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Më ®Çu 

1. TÝnh cÊp thiÕt cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi 

§¬ng sù trong vô viÖc d©n sù lµ chñ thÓ ®Æc biÖt quan träng - nÕu thiÕu 

chñ thÓ nµy th× kh«ng thÓ ph¸t sinh vô viÖc d©n sù. ViÖc ghi nhËn còng nh thùc 

hiÖn ®óng c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong qu¸ tr×nh tè tông sÏ gióp 

x¸c ®Þnh nh÷ng mèi quan hÖ c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tè tông, ®Þa vÞ ph¸p lý cña 

tõng ®¬ng sù, ®¶m b¶o cho viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù ®îc tiÕn hµnh ®óng 

theo tr×nh tù vµ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc.  

Môc ®Ých cña viÖc thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô tè tông d©n sù cña ®¬ng sù 

lµ ®Ó b¶o vÖ c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. C¸c quyÒn, lîi Ých hîp 

ph¸p ®¬ng sù ®îc b¶o vÖ trong tè tông d©n sù lµ c¸c quyÒn, lîi Ých ®· ®îc 

Nhµ níc thõa nhËn. 

§Ó b¶o ®¶m c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc 

trong c¸c quan hÖ d©n sù, h«n nh©n gia ®×nh, kinh tÕ, lao ®éng, ®¸p øng yªu cÇu 

ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, phï hîp víi 

xu thÕ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, trong thêi gian qua Nhµ níc ta ®· 

ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ tè tông d©n sù nh: Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i 

quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù (1989), Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ 

(1994), Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp lao ®éng (1996) v.v... C¸c 

Ph¸p lÖnh nµy ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh Tßa ¸n gi¶i quyÕt c¸c vô 

viÖc d©n sù, nhng nh×n chung nhiÒu quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nµy ®· 

kh«ng cßn phï hîp, thiÕu nh÷ng quy ®Þnh cÇn thiÕt, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng 

h¹n chÕ, bÊt cËp cña c¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù. 
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KÕ thõa, ph¸t triÓn vµ ph¸p ®iÓn hãa nh÷ng quy ®Þnh cña v¨n b¶n ph¸p luËt 

tè tông d©n sù tríc ®©y, BLTTDS ®· ®îc Quèc héi khãa XI kú häp thø n¨m 

th«ng qua ngµy 15/6/2004. BLTTDS quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù t¹i 

Môc 1 Ch¬ng VI (tõ ®iÒu 56 ®Õn §iÒu 62). C¸c quy ®Þnh trong Bé luËt nµy ®· 

kh¾c phôc ®îc ®¸ng kÓ nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cña c¸c quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù 

trong vô viÖc d©n sù vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt tríc ®ã. Tuy nhiªn, mét sè c¸c 

quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong BLTTDS cßn cha ®Çy ®ñ, 

thiÕu cô thÓ, thËm chÝ cßn m©u thuÉn... cÇn ®îc nghiªn cøu nh»m gãp phÇn 

hoµn thiÖn, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù cña Tßa ¸n ®îc 

nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. 

Thùc tiÔn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp d©n sù, kinh tÕ, lao ®éng trong thêi 

gian qua cho thÊy kh«ng Ýt Tßa ¸n ®· x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c quyÒn vµ nghÜa 

vô cña ®¬ng sù dÉn ®Õn hËu qu¶ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù kh«ng 

®îc b¶o ®¶m. V× vËy nhiÒu b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®· bÞ hñy. 

XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng trªn, viÖc t×m hiÓu quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

trong vô viÖc d©n sù lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn hÕt søc quan träng. 

Th«ng qua viÖc t×m hiÓu quyÒn vµ nghÜa vô tè tông cña ®¬ng sù gióp cho chóng 

ta cã c¸ch nh×n tæng quan h¬n vÒ ®¬ng sù trong vô viÖc d©n sù, ®ång thêi cã ý 

nghÜa thùc tiÔn quan träng trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. 

2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi 

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc nghiªn cøu khoa häc vÒ luËt tè tông d©n sù ë 

ViÖt Nam ®· bíc ®Çu ®îc chó träng. NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®îc thùc 

hiÖn nhng cha cã mét c«ng tr×nh khoa häc nµo nghiªn cøu ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt vÒ 

quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù. ViÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu 

vÒ ®¬ng sù trong tè tông d©n sù míi chØ dõng l¹i ë mét sè khÝa c¹nh hoÆc kh¸i 

qu¸t chung vÒ ®¬ng sù trong c¸c luËn ¸n, luËn v¨n vµ mét sè bµi viÕt trªn c¸c 

b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh. 
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- Khãa luËn tèt nghiÖp “Nguyªn t¾c quyÒn tø ®Þnh ®o³t cða ®¬ng sø 

