài liệu nào là chứng cứ trong hồ sơ vụ án, những tình tiết sự kiện nào 
không phải chứng minh….Trong hồ sơ đã đầy đủ tài liệu, chứng cứ để làm căn 
cứ giải quyết vụ án chưa. 

Tiêu chuẩn để xác định chứng cứ đã đầy đủ là những chứng cứ đó đã làm 
sáng tỏ được đầy đủ các vấn đề cần phải chứng minh; chứng cứ đó đã đủ cơ sở 
bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng như thế nào? 

Chứng cứ hợp pháp là những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự, vụ án 
hành chính được thu thập theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 94 BLTTDS 
và Điều 80 Luật TTHC. Để xác định tài liệu đó là chứng cứ hay không Kiểm sát 
viên phải căn cứ vào Điều 95 BLTTDS và Điều 82 Luật TTHC. 

Thứ tư: Khi nghiên cứu hồ sơ cần phải chú ý phân tích các tài liệu để trả 
lời cho câu hỏi: Khi tham gia vụ án các bên có quyền và nghĩa vụ gì; các quyền 
và nghĩa vụ đó được pháp luật bảo vệ như thế nào; các bên đã thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của mình như thế nào trong thực tế; bên nào thực hiện nghiêm túc 
nghĩa vụ, bên nào vi phạm nghĩa vụ; nguyên nhân vi phạm là gì; việc vi phạm 
đó ảnh hưởng như thế nào đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị vi phạm; 
nếu bị vi phạm có thiệt hại thì thiệt hại là bao nhiêu; thiệt hại đó có phải do 
hành vi vi phạm của bên vi phạm gây ra không…Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên 
nghiên cứu hồ sơ mới định hướng đường lối giải quyết vụ án và những văn bản 
pháp luật cần áp dụng. 

Đối với phiên tòa rút kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu hồ sơ án được thể 
hiện qua Báo cáo kết quả nghiên cứu (hoặc tờ trình), ngoài nội dung như báo 



cáo những vụ án thông thường như lời khai của nguyên đơn, người khởi 
kiện, lời khai của bị đơn, người bị kiện, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan, lời khai nhân chứng, nội dung các tài liệu giải thích, trả lời của cơ 
quan có thẩm quyền, nội dung quá trình xác minh thu thập chứng cứ (kết quả 
xem xét thẩm định, định giá….), biện pháp khẩn cấp tạm thời…. Quá trình giải 
quyết vụ án của Tòa án trước đó, án hủy để xét xử lại (nếu có) nhận xét và quan 
điểm của cán bộ nghiên cứu đồng thời nêu lý do lựa chọn vụ án đó để tổ chức 
phiên tòa rút kinh nghiệm. 

b. Chuyển hồ sơ, tài liệu cho những người tham dự phiên tòa rút 
kinh nghiệm. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm sau khi chuẩn bị xong 
hồ sơ (kiểm sát) vụ án (sau đây gọi là hồ sơ kiểm sát vụ án), trước khi mở phiên 
tòa ít nhất 02 ngày làm việc phải chuyển cho những người tham dự phiên tòa rút 
kinh nghiệm quy định tại tiểu mục 3.2, mục 3, phần II Hướng dẫn này (trừ 
những người được mời tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm) những tài liệu sau: 

b1. Báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án (tờ trình) chưa có quan điểm (kết 
luận) của Lãnh đạo Viện (cấp huyện), Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện (cấp 
tỉnh), Lãnh đạo Viện nghiệp vụ, Lãnh đạo Viện (Viện kiểm sát cấp cao). 

b2. Dự kiến câu hỏi của Kiểm sát viên tại Tòa. 

b3. Dự thảo bài phát biểu của Kiểm sát viên tại Tòa. 

c. Lập dự kiến diễn biến tại phiên Tòa 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên tham gia phiên 
tòa lập dự kiến diễn biến tại phiên tòa, những tình huống có thể xảy ra trong quá 
trình xét xử, như việc yêu cầu thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký 
phiên tòa, Kiểm sát viên; về sự vắng mặt của đương sự; luật sư và những người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người giám định; bổ sung 
người tham gia tố tụng; xuất hiện chứng cứ mới hoặc lý do khác dẫn đến tạm 
hoãn phiên tòa, ngừng phiên tòa, đình chỉ xét xử...Kiểm sát viên phải nắm vững 
các căn cứ pháp luật áp dụng giải quyết các tình huống xảy ra; những vấn đề có 
thể Hội đồng xét xử hỏi ý kiến Kiểm sát viên trước khi quyết định, phương án 
giải quyết của Viện kiểm sát. 

d. Báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát về việc nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị 
tham gia phiên tòa. 

Kiểm sát viên báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án với Lãnh đạo Viện 
theo quy định tại Điều 20của Quy chế 282, Điều 31 Quy chế 364 trong đó cần 
chú ý nhận xét về quá trình giao nộp tài liệu, chứng cứ của đương sự có đúng 
quy định không; thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án có vi phạm tố tụng 
không, nếu có thì tài liệu nào không đúng quy định của BLTTDS và Luật TTHC. 
Phân tích đánh giá đầy đủ những tài liệu, chứng cứ một cách toàn diện khách 



quan, căn cứ điều luật để đưa ra đề xuất việc giải quyết vụ án; quan điểm về 
kháng cáo của đương sự; những lý lẽ cần làm rõ thêm để bảo vệ kháng nghị của 
Viện kiểm sát. 

4.2. Công tác chuẩn bị của người tham dự phiên Tòa 

Những người tham dự phiên tòa cùng lĩnh vực chuyên môn trong đơn vị 
phải nghiên cứu kỹ những tài liệu do Kiểm sát viên tham gia phiên tòa chuyển 
đến, ghi chép lại những nội dung cho rằng còn thiếu, chưa đủ căn cứ, mâu 
thuẫn…(nếu có) để trao đổi lại với Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trước khi 
tổ chức phiên tòa hoặc tổng hợp lại để theo dõi tại phiên tòa những nội dung đó 
đã được giải quyết chưa, qua đó tham gia đóng góp tại phiên họp rút kinh 
nghiệm sau phiên tòa. 

5. Hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm 

5.1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa sơ thẩm có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử(HĐXX), Thẩm phán, Thư ký tòa án, 
việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng khác, chú ý những 
vấn đề sau đây: 

+ Kiểm sát viên phải kiểm tra về số lượng, điều kiện tham gia HĐXX của 
mỗi thành viên HĐXX; đối chiếu danh sách HĐXX tại phiên tòa với với danh 
sách HĐXX được ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử; kiểm tra tư cách 
pháp lý của Thư ký Tòa án. Trường hợp phát hiện trong danh sách thành phần 
HĐXX có Thẩm phán hoặc Hội thẩm nhân dân, Thư ký tòa án thuộc trường hợp 
phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi thì Kiểm sát viên phải đề nghị 
thay Thẩm phán hoặc Hội thẩm nhân dân hoặc Thư ký Tòa án và đề nghị 
HĐXX hoãn phiên tòa. 

Nếu có đương sự đề nghị thay đổi thành viên HĐXX hoặc Thư ký tòa án 
và HĐXX đề nghị Viện kiểm sát cho biết quan điểm thì Kiểm sát viên phải viện 
dẫn các quy định pháp luật liên quan để chấp nhận hay không chấp nhận. 

Thông qua việc Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa tiến hành các thủ tục kiểm 
tra lại sự có mặt của đương sự và của những người tham gia tố tụng khác, Kiểm 
sát viên kiểm sát việc chấp hành pháp luật của những đối tượng này. 

Trường hợp phát hiện người giám định, người phiên dịch thuộc trường 
hợp phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi, Kiểm sát viên phải yêu cầu 
HĐXX thay người giám định, người phiên dịch theo quy định. 

Trường hợp HĐXX không chấp nhận yêu cầu của Kiểm sát viên về thay 
đổi thành viên HĐXX, Thư ký phiên tòa, người giám định, người phiên dịch… 
mà vẫn tiếp tục xét xử thì Kiểm sát viên phải tham gia phiên tòa và phát biểu ý 
kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật của HĐXX. 



+ Kiểm sát viên có trách nhiệm kiểm sát đối với trường hợp HĐXX hoãn 
phiên tòa, tạm ngừng phiên tòa theo quy định của Pháp luật tố tụng dân sự và tố 
tụng hành chính. 

 Trong các trường hợp Kiểm sát viên đề nghị hoãn, tạm ngừng phiên tòa 
có căn cứ nhưng HĐXX không chấp nhận và vẫn tiếp tục xét xử thì Kiểm sát 
viên phải tham gia phiên tòa và phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân 
theo pháp luật của HĐXX. 

Những trường hợp người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng có ý 
kiến đề nghị HĐXX hoãn, tạm ngừng phiên tòa và hỏi ý kiến Viện kiểm sát thì 
Kiểm sát viên phải vận dụng các căn cứ hoãn, tạm ngừng phiên tòa được quy 
định trong BLTTDS, Luật TTHC để có quan điểm nhất trí hoặc không nhất trí 
việc hoãn, tạm ngừng phiên tòa. 

+ Kiểm sát viên phải kiểm sát việc chấp hành các thủ tục tố tụng tại phiên 
tòa của HĐXX, Thư ký Tòa án và những người tham gia tố tụng từ khi khai 
mạc đến khi kết thúc phiên tòa, bao gồm các thủ tục bắt đầu phiên tòa, thủ tục 
hỏi, tranh luận, thủ tục nghị án theo Khoản 4 Điều 264, Điều 307 BLTTDS, 
Khoản 5 Điều 191, Khoản 1 Điều 233Luật TTHC và tuyên án, bảo đảm việc xét 
xử tại phiên tòa được tiến hành công minh, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi 
và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng. Nếu phát hiện có vi phạm về thủ 
tục tố tụng thì Kiểm sát viên yêu cầu HĐXX khắc phục kịp thời.Trường hợp có 
vi phạm tố tụng sau nghị án và khi tuyên án, Kiểm sát viên tổng hợp báo cáo 
Lãnh đạo Viện kiến nghị, kháng nghị cho phù hợp. 

+ Kiểm sát chặt chẽ việc hỏi tại phiên tòa có đúng thứ tự và nguyên tắc 
hỏi tại phiên tòa theo quy định tại Điều 249 BLTTDS và Điều 177 Luật TTHC 
không. Nếu việc hỏi không đúng thứ tự và nguyên tắc thì Kiểm sát viên phải 
yêu cầu chủ tọa điều hành hỏi đúng quy định của pháp luật. Theo dõi việc tranh 
luận tại phiên tòa; lắng nghe các câu hỏi và nội dung trả lời, phân tích thông tin 
trong câu hỏi và câu trả lời để xem các vấn đề của vụ án đã được hỏi làm rõ hay 
chưa ? có chứng cứ mới phát sinh không ? Qua việc hỏi, nếu phát hiện HĐXX 
hỏi thiên lệch theo định kiến một cách cố ý hoặc vô ý; hỏi phiến diện hoặc 
không triệt để…Kiểm sát viên tổng hợp lại để làm cơ sở tham gia hỏi nhằm làm 
rõ những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án. 

5.2. Kiểm sát viên tham gia hỏi 

Theo quy định của BLTTDS và Luật TTHC, Kiểm sát viên là người hỏi 
sau cùng. Do đó, trong quá trình hỏi trước đó, Kiểm sát viên phải ghi chép đầy 
đủ, nắm chắc nội dung câu hỏi, nội dung trả lời, chỉ hỏi những nội dung chưa 
được hỏi hoặc đã hỏi mà trả lời chưa rõ, chưa đầy đủ, mâu thuẫn…với những 
lời khai trước đó. Việc hỏi của Kiểm sát viên không chỉ giới hạn trong phạm vi 
pháp luật tố tụng mà hỏi cả những vấn đề liên quan đến nội dung vụ án nhằm 
làm rõ các tình tiết, các căn cứ, giúp cho việc đánh giá, áp dụng pháp luật nội 
dung cũng như pháp luật tố tụng được đúng đắn; làm cơ sở cho việc phát biểu 



của Kiểm sát viên tại phiên tòa cũng như các hoạt động tiếp theo thuộc chức 
năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong việc kháng nghị, kiến nghị theo thẩm 
quyền. 

Câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, câu hỏi không được mang tính gợi ý 
trả lời. Khi hỏi, Kiểm sát viên phải tập trung lắng nghe câu trả lời, so sánh, đối 
chiếu giữa câu hỏi và nội dung trả lời xem trả lời đã đáp ứng yêu cầu hay chưa. 
Nếu câu trả lời không đúng, khó hiểu thì Kiểm sát viên phải nhắc lại câu hỏi và 
yêu cầu trả lời đúng trọng tâm; nếu câu trả lời chưa đầy đủ, Kiểm sát viên có thể 
hỏi bổ sung. 

Sau khi hỏi xong, Kiểm sát viên phải đánh giá tổng thể kết quả hỏi để 
phát hiện có nội dung, tình tiết nào mới so với tài liệu chứng cứ đã có trong hồ 
sơ vụ án không; các mâu thuẫn với chứng cứ có trong hồ sơ đã được giải quyết 
chưa; có vấn đề mới nào khác với định hướng về việc giải quyết vụ án của Viện 
kiểm sát trước khi tham gia phiên tòa không; những thay đổi đó có cần báo cáo 
lãnh đạo Viện hay Kiểm sát viên tự quyết định. 

5.3. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát tại phiên tòa 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên 
tòa Kiểm sát viên phát biểu về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, 
HĐXX, thư ký phiên Tòa và những người tham gia tố tụng khác, kể từ khi thụ 
lý đến trước khi HĐXX nghị án. Phát biểu của Kiểm sát viên về việc giải quyết 
vụ án phải phù hợp với kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án và quá trình xét xử tại 
phiên Tòa. Trường hợp tại phiên tòa xuất hiện những tình tiết làm rõ hơn, đầy 
đủ hơn về nội dung vụ án hoặc những tình tiết mới rõ ràng, có căn cứ làm thay 
đổi một phần hoặc toàn bộ dự thảo bản phát biểu thì Kiểm sát viên chỉnh sửa, 
bổ sung để phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án cho phù hợp. Nếu tại phiên 
Tòa xuất hiện những tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ án hoặc 
những tài liệu, chứng cứ mới đó chưa đầy đủ cơ sở vững chắc để giải quyết vụ 
án thì Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 21 Quy chế 282 và Quy chế 364. 

6. Hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm 

Các bước chuẩn bị và hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc 
thẩm về cơ bản thực hiện như tại phiên tòa sơ thẩm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên cần chú ý một số nội dung sau: 

Nghiên cứu nắm chắc nội dung vụ án; kiểm sát bản án, quyết định của 
Tòa án cấp sơ thẩm để xem xét Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về tố tụng không 
(có đưa đầy đủ các đương sự và người tham gia tố tụng khác tham gia tố tụng 
không, xác định tư cách của các đương sự có đúng không…), xác định quan hệ 
pháp luật tranh chấp, việc thu thập tài liệu, chứng cứ đánh giá chứng cứ, áp 
dụng pháp luật…để giải quyết tại bản án, quyết định sơ thẩm có phản ánh đầy 



đủ, đúng, khách quan, toàn diện những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án 
không, việc áp dụng pháp luật nội dung để giải quyết có đúng không…. 

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nhận định, quyết định 
của bản án, quyết định sơ thẩm; nội dung kháng cáo của đương sự; diễn biến tại 
phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu về việc chấp hành pháp luật tố tụng ở giai 
đoạn phúc thẩm và căn cứ về việc chấp nhận, chấp nhận một phần hay không 
chấp nhận kháng cáo của đương sự. 

Trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị, trước phiên tòa Kiểm sát viên phải 
dự báo được những tình huống tại phiên tòa HĐXX, các đương sự, người tham 
gia tố tụng khác có thể hỏi, tranh luận thậm chí phản bác về những nội dung 
trong kháng nghị. Kiểm sát viên phải có đầy đủ lý lẽ sắc bén, hợp lý, hợp tình 
để bảo vệ kháng nghị. Tùy từng trường hợp cụ thể Kiểm sát viên có thể đề nghị 
ngừng phiên tòa hoặc giữ nguyên, bổ sung, rút một phần hoặc rút toàn bộ kháng 
nghị cho phù hợp. 

7. Theo dõi diễn biến phiên tòa, tuyên án của HĐXX và báo cáo kết 
quả xét xử 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phải theo dõi và ghi chép đầy đủ diễn 
biến tại phiên tòa, từ khi khai mạc đến khi kết thúc phiên tòa để làm căn cứ cho 
việc chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo phát biểu tại phiên tòa cho phù hợp, đồng 
thời làm căn cứ để kiểm tra biên bản phiên tòa; đối chiếu, so sánh với nội dung 
tuyên án của HĐXX, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án. Việc ghi chép đầy 
đủ tại phiên tòa để Kiểm sát viên có cơ sở báo cáo tại phiên họp rút kinh nghiệm 
sau phiên tòa. 

- Kiểm sát việc tuyên án của HĐXX có đúng quy định hay không. 

- Sau phiên tòa, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phải kiểm tra biên bản 
phiên tòa, báo cáo ngay kết quả xét xử với Lãnh đạo đơn vị về quá trình, diễn 
biến tại phiên tòa, những vấn đề mới phát sinh tại phiên tòa mà Kiểm sát viên đã 
kết luận (trong trường hợp chưa tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau phiên tòa). 

8. Hoạt động của những người tham dự phiên tòa 

Những người tham dự phiên tòa cùng lĩnh vực chuyên môn trong đơn vị 
phải mang theo những tài liệu do Kiểm sát viên tham gia phiên tòa chuyển đến 
trước khi mở phiên tòa và kết quả nghiên cứu về vụ án. Tại phiên tòa phải ghi 
chép đầy đủ diễn biến của phiên tòa, qua đó phát hiện những vi phạm của 
HĐXX, thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng khác. Căn cứ vào 
diễn biến tại phiên tòa, kết quả nghiên cứu tài liệu về vụ án để phát hiện những 
hạn chế thiếu sót, mâu thuẫn (khác quan điểm) giữa đề xuất của Kiểm sát viên 
với quyết định của HĐXX về giải quyết vụ án để làm cơ sở phát biểu, nhận xét 
trong phiên họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa. 

III. TỔ CHỨC RÚT KINH NGHIỆM SAU PHIÊN TÒA 



1. Về thời gian tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm và mục đích của 
việc tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm 

Sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo đơn vị phải tổ chức phiên họp rút 
kinh nghiệm. Việc tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm phải được thực hiện 
nghiêm túc nhằm mục đích: 

- Đánh giá các mặt ưu điểm, khuyết điểm của Kiểm sát viên tham gia 
phiên tòa. 

- Rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác 
kiểm sát giải quyết các vụ án. 

- Kiến nghị các vấn đề về: hoàn thiện pháp luật, hướng dẫn giải đáp các 
vướng mắc trong công tác kiểm sát xét xử, giải quyết các loại vụ án, án lệ,... 

2. Thành phần tham dự phiên họp rút kinh nghiệm 

- Thành phần tham dự phiên họp rút kinh nghiệm theo điểm a Tiểu mục 
3.2, Mục 3, Phần III của Hướng dẫn này. 

- Trong trường hợp cần thiết, người chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm có 
thể mời các thành phần theo điểm b, c Tiểu mục 3.2, Mục 3, Phần III của 
Hướng dẫn này. 

3. Chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm 

Phiên họp rút kinh nghiệm phải do đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nơi 
tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm chủ trì. Trường hợp đặc biệt, lãnh đạo đơn vị 
có thể ủy quyền cho Trưởng phòng nghiệp vụ (đối với cấp tỉnh), Viện trưởng 
Viện nghiệp vụ (đối với cấp cao) chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm. Khi có 
Viện kiểm sát cấp trên tham dự, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, có thể Lãnh 
đạo Viện kiểm sát cấp trên chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm. 

4. Trình tự phiên họp rút kinh nghiệm 

Phiên họp rút kinh nghiệm được tổ chức theo trình tự sau đây: 

- Người chủ trì phiên họp tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích, yêu cầu 
của phiên họp; giới thiệu thành phần tham gia phiên họp rút kinh nghiệm; cử 
người ghi biên bản phiên họp (Biên bản phiên họp được lưu trong hồ sơ kiểm 
sát). 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa tự nhận xét, đánh giá quá trình thực 
hiện phiên tòa rút kinh nghiệm. 

- Những người tham gia phiên họp phát biểu ý kiến rút kinh nghiệm. 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giải trình, tiếp thu ý kiến. 

- Đánh giá Kiểm sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm theo mục 6 
Phần III của hướng dẫn này. 



- Người chủ trì phiên họp kết luận và công bố kết quả xếp loại Kiểm sát 
viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm trên cơ sở tổng hợp phiếu đánh giá xếp 
loại Kiểm sát viên. 

5. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm 

- Rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị trước phiên tòa như việc nghiên 
cứu hồ sơ, lập Báo cáo kết quả nghiên cứu (Tờ trình), Báo cáo án với Lãnh đạo, 
dự kiến tình huống, dự kiến câu hỏi, dự thảo bài phát biểu…. 

- Rút kinh nghiệm về áp dụng pháp luật (cả pháp luật về nội dung và pháp 
luật tố tụng) trong việc kiểm sát lập hồ sơ và kiểm sát xét xử của Tòa án. 

- Rút kinh nghiệm về kỹ năng đặt câu hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa: 
Đặt câu hỏi đã đầy đủ, khách quan, toàn diện, có bị trùng lặp không? câu hỏi có 
rõ ràng không? ngôn ngữ sử dụng có phổ thông, rõ nghĩa không… tính thuyết 
phục của bài phát biểu của Kiểm sát viên. 

- Rút kinh nghiệm về kỹ năng xử lý các tình huống pháp lý về tố tụng, nội 
dung (làm thay đổi một phần hoặc toàn bộ dự thảo bài phát biểu) xảy ra tại 
phiên tòa (nếu có), bản lĩnh nghề nghiệp của Kiểm sát viên. 

- Rút kinh nghiệm về về tác phong, trang phục, lời lẽ, cách đối đáp của 
Kiểm sát viên tại phiên tòa 

- Rút ra những bài học kinh nghiệm sau phiên tòa và đưa ra những kiến 
nghị, đề xuất tiếp theo trong việc giải quyết vụ án và việc phối hợp tổ chức các 
phiên tòa lần sau đạt chất lượng, hiệu quả hơn. 

6. Đánh giá Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa rút kinh nghiệm. 

Để phiên tòa rút kinh nghiệm đạt được mục đích, yêu cầu nhằm khuyến 
khích động viên Kiểm sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm và làm căn 
cứ để xem xét thi đua, khen thưởng. Do đó, cần đánh giá, xếp loại đối với Kiểm 
sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm theo phiếu đánh giá kèm theo 
hướng dẫn này. Chỉ Kiểm sát viên tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm mới tham 
gia đánh giá, xếp loại.Viện kiểm sát cấp huyện: Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát 
viên trung cấp; Viện kiểm sát cấp tỉnh: Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên 
cao cấp; Viện kiểm sát cấp cao: Kiểm sát viên cao cấp. 

- Kiểm sát viên đạt loại giỏi có số điểm từ ≥ 80 điểm. 

- Kiểm sát viên đạt loại khá có số điểm từ ≥ 60 điểm. 

- Kiểm sát viên đạt loại trung bình có số điểm từ ≥ 50 điểm. 

- Kiểm sát viên chưa đạt có số điểm từ < 50 điểm. 

- Kiểm sát viên đạt xuất sắc phải là Kiểm sát viên đạt loại giỏi và xử lý 
tình huống phát sinh tại phiên tòa đạt tốt. 



Trên đây là hướng dẫn việc tham gia, tham dự phiên tòa án dân sự, hành 
chính rút kinh nghiệm, quá trình thực hiện có những vướng mắc, khó khăn đề 
nghị báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ 9, Vụ 10) để có sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1448/VKSTC-V5 
ngày 10/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao./. 

  

Nơi nhận: 
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c); 
- Đ/c Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng (để b/c); 
- VKSND các tỉnh thành phố trực thuộc TW (để 
thực hiện);  
- VKS cấp cấp 1, 2, 3 (để thực hiện); 
- Vụ 9, Vụ 10, Vụ 14, VP VKSNDTC; 
- Lưu VT, Vụ 9 (02 bản). 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN (1)…………. 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN(2)…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KIỂM SÁT VIÊN THAM GIA PHIÊN TÒA………….3 RÚT KINH 
NGHIỆM 

Về vụ án:……….……4; giữa Nguyên đơn, người khởi kiện….………………5, Bị đơn, người bị 
kiện…..……..…..6; xét xử ngày…………….7 

(Kèm theo Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao) 

Số thứ tự Nội dung đánh giá Số điểm tối đa 

  

Số điểm đạt được Ghi chú 

I Chọn vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm 10     

II Chuẩn bị trước phiên tòa(II) 35     

1. Báo cáo (tờ trình) vụ án 10     

2. Dự kiến câu hỏi tại phiên tòa 15     

3. Dự thảo phát biểu tại phiên tòa 10     

III Hoạt động tại phiên tòa(III) 55     

1. Thực hiện kiểm sát TTPL tại phiên tòa 10     

2. Thực hiện nhiệm vụ hỏi tại phiên tòa 10     

3. Phát biểu tại phiên tòa 35     

IV. Những đóng góp khác………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

V. Tổng hợp đánh giá, xếp loại: 

- Tổng số điểm đạt được (I+II+III): ; Xử lý tình huống phát sinh tại Tòa về tố tụng, nội dung (nếu có): Tốt □ , 
đạt yêu cầu □ 

- Xếp loại: Xuất sắc □ , giỏi □ , khá □ , trung bình □ , chưa đạt □ 

1.Ghi tên VKS cấp trên trực tiếp. 2. Ghi tên VKS tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.Ngày tháng năm 

3. Ghi phiên tòa Sơ thẩm hoặc phúc thẩm. 4. Ghi rõ vụ án DS, HNGĐ, HC, KDTM, LĐ(người đánh giá có 
thể ký tên hoặc không ký tên) 

5. Ghi một nguyên đơn, người khởi kiện. 6. Ghi một bị đơn, người bị kiện. 

7. Ghi ngày tuyên án.8. Đánh dấu X vào một ô □ thích hợp. 

- Số Điểm (II) = 1+2+3; Số điểm (III) = 1+2+3 

- Từ 1 đến 7 được đánh máy hoặc do KSV tham gia phiên tòa hoặc người không chấm điểm viết. 

 



_-__' 
--:':-1;'''1:':'::" .• ~i_i NH,o.N DAN v Lol\ ~, •••• " •• 

'. U O,LO HAl PHONG , 
; '!I'IJ~~~ A. 331HD _ VKSTC ~. __ --- . o. i ,.,' 50: . 

\ 
01£1 ~'0.\\':.2.4.J.&.Q../J.q.. , '" 
(I '1' ~ • HUONG DAN 

1U) C\ •••....•....•.•.• , .". '? ~, A. ;{. ? • .:.., • A A 

. '. Ph at Jm;.n I pham eua ban an, quyet d!nh so tham gun quyet cae Vl}. viec dan S\l', 
1,.1Ilr.-ho ~o ~u .... ·•·· .... · .. ·V~ l~n thftm quyen khang ngh] ngang eip theo thu tuc phuc thftm nh~m 

ghim tY l~ ban an, quy~t djnh cua Toa an e§p SO' thftm b] Toa an e§p phuc 
thftm huy co trach nhiem ciia Vi~n ki~m sat ngang eip; dang tho'i, nang 
eao tY l~, eh§t lU'Q'ng khang ngh] phuc thftm cua Vi~n ki~in sat ngang eip 

VIEN KIEM sAT NHAN DAN 
• £ 

TOICAO 
CQNG HoA xA HQI can NGHiA VI¥T NAM 

DQe l~p - TV do - H~nh phue 

Ha N<}i, ngay 17 thang 10 nom 2019 

. Thuc hien Chi thi s6 OllCT-VKSTC ngay 28/12/2018 cua Vien tnrong Vi~n 
kiem sat nhan dan t6i eao vS cong tac cua nganh KiSm sat nhan dan nam 2019 va 
KS hoach s6 011KH-VKSTC ngay 01/0112019 cua VKSND t6i eao vS cong tac 
trong tam cua Vien kiern sat nhan dan t6i eao nam 2019, Vu kiSm sat viec giai 
quyet cac vu viec dan S\I, hon nhan va gia dinh (Vu 9) diroc giao nhiem vu: 
"Huang dcIn phdt hien vi pham cua him an, quyet dinh sa thdm giai quyet cac v~ 
viec dan Slf, thuc hien thdm quyen khdng nghi ngang cdp theo thu tuc phuc tham 
nhdm giam tY l¢ ban an, quyet dinh cua Toa an cdp sa thdm bi Toa an cdp.phuc 
tham huy co trdch nhiem cua Vien kidm sat ngang cdp; d6ng thai, nang cao tj; l¢, 
chdt luang khdng nghi phuc tham cua Vien kidm sat ngang cdp ". 

DS thuc hien nhiem vu neu tren, Vien kiSm sat nhan dan t6i eao (Vu 9) 
huang din Vi~n kiem sat nhan dan cung cAp voi Toa an di'i ra ban an, quyet dinh 
sa tham giai quyet cac vu viec dan S\I dS phat hien vi pham va thirc hien tham 
quyen khang nghi ngang cAp thea thu tuc phuc tham nhu sau; 

I. MVC ntcn, PH~ VI vA DOl TUQNG 
1. Myc dich 

Phat hien vi pham cua ban an, quyet dinh giai quyet vu viec dan S\I cua Toa 
an cAp sa tham dS thuc hien quyen khang nghi thea thu tuc phuc tham nham nang 
cao trach nhiem cua Vien kiem sat trong kiem sat viec giai quyet cac vu viec dan 
S\I; han ehS t6i da cac ban an, quyet dinh cua Toa an bi Toa an cAp phuc thdm xet 
xu huy co trach nhiem cua Vi~n kiem sat; bao dam ehS dQ xet xu sa thAm, phuc 
tham; cac ban an, quyet dinh cua Toa an duoc ban hanh dung phap lu~t. 

Huang dfin nham giup cac cong chirc diroc phan cong kiem sat giai quyet 
cac vu, viec dan S\I nhan dien duoc mQt s6 cac vi pham cua Toa an trong qua trinh 
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kiSm sat viec giai quyet vu viec dan sir a c~p so tharn, tren co sa do kiem sat ban 
an, quyet dinh chinh xac, kip thai nh~m phat hien vi pham, nang cao s6 IUQ'Ilg va 
ch~t IUQ'Ilg khang nghi phuc tham ngang c~p. 

2. Pharn vi 

HOC;lt d9ng kiSm sat cua Vien kiem sat cling c~p voi Toa an ra ban an, quyet 
dinh giai quyet vu viec dan S\1 a c~p sa th~m d~ phat hien vi pham, thuc hien tham 
quyen khang nghi thee thu tuc phuc th~m. 

3. D&i tuong 
Huang d~n nay ap dung d6i voi Vien kiem sat cling c~p voi Toa an ra ban 

an, quyet dinh giai quyet vu viec dan S\1 a c~p sa th~m. 

II. NOI DUNG, PHUONG pIIAp PHAT HI~N VI PH~M DE THl/C 
~N QUvEN KHANG NGHI PmJC THAM 

1. V~ nghien crru h& SO' 

Qua cong tac kiem sat ban an, quyet dinh giai quyet vu, viec dan S\1 cua 
Toa an neu phat hien co vi pham Vien ki~m sat ban hanh cong van yeu cAu Toa 
an chuyen h6 sa vu, viec dS nghien ciru. Viec nghien ciru h6 sa diroc thuc hien 
thee quy dinh tir Dieu 7 dSn DiSu 18 cua Quyet dinh s6 458/QD- VKSTC ngay 
04/10/2019 cua Vien tnrong Vien kiem sat nhan dan t6i cao quy dinh vS huang 
d~ hoat d9ng cua Ki~m sat vien tham gia phi en toa dan su sa tham. Tuy nhien, 
khi nghien ciru h6 sa c§.n luu y d6i voi met s6 quan h~ tranh ch~p cu th~ sau: 

1.1. Nghien cuu h6 sa v¥ em giai quyet tranh chdp quyen sic dung ddt, tranh 
chdp h9P d6ng lien quan din quyen sic dung ddt 

D6i voi cac tranh chap nay khi nghien ciru h6 so c§.n hru y nghien ciru ky 
cac tai lieu sau: 

- ThAm quyen giai quyet cua Toa an: Tranh chap thuoc tham quyen cua Toa 
an thee lanh th6, tham quyen cua Toa an c~p tinh hay Toa an c~p huyen khi giai 
quyet vu an thee thu tuc so tham; tranh ch~p thuoc tham quyen cua Toa an hay 
thuoc thAm qUYSn cua Uy ban nhan dan (viet t~t UBND). 

- DiSu kien thu ly vu an: Vu an co phai qua hoa giai khong, d?c biet chu y 
vS thai hieu khoi kien; cac chinh sach vS d~t dai a mien B~c va mien Nam (Vu an 
tranh ch~p ai la nguoi co quyen sir dung d~t phai qua thu tuc hoa giai (DiSu 202 
Luat d~t dai nam 2013), tranh chap lien quan dSn quyen sir dung d~t, thira kS 
quyen sir dung d~t thi thu tuc hoa giai khong phai la diSu kien b~t bU9C). 
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- Giay ta vS nguon g6c dat tranh chap: Dat dll duoc cap giay chimg nhan 
quyen sir dung dat (viSt tit GCNQSD dat) hay chua, nSu chua diroc cap GCNQSD . 
dat co mot trong cac giay to thea quy dinh tai DiSu 1 00 Luat Dat dai nam 2013 
khong, viec xac nhan cua UBND vS qua trinh hinh thanh, quan ly va su dung dat. 

- Nghien ciru ha sa cap giay chirng nhan quyen su dung dat: Qua trinh ke 
khai, dang ki va su dung dat, van ban quy dinh vS tham quyen, quy trinh, thu tuc 
cap GCNQSDD dS xem xet tinh hop phap cua viec c~p giay GCNQSDD. 

- Cac giao dich lien quan va su kien phap ly lam phat sinh tranh chap (hop 
dang tang cho, chuyen d6i, chuyen nhuong, thS chap ... hay dtroc thira kS). 

- Cac tai li~u lien quan dSn tham dinh, do dac, dinh gia tai san tranh chap 
nhfun xac dinh dung thuc trang, vi tri, gia tri dat khi b6i thirong, tinh an phi. 

- Xac dinh ill each duong S\l trong vu an tranh chap quyen su dung dat cua 
h9 gia dinh hay ca nhan; cong sire dong gop d~u nr, duy tri, cai tao quyen su dung 
dat, hien tai manh dat dang tranh chap ai la nguoi tnrc tiSp quan ly, su dung, 

- D6i voi hop dang lien quan dSn quyen su dung dat c~n xem xet y kiSn cua 
duong sir vS giai quyet hau qua phap ly cua hop dang khi bi tuyen vo hieu thea 
quy dinh tai Diem 2, Muc III Cong van s6 01/20 17/GD- TANDTC ngay 07/4/2017 
cua Toa an nhan dan t6i cao giai dap m9t 86 v~n dS vS nghiep vu 

1.2. Nghien cuu h6 sa giai quyet tranh chap vJ hap d6ng vay tai san 
D6i voi cac tranh chap nay khi nghien ciru ha sa c~ hru y nghien CUu kY 

cac tai lieu sau: 

* vJ h9'P d6ng 
- Hinh thirc cua hop dang: Hop dang 'lay b~ng van ban hay bang loi noi, 

- N9i dung cua hop dang: Thai di€m yay, thai han yay; yay co 1iii hay 
khong co lai, neu co 11li thi thoa thuan cua cac ben vS llli co dung quy dinh cua 
phap 1u~t khong; yay co thS chap hay khong co thS chap tai san bao dam, quy 
dinh vS phat hop dang ... 

* Cdc tai lieu khac: Loi khai cua cac dirong S\l trong qua trinh thuc hien 
hop dang; giay ta thS hien viec tra no g6c, llli, ch6t no ... C~ xac dinh diroc thai 
diSm quyen loi ich hop phap bi xam pham dS xac dinh thai hieu (khi duong S\l 
yeu cau ap dung thai hieu). Xem xet hinh thirc n9i dung cua hop dang, co bi de 
doa, cu5ng ep, nham l~n, vi pham diSu cam hoac thoa thuan gia tao khong, 
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1.3. Nghien cuu h6 sa v~ an v~ thiea ki 
Khi nghien ciru h6 sa V1,l an nay, c§n luu y nhtrng v~n dS sau: 
- Thira k~ co di chuc hay kh6ng co di chuc. N~u co di chuc thi di chuc co 

hop phap kh6ng. Truong hop di chuc hop phap thi cfin hru y nhfrng nguoi duoc 
huong di san kh6ng phu thuoc van nQi dung di chuc, g6rn: Con chua thanh nien, 
cha, my, vo, chong hoac con thanh nien nhung kh6ng co kha nang lao dong. Hinh 
tlnrc cua di chuc (theo Dieu 628, 629 BLDS) va ngay l~p di chuc. N~u di chuc 
kh6ng hop phap hoac kh6ng co di chuc thi chia thira k~ thea phap luat. 

- VS hang thira k~ va dien thira k~, co thira k~ th~ vi kh6ng, nguoi thira k~ 
kh6ng phu thuoc van noi dung cua di chuc (DiSu 644); d6i voi yeu cfiu cua cac 
ben duong S\I co hay kh6ng hoac nhuong ky phan cua minh cho ai va trach nhiem 
d6i voi cac nghia V1,l cua nguoi ch~t d~ lai di san. 