trong TTDS” v¯ “NghÜa vó ch÷ng minh cða ®¬ng sø trong TTDS” do sinh viªn 

thøc hiÖn n¨m 1997. LuËn v¨n th³c sü “QuyÒn tø ®Þnh ®o³t cða ®¬ng sù trong tè 

tóng d©n sø” cða Th³c sü NguyÔn TiÕn Trung thøc hiÖn n¨m 1997. LuËn v¨n th³c 

sü “§¬ng sø trong vó ²n d©n sø- Mét sè vÊn ®Ò lý luËn v¯ thøc tiÔn” cða Th³c 

sü NguyÔn TriÒu D¬ng thùc hiÖn n¨m 2005. LuËn ²n tiÕn sü luËt häc “B°o ®°m 

quyÒn b¶o vÖ cña ®¬ng sù trong TTDS ViÖt Nam” cða TiÕn sü NguyÔn C«ng 

B×nh thùc hiÖn n¨m 2006.   

- C²c gi²o tr×nh vÒ TTDS cða c²c trêng ®³i häc LuËt. “B×nh luËn khoa 

häc mét sè vÊn ®Ò ph²p luËt TTDS v¯ thøc tiÔn ²p dóng” cða TiÕn sü Lª Thu H¯ 

thøc hiÖn n¨m 2006. “CÈm nang ph²p luËt cða bÞ ®¬n” cða Th³c sü NguyÔn Höu 

¦íc thùc hiÖn n¨m 2006.  

- C²c b¯i viÕt ®¨ng trªn c²c t³p chÝ cã b¯i “C¬ së ph²p lý cða quyÒn tø 

®Þnh ®o³t cða ®¬ng sø trong TTDS” cða NguyÔn TiÕn Trung ®¨ng trªn t³p chÝ 

LuËt häc sè 02/1999; “Ai cã t c²ch l¯ nguyªn ®¬n trong vó ²n d©n sø” cða 

NguyÔn ThÞ H¬ng ®¨ng trªn t³p chÝ Tßa ²n nh©n d©n sè 01/2000; “VÊn ®Ò x²c 

®Þnh nhöng ngêi tham gia tè tóng v¯ t c²ch cða hä trong vó ²n d©n sø” cða 

Thanh S¬n ®¨ng trªn t³p chÝ Tßa ²n nh©n d©n sè 02/2000; “Nguyªn t¾c quyÒn tù 

®Þnh ®o¹t cña ®¬ng sù trong TTDS” cða Ph³m Höu NghÞ ®¨ng trªn t³p chÝ Nh¯ 

níc v¯ ph²p luËt sè 12/2000; “Nguyªn t¾c quyÒn quyÕt ®Þnh v¯ tø ®Þnh ®o³t cða 

®¬ng sø trong Bé luËt TTDS ViÖt Nam” cða TiÕn sü NguyÔn Ngäc Kh²nh ®¨ng 

trªn t¹p chÝ Nhµ níc vµ ph¸p luËt sè 05/2005.v.v.v. 

Nh vËy cã thÓ thÊy cha cã mét c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc nµo 

nghiªn cøu chuyªn biÖt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong TTDS. XuÊt 

ph¸t tõ tÇm quan träng nªu trªn còng nh t×nh h×nh nghiªn cøu hiÖn nay, t¸c gi¶ 

®± quyÕt ®Þnh chän ®Ò t¯i: “QuyÒn v¯ nghÜa vó theo quy ®Þnh t³i Bé luËt TTDS 

2004” ®Ó l¯m luËn v¨n th³c sü cða m×nh.  
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3. Môc ®Ých, ®èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi 

Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi lµ lµm râ kh¸i niÖm ®¬ng sù còng 

nh viÖc x¸c ®Þnh ®óng t c¸ch ®¬ng sù, quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong 

tè tông d©n sù; ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ quyÒn vµ 

nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù, qua ®ã ®Ò xuÊt ph¬ng híng, gi¶i 

ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng 

sù trong tè tông d©n sù. 

§Ó thùc hiÖn môc ®Ých nghiªn cøu trªn ®©y, viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi cã 

nhiÖm vô sau ®©y: 

- Lµm râ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

trong tè tông d©n sù bao gåm kh¸i niÖm, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c quy ®Þnh vÒ 

®¬ng sù, quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù, qua ®ã so s¸nh víi ph¸p luËt mét sè 

níc quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù. 

- Nghiªn cøu thùc tr¹ng ph¸p luËt, thùc tiÔn ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña 

ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù. X¸c ®Þnh c¸c 

yªu cÇu vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù vµ ®a ra mét sè 

kiÕn nghÞ.  

4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi 

LuËn v¨n ®îc hoµn thµnh dùa trªn c¬ së ph¬ng ph¸p luËn khoa häc cña 

Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö. §Æc 

biÖt lµ quan ®iÓm, chñ tr¬ng cña Bé ChÝnh TrÞ vÒ c¶i c¸ch t ph¸p, x©y dùng 

Nhµ níc ph¸p quyÒn. Ngoµi ra viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi luËn v¨n còng sö dông c¸c 

ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc chuyªn ngµnh nh: ph©n tÝch, tæng hîp, chøng 

minh, diÔn gi¶i v.v... vµ ®Æc biÖt lµ ph¬ng ph¸p so s¸nh víi sù tham kh¶o c¸c 

v¨n b¶n ph¸p luËt, tµi liÖu cña c¸c t¸c gi¶ trong vµ ngoµi níc. 

5. Nh÷ng ®ãng gãp míi cña luËn v¨n  
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LuËn v¨n lµ c«ng tr×nh chuyªn kh¶o nghiªn cøu mét c¸ch ®Çy ®ñ, toµn diÖn 

vµ cã hÖ thèng ®Çu tiªn vÒ vÊn ®Ò quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông 

d©n sù. LuËn v¨n ®a ra kh¸i niÖm, chØ ra ®Æc ®iÓm vµ c¬ së ph¸p luËt quy ®Þnh 

vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù, so s¸nh víi ph¸p luËt mét sè níc quy ®Þnh 

vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù, qua ®ã ph©n tÝch nh÷ng 

bÊt cËp cña c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt tè tông hiÖn hµnh vÒ ®¬ng sù vµ thùc tiÔn ¸p 

dông c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù vÒ ®¬ng sù. C¸c gi¶i ph¸p ®Ò 

xuÊt trong luËn v¨n cã thÓ lµ tµi liÖu tham kh¶o trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn 

thiÖn ph¸p luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam vµ gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu cña c«ng 

cuéc c¶i c¸ch t ph¸p ë níc ta. 

6. Bè côc cña LuËn v¨n 

Ngoµi phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, LuËn v¨n 

®îc kÕt cÊu thµnh ba ch¬ng: 

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

trong tè tông d©n sù. 

Ch¬ng II: C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

trong tè tông d©n sù. 

Ch¬ng III: Thùc tiÔn, yªu cÇu vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn khung ph¸p lý 

vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù. 
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Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ quyÒn vµ 

nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù 

1.1. Kh¸i niÖm, vÞ trÝ, vai trß, thµnh phÇn ®¬ng sù trong TTDS 

1.1.1. Kh¸i niÖm 

Theo Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt [32, tr.346]: “§¬ng sø l¯ ngêi, l¯ ®èi tîng 

trong mét vó viÖc n¯o ®ã ®îc ®a ra gi°i quyÕt”. Nh vËy, theo nghÜa chung 

nhÊt th× ®¬ng sù chØ lµ ngêi, lµ ®èi tîng trong bÊt kú mét vô viÖc nµo ®ã ®îc 

®a ra gi¶i quyÕt trong cuéc sèng hµng ngµy. C¸ch ®Þnh nghÜa nµy míi chØ cô thÓ 

hãa mét lo¹i chñ thÓ ®¬ng sù lµ con ngêi mµ cha ®Ò cËp ®Õn c¸c chñ thÓ kh¸c 

còng cã thÓ ®ãng vai trß lµ ®¬ng sù nh: Ph¸p nh©n, c¬ quan, tæ chøc vµ c¸c chñ 

thÓ kh¸c. NÕu dïng ®Þnh nghÜa nµy th× sÏ kh«ng râ rµng vÒ mÆt chñ thÓ. 

Trong tõ ®iÓn LuËt häc xuÊt b¶n ë níc ta, “®¬ng sù lµ ngêi cã quyÒn, 

nghÜa vô ®îc gi¶i quyÕt trong mét viÖc khiÕu n¹i hoÆc mét vô ¸n” [12. tr.165]. 

Trong tõ ®iÓn LuËt häc níc ngoµi, “®¬ng sù” ®îc ®Þnh nghÜa lµ “ngêi ®a ra 

hoÆc chèng l¹i ngêi ®a ra viÖc kiÖn” [37, tr.515].  

Ph¸p luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngay sau 

khi Nhµ níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa ra ®êi. Ngµy 10/10/1945 Chñ tÞch 

chÝnh phñ l©m thêi ®· ra s¾c lÖnh sè 47 viÖn dÉn ®Õn viÖc ¸p dông quy ®Þnh Tè 

tông thñ tôc t¹i NghÞ ®Þnh cña toµn quyÒn §«ng D¬ng vµ bé luËt tè tông thñ tôc 

Ph¸p. Ngoµi ra Nhµ níc ta cßn ban hµnh hµng lo¹t c¸c S¾c lÖnh trong ®ã cho 

phÐp Tßa ¸n ¸p dông thñ tôc tè tông ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp d©n sù nh: S¾c 