- Thai di~m rna thira k~ (ngay, thang, nam nguoi co tai san ch~t hoac ngay 
duoc Toa an xac dinh cua nguoi bi tuyen b6la da: chet, dia di~m rna thira k~). 

- Liru y nhtrng tnrong hop ill choi nhan di san (viec ill choi nay co nham 
tr6n trach nhiem thuc hien nghia V\! tai san cua rninh voi nguoi khac kh6ng), 
kh6ng duoc quyen huang di san, thira k~ thS vi, nguoi thira k~ khong phu thuoc 
van di chuc. 

- Thai hieu yeu efiu chi a di san thira k~. 

- Di san thira k~ g6'rn nhfrng gi. 

- Liru y d6i voi di san dung van viec tho cung, thi han eh~ phan ehia di san 
bang hien vat. 

- Nghia V1,l vS tai san rna ngiroi eh~t d@ lai. 

- C6ng sue cua nguoi bao quan, t6n tao di san thira k~. 

- Nguyen nhan d~n d~n viec tranh chap, nguyen vong cua duong S\I trong 
viec giai quyet tranh chap. 

- Yeu efiu cua cac duong S\I vS viec huang di san thira k~ bang hien v~t hay 
bang gia tri (tien); neu phai ehia bang hien v~t la quyen sir dung d~t thi dien tieh 
ddt t6i thieu duoc ehia co du diSu kien d~ tach thira, diSu kien xay dung e6ng trinh 
thea quy dinh cua Uy ban nhan dan tinh hay kh6ng? 

- D6i voi di san la quyen su dung ddt phai xac dinh d~t la di san thira k~ la 
loai ddt gi (ddt th6 eu, ddt n6ng nghiep, ddt lam nghiep .... ); dien tieh d~t do da: 
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duoc Nha mroc giao cho nguoi khac, dua van t~p doan, hop tac xa ... trong qua 
trinh cai tao xii hQi chu nghia truce day chua. Dat do duoc cap giay chirng nhan 
quyen sir dung d~t hay chua. N€u co gi~y chung nhan quyen su dung dat thi phai 
xac dinh dien tich diroc c~p va dien tich thuc t€ dang sir dung, N€u chua duoc cap 
giay chimg nhan quyen sir dung dat thi co cac loai giay to' thea quy dinh tai Khoan 
1, Khoan 2, Khoan 3, Khoan 4, Khoan 5, DiSu 100 Lu~t d~t dai 2013 hay khong. 

1.4. Nghien cuu h6 sa v~ em vd hon.nhdn gia dinh 

Khi nghien ciru h6 sa dn luu y cac Uti lieu sau: 
- Ai la nguoi nQP dan xin ly han, neu la chong khong co quyen yeu cAu ly 

han trong tnrong hop vq dang co thai, sinh con hoac dang nuoi con duoi 12 thang 
tu6i (theo Khoan 3 Dieu 51 Luat Han nhan va gia dinh nam 2014) 

- Han nhan co dang ki kSt han khong. Luu y tnrong hop han nhan thuc tS 
(hai ben nam nu chung song voi nhau nhir vc chong tnroc ngay 03/01/1987 nhung 
khong dang ky kSt han), chinh sach vS han nhan va gia dinh cua can bQ, hQ dQi da 

. co vo, co chong a trong Nam t~p kSt ra B~c l~y. vq, lay chong khac. 

- Con chung cua vc chong (con da thanh nien, con tren 7 tu6i, con duoi 36 
thang tuoi). Truong hop Toa an giao cho mot ben tnrc tiSp nu6i, nSu con tir 7 tu6i 
trc len thi phai xem xet nguyen vong cua con; con duoi 36 thang tu6i duoc giao 
cho nguoi my tnrc tiSp nuoi, tnr tnrong hop ngiroi my khong du diSu kien vS· thu 
nhap, hom canh kinh tS, moi tnrong s6ng ... 

- Nguyen nhan phat sinh mau thu~n. 

- Con co nguyen vong a voi b6 hay voi my. 

- Ai co nguyen vong nuoi con va viec giao con cho b& hoac my tnrc ti€p 
nuoi va viec c~p dirong nuoi con co phil hop kh6ng. 

- Tai san chung cua vq chong g6m nhfrng gi. 

- No chung cua vc chong (no phai tra va no phai thu). 

- Nguon g6c hinh thanh tai san chung, xac dinh thai gian hinh thanh tai san, 
tai san rieng cua vq chong, cong sire dong gop van kh6i tai san chung. 

- Viec phan chia tai san chung, d~c biet la phan chia nha va quyen su dung 
dat cua Toa an cho vo, chong da phil hop chua. 
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2. Ki~m sat ban an, quy~t dinh ghli quyet vu, vi~e dan sl}' ella Toa an 

2.1. Kidm sat ban an, quyet ajnh giai quyet v~ an ddn S1l 

- Kidm sat ban an giai quyet v~ an dan S1l sa thdm: Duoc thuc hien thea 
quy dinh tai DiSu 6 Quy dinh vS quy trinh, ky nang kiSrn sat ban an, quyet dinh 

giai quyet vu an dan su cua Toa an ban hanh kern thea Quyet dinh 399/QD 
VKSTC ngay 06/9/2019 cua Vi~n tnrong VKSND t6i cao. 

- Kidm sat quyet dinh giai quyet v~ an dan Sl! sa thdm: Diroc thuc hien thea 
quy dinh tai cac diSu 8, 9, 10, 11 Quy dinh vS quy trinh, ky nang kiem sat ban an, 
quyet dinh giai quyet vu an dan SlJ cua Toa an ban hanh kern thea Quyet dinh 
399IQD-VKSTC ngay 06/912019 cua Vien tnrong VKSND t6i cao. 

2.2. Kidm sat quyet dinh giai quyet viec dan su 

- vJ thdm quyen giai quyet cua Toa an 
Can cir DiSu 27, DiSu 29 va cac diSu tir DiSu 35 dSn DiSu 40 BLTTDS dS xac 

dinh Toa an thu ly, giai quyet yeu d.u cua duong S\I co dung thArn quyen khong. 

- vJ S1l co mat coo nhiing nguoi tham gia t6 tung 
Can cir DiSu 367 BLTTDS dS xem xet viec vang mat cua cua nhtrng nguoi 

tham gia t6 tung rna Toa an vin tiSn harm phien hop co hay khong co can cir, co dam 
bao quyen 19i cua nguoi yeu c~u va cua ngiroi co quyen 19i, nghia vu lien quan khong. 
D6ng thai can cu van giay uy quyen dS xern xet viec T oa an chap nhan nguoi duoc 
uy quyen tharn gia t6 tung co dung khong. 

- vJ nang /1IC chu thd cua nguai yeu cdu va nguai tham gia t6 tung khac 
N ghien CUu cac tai lieu co trong h6 sa viec dan S\I d~ xern xet nguoi yeu 

c~u va nguoi tharn gia t6 tung co nang hrc dan S\I d~ tharn gia t6 tung thea quy 
dinh khong, viec uy quyen da dung quy dinh chua ... 

- vJ thai hieu khoi kien 
Thai hieu yeu c~u dircc thuc hien thea quy dinh cua Be) lu~t dan S\I va quy 

dinh tai Khoan 1 DiSu 184 BLTTDS. Trong tnrong hop nguoi yeu c~u ap dung 
thai hieu thi yeu c~u nay phai duoc dira ra truce khi Toa an cap sa thArn ra quyet 
dinh giai quyet viec dan S\I thea quy dinh tai Khoan 2 DiSu 184 BLTTDS va Khoan 
2 DiSu 149 BLDS. 
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- v~ n9i dung yeu cdu 
Tren co so dan va cac tai lieu trong h6 sa xem xet cac yeu cAu cua nguoi 

yeu cAu, nguoi co quyen 19i nghia vu lien quan da duoc Toa an xem xet ghi nhan 
dAy du chua. Cac yeu cAu nay duoc quy dinh tai cac Di6u 27, Di6u 29 BLTTDS. 

- v~ phdn Nhdn dinli cua Toa an 
Tren co so h6 sa can nghien ciru xern Nhan dinh cua Toa an co tren ca so 

cac clnrng cir va kSt qua tham tra tai phien hop khong. Toa an co nh~ dinh, phan 
tich tirng v~ de cua nguoi yeu cAu hay khong, yeu cAu nao la co din cir, cac v~ 
d6 Toa an nhan dinh co din cir va phil hQ'P voi tai lieu trong h6 sa khong, 

- V~ phdn Quyet dinn 

+ V6 ap dung din cir phap lu~t: Can cir vao cac yeu cAu cu th€ d€ xern xet 
viec ap dung phap lu~t cua Toa an dung hay khong. Quyet dinh phai neu ra di€rn, 
khoan, di6u cua van ban phap 1u~t duoc ap dung. 

+ V6 nQi dung cua quyet dinh: Cac nQi dung cua ngiroi yeu cAu co duoc Toa 
an chap nhan khong, yeu cAu nao khong diroc ch~p nhan va viec ch~p nhan hay 
khong ch~p nhan co dam bao can cu phap 1u~t khong, Toa an da giai quyet dung, 
dAy du cac yeu cAu cua duong S\I chua, co nci dung nao virot qua yeu cAu cua 
dirong S\I khong. 

+ ve 1~ phi va cac chi phi t6 tung khac: Can cu vao Dieu 149, Bi6u 153, 
Bi6u 156, Bi6u 160, Di6u 161, Di6u 165, BLTTDS va Nghi quyet s6 
326/20 16IUBTVQH ngay 30/12/2016 d€ xac dinh viec tuyen 1~ phi va cac chi phi 
t6 tung khac cua Toa an co dung va dam bao quyen 1Q'i cua ngiroi yeu cAu, nguoi 
co quyen 1Q'i, nghia vu, lien quan va cua Nha nu6c khong, 

3. Ki~m sat v~ ap dung phap lu~t 

Cac yeu c~u va cac tranh chap trong dan su la mot trong cac v§.n de plnrc tap 
va keo dai vi v~y trong qua trinh KiSrn sat viec giai quyet cua Toa an can hru Y 
thai diSrn duong S\I co dan yeu cAu Toa an giai quyet, thai diSrn xac l~p giao dich, 
thai diSm xay ra tranh chap, thai diSrn xu~t hien S\I kien phap ly dS ap dung phap 
1u~t giai quyet cho phil hQ'P. 

Cac van ban phap 1u~t dS ap dung: BQ luat dan S\I, BQ 1u~t T6 tung dan S\I, 
Luat d~t dai, Luat hon nhan va gia dinh, Luat cac t6 chirc tin dung, Luat tuong tro 
tu phap, cac hiep dinh va cong uoc quoc t€ rna Vi~t N am da ki k€t hoac tharn gia, 
Phap lenh, Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hQi, cac Quyet dinh, Nghi 
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dinh cua Chinh phu, cac Thong tu lien tich, Thong tu lien bo, Thong tir cua cac 
bQ, cua T6ng Cl)C dia chinh, cua Ngan hang Nha mroc, cac Nghi quyet cua Hoi 
d6ng Tham phan Toa an nhan dan t6i cao, cac an l~ ... 

Dac biet hru Y dSn cac van ban cua Quoc hoi, cua Chinh phu vS chinh sach 
cai tao d~t dai qua cac thai ky, chinh sach d~t dai d6i voi nguoi Vi~t Nam dinh cu 
a mroc ngoai, cac diSu lu~t chuyen tiSp cua cac bQlu~t, luat; huong dfuI cua Ngan 
hang Nha mroc, cua RQi d6ng Th~m phan Toa an nhan dan t6i cao vS Hii suat; chinh 
sach cua nha mroc vS hon nhan va gia dinh d6i voi can bQ mien Nam t~p kSt ra B~c, 
thai hieu chia thira kS thea phap lenh thira kS nam 1990, thea BQ lu~t dan S\I nam 
1995, nam 2005 va nam 2015. 

D6i voi tung vu viec cu the, nghien ciru, xem xet viec giai quyet yeu c~u, 
giai quyet quan h~ tranh ch~p tren co sa ap dung quy dinh cua phap luat nao (BQ 
luat dan S\I, Luat d~t dai.fu~: nha a, Luat hon nhan va gia dinh ... va cac van b~ 
quy pham phap lu~t huang dan thi hanh quy dinh cua cac BQ lu~t, Luat d6). Boi 
voi nhtrng tranh chap rna phap lu~t quy dinh ap dung lu~t chuyen nganh giai quyet 
thi phai ap dung luat chuyen nganh. 

4. MQt sA vi pham trong ban an, quyet djnh giai quy~t v\l vice dan S\f 
ciia Toa an 

4.1. Vi pham vJ thu tuc ta tung 
4.1.1. vJ aiJu kien thu if; v¥ em (Toa an thu if; khi aU011g str chua co au aiJu 

kien khai kien) 

Truong hop nay thuong xay ra d6i voi cac tranh ch~p vS quyen sir dung d~t, 
Toa an thu ly, giai quyet vu an khi tranh ch~p cua duong S\I chua duoc thuc hien 
hoa giai tai UBND xa, phuong, thi tr~n. 

4.1.2. vJ thelm quyen giai quyet cua Toa an 
Trong mot s6 tnrong hop Toa an thu ly vu an khong dung thb quyen: Vu 

an thuoc tham quyen cua Toa an c~p tinh nhung Toa an c~p huyen lai thu ly de 
giai quyet hoac vu an cua Toa an c~p tinh nhung Toa an c~p tinh lai chuyen Toa 
an c~p huyen giai quyet; hoac tranh ch~p duong S\I da yeu c~u UBND giai quyet 
nhung Toa an vfuI thu ly, giai quyet. 

Vi du 1: Ong Nguyen Van C va ba Nguyen Thi Toan M kSt hon nam 2006. 
Ngay 1616/2018, ong C nQP dan khoi kien tai Toa an nhan dan tinh QN, trong dan 
khoi kien ong C ghi ro ong c6 quoc tich Viet Nam va Hoa Ky (trong h6 sa c6 tai 
lieu the hien ong C mang hQ chieu Hoa KY). Theo xac nhan cua Cong an xa BND, 
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huyen £>B thi ong C co dang ky tarn tru tai dia plnrong til ngay 28/02/2018 dSn 
ngay 2511212018. Nhir v~y, tuy ang C co qu6c tich Vi~t Nam va thai diSm nop 
don khoi kien ong C cling co mat tai Vi~t Nam nhung tnrong hop nay thi ang C 
vfuI la nguoi Vi~t Nam dinh cu 0 mroc ngoai. Theo quy dinh tai £>iSm c, Khoan 1 
£>iSu 37 BQ lu~t t6 tung dan SlJ 2015 vu an nay thuoc tham quyen giai quyet cua 
Tea an nhan dan cftp tinh. Nhung sau khi nhan duoc don khoi kien cua ong C, 
Tea an nhan dan tinh QN lai chuyen don cho Tea an nhan dan huyen £>B thu ly 

, 
va giai quyet. 

Vi du Z: Nguyen dan anh Nguyen Duy L co don xin ly han voi chi Nguy 
Thi H yeu c~u TAND huyen VY giai quyet, Ngay 09/12/2016 anh L co "Don 
xin rut dan khoi kien". Toa an nhan dan huyen VY can cu vao dan tren, nhirng 
khong thu thap chirng cir theo dung quy dinh tai Khoan 2, £>iSu 97 BLTTDS 
xac dinh nguyen don da rut dan khoi kien va ra Quyet dinh dinh chi giai quyet 
vu an dan S\I s6 45/2016/Q£>ST-HNG£> ngay 13/12/2016 la khong dung quy 
dinh cua phap lu~t. 

Theo tai lieu trong h6 sa vu an thi hien nguyen don va bi don dang s6ng va 
hQC t~p, lao dQng tai nuoc ngoai; do do ap dung Khoan 3 £>iSu 35, £>iSu 37 
BLTTDS thfim quyen giai quyet thuoc Toa an nhan dan c~p tinh. 

4.1.3. vJ nguai tham gia t6 tung 
Toa an khong dua d~y du ngiroi co quyen lei nghia vu lien quan vao tham 

gia t6 tung, Truong hQ'P nay thuong xay ra trong cac vu tranh ch~p lien quan dSn 
quyen sir dung d~t; d~t c~p cho hQ nhung khi giai quyet Toa an khong dua nhtrng 
nguoi trong hQ vao tham gia t6 tung hoac khong dua nhfrng nguoi dang thue nha 
tren d~t khi giai quyet tranh ch~p hop d6ng thS ch~p quyen su dung d~t. 

Vu an tranh chap v~ hop d6ng tin dung: Tai san thS chftp la quyen su dung 
dftt va quyen so hfru nha, tai thai diSm th8 chap thee s6 hQ khiu g6m b6 me; con 
de va con dau nhung khi giai quyet Toa an khong hoi y ki8n cua ho va khong dira 
ho vao tham gia t6 tung, cu thS: 

Vu an "Tranh chap hop d6ng tin dung" gitra nguyen dan la Ngan hang 
Thuong rnai C6 phk Cong thuong Vi~t Nam, Chi nhanh huyen BX voi bi dan la 
ong £>6 Van Th va ba NguySn Thi Ph. Ngay 25/12/2013 Ngan hang Thuong mai 
C6 phan Cong thuong Viet Nam khoi kien yeu cdu VQ' chang ang Th va ba Ph tra 
khoan tien vay la 1.500.000.000 d6ng, tai San thS chap quyen sir dung dftt va nha 
o theo GCNQSD dftt va quyen so htru nha s6 DD924978 ngay 22/6/2004 do 
UBND huyen BX c~p cho hQ ong £>6 Van Th. Toa an cac c~p chap nhan yeu c~u 
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khoi kien buoc ong vg chong ong Th va ba Ph phai tra khoan tiSn tren cung voi 
lai suftt cho Ngan hang Thirong Mai C6 phan Cong thuong Viet Nam. Theo s6 hQ 
khau (c6 cong chirng) ngoai vg chong ong Th va ba Ph con c6 5 nguoi con, khi 
thS chap hQ gia dinh ong Th va ba Ph con c6 cac con. Theo tai lieu trong h6 sa thS 
hien cac con c6 dong g6p tiSn mua dftt va tiSn mua v~t lieu xay nha. Qua trinh giai 
quyet T oa an cftp sa thftm kh6ng dua cac con cua ong Th va ba Ph vao tham gia 
t6 tung voi tir each la ngiroi c6 qUYSn loi va nghia vu lien quan, khong lam r5 
cong sire dong g6p cua ho d6i voi tai san dem thS chap la vi pham Khoan 4, DiSu 
68, BLTTDS nam 2015. 

4.1.4. V~ thu thdp chung cu: khong a6y au 
MQt s6 vu an Toa an kh6ng thu th~p d§y du chirng cir nhung da ra ban an, 

quyet dinh; khong thu thap h6 sa cftp giay chirng nhan quyen sir dung dftt trong 
cac vu an tranh chftp vS quyen sir dung dftt, kh6ng thu thap vS nguon g6c hinh 
thanh tai san, cong sire ton tao lam tang gia tri tai san trong cac vu an ly hen, thira 
kS, khong thu thap gifty to vS viec chot no ... trong vu an vS yay tai san. 

Vi du 1: Vu an "Tranh chap hop d6ng yay tai san" gitra nguyen dan la ba 
Lam Thi L va bi dan la ba Nguyen Thi Bich Ph. Nguyen dan khoi kien yeu c§u 
bi dan tra no thea bien nhan no ki thang 02/2015 s6 tiSn yay 560 trieu d6ng va 2 
chi yang 24k lai suftt thea quy dinh. Bi dan thira nhan co ky bien nhan do nguyen 
dan cung cftp nlnrng thirc tS ky thea yeu d.u cua nguyen dan, bi dan chi thira nhan 
yay 125 trieu d6ng va 2 chi yang 24k, da tra lai 2 nam voi t6ng s6 tiSn han 600 
trieu d6ng. Do kh6ng con kha nang tra lai nen nguyen dan cong d6n lai lai viSt va 
yeu c§u bi dan ky vao bien nhan (thuc chftt day la lai chong lai), Vu an nay, Toa 
an chua lam r5 hop d6ng kY ngay nao vi hai ben thira nhan ky vao nam 2014 
nhung gifty bien nhan thS hien ky nam 2015. Bi dan cho r~g nhieu l§n nho ngiroi 
khac tra gium lai, tuy nhien Toa an khong lfiy loi khai cua nhimg nguoi nay va 
cling khong dira ho tham gia t6 tung voi nr each la nguoi lam chirng dS lam r5 
thai gian yay, viec tra lai la kh6ng thu th~p clnrng cir dfty du dS giai quyet vu an. 

Vi du 2: Nguyen dan ong Trftn Van D va ba Doan Thi T khoi kien yeu cftu 
bi dan ong Nguyen HUll H va ba Pham Thi Th tra lai 6,3m2 dftt l§.n chiSm xay 
nha 6. Bi dan cho rang dit Iftn chiem tren la cua ong Nguyen HUll X va ba Duong 
Thi D tang cho. Ngay 26/1212014 Toa an nhan dan huyen PV co Thong bao s6 
68/2014/TB-CCCC yeu cftu nguyen dan cung c§.p clnmg cir va ngay 22/01/2015 
co gi§.y trieu t~p s6 37/GTT d6i voi nguyen dan dS lam viec vao ngay 30101/2015, 
nhung h6 sa kh6ng c6 bien ban lam viec nen khong thS hien duoc nQi dung lam 
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viec. Ngay 03/02/2015 Tea an nhan dan huyen PV ban hanh Quyet dinh dinh chi 
giai quyet vu an dan su SO' thfun s& 0112015/QDST-DS (Ly do Tea an dinh chi, 
chua du diSu kien khoi kien), Truong hop nay, nghia vu cung c~p chirng cu khong 
chi cua nguyen dan rna ca bi dan, cu th~·: Tea an can yeu cau bi dan cung cAp 
giAy ta vS d~t dai dS chung rninh nguon g&c d~t tranh ch~p la cua vq chong ong 
X, ba D. Khi hSt thai han cung c~p chirng cir thea Thong bao tren cua Tea an, Ie 
ra Tea an cAp SO' tham khi trieu t~p nguyen dan dSn lam viec, c~n phai co bien 
ban ghi lai kSt qua v~ viec nguyen dan thuc hien yeu c~u cung c~p chirng cu cua 
Tea an, co yeu c~u Tea an tiSn hanh thu th~p clnrng cu hay khong, d6ng thai cling 
phai yeu c~u bi dan cung c~p clnrng cu thea quy dinh cua phap 1u~t. Trong khi 
chua tiSn hanh cac cong viec neu tren, Tea an nhan dan huyen PV da ban hanh 
Quyet dinh dinh chi giai quyet vu an dan sir SO' tham neu tren la chua du din cir, 
lam anh huang dSn quyen 19i hop phap cua nguyen dan. 

4.1.5. V~sitd1j.ngchUngcu 

Trong nhieu tnrong hop, Tea an din cu vao tai lieu pho to khong co cong 
chirng, chimg thuc hop phap hoac khong d&i chiSu voi tai lieu g&c dS giro quyst vu an. 

Vi du: Trong thai gian ill 8/2012 dSn 2116/2013 chi NguySn Huynh M cho 
chi Tr~ Kim D yay 692.000.000 d6ng. Cac gi~y yay tiSn va cac tai lieu lien quan 
dSn khoan yay tren la tai lieu pho to nhung Thftm phan chu toa phien Tea khong 
d&i chieu voi ban g&c rna din err vao nhfmg tai 1i~u nay d~ giai quyet vu an. Theo 
quy dinh tai DiSu 93, Khoan 1 Di~u 95 BLTTDS nam 2015 thi cac tai lieu tren 
chua duoc coi la chirng cu. 

4.1.6. V~ giai quyet kh6ng hit yeu cdu khoi kien cua dU012g s¥ 

Trong nhieu tnrong hop, Tea an giai quyet khong hSt yeu c~u cua dirong 
sir. Vi du: Vu an "Ly hon" gitra ong Duong Van Th va ba Vo Thi KiSu A: Trong 
phan yeu c~u giai quyet v€ tai san ba A co yeu d.u bi> sung chi a tai san chung voi 
s6 tien 850 trieu d6ng va da duoc Tea an c~p so tham thu ly b6 sung, tuy nhien 
trong qua trinh giai quyet Tea an lai tach yeu c~u nay ra thanh vu kien khac la 
khong dung, khong giai quyet hSt yeu c~u cua duong sir. 

4.1.7. rip dung kh6ng dung quy djnh cua phap ludt 

MQt s& vu viec, Tea an ap dung khong chinh xac cac diSu 1u~t dS giro quyet: 

Vi du: Ba Huynh Thi Thu V "Yeu c~u tuyen b& rn9t ngiroi m~t nang hrc 
hanh vi dan sir" d&i voi ong Da Van T. Tea an da thu 1y viec dan su s& 
314/20 18/TLST- VDS va nguoi yeu c~u da nQp ti~n tam irng an phi. Do trong qua 
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trinh giai quyet vu an ba V c6 dan rut dan yeu c~u, Toa an nhan dan huyen BC 
din err DiSm e Khoan 1 DiSu 364 cua BLTTDS nam 2015 ban hanh Quyet dinh 
dinh chi giai quyet viec dan su s6 218/20 18/QDST- VDS, hoan tra s6 tiSn 
300.000d rna ba V n9P tarn ung an phi. Le ra trong tnrong hop tren, Tea an phai 
ap dung Diem c Khoan 2 DiSu 366 BLTTDS nam 2015 dS dinh chi viec xet dan 
yeu c~u va tra lai dan yeu c~u nhirng Toa an lai can cir DiSm e Khoan 1 Dieu 364 
BLTTDS nam 2015 dS dinh chi giai quyet viec dan SlJ la khong dung. Mat khac, 
thea quy dinh tai Khoan 5, DiSu 18 Nghi quyet 326/2016IUBTVQH ngay 
30/12/2016 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, tnrong hop tren s6 tiSn tarn irng an 
phi phai sung vao cong quy Nha mroc. Do vay, Tea an nhan dan huyen BC tra lai 
s6 tiSn tam ling an phi cho ba V la khong phu hop voi quy dinh cua phap lu~t. 

4.1. 8. V~ sua chua, b6 sung ban an, quyet dinli khong dung qui dinh 
Khoan 1 DiSu 268 BLTTDS quy dinh: "Sau khi tuyen an xong thi khong 

duac sua chua, b6 sung ban an, trie truong hop phat hien ZJi ro rang vd chinh fa, 
v~ s6 lieu do nhdm ZtIn hade tinh toan sai ... ". 

Tuy nhien, thirc t~ c6 tnrong hop sau khi ban hanh ban an, Tham phan chu 
toa phi en Toa ban hanh cong van thong bao viec sua chua, b6 sung ban an, nhung 
lai quyet dinh them noi dung maio Vi du tnrong hop khi tuyen an Thim phan khong 
tuyen r5 rang vS ill can thira d~t, khong xac dinh ranh gioi nhfrng dien tich dftt duoc 
cong nhan voi dien tich dftt su dung chung, dfin d~n kh6 khan cho viec thi hanh an; 
sau khi c6 ban an Thim phan lai ra nhieu cong van thong bao sua chua, b6 sung 
ban an hoac giai thich ban an tren; nhir vay viec thong bao, sua chua, b6 sung ban 
an cua ThAm phan khong phu hop voi Khoan 1, DiSu 268 BLTIDS. 

4.2. Vi pham v~ n9i dung 
4.2.1. Vi pham cua ban tin, quyet dinn giai quyet tranh chap quyen su dung 

dcit, tranh chdp h9P d6ng lien quan din quyen su dung dcit. 

- V~ giai quyet hdu qua h9P d6ng va hieu 

Trong nhieu twang hop Tea an xac dinh hop d6ng vo hieu la dung phap 
lu~t, nhung giai quyet hau qua hop d6ng vo hieu khong dung quy dinh .. 

Vi du: Nam 2009, ong Phan Thanh N diroc Uy ban nhan dan tinh K cftp 
GCNQSD dftt. Ngay 12/01/2014 ba Pham Thi L (vo ong N) ban ngoi nha tren cho 
vg chong ong Huynh Biru K va ba Le Thi H voi gia 300.000.000 d6ng; ba L da 
nhan 100.000.000 d6ng va Icy gia chu ky cua ong N. Ngay 29/5/2014, ba H duoc 
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sang ten nha d~t neu tren, Khi xay ra tranh chap, ong N ba L yeu d.u huy hop 
d6ng; vq chong ong K, ba H yeu d.u cong nhan hop d6ng mua ban tren. 

Toa an c~p sa tham huy hop d6ng chuyen nhuong nha d~t; buoc ba L tra 
cho vq chong ong K va ba H 100.000.000 d6ng. D6i voi yeu cAu b6i thuong thiet 
hai giai quyet h~u qua hop d6ng vo hieu cua cac duong su giai quyet thanh vu an 
khac khi co yeu cAu. Toa an c~p sa th~m khong giai quyet h~u qua hop d6ng vo 
hieu rna tach ra giai quyet b~ng vu an khac la khong dung, chua giai quyet tri~t dS 
vu an (vu an nay giai quyet khi theo BLDS 2005 va BLTTDS nam 2004 sua d6i 
nam 2011 dang co ~~u luc). 

Trong tnrong hop dirong S\l yeu cAu tuyen b6 hop d6ng vo hieu nhung 
khong yeu cAu giai quyet h~u qua cua hop d6ng vo hieu thi ap dung BQ lu~t dan 
su 2015 va quy dinh tai Muc 2 PhArr III Cong van s6 0112017/Gf)-TANDTC ngay 
07/4/2017 cua Toa an nhan dan t6i cao Giai dap mQt s6 v~ dS vS nghiep vu. 

- vJ cong nhdn h9P d6ng chuyen nhuong QSD ddt khi viec giao kit h9P 
d6ng co vi pham 

Ngay 12/0212013 vq chong ong Nguyen Van H, ba D6 Thi Ph do co nhu 
cAu yay v6n Ngan hang dS lam an nen lam gi~y thoa thuan voi ba Ngo Thi M va 
Dng Pham Cong C nQi dung ong H, ba Ph d6ng y sang ten gi~y chimg nhan quyen 
su dung d~t cho ong C, ba M 02 10 dat, gia chuyen nhirong 500.000.000 d6ng. 
Sau khi vq chong ong H, ba Ph tra h€t no cho ba M, ong C thi phia ba M co trach 
nhiem lam lai gi~y GCNQSD d~t d6i ten lai cho vq chong ba Ph, Dng H. Gi~y 
thoa thuan co chfr ky cua vq chong ong H, ba Ph va ong C, ba M. Sau do, ong H 
lai yeu cAu dSn hai nam, nSu ong H, ba Ph tra bat 50.000.000 d6ng dSn 
100.000.000 d6ng thi ong, ba vfin con quyen sir dung d~t; ba M, ong C chap nh~n 
va ti€n hanh lam thu tuc chuyen quyen sir dung d~t va dtl duoc c~p gi~y chirng 
nhan nam 2013. Ngay 31/12/2013, ong C, ba M khoi kien yeu cAu ong H, ba Ph 
phai giao hai thira dat tren cho ong, ba. Ong H, ba Ph cho &ng chi nh~n 90.000.000 
d6ng cua ong C, ba M va yeu cdu ong C, ba M phai lam thu tuc tra lai cho ong ba 
hai 10 d~t tren. 

Toft an c~p sa th~m dtl cong nhan hop d6ng chuyen nhuong quyen su dung 
d~t neu tren, buoc ong H, ba Ph giao cho ba M, ong C hai 10 d~t tren. VS ban chat 
day khong phai la quan h~ chuyen nhirong quyen str dung d~t, muc dich vq chong 
ong C, ba M dirng ten dien tich d~t tren la dS yay tiSn ill Ngan hang giup ong H, 
ba Ph. Nguyen dan cho rang dtl giao du s6 tiSn 500.000.000 d6ng cho ong' H, ba 
Ph nhung Dng, ba khong cung c~p duoc tai lieu chirng minh, phia ba Ph v~n dang 
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quan ly, sir dung d~t. Le ra Toa an c~p sa tham phai ap dung quy dinh cua phap 
luat v~ giao dich dan sir vo hieu do gia tao (Di~u 129 B9 lu~t Dan sir nam 2005 
(nay la Di~u 124 B9 luat Dan su nam 2015) dS khong cong nhan hop d6ng tren 
moi dung; viec Toa an c~p sa tham cong nhan hop d6ng tren la khong dung quy 
dinh cua phap luat, 

- vJ thanh todn bang ngoai t¢ khi thuc hien h9'P d6ng 
Hop d6ng chuyen nhuong quyen su dung d~t duoc ky kSt co d§.y du cac 

di~u kien thea quy dinh cua phap lu~t nhung khi thirc hien hop d6ng cac ben lai 
thanh toan bang ngoai t~, Khi giai quyet tranh chap c6 Tham phan cho rang viec 
thanh toan bang ngoai t~ tuy vi pham cac quy dinh v~ quan ly ngoai h6i Mung (1 
giai dean thuc hien hop d6ng nen khong nh~t thiet phai huy hop d6ng chuyen 
nhuong quyen sir dung d~t neu tren rna chi c§.n bU9C cac ben phai thuc hien lai 
giai doan thuc hien hop d6ng. Quan diem nay la khong dung qui dinh cua phap 
lu~t: Can ClI Khoan 2 Di~u 1 cua Nghi Dinh 63/1998/ND-CP ngay 17/8/1998 cua 
Chinh phu va Diem m Khoan 2 Muc II cua Thong nr s6 01 11999/TT- NHNN7 ngay 
16/411999 cua Ngan hang Nha mroc v~ quan ly ngoai h6i; can ClI Dieu 22 cua 
Phap lenh ngoai h6i ban hanh ngay 13/12/2005 cua UBTVQHll qui dinh: Tren 
ldnn th6 Vi¢t Nam, moi giao dich, thanh toan, niem y€t, quang cao cua nguoi cu 
tru, nguoi kh6ng cu tru khong duoc thuc hien bang ngoai h6i, trie cdc giao dich. voi 
t6 chuc tin dung, cac truong h9P thanh toan thong qua trung gian g6m thu ho, uy 
thac, dai If; va cac truong h9P can thi€t khac duac Thu tuong Chinh phil cho phep. 
Do do, cac ben trong qua trinh tham gia giao dich chuyen nhirong quyen sir dung 
d~t da: vi pham VaG di~u cam cua phap lu~t nen phai xac dinh giao dich vo hieu, 

- vJ giai quyet h9'P d6ng co dgt C9C 
Trong mot s6 vu an giai quyet tranh chap hop d8ng chuyen nhuong quyen 

sir dung d~t co d~t CQC, Tham pharr xac dinh hop d6ng vo hieu va xac dinh giao 
dich d~t CQC truce do cua cac ben cling vo hieu la khong dung. D~t CQC cling la 
mot giao dich dan su va la mot bien phap bao dam thuc hien nghia vu dan sir duoc 
ap dung ph6 bien trong giao dich chuyen nhuong quyen sir dung d~t. Truong hop 
giao dich d~t CQC chi bao dam cho viec giao kSt hop d6ng (co tnroc hop d6ng 
chuyen nhuong quyen sir dung d~t va d9C l~p voi hop d6ng) nen giao kSt d~t CQC 
nay khong bi vo hieu, 

- vJ dp dung thai hieu 
Vu an "Tranh ch~p lien quan dSn yeu c§.u tuyen b6 van ban cong clnrng vo 

hieu", gitra nguyen dan la ong Vfi Huy Q voi bi dan la ba Lam Ki~u Th. Ngay 
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19/6/20 13 tai Van phong cong clnrng NguySn Thi T, ong VU Huy Q va ba Lam 
KiSu Th co ky "Van ban thea thuan tai san rieng vq chong", hai ben thoa thu~ 
thong nhat toan bQ nha d~t s6 681/53 Quang Trung, P11, Quan GV, thanh ph6 H 
la tai san rieng cua ba Th. Toa an c~p sa tham nhan dinh van ban cong chirng tren 
dff vi pham diSu dm vi khi thoa thuan nha d~t tren chua duoc c~p gi~y clnrng nhan 
quyen sir dung d~t (nha d~t moi Icy hQP d6ng mua ban voi cong ty BAu nr- Xay dung 
GV). Van ban cong chirng tren can cir vao hQP d6ng mua ban nha, cac gi~y to lien 
quan va y chi cua hai ben thea thuan tai san tren la cua ba Th vi tiSn mua la cua 
rieng ba Th 1a co can cu. Do do, Toa an c~p sa thftm tuyen b6 van ban Cong clnrng 
tren vo hieu la khong dung then quy dinh cua BiSu 128 BLDS nam 2005 (nay la 
BiSu 123 BLDS nam 2015). 

Mat khac, tai phien Toa sa tham, bi dan yeu cAu ap dung thai hieu khoi kien 
do dff h€t thai hieu, de nghi hQi d6ng xet xu dinh chi giai quyet vu an. Can cu "Van 
ban thoa thuan tai san rieng vq chong" cong chirng ngay 19/6/2013, ngay 
29/8/2016 nguyen dan moi khoi kien. Theo quy dinh tai Khoan 2, Khoan 3 BiSu 
159 BLTTDS nam 2004 (sua uBi, bB sung nam 2011), Diem e Khoan 1 BiSu 217 
BLTTDS nam 2015 ve ap dung thai hieu, Bieu 429 BLDS nam 2015 do duong S\l 
co yeu cAu ap dung thai hieu truce khi Toa an c~p sa tham ra ban an, quyet dinh 
giai quyet vu an va thai hieu khoi kien dff h€t nen Toa an c~p sa thftm giai quyet 
la khong dung rna phai Dinh chi giai quyet vu an. 