lÖnh 13/SL ngµy 24/01/1946 vÒ tæ chøc c¸c Tßa ¸n vµ c¸c ng¹ch ThÈm ph¸n; S¾c 

lÖnh sè 112/SL ngµy 28/6/1946 bæ sung S¾c lÖnh 51/SL; S¾c lÖnh 130/SL ngµy 

19/7/1946 quy ®Þnh thÓ thøc thi hµnh ¸n; S¾c lÖnh 85/SL ngµy 22/5/1950 c¶i c¸ch 

bé m¸y T ph¸p vµ luËt tè tông; S¾c lÖnh 159/SL ngµy 07/11/1950 quy ®Þnh vÊn 

®Ò ly h«n [22]. 
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Qua c¸c giai ®o¹n lÞch sö kh¸c nhau, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cña luËt tè 

tông d©n sù ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, trong giai ®o¹n ®Çu 

trong ®iÒu kiÖn kh¸ng chiÕn, c¸c v¨n b¶n TTDS chñ yÕu quy ®Þnh chung vÒ thñ 

tôc tè tông d©n sù mµ kh«ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®¬ng sù. 

Tõ ngµy hßa b×nh lËp l¹i bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, chuÈn bÞ søc 

ngêi, søc cña cho c«ng cuéc gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt níc, Nhµ 

níc ta còng rÊt quan t©m tíi viÖc x©y dùng ph¸p luËt. §Æc biÖt sau khi HiÕn 

ph¸p 1959 vµ luËt tæ chøc TAND n¨m 1960 ®îc ban hµnh, TANDTC ®· cho x©y 

dùng vµ ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n híng dÉn cô thÓ tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c 

vô viÖc d©n sù nh Th«ng t sè 614/DS ngµy 24/4/1963 híng dÉn mét sè thñ tôc 

tè tông cho Tßa ¸n ®Þa ph¬ng, Th«ng t sè 03/NCPL ngµy 03/3/1966 vÒ tr×nh tù 

gi¶i quyÕt viÖc ly h«n, Th«ng t sè 39/NCPL ngµy 21/01/1972 híng dÉn viÖc 

thô lý, di lý, xÕp vµ t¹m xÕp nh÷ng viÖc kiÖn vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh vµ tranh 

chÊp vÒ d©n sù, Th«ng t sè 06/TATC ngµy 25/02/1974 híng dÉn viÖc ®iÒu tra 

trong tè tông d©n sù, Th«ng t sè 25/TATC ngµy 30/11/1974 híng dÉn vÒ hßa 

gi¶i trong tè tông d©n sù... Trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nµy, ë nh÷ng møc ®é 

kh¸c nhau ®Òu cã quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù trong tè tông d©n sù. Nh÷ng quy ®Þnh 

nµy chØ cã thÓ hiÓu ®¬ng sù lµ c¸c bªn tham gia vµo vô viÖc d©n sù bao gåm 

nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. 

Nh vËy c¸c quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù tríc n¨m 1989 cßn rÊt t¶n m¹n, cha 

®îc hÖ thèng hãa thµnh ®iÒu kho¶n riªng quy ®Þnh vÒ thµnh phÇn ®¬ng sù, 

còng nh cha ®Çy ®ñ, thiÕu cô thÓ. §iÒu nµy Ýt nhiÒu lµm ¶nh hëng ®Õn c«ng 

t¸c xÐt xö cña Tßa ¸n khi x¸c ®Þnh thµnh phÇn, t c¸ch ®¬ng sù kh«ng ®óng, 

dÉn ®Õn vi ph¹m quyÒn lîi cña cña ®¬ng sù vµ hËu qu¶ lµ kh«ng ®¶m b¶o gi¶i 

quyÕt vô viÖc mét c¸ch ®óng ®¾n. 

KÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tè tông d©n sù cña giai 

®o¹n tríc n¨m 1989, tõ n¨m 1989 Nhµ níc ta ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p 

luËt TTDS nh Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù (1989), Ph¸p lÖnh 
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thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ (1994), Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c tranh 

chÊp lao ®éng (1996) v.v... §©y lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt quan träng quy ®Þnh 

vÒ TTDS, trong ®ã cã c¸c quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù, quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

trong vô ¸n d©n sù. 

Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù n¨m 1989 quy ®Þnh ®¬ng sù 

lµ: “C«ng d©n, ph¸p nh©n tham gia tè tông víi t c¸ch lµ nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n hoÆc 

ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. Trong trêng hîp ViÖn kiÓm s¸t khëi tè 

hoÆc tæ chøc x· héi khëi kiÖn v× lîi Ých chung th× ngêi cã quyÒn lîi ®îc b¶o vÖ 

cã thÓ tham gia tè tông víi t c¸ch nguyªn ®¬n”. Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c 

vô ¸n kinh tÕ quy ®Þnh: “§¬ng sù lµ c¸ nh©n, ph¸p nh©n”. Víi quy ®Þnh nµy, c¸c 

tæ chøc kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n nh tæ hîp t¸c x·, doanh nghiÖp t nh©n, 

doanh nghiÖp hîp doanh v.v.. kh«ng ph¶i lµ ®¬ng sù. Râ rµng quy ®Þnh nh trªn 

kh«ng bao qu¸t ®îc tÊt c¶ c¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ d©n sù ®· ®îc quy 

®Þnh trong Bé luËt d©n sù.  Nh vËy kh¸i niÖm nµy cha liÖt kª hÕt c¸c chñ thÓ vµ 

cha diÔn ®¹t chÝnh x¸c vÒ thµnh phÇn ®¬ng sù. 