4.2.2. Vi pham cua him em, quyit dinh giai quyit tranh chdp hop a6ng vay tai san 

- v~ tinh ldi 
Ngay 27/6/2011 Ngan hang Bong A ky hop d6ng yay v6n s5 K2340/1 voi 

anh Vu Ti€n H va chi Pham Thi V nQi dung anh H va chi V vay Ngan hang 
295.000.000 d6ng, Uii su~t trong han la 28%/nam, thai han ill ngay 27/11/2.011 
d€n 27/01/2013 (hop d6ng co th6 hien ve muc dich vay va tai san th@ chap la nha 
va quyen str dung d~t). Do khong tra duoc no nen Ngan hang khoi kien yeu cAu 
vq chong anh H, chi V tra no cho Ngan hang. Toa an clip sa tham quyet dinh ch~p 
nhan yeu cAu khoi kien cua Ngan hang Bong A, buoc anh H, chi V phai tra cho 
Ngan hang no g6c: 295.000.000 d6ng, 1ffi trong han la: 41.988.333 d6ng; 1ffi qua 
han la: 171.739.166 d6ng (295.000.000 d6ng x 1,5 x 28% 112/30 x 499 ngay), Tea 
an clip sa tham ap dung Khoan 2 BiSu 305 BLDS nam 2005 buoc anh H, chi V 
phai tra 1ffi sulit trong han 1a 280/0 va Iffi xu~t qua han la 150% cua 28% la khong 
dung. Truong hop nay cAn ap dung Khoan 1, Khoan 2 Bieu 476 BLDS nam 2005 
quy dinh Iffi sulit cac ben thea thuan nhung khong vuot qua 150% cua 1ffi sulit co 
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ban do Ngan hang Nha mroc cong b6 d6i voi loai cho yay tuong irng va tnrong 
hop khong xac dinh ra lai su~t hoac co tranh chap vS la:i suat thi ap dung lai su~t 
ca ban do Ngan hang Nha mroc cong b6 (Vu an nay xet xu thea quy dinh cua 
BLDS 2005). 

- vJ xac dinh khong dung quan h¢ tranh chap 
Vu "Tranh ch~p hop d6ng yay tai san", giira nguyen don la ong Nguyen 

Ngoc M voi bi don la ba Dao Thi B, chi Dinh Thi True H, anh Dinh Phuoc C. 
Ong M can cir vao gi~y bien nhan no gitra ong voi ong Dinh Phuoc H (eng H la 
chong ba B va Ia b6 cua chi H va anh C dSu la bi dan) l~p ngay 28/9/2009, ong H 
co yay cua ong la 300.000.000 d6ng, thai han la 10 ngay, Do ong H khong tra no 
dung hen nen ngay 25/7/2014 eng M khoi kien. Ong H chet ngay 30/6/2013 nen 
Tea an c~p sa tham da: ra Quyet dinh dinh chi s6 32/QDST-DS ngay 21/7/2015 
voi ly do ong H da: chSt truce khi bi khoi kien. Ngay 25/7/2015 ong M lai tiep tuc 
khoi kien yeu cau vc con ong H tra no cho ong thea gi~y bien nhan no tren.Tai 
ban an dan S\I sa thb s6 06/20161DSST ngay 24/02/2016 da: quyet dinh bU9C ba 
Dao Thi B, chi Dinh Thi True H, anh Dinh Phuoc C tra cho ong M s6 tiSn g6c va 
1a:i thea quy dinh cua phap 1u~t. Thirc ch~t day la tranh ch~p hop d6ng yay tai san, 
nhung khi ong M khoi kien Ian 2 thi ong H dil chet, Ie ra Tea an phai huang dftn 
eng M khoi kien vS "Thuc hien nghia vu do nguoi chet dS lai" thea DiSu 637 B9 
1u~t dan SlJ 2005 d6i voi hang thira kS va nguoi thira kS quan 1y tai san cua eng H 
chet dS lai, Tea an c~p sa tham lai xac dinh quan h~ "Tranh ch~p hop d6ng vay tai 
san" va bU9C vg con ong H phai tra s6 tiSn yay tren cho eng M la khong co can cu. 

4.2.3. Vi pham cua ban an, quyet dinh giai quyit v¥ an tranh chdp thiea ki 

- vJ xac minh nguon gic, cdc di san thua ki, cong sue baa quan, duy tri 
kh6i tai scm, tinh sai em phi 

Nguyen don ong Nguyen Van N can cir GCNQSD d~t s6 950/QSDD ngay 
24/4/1995 cua Uy ban nhan dan huyen BC c~p cho h9 ong Nguyen Van D yeu cau 
chia thira kS d6i voi dien tich d~t 5.751m2 toa lac tai xa: VL A, huyen BC, thanh 
ph6 H cho 5 thanh vien trong gia dinh. Bi don ong Nguyen Van T khong d6ng y 
chi a vi d~t la cua cha bi don la ong Nguyen Van D dS lai va sau nam 1995 ong 
giao lai cho con trai la Nguyen Thanh T su dung cho dSn nay la 2.753m2• Toa an 
c~p sa tham chsp nhan yeu cau chia tlnra kS cua nguyen don va bU9C eng T phai 
chiu an phi co gia ngach. 

Uy ban nhan dan huyen BC co van ban xac dinh nguon g6c d~t la ella cu 
Nguyen Van D (cha cua eng D) dS lai cho ong D. Ngay 24/4/1995 Uy ban nhan 
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dan huyen BC c~p gi~y chirng nhan quyen su dung d~t cho ong Nguyen Van D, 
h6 sa c~p gi~y chimg nhan cua hQong D hien khong con luu tm d~y duo Tea an 
c~p sa th~m chua xac minh lam ro d~t co nguon g6c cua cu D dS lai cho ong D thi 
tai sao lai c~p cho hQ ong D rna khong c~p cho ca nhan ong D. N~u Uy ban nhan 
dan huyen BC xac dinh c~p cho h9 ong D la dung thi tai thai diSm c~p gi~y clnrng 
nhan thi h9 ong D co bao nhieu thanh vi en, g6rn nhtrng ai, trong gi~y chirng nhan 
quyen su dung d~t khongthe hien. C~ phai xac minh lam ro v~ d€ tren, ill do 
moi xac dinh di san cua ong D dS lai va xem xet yeu c~u chia thira k~ cua nguyen 
dan. Tea an c~p sa tham chi din cir van trinh bay cua nguyen dan dS ch~p nhan 
yeu cAu khoi kien cua nguyen dan la chua du can ctr vfrng chac. Trong vu an nay 
Tea an khong ch~p nhan yeu cAu cua ong Nguyen Thanh T la nguoi co quyen 19i 
va nghia vu lien quan co yeu du d9C l~p cong nhan phan d~t 2.753m2 rna cha ong 
va ong su dung til' nam 1975 d~n nay (phan d~t nay nfun trong 5.751m2 chia thira 
k~), nhung Tea an khong xem xet cong sire quan ly, ton tao di san thira k~ la trai 
voi An 1~ s6 05/2016/AL cua Chanh an Tea an nhan dan t6i cao cong b6 ngay 
06/4/2016. Tea an c~p sa th~m khong chap nhan yeu c~u cua ong T cong nhan 
phan d~t 2.753m2, khong tranh ch~p gia tri quyen su dung d~t, nhung buoc ong T 
phai chiu an phi co gia ngach la khong dung quy dinh thea Di€u 22 Nghi quyet s6 
326/2016IUBTVQH14 ngay 30112/2016 cua Uy ban Thuong vu Quoc hci, v€ mire 
thu, miem, giam, thu, n9P, quan ly va su dung an phi va 1~ phi cua Toa an. 

- V§ xac tJtnh thai tJiJm di chuc co hieu luc 
C6 Nguyen Vi~t Gh (chet hie cac con con nho) va c6 Tran Thi G (chet nam 

1988) co 8 ngiroi con chung la: Cu Nguyen Thi Tr (co con la Nguyen Thi S), cu 
Nguyen Van Ng, cu Nguyen Van Nh; cu Nguyen Thi N, cu NguySn Thi Th; cu 
Nguyen Thi Kh, cu Nguyen Thi H; cu Nguyen Van Q. Sau khi cac con tnrong 
thanh c6 G song voi cu Ng, cu Th vaba S. Sau khi c6 G chet, cu Ng, cu Th, ba S 
cung chung song (ca 3 khong l~p gia dinh ). Ngay 01/6/1998, cu Ng di chuc d~ lai 
tom bQ tai san (g6m dien tich d~t: 1.789,4m2, 02 can nha) cua cu Ng sau khi cu 
Th, ba S chet thi cu Q duoc tron quyen su dung, kS ca khi cu Q y~u hoac benh t~t, 
cu Q co quyen di chuc cho con cu Q Mung v~n phai thuc hien thea loi di chuc cua 
cu Ng. Ngay 20/6/1999, cu Ng l~p gi~y uy quyen cho cu Q duoc sir dung dien tich 
d~t 1.789,4m2 chua duoc c~p gi~y clnrng nhan quyen su dung d~t. Thang 7 nam 
2010 cu Ng chet, Ngay 2115/2014, cu Q khoi kien yeu c~u chia thira k~ va dircc 
Tea an ch~p nhan, 

Tea an sa tham ch~p nhan yeu c~u chia thira k~ cua cu Q la khong dung vi 
thea n9i dung di chuc, day la twang hop han ch@ phan chi a di san thea y chi cua 
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nguoi lap di chuc thea quy dinh cua DiSu 661 BLDS. Thea do, cu Q chi duoc 
quyen sa hiru nha va quyen su dung d~t khi cu Th va ba S chSt. Do do, khi cu Th 
va ba S chua chet thi di chuc chua co hieu I\Ic. 

- vJ xac dinh tinh h9]J phdp cua di chuc 
C6 Nguyen Van C va c6 Truong Thi T co 6 nguoi can la cu Nguyen Van 

Ng (chet ngay 05/3/1989 co can la ong Nguyen Van Ngh); cu Nguyen Van Nh 
khong co VQ' can (da chet ngay 23/01/2008); cu Nguyen Thi H, cu Nguyen Thi Q, 
cu Nguyen Thi Chi H dSu khong co chong can va da chet; cu Nguyen Thi G (co 
chong da chet) co 01 can la ong Nguyen Minh H. Sinh thai hai c6 tao lap duoc 
can nha tai 218 va220 DT, Quan 1, thanh pho H. C6 C chet ngay 09/8/1957, khong 
dS lai di chuc, Ngay 25/10/1969 c6 T l?p chuc thu co d6ng y va ky ten cua 5 nguoi 
can la cu Ng, cu H, cu Q, cu Chi H va cu G voi noi dung dS lai nha 218 DT cho 
cu Ng va nha 220 DT cho cu Nh. Ngay 17/0111979 c6 T chet. 

Ngay 24/9/2003, cu Nh dang song tai Phap l?p di chuc dS toan bQ tai san 
cua cu Nh cho ong Nguyen Minh H. Cu Nh chet ngay 23/0 112008. Phan di san tai 
Phap ong H da nhan. Rieng can nha s6 220 DT, khi ong H vS Viet Nam lam thu 
tuc ke khai, thi phat hien ong Ngh (nguoi duoc cu Nh giao quan ly nha 220 DT 
vao khoang nam 1984) dang lam thu tuc xin c~p gi~y chirng nhan quyen sa hfru 
nha. Nen ong H khoi kien doi lai nha. 

Toa an so th:1m bac yeu c~u cua ong H, voi ly do di chuc cua cu Nh ngay 
24/9/2003 (1?P tai Phap) khong hQ'P phap la khong dung boi Ie: Di chuc cu Nh I?p 
tai Van phong cong chirng cua Phap, cho ong H toan bQ tai san, Di chuc nay da 
duoc hop phap hoa Lanh S\I cua Dai sir quan Vi~t Nam tai Cong hoa Phap, nen phai 
cong nhan. 

- vJ xac dinh di scm thua kd kh6ng dung 
Ong Duong Ba A va ba Tr~n Thi H co 6 nguoi con la chi Duong Thuy Tr, 

chi Duong C:1m T, anh Duong Ba Th, anh Duong Thanh K, anh Duong Thanh V, 
chi Duong Thanh U. Nam 1983, ong A va ba H ly han. Tir nam 1984, ong A s6ng 
tai ~p 2 xa NP chung song nhir VQ' chong voi ba Ta Thi N a ~p 6 xa NP. Qua trinh 
chung song ong A, ba N co 02 nguoi con chung la Duong Ba L va Duong Tuan 
Kh; nam 1995 nha mroc c~p 17.l65m2 d~t nong nghiep do ba N dung ten tai ~p 6 
xa NP. Nam 2007, ong A chet. Ngay 17/3/2008, chi Tr yeu c~u chia di san thira k€ 
cua ong A theo phap luat voi dien tich d~t neu tren. 
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T oa an e~p sa tham nh~n dinh ong A c1:iet khong de lai di chuc, nen hang 
thira ke cua ong A la 9 nguoi g6m cac con cua ong A voi va ba H (6 nguoi), cac 
con cua ong A voi ba N (2 nguoi), va ba N. Chap nhan yeu d.u ehia thira ke cua 
chi Tr, xac dinh Y2 dien tieh d~t tren la di san va ehia eho 9 nguoi thira ke cua ong 
A. Viec chap nhan yeu eAu ehia thira ke cua Tea an la khong dung vi: Tai f)i~u 6 
Nghi dinh 64/CP ngay 27/9/1993 cua Chinh phu quy dinh v~ viec giao d~t nong 
nghiep eho hQ gia dinh, ca nhan su dung 6n dinh lau dai vao muc dich san xu~t 
nong nghiep quy dinh: "D6i tuong giao tldt nang nghiep tid su dung 6n dinh ldu 
dai la nhdn khdu nang nghiep thuong tru tai dia phuong, kd ca nhiing nguoi dang 
lam nghia v¥ qudn su", Do ong A khong e6 cung hQ khau thuong tni voi ba N tai 
~p 6 xii NP, nen ang A'khong thuoc dien diroc c~p d~t nong nghiep tai ~p 6 xii NP. 
Trong V1l an nay Toa an c~p sa thfun dii xac dinh dien tich d~t neu tren la di san 
thira ke cua ong A la khong ehinh xac, 

- v~ chia va xac dinh gid tri thuc ti cua m6i leY phdn 
C6 Nguyen Van T(chet nam 1939) va c6 Nguyen Thi f) (chet nam 1962) 

e6 08 nguoi con Ia cac cu Nguyen Van Kh, cu Nguyen Thi L, cu Nguyen Van Ph, 
cu Nguyen Van Th, cu Nguyen Thi N, cu Nguyen Thi H, cu Nguyen Thi V, cu 
Nguyen Thi L. Di san thira ke la 01 ngoi nha gach 2 tAng tren dien tich 286m2 

(chieu ngang mat ph6 la 5m, chieu dai 51m) hien do hai chau nQi cu Kh dang quan 
ly su dung, Ngay 03/12/1997, ba Hoang Thi Bich Ng (con duy nh~t cua cu Nguyen 
Thi N) khoi kien yeu cAu ehia thira ke thea phap lu~t. Tai ban an dan S\I sa tham 
quyet dinh ehia hien v~t cho hang thira ke cua c6 T va e6 f) (con cua hai c6 chet, 
cac chau duoc huang). Chia cho nguyen dan chieu ngang m~t ph6 la 1,8m x 
10,30m chien dai = 18,54m2, phAn dien tich d~t con lai la cua bi dan. 

Trong vu an nay viec ehia thira ke cho ky phAn cua cu N la 1 ,8m chieu ngang 
m~t ph6 la anh huang quyen lei cua nguoi thira k€ khac. M~c du ky phan duoc 
chia cua nguyen dan it han so voi cac ky phAn thira ke khac 286m2/8 kY phan la 
35,75m2/01 ky phan, nhung nguyen dan lai duoc chia 1,8m chieu ngang m~t 
duong, dien tieh 18,54m2 (trong khi m6i ky phAn chi diroc 0,6m ngang m~t duong) 
la anh huang den quyen loi cua kY phAn thira ke khac (v~ thuc te d~t mat dtrong 
c6 gia tri han r~t nhieu IAn d~t phi a trong). Ngoai ra, dien tich d~t ehia eho nguyen 
dan, co chieu rong nbc han 3m, do d6 khong du di~u kien de xay dung cong trinh 
thea quy dinh cua f)i~u 6 Quyet dinh s6 79/2007/Qf)-UBND ngay 11/7/2007 cua 
Dy ban nhan dan thanh ph6 H. 
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4.2.4. Vi pham cua ban em, quyet dinh giai quyet v¥ an han nhdn gia dinh 

- V~ thay d6i nguoi trice tiip nuoi can 

Ngay 01/7/2008, Toa an so tham ra Quyet dinh s6 5012008/QD-ST-HNGD 
cong nhan thuan tinh ly hon cua anh Nguyen Dire Tr va chi Kh6ng Thi H thea do 
hai con chung, anh Tr nuoi chau Nguyen Dire Th sinh ngay 18/10/2006, chi H nuoi 
chau Nguyen Thi Nhir Ph sinh ngay 21/9/2000. Sau khi ly hon, anh Tr va chau Th 
a cung ong K, ba D (eng ba ni?i cua chau Th). Ngay 09/7/2018, anh Tr ch~t, chi H 
co lam dan yeu c~u thay d6i nguoi tnrc ti~p nuoi chau Th. Tai ban an So' tham 
quyet dinh cong nhan cho ong K va ba D duoc tnrc tiep nuoi duong chau Th. Viec 
quyet dinh cua Toa an la khong dung quy dinh vi: Theo quy dinh cua Luat hon 
nhan va gia dinh cha my la nguoi co quyen va nghia vu tnrc tiep nuoi con sau ly 
hon, Tai Di~m b, Khoan 2 Di~u 84 Luat hon nhan va gia dinh quy dinh v~ thay d6i 
ngiroi tnrc tiep nuoi con sau khi ly hon khi: "Nguci true tiep nuoi can khong du 
didu kien trice tiep trong nom, cham soc, nuoi duiing, giao due can "; mat khac Di~u 
1 04, Di~u 1 05 Luat Hon nhan va gia dinh quy dinh ong ba noi chi co nghia vu cham 
soc, nuoi duong, giao due chau Th trong twang hQ'P cha my hoac anh, chi em cua 
chau khong can. Anh Tr dli chSt do do c~n phai giao chau Th cho chi H nuoi. 