Trªn thùc tÕ, c¸c tranh chÊp n¶y sinh kh¸ ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Trong mçi 

vô viÖc d©n sù thêng cã nhiÒu chñ thÓ tham gia tè tông. Ngoµi Tßa ¸n vµ ViÖn 

kiÓm s¸t cßn cã c¸c chñ thÓ kh¸c tham gia tè tông ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp 

ph¸p cña m×nh, cña ngêi kh¸c hoÆc hç trî Tßa ¸n trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. 

Trong ®ã, ®èi víi c¸c chñ thÓ tham gia tè tông ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p 

cña m×nh th× ®îc gäi lµ ®¬ng sù. Ngoµi ra, c¸c chñ thÓ tham gia tè tông ®Ó b¶o 

vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch còng 

®îc gäi lµ ®¬ng sù. HiÖn nay, thµnh phÇn ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù ®· ®îc 

ph¸p luËt TTDS quy ®Þnh cô thÓ cßn thµnh phÇn ®¬ng sù trong c¸c viÖc d©n sù 

th× cha quy ®Þnh.  

§¬ng sù theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 56 BLTTDS lµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc 

bao gåm: nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan.Tuy vËy, 
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còng cã quan ®iÓm cho r»ng ®¬ng sù chØ bao gåm nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n trong vô 

²n d©n sø cßn “ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vó liªn quan - chñ thÓ ®Æc biÖt trong 

TTDS kh«ng ph¶i lµ ®¬ng sù, kh«ng n»m trong kh¸i niÖm ®¬ng sù” [13, tr.48]. 

Víi quy ®Þnh nh vËy th× vÒ mÆt chñ thÓ lµ ®Çy ®ñ bao gåm c¸ nh©n, c¬ 

quan, tæ chøc, nhng vÒ mÆt ph¹m vi th× cha ®Çy ®ñ v× chØ ®Ò cËp ®Õn kh¸i niÖm 

®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù mµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn ®¬ng sù trong viÖc d©n sù. 

Qua nghiªn cøu cho thÊy kh¸i niÖm ®¬ng sù ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a 

hä víi c¸c chñ thÓ kh¸c trong TTDS. Hä võa lµ chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt 

TTDS võa lµ chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt néi dung ®îc Tßa ¸n xem xÐt, gi¶i 

quyÕt trong vô viÖc d©n sù. Tõ ®ã ®¬ng sù trong mét vô viÖc ph¶i bao gåm tÊt c¶ 

nh÷ng ngêi cã quyÒn, nghÜa vô ®îc xem xÐt trong vô viÖc. V× vËy, thµnh phÇn 

®¬ng sù cÇn ph¶i ®îc hiÓu réng h¬n kh«ng chØ nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã 

quyÒn, nghÜa vô liªn quan trong vô ¸n d©n sù mµ cßn bao gåm c¶ nh÷ng ngêi 

kh¸c cã quyÒn, lîi Ých ®îc Tßa ¸n xem xÐt trong viÖc d©n sù. NÕu quan niÖm 

thµnh phÇn ®¬ng sù chØ bao gåm nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n trong vô ¸n d©n sù th× mét 

sè ngêi cã quyÒn, lîi Ých liªn quan ®Õn vô viÖc d©n sù, ®îc xem xÐt trong vô 

viÖc d©n sù nh quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong vô ¸n d©n sù, ngêi yªu cÇu, 

ngêi bÞ yªu cÇu vµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong viÖc d©n sù sÏ 

kh«ng ®îc coi lµ ®¬ng sù vµ kh«ng b¶o ®¶m ®îc quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña 

hä. 