- vd tinh cong sue dong gop cua cac ben khi chia tai san 

Vu an "Tranh chftp tai san sau ly hen" gitra nguyen dan la Ba Bui Thi Ph va 
bi dan la ong Tr~ Dinh Kh. Tai san tranh chftp trong vu an nay la phan dftt co dien 
tich 132,2 rrr', tren dftt co 2 din nha cftp 4 toa lac tai 271 PCT, thanh ph6 BMT. Ba 
Ph cho rang, nha la tai san chung can ph~ dftt nay la tai san rieng cua ba do ba mua 
tnroc khi kSt hon voi ong Kh. Ong Kh thi cho rang nha, dftt dSu la tai san chung cua 
hai nguoi vi ong co dong gop ti~n mua cung ba Ph. H6 so vu an th~ hien, ngay 
0110111990 ba Ph nhan chuyen nhuong 10 dftt tren cua ba Bui Thi T voi gia 16 chi 
vang, DSn ngay 29/12/1990, ba Ph kSt hen voi ong Kh. Sau khi kSt hon hai nguoi 
cung xay nha chung s6ng tren dien tich dftt nay. Ngay 06/911999, ba Ph va ong Kh 
cung viSt "Giay ban dftt a", ban cho vq chong ong Phan B 'i210 dftt (dien tich 125m2) 

noi tren, Dien tich dftt can lai, ba Ph lam thu tuc ke khai cftp GCNQSD dftt va ngay 
15/9/2006, Uy ban nhan dan thanh ph6 BMT dli cftp GCNQSD dftt s6 AG871092 
cho hi? ba Bui Thi Ph va chong la TrAn Dinh Kh d6i voi dien tich dftt 132,2m2 tai s6 
271 PCT, thanh ph6 BMT. Sau khi duoc cftp GCNQSD dftt c6 ten ong Kh ba Ph 
khong co khiSu nai (do Ph ba dirng ten ke khai). Tai ban an so tham cua TAND 
thanh ph6 BMT, xac dinh nha dftt s6 271 PCT, thanh ph6 BMT c6 t6ng tri gia la 
2.320.742.800 d6ng la tai san chung cua ong Kh va ba Ph va chia cho ba Ph duoc 
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hirong tom b9 nha, dat; ba co trach nhiem bu chenh l~ch tai san cho ong Kh la 
1.100.000.000 d6ng. Vi~c Toa an cac sa thfun xac dinh nha tranh chap la tai san 
chung cua ba Ph va ong Kh la dung vi co co sa xac dinh ba Ph Qa ttr nguyen nhap 
phan dat neu tren vao khoi tai san chung cua vc chong, Qua dinh gia xac dinh tri 
gia quyen su dung dat va nha la 2.320.742.800 Toa an chia cho ba Ph diroc huang 
1.220.742.800 d6ng, ong Kh diroc huang 1.100.000.000d6ng la khong dung, anh 
huong nghiem trong dSn quyen loi cua ba Ph vi ba Ph la nguoi co cong 100 trong 
viec tao dung kh6i tai san chung (quyen su dung dat) 

- V§ tuyen an khong ro nen khong thi hanli an duac 

Vu an "xin ly hon" gitra nguyen dan la anh Le Xuan S voi bi dan la chi 
Nguyen Thi H. Tai san tranh chap la din nha cap 4 va mot s6 cong trinh phu khac 
nfun tren dien tich dat 120m2• Theo anh S, tnroc khi kSt hon voi chi H, anh duoc 
anh trai la Le Van T cho muon mot can nha cap 4 xay tren dien tich 120m2• Sau 
khi kSt hon, vq chong co xay them mot gian bep, cong trinh phu, bo ke, nrong, 
cBng s~t. Chi H cho r~ng, khi vS s6ng chung vq chong co xay cac cong trinh nhu 
anh S khai, ngoai ra con xay them bS mroc, dB 100 xe dat xuong muong mroc vao 
wan nha, khai pha duoc 250m2• Chi yeu d.u anh S chia cho chi mot gian nha rna 
vq chong xay them, Yz dien tich dat khai pha. . 

Toa an cap sa tham quyet dinh: " ... tam giao cho chi H su dung rfl(Jt gian 
nha 7,81 m2, mot bd nutrc phia trtarc va phdn ddt 36m2 (vuan tap) tnarc thua 21, 
ta ban d6 s6 28 trong s6 dia chinh mang ten anh Le Van S co kich thuac dai 06 m 
sat bo ke phia truac giap nha anh Trung, rong 06m keo tic lee san nha anh S ra 
phia bo suoi, di theo z6i sau nha ngang phia vuan canh nha anh Tr. .. ". 

Can ClI cac tai lieu kern theo, cling nhu cac tai lieu trong h6 sa vu an va 
quyet dinh cua T oa an cap sa tham, khi phan chia tai san chung la bat d9ng san, 
Toa an cap sa thAm quyet dinh tam giao cho chi H su dung 01 gian nha dien tich 
7,81m2 va 01 bS nuoc, nhung khong xac dinh cu th~ cac tai san nay nfun tren phan 
dat a vi tri nao, khong xac dinh cu thS 16i di vao phan nha, dat rna chi II diroc tam 
giao. D6i voi dien tich dat 36m2 (wan tap), Toa an tuyen tam giao cho chi H sir 
dung co vi tri, ill c~n hai ben nhung khong xac dinh diroc ranh gioi tren thuc dia, 
dful dSn quyet dinh cua ban an khong thS thi hanh duoc, 

III. xtr L Y DOl vor VI PH1)M DA pHA T HI¥N 

Tren co sa nghien CUu h6 sa giai quyet vu viec dan sir va kSt qua kiem sat 
ban an, quyet dinh sa tham giai quyet vu an dan sir cua T oa an, tnrong hop phat 
hien vi pham thi thuc hien thee quy dinh tai Khoan 3, Khoan 4 DiSu 5 Quy dinh vS 
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quy trinh, ky nang kiem sat ban an, quyet dinh giai quyet vu an dan S\I cua Toa an 
ban hanh kem thea Quyet dinh s6 399/QD-VKSTC ngay 06/9/2019 cua Vien tnrong 
VKSND t6i cao. 

vJ din Cte khang nghi thea thu tuc phuc thdm: BLTTDS nam 2015 kh6ng 
quy dinh cu the can cir khang nghi thea thu tuc phuc tham d6i voi ban an, quyet 
dinh sa thAm chua co hieu hrc phap luat. Tuy nhien, co the van dung quy dinh tai 
cac DiSu 309, 310 BLTTDS nam 2015 la can cir de Vien kiem sat thirc hien tham 
quyen khang nghi phuc tham. 

- DiSu 309 BLTTDS nam 2015 quy dinh: HQi d6ng xet xu phuc tham sua 
mQt phan hoac toan bQ ban an sa thAm neu Tea an c~p sa tham quyet dinh khong 
dung phap luat trong cac tnrong hQ"P sau day: 

+ Viec thu thap chirng cir va clnrng minh dii duoc thuc hien d~y du va thea 
dung quy dinh tai Chuang VII cua BQ lu~t nay; 

+ Viec thu thap chirng ctr va clnrng minh chua diroc thuc hien d~y du a c~p 
sa thAm nhung tai phien toa phuc tham dii duoc b6 sung d~y duo 

Nghia la, viec thu thap clnrng cu va chimg minh dii duoc thuc hien dung, 
d~y du thea dung quy dinh cua BLTIDS, nhung ban an sa thAm lai quyet dinh 
chap nhan hoac khong chap nhan yeu c~u khoi kien, yeu c~u phan t6, yeu c~u dQc 
l~p cua duong S\I khong dung phap luat, khong phil hQ"P voi chirng CU, clnrng minh 
dii diroc thu thap trong h6 So' vu an hoac quyet dinh ap dung an phi khong dung. 

- DiSu 310 BLTIDS nam 2015 quy dinh: HQi d6ng xet xu phuc tham huy 
ban an sa tham, huy mot phan ban an sa tham va chuyen h6 sa vu an cho Toa an 
c~p sa tham giai quyet lai vu an thea thu tuc sa tham khi thuoc met trong cac 
tnrong hQ"P sau day: 

+ Viec thu thap chirng cir va chirng minh khong thee dung quy dinh tai 
Chuang VII cua BQ luat nay hoac chua duoc thuc hien d~y du rna tai phien toa 
phuc tham khong the thuc hien b6 sung duoc; 

+ Thanh phan cua HQi d6ng xet xu So' thAm khong dung quy dinh cua BQ 
lu~t nay hoac co vi pham nghiem trong khac vS thu tuc t6 tung anh huang d~n 
quyen va loi ich hQ"P phap cua dirong S\I. 

Nghia la, khi phat hien viec chua thu th~p dung va d~y du chirng cir va 
chirng minh nhung ban an So' thAm dii quyet dinh ch~p nhan hoac khong chap nhan 
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yeu e~u khoi kien, yeu e~u phan t6, yeu e~u dQe I~p cua duong str khong dung 
phap lu~t hoac co vi pham nghiem trong khac v~ thu tuc t6 tung anh huang dSn 
quyen va IQ'i ich hQ'P phap cua dirong sir, e~n xac dinh do la can eu dS Vien kiem 
sat thuc hien thdm quyen khang nghi thea thu tuc phuc tham, 

Tren day la Hirong dftn phat hien vi pham cua ban an, quyet dinh sa tham 
giai quyet cac vu viec dan SlJ, thuc hien tham quyen khang nghi ngang ecip thea 
thu tuc phuc thdm nham giam 1)' I~ ban an, quyet dinh cua Toa an d.p sa tham bi 
Toa an ecip phuc tham huy co trach nhiem cua Vien kiem sat ngang ecip; d6ng thai, 
nang eao 1)' I~, ehcit hrong khang nghi phuc thdm cua Vien kiem sat ngang cap. 
Qua trinh thuc hien n~u co kho khan, vuong mac Vien kiem sat nhan dan cac ecip 
t6ng hQ'P, phan anh v~ Vien kiSm sat an dan t6i eao (V\l9) dS xem xet, b6 sung 
eho phil hQ'P voi thirc ti~n./ 

Nui nhiin: 
- D/c Viin tnrong VKSNDTC (d~ b/c); 
- D/c TrfuI Cong Phan, PVf VKSNDTC (d~ b/c); 
- VKSND cfrp cao 1,2,3; 
- VKSND tinh, Tl'tnrc thuoc TW (d~ thuc hien); 
- Van phong VKSNDTC (d~ thea doi); 
- Lanh dao.cong chirc VI) 9; 
- LUll: VT, Vu 9. 
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VI~N KIEM SAT NHAN DAN
TOLCAO

CONG HoA xA HOI CHU, NGHIA VI~T NAM
DQc l*p- Tl! do- H~nh phuc

se; OS{fB-VKSTC Hit Ni}i, ngay 11 thang 01 ruim 2017

THONGBA.O
MQtsa hru y va kinh nghiem ki~msat giai quy~t vl}. an "tranh chap

._----~_-_\hgp dang tin dung" lien quan th~ ch~p va bao lanh
\.lIEN KSNO. TiNH GIA LAI

GONG VAN DEN
tS~~a-~LNsrjlJ:frJj)j;!P.J?1 Kfnhgiri: - Vien kiern sat nhan dan c~p cao 1,2, 3

- Vien kiem sat nhan dan cac tinh, thanh ph6
true thuoc Trung uong.

~ _ NgaY,26/9/2016, ~gan hang Nha nuac,Vi~t ,Nam t6chilc hop lien
~. nganh do dong chi Nguyen Kim Anh - Ph6 Thong doc Ngan hang Nha mroc

chu tri; Ngay 01/12/2016, Ianh dao cac BQ, Nganh dir hop do Ph6 thu tirong
Vuong Dinh Hue chu tri, nham thao go kh6 khan, virong m~c cua Cong ty
'TNHHMQt thanh vien Quanly tai san cua cac t6 chirc tin dung Vi~t Nam
(VAMC)trong qua trinh xu ly no x~u, tai san dam bao .

.. J?iTa trinh s6 119/TTr-NHNNngay 10/8/2016 va TO' trinh s6
< ';. :~,' ,,' t" "'~'. .',' . ," "., " ' . , . ' ; .: ',';

150/TTr-NHNN':Ilgay 30/9/2016. cua Ngan hang nha mroc Viet Nam co nQi
dung: KiSn nghi 'Vi~n kiern sat nhan dan t6i cao chi dao thong nh~t trong
nganh KiSm sat cong nhan gia tri phap 19 ciia giao dich thS ch~p Quyen su
d\lngd~t dS b~o.dam nghia vu cua nguoi khac, khong diroc khang nghi theo
hu6ngtuy~ri v6hi~uhqp d6ng thS chap.

:'/C\f:; .,:"", ';' ,l";;?,,,, , ,.,:.-".,,::,Ij ",:.

Vancje/I\ay,Vi~fl kiemsat nhan dan toi cao yeu cau Vien ki~'rF.sat
llhandafl,<?,tlCc~p·khi.,thl!c hi~n chirc nang kiSmsatgiai quySt vu an'~trai1h
'chfrp'h(jYf>t'e;6ngtind1;mg"c6 thS chap hoacbao lanh b~ng ·tai san nhadfrt dS
bao damtFighia vucuaben yay tiSn tai cac t6 chirc tin dung, khi g?P tinh
huong: Hop d61)g:~fP';gh.I""th~chap" hoac bao lanh bang tai sari la nha d~t,
hQ'P.dong nay ?~,t~~n thticac)[uy dinh cua Nghi dinh 163/2006/ND-CP ngay
21(1~/200B' :tt~~1'~~inh'~6: 112?12ftID-~~ ~gaYA22/0~/~012 cua Chinh phu
ve hinh thlfc~~ao '(;lwhco bao dam bang tal san, can hru y sau:

r~' ' . ~~~,::; ~~, }~""~' ,~,:",': ,":/ ,

, Thu nh "''/ ,ery;th~>b,\.:,~penbao lanh) tv xac dinh minh la nguoi "th~
chap" trong.qua:~{,p~apJ~~t dan sir neu tren la khong chinh xac, vi ben the
chap la ben di yay ;i'd~~tai san cua chinh minh dS bao dam cho khoan vay
cua minh; con trong tnrong hQ'Pben thir ba dung tai san cua minh dem ra bao
darn cho khoan yay cua nguoi khac Ia quan he "bao lanh" rnoi dung. Tuy
nhien, khi giao dich ngiroi thir ba tv nguyen dem tai san cua minh ra "thS
chap" thuc ch~t la bao lanh cho ben yay tiSn tai cac t6 chirc tin dung. Do ~
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neu co tranh chap thi c~n xac dinh hQ'Pdong tren la co hieu lire phap luat ma
khong bi vo hieu do bi nham l~n.

Thir hai, d6i voi tai san la nha d~t da duoc c~p gi~y chimg nhan quyen
sir dung d~t, sa hiru nha ghi c~p cho H9 gia dinh, khi co tranh ch~p c~n xem
xet h6 sa ke khai xin c~p gi~y chirng nhan, cu th~ la:

- NSu h6 sa thS hien nhieu thanh vien trong h9 gia dinh nhung chi co
nguoi dung ten tren Giay chirng nhan ky hQ'P dong thS chap hoac bao lanh
cho khoan yay thi hQ'Pd6ng do d.n xac dinh la hQ'Pd6ng bi vo hieu.

- NSu h6 sa chi co mot thanh vien trong h9 gia dinh la ngucidimg ten
tren gi~y chimg nhan ky hQ'Pd6ng th~ chap hoac bao lanh cho kh6ffil;vaytb-i .'
hQ'Pd6ng do c~n xac dinh hQ'Pdong co hieu hrc phap luat ma khong: bi vo
hieu.

Thu ba, trong tnrong hQ'Pvc, chong co tai san rieng ma hoa loi, loi nrc
tir tai san rieng do la nguon song duy nhat cua gia dinh thi viec dinh doat tai,
san nay phai co SlJ d6ng y cua vo, chong theo quy dinh tai khoan 4 DiSu 44,
Luat hon nhan va gia dinh narn 2014 thi xac dinh hQ'P d6ng thS chap, bao
lanh'moi co hieu hrc phap lu~t. Ngiroc lai, neu khong co su dang y cua vq
hoac chang thi hop dang do bi vo hieu, '

Tren day la mot s6 luu y va kinh nghiem khi thirc hien clnrc nang kiSm
sat giai quyet vu an "tranh chaphop d6ng tin dung" co lien quan dSn hop
d6ng th~.chap hoac bao lanh la nha dat cua ben thir ba d@bao damcho nghia
vu cua ben yay tiSn tai cac t6 chirc tin dung. Vi~n kiem satnhan d~n t6i cao
thong bao d~n Vien ki@msat nhan dan cac c~p d~thamkhao, v?n dung trong
qua trinh thuc hien chirc nang kiem sa~ .

Noi nhan:
- Nhu ttin;
- Die Vi.~ntnrong VKSND t6i eao (d~ b/e);
- Die Nguy~n Thi Thiry Khiem- PVT (de
b/c);
- Van phong VKSND t6i eao (P .tong hop);
- Lanh dao va cong clnrc V1;llO;
- Luu: VT, VlO.

"TL".VlJ:tN'tRlfONG
Vl}TRUONG Vl) KIEM SAT VI~C GIA.I
QUYET cAc Vl) ANHANH cHiNH, Vl)

vrec KINHDOANH, THUONG M~I, LAO
DQNGvA NHUNGVl$cKHA.c THEO

QUYDINHCUAPHA.P LU~T
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỐI CAO 
 

Số: 50/TB-VKSTC 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019 
  

THÔNG BÁO  

Kinh nghiệm và rút kinh nghiệm 06 tháng cuối năm về công tác kháng nghị 
phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ 

án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao 
động và những việc khác theo quy định của pháp luật 

  

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết 
vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc 
khác theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng chất lượng, hiệu quả đối với 
công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Tiếp tục thực hiện Kế 
hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 26/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 
công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018, theo đó: Định kỳ 
06 tháng ban hành thông báo rút kinh nghiệm về công tác kháng nghị phúc thẩm, 
giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định về vụ án hành chính, vụ việc dân 
sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo 
quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 10) tổng hợp báo cáo 
kết quả công tác kháng nghị 6 tháng cuối năm của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, các Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là VKSND tỉnh, thành 
phố) thông báo kinh nghiệm rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác kháng nghị, 
cụ thể như sau: 

1. Tình hình vi phạm của Tòa án  

Qua báo cáo của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, các VKSND tỉnh, 
thành phố thấy Viện kiểm sát các cấp trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát 
06 tháng cuối năm 2018 đã phát hiện được nhiều vi phạm. Các dạng vi phạm vẫn 
chủ yếu là: Xác định sai tư cách của đương sự; không tiến hành thu thập hoặc thu 
thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ; đánh giá chứng cứ không khách quan, toàn 
diện dẫn đến quyết định của bản án không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ 
án, không thực hiện các thủ tục tống đạt, niêm yết tại nơi cư trú; giải quyết vượt 
quá yêu cầu khởi kiện của đương sự hoặc không giải quyết hết các yêu cầu của 
đương sự ; không giám định thiệt hại để làm căn cứ bồi thường, việc áp dụng quy 
định của BLDS 2005 và 2015 không đúng theo điều khoản chuyển tiếp; vi phạm 
trong việc xác định đối tượng khởi kiện; vi phạm về đưa người liên quan tham gia 
tố tụng. Tòa án ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nhưng không nêu rõ hậu 
quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án, không tuyên đình chỉ đối với yêu cầu đương 
sự đã rút, không nêu hậu quả đình chỉ; Vi phạm về nội dung, vi phạm về việc áp 
dụng thiếu điều luật, vi phạm về việc tính án phí… 



 Ngoài ra, vẫn còn nhiều các vi phạm khác như: Về thời hạn gửi thông báo 
thụ lý, gửi bản án, quyết định, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử, viện dẫn điều luật 
áp dụng chưa chính xác... 

Việc phát hiện vi phạm tập trung ở hầu hết các đơn vị như: Viện kiểm sát 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Quảng Ngãi Đắc Lắc, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, 
Hải Dương, Long An, Sóc Trăng... 

Các vi phạm trên của Tòa án cơ bản đã được tổng hợp để kịp thời ban hành 
kháng nghị để xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục phúc thẩm, giám 
đốc thẩm, tái thẩm. 

2. Kết quả kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản 
án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và hôn nhân 
gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (từ ngày 01/6/2018 đến 
30/11/2018) 

2.1. Kháng nghị phúc thẩm  

Tổng hợp kết quả từ các báo cáo công tác kháng nghị phúc thẩm các bản án, 
quyết định vụ án hành chính, vụ việc dân sự và hôn nhân gia đình, kinh doanh 
thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính tại Tòa án nhân dân của Viện kiểm sát nhân dân các cấp: 

- Tổng số kháng nghị Viện kiểm sát đã ban hành theo thủ tục phúc thẩm: 
817 kháng nghị (DS: 611; HC: 80; KDTM, LĐ: 119; PS: 02; PL09: 05), trong đó: 

+ Số kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đã ban hành theo thủ tục phúc 
thẩm: 529 kháng nghị, chiếm 64,8% (DS: 415; HC: 39; KDTM, LĐ: 69; PS: 01; 
PL09: 05). Như vậy so với 06 tháng đầu năm 2018 thì số kháng nghị của VKS 
cùng cấp tăng 19 kháng nghị, bằng 3,7%. 

 + Số kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp đã ban hành theo thủ 
tục phúc thẩm: 288 kháng nghị, chiếm 35,2% (DS: 196; HC: 41; KDTM, LĐ: 50; 
PS: 1; PL09: 0). Như vậy so với 06 tháng đầu năm 2018 thì số kháng nghị của 
VKS cấp trên trực tiếp giảm 116 kháng nghị, bằng 28,7%. 

- Tổng số kháng nghị của Viện kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm được chấp 
nhận: 525/728 kháng nghị đã được xét xử (đạt tỷ lệ 72,11%); Số kháng nghị đã 
được xét xử này bao gồm cả kháng nghị cũ, trong đó: 

+ Số kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp theo thủ tục phúc thẩm được 
chấp nhận: 313/424 kháng nghị đã được xét xử (đạt tỷ lệ 73,82%). 

+ Số kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp theo thủ tục phúc thẩm 
được chấp nhận: 212/304 kháng nghị đã được xét xử (đạt tỷ lệ 69,73%). 

- Số kháng nghị của Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận sửa án 
là 367/1436 bản án, quyết định của Tòa án bị Hội đồng xét xử sửa án (chiếm tỷ lệ 
25,55%). 



- Số kháng nghị của Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận hủy án 
137/620 bản án, quyết định của Tòa án bị Hội đồng xét xử hủy án (chiếm tỷ lệ 
22,09%). 

2.2. Kháng nghị giám đốc thẩm  

- Tổng số kháng nghị Viện kiểm sát đã ban hành theo thủ tục giám đốc 
thẩm: 55 kháng nghị (3 Viện cấp cao: 52; Vụ 9: 03). 

- Số kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử 
chấp nhận: 46 kháng nghị/ 77 tổng số kháng nghị đã xét xử (đạt tỷ lệ 59,74%). 

2.3. Kháng nghị tái thẩm: Không 

3. Đánh giá chung về thực hiện quyền kháng nghị  

3.1. Những ưu điểm  

-  Nhìn chung 06 tháng cuối năm Viện kiểm sát các cấp đã chấp hành theo 
Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hành chính; Chỉ 
thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và 
hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác 
theo quy định của pháp luật; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 về công 
tác năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân, nhiều đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra. Công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án được 
chú trọng, kịp thời phát hiện vi phạm để thực hiện kháng nghị. Tăng cường chỉ đạo 
cấp huyện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết án, nâng 
cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, đảm bảo tỷ lệ chấp nhận kháng nghị ở mức 
cao (Hải Dương, Nghệ An,Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai, 
Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre…). Các cán bộ, KSV làm công tác kiểm sát giải 
quyết các vụ, việc dân sự đã có nhiều cố gắng, kịp thời tiếp cận và nắm bắt các quy 
định, văn bản pháp luật mới; chú trọng việc học tập, tích lũy kinh nghiệm nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hạn chế thấp nhất số lượng án 
bị hủy, sửa do trách nhiệm của KSV (Đà Nẵng, Bình Phước…). 

- Lãnh đạo VKS các cấp đã có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với việc thực 
hiện công tác kiến nghị, kháng nghị; xác định được ý nghĩa của công tác kiến nghị, 
kháng nghị ; lựa chọn khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí, sắp xếp 
cán bộ phù hợp đáp ứng được yêu cầu công tác (Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Phước, 
Tây Ninh…). Chú trọng nâng cao trách nhiệm của KSV trong việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của Ngành (Quảng Ngãi, ĐăkNông, Hà Tĩnh…). Xác định việc 
phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị là một trong những chỉ tiêu quan trọng 
để đánh giá kết quả công tác. 

- Công tác thông báo rút kinh nghiệm được quan tâm, chú trọng; nội dung 
thông báo chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động của KSV trước và 
sau phiên tòa để giúp các cán bộ, kiểm sát viên nắm và nhận diện rõ hơn các dạng 



vi phạm của Tòa án nhằm rút kinh nghiệm chung, nâng cao chất lượng việc thực 
hiện kháng nghị. 

- Viện kiểm sát các cấp đã phấn đấu thực hiện tốt theo các chỉ tiêu theo Nghị 
quyết của Quốc hội và những chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Viện trưởng VKSTC, 
tỷ lệ kháng nghị của VKS các cấp được chấp nhận cao (Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
ĐăkNông…). Chú trọng cải tiến phương pháp kiểm sát các bản án, quyết định của 
Tòa án nhằm phát hiện vi phạm, chất lượng kháng nghị được nâng cao, tỷ lệ chấp 
nhận cao (Huế). 

- Số kháng nghị của VKS so với bản án, quyết định bị Tòa án cấp phúc thẩm 
tuyên hủy, sửa có liên quan đến trách nhiệm của VKS chiếm tỉ lệ thấp (Quảng 
Nam). 

- Công tác phối hợp giữa VKS các cấp trong công tác kháng nghị phúc thẩm 
tiếp tục được tăng cường, một số đơn vị VKS cấp huyện  đã chủ động, kịp thời báo 
cáo các vi phạm của Tòa án để xem xét kháng nghị đồng thời phòng nghiệp vụ 
cũng đã có hướng dẫn kịp thời cho VKS cấp huyện để đảm bảo thực hiện tốt chức 
năng, thẩm quyền. 

3.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Tỷ lệ kháng nghị thấp so với 06 tháng đầu năm 2018, chưa đạt tỷ lệ theo 
nghị quyết Quốc hội đề ra. 

- Vẫn còn có vi phạm của một số bản án, quyết định của Tòa án không được 
phát hiện kịp thời để kiến nghị, kháng nghị dẫn đến trường hợp án có hiệu lực 
nhưng khó thi hành (Vụ việc dân sự: Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình 
Phước). 

- Một số VKS cấp huyện mặc dù có phát hiện được vi phạm nhưng chưa 
kiên quyết trong việc kiến nghị, kháng nghị; số lượng kháng nghị phúc thẩm còn 
hạn chế, chưa phản ánh đúng tình hình vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ, 
việc. Còn tình trạng án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của cấp sơ thẩm trong 
đó có trách nhiệm của Viện kiểm sát nhưng chưa kịp thời phát hiện vi phạm để 
thực hiện quyền kháng nghị hoặc báo cáo Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị theo 
thủ tục phúc thẩm. Do vậy, số lượng kháng nghị so với bản án, quyết định mà Tòa 
án cấp phúc thẩm xử sửa, hủy án chiếm tỷ lệ thấp, có những đơn vị tỷ lệ án sửa, 
hủy cao nhưng không kháng nghị được vụ nào, dẫn đến số lượng kháng nghị ít so 
với tỉ lệ án có kháng cáo, kháng nghị bị hủy, sửa; hiệu quả công tác chưa cao (Vụ 
việc dân sự: Nghệ An, Quảng Bình, ĐăkNông, Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Dương; 
vụ án hành chính: TP Hồ Chí Minh, cấp cao; Vụ việc kinh doanh thương mại: 
Long An, Hải Phòng….). 

- Đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công thực hiện nhiệm vụ 
công tác này còn thiếu, đa số chưa có kinh nghiệm và phải kiêm nhiệm nhiều công 
tác. Vẫn còn có Viện kiểm sát chưa bố trí đủ Kiểm sát viên để tham gia phiên tòa, 
phiên họp theo quy định của pháp luật. Một số Kiểm sát viên yếu về năng lực, trình 
độ nghiệp vụ dẫn đến việc nghiên cứu các vụ án chưa sâu, khi tham gia phiên tòa 
và kiểm sát bản án, quyết định thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện vi phạm của 



Tòa án để ban hành kháng nghị hoặc báo cáo Viện kiểm sát cấp có thẩm quyền 
kháng nghị. 

- Việc Tòa án vi phạm thời hạn gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát 
cùng cấp khá phổ biến ở các địa phương, đồng thời một số Viện kiểm sát cấp dưới 
gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát cấp trên còn chậm nên ảnh hưởng đến 
việc phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị. 

- Hiện nay, việc bố trí vị trí chỗ ngồi của Kiểm sát viên tại Tòa không đảm 
bảo an toàn cho Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa giải quyết các vụ án hành 
chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động. 

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực hành chính, kinh doanh thương 
mại, lao động ngày càng phức tạp. Trong khi đó hệ thống văn bản pháp luật liên 
quan trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao 
động nhiều, thường xuyên thay đổi, còn có những quy định chồng chéo, mẫu 
thuẫn, chậm ban hành văn bản dưới luật dẫn tới nhận thức và vận dụng không 
thống nhất. 

- Các vụ án trái quan điểm ở các cấp thường là những vụ án có tính chất 
phức tạp được điều chỉnh bởi nhiều quy phạm pháp luật nội dung qua nhiều thời 
kỳ. Nhiều vụ án đương sự không hợp tác, cố tình che dấu địa chỉ và không cung 
cấp chứng cứ cho Tòa án dẫn đến việc thu thập, đánh giá chứng cứ ở cấp sơ thẩm 
gặp nhiều khó khăn. 

-  Công tác gửi bản án, quyết định sơ thẩm của VKS cấp huyện lên VKS cấp 
tỉnh vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa tốt, gửi chậm, hết thời hạn kháng nghị 
của cấp tỉnh; Việc chuyển bản án, quyết định của Tòa án cho Viện kiểm sát còn 
chậm, nhất là đối với những vụ án phức tạp ảnh hưởng đến thời hạn kháng nghị 
của Viện kiểm sát; vẫn còn tình trạng Tòa án cấp quận, huyện không chuyển hồ sơ 
theo yêu cầu của VKS hoặc chuyển muộn dẫn đến việc VKS không thực hiện được 
kháng nghị. 

- Thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm là quá ngắn nhất là đối với 
những trường hợp Viện kiểm sát không tham gia phiên tòa do Luật không quy 
định, Viện kiểm sát không đủ thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ. Mặt khác, 
việc chuyển hồ sơ của Tòa án cho Viện kiểm sát còn khó khăn như: Tòa án không 
chuyển hoặc chuyển hồ sơ muộn dẫn đến không đủ thời gian để VKS nghiên cứu, 
xem xét kháng nghị. 

- Lực lượng cán bộ, Kiểm sát viên được phân công công tác kiểm sát giải 
quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động chưa đảm bảo về số 
lượng và chất lượng. Ở một số địa phương, vẫn còn tình trạng cán bộ, Kiểm sát 
viên thực hiện công tác này thường xuyên bị luân chuyển, không ổn định, nhiều 
Kiểm sát viên trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng kiểm sát. 

Một số ít cán bộ, Kiểm sát viên chưa thực sự tích cực học tập, đầu tư thời 
gian để nghiên cứu để tích lũy kinh nghiệm. Kiểm sát viên làm công tác này ở các 



VKS cấp huyện, quận chưa chủ động trong việc nghiên cứu hồ sơ, chưa thực hiện 
đầy đủ quyền yêu cầu của Kiểm sát viên được quy định trong Luật, dẫn đến không 
phát hiện được những vi phạm của Tòa án để kịp thời kháng nghị hoặc báo cáo 
kháng nghị dẫn đến số lượng kháng nghị của cấp quận, huyện còn hạn chế. 

3.4. Những nội dung cần rút kinh nghiệm 

3.4.1. Đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 

- Phải có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện đối với công tác 
này. Hằng năm, Lãnh đạo VKS các cấp phải xác định được các nội dung trọng 
tâm, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng thời mỗi cấp kiểm sát cần chọn điểm còn yếu, 
chưa tốt làm khâu đột phá để để thực hiện có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng 
công tác. 

- Phân công Lãnh đạo Viện phụ trách và công chức phòng nghiệp vụ theo 
dõi cấp huyện gắn trách nhiệm với chất lượng, hiệu quả của công tác của đơn vị 
được phân công phụ trách và theo dõi. 

- Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, thông báo rút 
kinh nghiệm. 

- Chủ động trong công tác tự đào tạo: Có thể tự mình hoặc phối hợp với các 
VKS cùng cấp trong khu vực tổ chức các buổi trao đổi thảo luận thông qua các 
chuyên đề hoặc các vụ án. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án để tổ chức các 
phiên tòa rút kinh nghiệm 

3.4.2. Đối với công tác tổ chức bộ máy và sử dụng nguồn nhân lực 

- Đối với các Viện kiểm sát địa phương cần có phòng nghiệp vụ chuyên sâu. 

- Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên làm khâu công tác này cần nhận thức đầy đủ về 
vị trí, vai trò, chức năng của Viện kiểm sát khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên được phân công thụ lý giải quyết 
án, nghiên cứu hồ sơ. Cần kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật, tham khảo,vận 
dụng đúng các văn bản pháp luật, các thông báo rút kinh nghiệm. 

- Cần sắp xếp, bố trí công chức đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, 
đặc biệt chú trọng đến năng lực sở trường công tác của công chức, đảm bảo có các 
độ tuổi để kế thừa; cấp huyện ít nhất phải có 01 Kiểm sát viên chuyên trách. 

- Công chức phải thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, 
hội nghị, hội thảo... và tự học hỏi để nâng cao trình độ. 

3.4.3. Đối với công tác chuyên môn, nghiệp vụ 

- Công chức phải thường xuyên cập nhật các quy định mới về nội dung trong 
lĩnh vực quả lý nhà nước, các hướng dẫn của ngành, của Tòa án và các ngành khác 
có liên quan trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, 
phá sản, hành chính, áp dụng các biện pháp hành chính tại tòa. 



- Việc nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát cần phải được thực hiện theo đúng qui 
định, hướng dẫn của Ngành. 

- Kết hợp chặt chẽ kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa, phiên họp; 
tích cực kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án kịp thời phát hiện vi phạm để thực 
hiện quyền kiến nghị, kháng nghị hoặc báo cáo Viện kiểm sát cấp có thẩm quyền 
để kháng nghị, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp án bị hủy, sửa có trách 
nhiệm của Kiểm sát viên. 

- Cần tổng hợp các vi phạm của Tòa án, kịp thời ban hành thông báo rút kinh 
nghiệm đối với những bản án, quyết định bị hủy, sửa về những vi phạm tố tụng, vi 
phạm trong việc đánh giá chứng cứ, tài liệu; những vi phạm về việc thu thập tài 
liệu, chứng cứ trong các vụ án; đánh giá chất lượng kháng nghị để kịp thời khắc 
phục nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc. 

- Tích cực trả lời thỉnh thị và giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ cũng như 
về áp dụng pháp luật đối với VKS cấp dưới. 

- Đối với các quyết định sơ thẩm của Tòa án cần chú ý căn cứ để Tòa án ra 
quyết định tạm đình chỉ đồng thời gắn với việc theo dõi việc phục hồi giải quyết vụ 
án không để việc tòa án kéo dài thời hạn tạm đình chỉ mà VKS cùng cấp bỏ quên 
kiểm sát, đình chỉ có bảo đảm đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự hay 
không; đặc biệt là việc thỏa thuận của các đương sự đã phù hợp với quy định của 
pháp luật chưa?có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của người thứ ba hay không? … 

- Việc lập quyết định kháng nghị phải đúng mẫu quy định; lập luận phải 
vững chắc, có đầy đủ căn cứ pháp luật; đối chiếu căn cứ pháp luật cho phù hợp. 
Nội dung kháng nghị phải nêu cho được vi phạm pháp luật cụ thể của Tòa án trong 
bản án, quyết định, nêu vi phạm về tố tụng hay luật nội dung… 

4. Những phương pháp, kinh nghiệm 

4.1. Phương pháp, kinh nghiệm phát hiện vi phạm 

- Để phát hiện vi phạm của Tòa án cần xem xét kỹ hồ sơ do Tòa án lập, 
chuyển cho Viện kiểm sát, trong đó chú trọng đến các quyết định tố tụng, các tài 
liệu chứng cứ do Tòa án thu thập để giải quyết vụ, việc. Cụ thể: 

- Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện và thông báo thụ lý:  Kiểm sát viên 
được phân công cần kiểm sát chặt chẽ ngay từ khâu kiểm sát việc trả lại đơn khởi 
kiện. Khi kiểm sát thông báo thụ lý vụ án cần xác định quan hệ pháp luật tranh 
chấp, đối tượng khởi kiện, tư cách của người tham gia tố tụng, đọc kỹ đơn khởi 
kiện và đối chiếu với nội dung quy định của Luật; Chú ý đối tượng khởi kiện để 
yêu cầu Tòa án giải quyết, người bị kiện (bị đơn) và những vấn đề cụ thể người 
khởi kiện (nguyên đơn) yêu cầu Tòa án giải quyết. Đây là công việc có ý nghĩa hết 
sức quan trọng giúp Kiểm sát viên tiếp cận nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như toàn 
bộ quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án được thuận lợi. Trong thực tế thời gian 
qua có nhiều đơn khởi kiện vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai 
viết không đầy đủ hoặc viết sai về người bị kiện, đối tượng khởi kiện, các yêu cầu 
đề nghị Tòa án giải quyết nhưng Tòa án vẫn thụ lý. Trong thông báo thụ lý vụ án 



cũng viết sai hoặc không đúng, không đầy đủ về người bị kiện, về những vấn đề cụ 
thể người khởi kiện (nguyên đơn), yêu cầu Tòa án giải quyết… 

Từ việc xác định sai các nội dung như đã nói ở trên dẫn đến việc giải quyết 
vụ án của Tòa án vi phạm pháp luật về tố tụng như Tòa án không yêu cầu người 
khởi kiện (nguyên đơn) sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện nhưng vẫn giải quyết hay 
vẫn trả lại đơn khởi kiện; bản án tuyên sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Tòa án, nhận định đối tượng khởi kiện trong đơn không thuộc đối tượng khởi 
kiện, xác định sai đối tượng khởi kiện; xác định sai người bị kiện (bị đơn); yêu cầu 
đề nghị Tòa án giải quyết nhiều vấn đề nhưng Tòa án thụ lý và giải quyết không 
đầy đủ các yêu cầu của người khởi kiện (nguyên đơn); không đưa người có quyền 
lợi nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng hoặc xác định sai người có quyền lợi 
nghĩa vụ liên quan vv...Khi gặp các trường hợp trên đây, tùy theo tính chất, mức độ 
và giai đoạn tố tụng mà Viện kiểm sát thực hiện các quyền kháng nghị hay chỉ thực 
hiện yêu cầu, kiến nghị, theo quy định của pháp luật. 