Trong quan niÖm cña c¸c nhµ khoa häc ph¸p lý ViÖt Nam tõ tríc, thµnh 

phÇn ®¬ng sù ®· ®îc hiÓu bao gåm: nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi dù sù [27, 

tr.112]. Trong ph¸p luËt tè tông d©n sù níc ngoµi së dÜ chØ quy ®Þnh ®¬ng sù 

trong vô ¸n d©n sù lµ v× ph¸p luËt tè tông d©n sù níc ngoµi kh«ng chia c¸c vô 

viÖc d©n sù thµnh vô ¸n d©n sù vµ viÖc d©n sù nh ph¸p luËt tè tông d©n sù ViÖt 

Nam. Trong khi ®ã, theo ®iÒu 311 BLTTDS th× Tßa ¸n cã thÓ ¸p dông c¸c quy 

®Þnh kh¸c cña bé luËt nµy ®Ó gi¶i quyÕt viÖc d©n sù. V× vËy c¸c quy ®Þnh vÒ 

®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù còng ®îc ¸p dông trong viÖc d©n sù. Theo logic 
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nµy th× c¸c chñ thÓ tham gia tè tông ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña hä 

trong c¸c viÖc d©n sù còng ph¶i ®îc coi lµ ®¬ng sù. 

VÒ ph¬ng diÖn ph²p lý, “danh phËn tè tóng” cða nhöng chð thÓ nµy kh«ng 

®îc ph¸p luËt tè tông d©n sù quy ®Þnh (hoÆc cha râ rµng) lµ hoµn toµn cha ®Çy 

®ñ. §iÒu ®ã dÉn tíi viÖc c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông sÏ gÆp lóng tóng trong 

viÖc ²p dóng ph²p luËt, b°o vÖ quyÒn lîi hîp ph²p cho c²c “®¬ng sø” trªn. 

V× vËy khi ®Ò cËp ®Õn kh¸i niÖm ®¬ng sù ë ®©y cÇn nªu râ ®¬ng sù trong 

tè tông d©n sù. 

Nh vËy, kh¸i niÖm ®¬ng sù trong tè tông d©n sù lµ: c¸c c¸ nh©n, c¬ 

quan, tæ chøc cã quyÒn, nghÜa vô ®îc Tßa ¸n xem xÐt trong vô viÖc d©n sù,  

tham gia tè tông ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. 

Thµnh phÇn ®¬ng sù trong vô viÖc d©n sù bao gåm nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, 

ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong vô ¸n d©n sù vµ ngêi yªu cÇu, 

ngêi bÞ yªu cÇu, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong viÖc d©n sù. Quan 

®iÓm nµy còng ®· ®îc ghi nhËn trong mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc 

ph¸p lý ®· ®îc c«ng bè ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh Gi¸o tr×nh 

LuËt TTDS ViÖt Nam cña Trêng §¹i häc LuËt Hµ Néi [35, tr.104], Tµi liÖu tËp 

huÊn Bé luËt TTDS cña trêng C¸n bé Tßa ¸n [33, tr.149]v.v... 

1.1.2. VÞ trÝ, vai trß ®¬ng sù trong TTDS 

LuËt tè tông d©n sù ViÖt Nam ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi ph¸t sinh gi÷a 

c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ngêi tiÕn hµnh tè tông, ngêi tham gia tè tông vµ c¸ 

nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan trong viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. C¸c 

quan hÖ ph¸p luËt nµy rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, ®an xen gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn 

hµnh tè tông víi nhau, gi÷a c¬ quan tiÕn hµnh tè tông víi nh÷ng ngêi tham gia 

tè tông vµ ngêi liªn quan, gi÷a ®¬ng sù víi nhau vµ víi ngêi liªn quan. Sù 

phong phó vµ ®a d¹ng cña c¸c quan hÖ x· héi mµ LuËt tè tông d©n sù ®iÒu chØnh 

®· dÉn ®Õn tÝnh ®a d¹ng vÒ mÆt chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù. C¸c 
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chñ thÓ nµy tham gia vµ quan hÖ ph¸p luËt TTDS víi nh÷ng vai trß vµ môc ®Ých 

kh¸c nhau, tuy nhiªn hµnh vi cña hä l¹i liªn quan mËt thiÕt víi nhau t¹o thµnh 

mét chØnh thÓ thèng nhÊt vµ ®îc c¸c quy ph¹m ph¸p luËt TTDS ®iÒu chØnh. C¸c 

chñ thÓ nµy lµ c¸c chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt TTDS. 

C¸c quan hÖ ph¸p luËt TTDS ph¸t sinh vµ tån t¹i trong mét thÓ thèng nhÊt. 

Tuy trong tè tông ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c chñ thÓ lµ kh¸c nhau, nhng ho¹t ®éng 

tè tông cña c¸c chñ thÓ ®Òu liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn môc ®Ých cña TTDS lµ 

b¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. V× vËy, mçi hµnh vi tè tông cña 

mét chñ thÓ ®Òu liªn quan ®Õn nhau, dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ ph¸p lý ®èi víi 

nhiÒu chñ thÓ kh¸c vµ gãp phÇn t¹o nªn sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh tè 

tông.  

Tuy nhiªn, ®¬ng sù lµ thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng tè tông 

d©n sù, lµ thµnh phÇn chÝnh ph¸t ®éng mäi ho¹t ®éng tè tông d©n sù. §¬ng sù 

®ãng vai trß ®Æt biÖt quan träng trong TTDS. Cã thÓ nãi kh«ng cã ®¬ng sù th× 

còng kh«ng cã vô viÖc d©n sù v× viÖc Tßa ¸n gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù thùc chÊt 

lµ viÖc gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ ph¸p luËt néi dung gi÷a c¸c ®¬ng sù, x¸c ®Þnh 

quyÒn vµ nghÜa vô trªn c¬ së b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c ®¬ng sù 

lµ c¸c bªn trong quan hÖ ph¸p luËt néi dung. NÕu kh«ng cã ®¬ng sù th× kh«ng 

cã chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt néi dung vµ quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù 

tøc lµ kh«ng tån t¹i qu¸ tr×nh tè tông.  

§¬ng sù lµ thµnh phÇn chÝnh trong c¸c quan hÖ ph¸p luËt TTDS. C¸c 

®¬ng sù lµm ph¸t sinh quan hÖ ph¸p luËt TTDS. Cã c¸c ®¬ng sù míi cã c¸c 

qu¸ tr×nh TTDS diÔn ra. Khi tham gia vµo c¸c quan hÖ ph¸p luËt TTDS, ®¬ng sù 

mÆc dï ë c¸c vÞ trÝ tè tông kh¸c nhau nhng ®Òu b×nh ®¼ng víi nhau vÒ quyÒn vµ 

nghÜa vô tè tông. Khi ®¬ng sù thùc hiÖn c¸c quyÒn chñ quan, thÓ hiÖn ý chÝ cña 

mét bªn chñ thÓ sÏ lµm ph¸t sinh c¸c hÖ qu¶ lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn 

kh¸c hoÆc thiÕt lËp mét qu¸ tr×nh tè tông nh lµ: quyÒn khëi kiÖn, quyÒn yªu cÇu, 
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quyÒn rót ®¬n khëi kiÖn, rót yªu cÇu, quyÒn kh¸ng c¸o, quyÒn rót ®¬n kh¸ng 

c¸o.v.v. 

1.1.3. Thµnh phÇn ®¬ng sù trong TTDS 

Trong tè tông d©n sù th× viÖc x¸c ®Þnh thµnh phÇn ®¬ng sù, t c¸ch ®¬ng 

sù cã ý nghÜa quan träng. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng thµnh phÇn vµ t c¸ch cña ®¬ng 

sù lµ mét b¶o ®¶m ®Ó c¸c ®¬ng sù thùc hiÖn ®îc c¸c quyÒn, nghÜa vô tè tông v× 

Tßa ¸n gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù thùc chÊt gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ ph¸p luËt néi 

dung gi÷a c¸c bªn ®¬ng sù, x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô trªn c¬ së b¶o vÖ quyÒn 

vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c ®¬ng sù lµ c¸c bªn trong quan hÖ ph¸p luËt néi 

dung. 

§iÒu 56 BLTTDS quy ®Þnh ®¬ng sù lµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc bao gåm 

nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. 

C¸c ®¬ng sù trong mçi vô viÖc d©n sù ®Òu lµ ngêi cã quyÒn, nghÜa vô 

liªn quan ®Õn vô viÖc d©n sù, tham gia tè tông ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p 

cña m×nh. Tuy vËy, mçi ®¬ng sù tham gia vµ vô viÖc d©n sù víi nh÷ng ®éng c¬, 

môc ®Ých vµ yªu cÇu riªng nªn ph¸p luËt tè tông d©n sù quy ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý 

cña c¸c ®¬ng sù trong tè tông d©n sù kh«ng gièng nhau. Tïy vµo ®éng c¬, môc 

®Ých vµ yªu cÇu tham gia tè tông d©n sù cña mçi ®¬ng sù mµ ph¸p luËt tè tông 

d©n sù quy ®Þnh cho hä c¸c quyÒn, nghÜa vô tè tông d©n sù nhÊt ®Þnh. 

V× nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, trong khu«n khæ luËn v¨n th¹c sü nµy, t¸c gi¶ 

vÉn ®a nhãm chð thÓ tham gia trong viÖc d©n sø v¯o th¯nh phÇn “®¬ng sø” 

trong tè tông d©n sù. 

Thµnh phÇn ®¬ng sù trong tè tông d©n sù bao gåm: nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, 

ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong vô ¸n d©n sù, ngêi yªu cÇu, ngêi 

bÞ yªu cÇu, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong viÖc d©n sù. 

§¬ng sù trong tè tông d©n sù ®îc chia lµm 02 nhãm: ®¬ng sù trong vô 

¸n d©n sù vµ ®¬ng sù trong viÖc d©n sù. 
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1.1.3.1. §¬ng sù trong vô ¸n d©n sù 

§¬ng sù trong vô ¸n d©n sù lµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc bao gåm: nguyªn 

®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan [9, tr.45]. 