- Nghiên cứu hồ sơ vụ án: 

Đối với các vụ án hành chính: Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án phải chú ý thời 
điểm xảy ra vụ việc; thời hiệu khởi kiện các điều kiện khởi kiện, việc tống đạt các 
văn bản tố tụng, đối thoại, tiếp cận chứng cứ, thời hạn chuẩn bị xét xử nghiên cứu 
kỹ các chứng cứ do người khởi kiện, người bị kiện cung cấp, Tòa án xác minh thu 
thập và các tài liệu khác có liên quan; xem xét tính hợp pháp của các chứng cứ; 
xem xét ở thời điểm giải quyết vụ án văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ có 
còn hiệu lực thi hành hay không…từ đó mới biết người bị kiện khi ban hành quyết 
định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính đúng hay sai. 

Xác định đối tượng bị khởi kiện vụ án hành chính là quyết định hành chính 
hay hành vi hành chính. Nếu là quyết định hành chính thì được thể hiện dưới hình 
thức nào, có thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay không. Nếu là hành 
vi hành chính thực hiện hay không thực hiện nhiệm vụ, công vụ nào, ai là người 
thực hiện hay không thực hiện, là cơ quan, tổ chức hay trong cơ quan tổ chức đó. 
Nghiên cứu chi tiết việc nhận định, quyết định của bản án, quyết định theo thứ tự 
về tố tụng đến nội dung của bản án, quyết định theo phương pháp nhận diện các 
dạng vi phạm. Như dạng vi phạm về tố tụng là xác định tư cách người tham gia tố 
tụng là cá nhân Chủ tịch UBND hay UBND, ai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên 
quan để đưa vào tham gia tố tụng; về nội dung nhận định, căn cứ pháp luật của Tòa 
án áp dụng để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu khởi kiện hoặc 
những căn cứ lý do để ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án. Sau đó 
kiểm tra đối chiếu với các quy định của pháp luật, tình tiết, căn cứ chứng minh 
trong vụ án để xác định có vi phạm hay không có vi phạm, nếu vi phạm thì tính 
chất mức độ ra sao. 

Sau khi xác định bản án, quyết định có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm, 
để củng cố và xác định vi phạm chính xác, vững chắc thì tùy từng trường hợp yêu 
cầu Tòa án chuyển hồ sơ chính, kết hợp với hồ sơ kiểm sát trước đó để nghiên cứu 
đối chiếu xác định vi phạm. Cần thiết thì trực tiếp tiến hành xác minh, thu thập 
chứng cứ thêm để củng cố căn cứ khi xác định vi phạm. Trước khi ban hành kháng 



nghị cần kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ vi phạm một cách thận trọng, khách quan về 
tính chất mức độ của vi phạm, căn cứ pháp luật áp dụng, tài liệu chứng cứ chứng 
minh, các tình huống có thể xảy ra nhưng vẫn bảo vệ được kháng nghị đảm bảo 
tính có căn cứ, có sức thuyết phục. 

Đối với án kinh doanh thương mại, lao động: Đối chiếu với từng loại án, 
từng vụ việc cụ thể xác định vi phạm. Đặc biệt chú ý trong giải quyết án kinh 
doanh thương mại về hợp đồng vô hiệu, giá trị pháp lý của hợp đồng thế chấp tài 
sản, quyết định của bản án về xử lý tài sản thế chấp, việc áp dụng lãi suất… 

- Kiểm sát phần thủ tục, hỏi tại phiên tòa 

Kiểm sát viên chú ý hỏi các đương sự, người đại diện của đương sự, người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng…đây là cơ hội 
để Kiểm sát viên làm rõ phần nội dung vụ án mà theo hồ sơ còn chưa đầy đủ hoặc 
có mâu thuẫn. Hỏi để làm rõ nội dung vụ án có ý nghĩa rất quan trọng khi Tòa án 
tuyên không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, là cơ sở cho việc 
báo cáo Lãnh đạo Viện kháng nghị theo quy định của pháp luật. 

- Kiểm sát bản án, quyết định: Để nâng cao chất lượng kiểm sát bản án, 
quyết định, Kiểm sát viên làm công tác này ngoài năng lực, trình độ về chuyên 
môn, nghiệp vụ còn phải say mê với công việc được giao, có ý thức trách nhiệm, 
chịu khó tìm tòi, nghiên cứu học hỏi các quy định của pháp luật có liên quan đến 
công tác kiểm sát; đọc và xem xét kỹ bản án, quyết định, khi phát hiện có vi phạm 
phải được ghi chép ngay, tổng hợp theo từng nhóm vấn đề về thủ tục tố tụng, về áp 
dụng pháp luật, về chứng minh và thu thập chứng cứ, về kết luận trong bản án, 
quyết định có phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án hay không. 

 Nhiều vụ án trong đó cần vận dụng nhiều văn bản pháp luật như: Luật, Pháp 
lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Quyết định... Đối chiếu với các quy định 
của pháp luật mà Tòa án đã ghi trong bản án, quyết định để xem xét việc áp dụng 
pháp luật của Tòa án đã đúng hay chưa, điều khoản nào đúng, điều khoản nào chưa 
đúng, điều luật nào Tòa án chưa áp dụng để giải quyết vụ án. Trong thực tế giải 
quyết án hành chính liên quan đến quản lý đất đai đã có những bản án không căn 
cứ Luật tố tụng hành chính mà căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự để giải quyết hoặc chỉ 
căn cứ Luật tố tụng hành chính mà không căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật 
nào về mặt nội dung nhưng vẫn tuyên án chấp nhận phần này, không chấp nhận 
phần khác của đơn khởi kiện… 

 Khi áp dụng pháp luật phải xem văn bản quy phạm pháp luật có còn hiệu 
lực thi hành hay đã hết hiệu lực thi hành; đã được sửa đổi, bổ sung, đã có hiệu lực 
thi hành hay chưa. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định 
khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. 

Nếu chỉ đọc bản án, quyết định thì rất khó phát hiện vi phạm, vì vậy phải kết 
hợp với việc nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án để xem xét tính hợp pháp hay không của 
đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính, đối chiếu giữa nhận định của bản án 
với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án để xem bản án tuyên có căn cứ và hợp pháp 
hay không vv… 



- Kiểm sát viên cần phải nắm chắc các quy định của pháp luật, kiểm sát chặt 
chẽ về trình tự, thủ tục tố tụng, thời hạn chuẩn bị xét xử, nghiên cứu kỹ toàn bộ hồ 
sơ vụ án, lập hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định của ngành, nắm chắc nội dung vụ 
án, phân tích tổng hợp chứng cứ. Quá trình nghiên cứu bản án, quyết định cần nắm 
rõ những nội dung mà đương sự yêu cầu Tòa án giải quyết, yêu cầu phản tố của bị 
đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đã nộp án phí 
phản tố, tiền tạm ứng án phí đối với yêu cầu độc lập chưa, từ đó đối chiếu với nội 
dung phần quyết định của bản án để đối chiếu với nội dung yêu cầu của đương sự. 

- Kiểm sát viên cần nghiên cứu nội dung của bản án, xem xét đánh giá một 
cách khách quan, toàn diện toàn bộ nội dung yêu cầu của nguyên đơn, ý kiến của 
bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, yêu cầu phản tố (nếu có) và 
những tài liệu, chứng cứ Tòa án đã thu thập, đương sự cung cấp, nội dung các văn 
bản trả lời của các cơ quan chức năng để xác định sự thật khách quan của vụ án. 
Qua đó xem xét phần nhận định của bản án có phù hợp với những tình tiết khách 
quan của vụ án không, nội dung quyết định của bản án có phù hợp với quy định 
của pháp luật không, việc tuyên án phí, lệ phí và quyền kháng cáo, hậu quả của 
việc đình chỉ, tính án phí cần đối chiếu với quy định của pháp luật về án phí, lệ phí 
tòa án. 

Đối với các quyết định công nhận sự thỏa thuận, khi kiểm sát cần chú ý nội 
dung thỏa thuận của đương sự, cần đối chiếu với quy định của pháp luật. Đồng thời 
việc thỏa thuận của đương sự không làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, tập thể 
và người thứ 3. 

4.2. Phương pháp, kinh nghiệm tích lũy, lưu giữ tài liệu vi phạm 

Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án; các cán bộ, KSV cần thực hiện nghiêm 
túc, đầy đủ các quy định theo hướng dẫn về lập hồ sơ kiểm sát và Quy chế công tác 
kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính. Nghiên cứ kỹ các tài liệu, 
chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đối chiếu với quy định pháp luật về cả nội dung và 
tố tụng để phát hiện vi phạm. 

- Khi tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm gửi đến cần đóng 
dấu công văn đến và lưu giữ bản án, quyết định làm căn cứ xác định về thời hạn 
gửi bản án, quyết định dẫn đến hết thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát nên 
không thực hiện được quyền kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát. 

- Thực hiện kiểm sát chặt chẽ phiếu kiểm sát của VKS huyện gửi, cập nhật 
vi phạm. Những vi phạm trong bản án, quyết định (nếu có) cần phải được ghi vào 
“phiếu kiểm sát bản án, quyết định...” theo mẫu kèm theo bản án, quyết định đó. 
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cán bộ, KSV báo cáo lãnh đạo Viện kiến 
nghị hoặc kháng nghị. 

- Photo các thông báo rút kinh nghiệm của cấp trên để lưu trữ, làm tài liệu 
nghiên cứu học tập phục vụ cho việc giải quyết vụ án tương tự, hạn chế án hủy, sửa 
bị lặp lại. 

- Cập nhập các án lệ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban 
hành để rút kinh nghiệm trong các vụ án tương tự xảy ra. 



4.3. Phương pháp, kinh nghiệm thu thập tài liệu, chứng cứ để thực hiện 
quyền kháng nghị 

- VKS các cấp cần thực hiện nghiêm túc việc chuyển bản án, quyết định kịp 
thời cho VKS trên để kịp thời kiểm sát theo quy định của pháp luật. 

- Mỗi loại tranh chấp có những đặc điểm khác nhau vì vậy cần phải có 
phương pháp nghiên cứu, xem xét, đánh giá và thu thập chứng cứ và căn cứ áp 
dụng pháp luật sao cho phù hợp với từng loại tranh chấp, từng loại yêu cầu khởi 
kiện. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ để tham gia phiên tòa và qua kiểm sát bản 
án, quyết định của Tòa án mà phát hiện có vi phạm, ngoài việc yêu cầu Tòa án xác 
minh thu thập chứng cứ hoặc Viện kiểm sát tự mình xác minh, thu thập chứng cứ 
để đảm bảo cho việc thực hiện quyền kháng nghị bằng việc yêu cầu đương sự, cá 
nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ. Trường hợp cần thiết có 
thể mời đương sự lên làm việc trực tiếp tại trụ sở Viện kiểm sát để thu thập tài liệu, 
chứng cứ. 

 Việc thu thập chứng cứ để thực hiện quyền kháng nghị của Viện kiểm sát 
thực hiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính và Bộ luật tố tụng dân sự từ 
đó phát hiện các vi phạm, đề xuất lãnh đạo Viện kháng nghị. 

4.4. Phương pháp, kinh nghiệm xây dựng Quyết định kháng nghị 

 - Để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng một quyết định kháng nghị 
phúc thẩm đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật thì việc nắm vững các quy định về 
thẩm quyền của VKS trong các văn bản pháp luật là rất quan trọng. Đồng thời cần 
nắm chắc pháp luật về nội dung để vận dụng pháp luật cho chính xác Trường hợp 
VKS cấp trên thực hiện kháng nghị thì cần trao đổi với VKS cấp dưới đã tham gia 
kiểm sát giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm để nắm thêm thông tin chính xác vi phạm 
của Tòa án, làm cơ sở vững chắc cho việc kháng nghị. 

- Hình thức bản kháng nghị cần thực hiện theo đúng mẫu quy định, nội dung 
cần cô đọng, đầy đủ, viện dẫn căn cứ pháp luật chính xác, phân tích rõ và đầy đủ 
các vi phạm của bản án, quyết định sơ thẩm. 

- Đối với các trường hợp căn cứ kháng nghị còn yếu cần chủ động trao đổi, 
thỉnh thị đường lối để đảm bảo cho chất lượng kháng nghị được Tòa án chấp nhận. 

4.5. Kinh nghiệm đưa ra tài liệu chứng cứ, lập luận để bảo vệ kháng nghị 
của Viện kiểm sát tại phiên tòa 

- Xác định cụ thể những hoạt động cần thiết đối với từng trường hợp án có 
kháng nghị của VKS hoặc vừa có kháng cáo, kháng nghị... để đưa ra căn cứ xác 
đáng bảo vệ. Cần phải sắp xếp, công bố các chứng cứ, lập luận đối với các chứng 
cứ đó làm căn cứ cho kháng nghị của Viện kiểm sát, chỉ ra cái sai, cái thiếu trong 
bản án của Tòa án, trên cơ sở đó phân tích các chứng cứ mà Tòa án chưa xem xét 
hoặc Viện kiểm sát thu thập được. 

Tại phiên tòa, khi Kiểm sát viên trình bày nội dung kháng nghị cần phải nêu 
rõ căn cứ của việc kháng nghị và các tài liệu, chứng cứ là căn cứ xác định vi phạm 
để bảo vệ kháng nghị. Trong trường hợp cần thiết Kiểm sát viên yêu cầu Hội đồng 



xét xử cho nghe băng, đĩa ghi âm, ghi hình tại phiên tòa, phiên họp theo quy định 
… 

4.6. Những kinh nghiệm khác 

- Do tính chất đa dạng, phức tạp khi giải quyết vụ án hành chính, dân sự, 
kinh doanh thương mại, lao động thường liên quan đến nhiều văn bản pháp luật 
nên định kỳ Viện kiểm sát cấp trên tập hợp, sao gửi các Quyết định kháng nghị, 
Thông báo rút kinh nghiệm, án lệ… để thuận tiện cho việc tra cứu, vận dụng. 

- Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cần có Sổ tay theo dõi, phát hiện, tập hợp vi 
phạm, ghi rõ nội dung vi phạm, căn cứ xác định vi phạm để chủ động nghiên cứu, 
tích lũy kiến thức và tham khảo khi cần. 

- Viện kiểm sát các cấp cần thực hiện tốt công tác phối hợp với Tòa án cùng 
cấp trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tham 
gia phiên tòa của Kiểm sát viên, kỹ năng phát hiện vi phạm trong từng loại tranh 
chấp để kịp thời kháng nghị, kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm. 

Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát các cấp nhất là 
trong công tác kháng nghị. Viện kiểm sát cấp dưới cần tranh thủ, xin ý kiến chỉ đạo 
về đường lối giải quyết vụ án của Viện kiểm sát cấp trên nhất là đối với những vụ 
án phức tạp, có nhiều quan điểm trái ngược nhau. 

5. Một số giải pháp, kiến nghị 

- Đối với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát các tỉnh, 
thành phố quán triệt thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2019, 
tiếp tục xác định “công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc 
dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của 
pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm”; 

- Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo, kiểm 
tra Viện kiểm sát các cấp bảo đảm việc tổ chức bộ máy và sử dụng nguồn nhân lực 
theo hướng chuyên sâu; bố trí Kiểm sát viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, 
có tính ổn định lâu dài nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, Kiểm sát viên của khâu 
công tác này; Trên cơ sở tập hợp những vi phạm của các đơn vị nghiệp vụ để kiến 
nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhất là đối với vi phạm về việc gửi bản án, 
quyết định của Tòa án các cấp để Viện kiểm sát thực hiện tốt công tác kiểm sát bản 
án, quyết định kịp thời phát hiện vi phạm và có đủ thời gian thực hiện công tác 
kháng nghị. 

 Chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp xây dựng phần mềm để triển khai số hóa hồ 
sơ vụ án phục vụ kiểm sát các cấp tham gia phiên tòa, phiên họp; trang bị và sử 
dụng máy ghi âm, ghi hình tại các phiên tòa, phiên họp nhằm phát hiện vi phạm 
của Tòa án tại phiên tòa, phiên họp để Viện kiểm sát các cấp thực hiện quyền kiến 
nghị, kháng nghị. 

- Đề nghị Viện trưởng VKSND các cấp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thi 
hành Luật tố tụng hành chính năm 2015 mời địa biểu là lãnh đạo cơ quan tư pháp; 



chủ tịch UBND cùng cấp tham dự hội nghị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
VKSND khi kiểm sát giải quyết vụ án hành chính và rút kinh nghiệm trong giải 
quyết các vụ án khiếu kiện đề bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. 

Trên đây là Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kháng nghị phúc thẩm, 
giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành 
chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo 
quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo đến Viện kiểm 
sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, đơn vị để liên hệ tự 
rút kinh nghiệm cho công tác này trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn. 

 
 
Nơi nhận: 
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo); 
- Đ/c Trần Công Phàn - PVT VKSNDTC (để báo cáo); 
- Vụ 9 VKSNDTC (để phối hợp); 
- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- Các VKSND cấp cao; 
- Văn phòng VKSNDTC (P. Tổng hợp); 
- Lãnh đạo, công chức Vụ 10; 
- Lưu: Vụ 10. 

 
TL. VIỆN TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN 
HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO 

ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 
LUẬT 

 
 

(Đã ký) 
 

Phương Hữu Oanh 
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