So víi c¸c ph¸p lÖnh tè tông, th× kh¸i niÖm ®¬ng sù trong BLTTDS më 

réng h¬n. Ph¸p lÖnh tè tông d©n sù quy ®Þnh: c¸c ®¬ng sù lµ c«ng d©n, ph¸p 

nh©n. Ph¸p lÖnh tè tông kinh tÕ quy ®Þnh ®¬ng sù lµ c¸ nh©n, ph¸p nh©n. Víi 

quy ®Þnh nµy, c¸c tæ chøc kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n nh tæ hîp t¸c x·, doanh 

nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp hîp danh... còng cã thÓ lµ ®¬ng sù. Víi quy ®inh 

nµy cña BLTTDS ®· bao qu¸t ®îc tÊt c¶ c¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ d©n sù ®· 

®îc quy ®Þnh trong BLDS. 

a. Nguyªn ®¬n 

Nguyªn ®¬n lµ mét trong nh÷ng ®¬ng sù quan träng cña vô ¸n d©n sù. 

ViÖc nguyªn ®¬n khëi kiÖn hoÆc c¸c chñ thÓ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông 

khëi kiÖn ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña nguyªn ®¬n lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn 

quyÕt ®Ó cã vô ¸n d©n sù ph¸t sinh t¹i Tßa ¸n, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó b¾t ®Çu qu¸ 

tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù. 

Trong ph¸p luËt TTDS ViÖt Nam, c¸c quy ®Þnh vÒ nguyªn ®¬n ®· ®îc ®Ò 

cËp tõ rÊt sím. T¹i C«ng v¨n sè 05/NCPL ngµy 29/6/1966 cña Tßa ¸n nh©n d©n 

tèi cao cã nªu: “Ngêi cã quyÒn lîi bÞ x©m ph³m ra tríc Tßa ²n víi t c²ch l¯ 

nguyªn ®¬n”. Quy ®Þnh n¯y chØ giíi h³n nguyªn ®¬n l¯ c² nh©n m¯ kh«ng cã c²c 

thµnh phÇn kh¸c nh c¬ quan, tæ chøc v.v... Sau ®ã t¹i C«ng v¨n sè 546/DS ngµy 

7/7/1967 ®± nªu: “th«ng thêng khi ViÖn kiÓm s²t nh©n d©n khëi tè mét vó kiÖn 

vÒ d©n sù ®ßi båi thêng, båi hoµn cho mét c¬ quan Nhµ níc hay mét hîp t¸c 

x· th× Tßa ¸n cÇn ®a c¬ quan Nhµ níc hay hîp t¸c x· vµo ®øng lµ nguyªn ®¬n 

trong vô kiÖn...v× hä lµ ®¬ng sù chÝnh trong vó kiÖn”. Quy ®Þnh n¯y th× chØ ®Ò 

cËp c¸c thµnh phÇn lµ c¬ quan Nhµ níc vµ hîp t¸c x· mµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸c 
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chñ thÓ lµ c¸ nh©n, ph¸p nh©n, trong ®ã c¸ nh©n lµ thµnh phÇn chñ yÕu trong c¸c 

quan hÖ ph¸p luËt d©n sù. 

C¸c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt sau nµy nh C«ng v¨n sè 

96/NCPL ngµy 08/2/1977 cña TANDTC híng dÉn tr×nh tù xÐt xö s¬ thÈm vÒ 

d©n sù,  Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù (1989), Ph¸p lÖnh thñ tôc 

gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ (1994), Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp 

lao ®éng (1996) còng kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ kh¸i niÖm nguyªn ®¬n. 

Kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt ®ã, t¹i kho¶n 2 ®iÒu 56 BLTTDS n¨m 2004 cã 

quy ®Þnh: “Nguyªn ®¬n trong vó ²n d©n sø l¯ ngêi khëi kiÖn, ngêi ®îc c² 

nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c do bé luËt nµy quy ®Þnh khëi kiÖn ®Ó yªu cÇu Tßa ¸n 

gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù khi cho r»ng quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®ã bÞ 

x©m ph¹m”. 

C¬ quan, tæ chøc do Bé luËt nµy quy ®Þnh khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu 

cÇu Tßa ¸n b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc thuéc lÜnh vùc m×nh 

phó tr²ch cñng l¯ nguyªn ®¬n”. 

Nh vËy, trong vô ¸n d©n sù ®Ó trë thµnh nguyªn ®¬n th× c¸ nh©n, c¬ quan, 

tæ chøc ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ hai ®iÒu kiÖn sau: 

- C¸c chñ thÓ nµy cho r»ng quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh bÞ x©m 

ph¹m. Thùc chÊt trªn c¬ së b¶o ®¶m ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa quyÒn, lîi Ých cña 

c¸c chñ thÓ nµy cã bÞ x©m ph¹m hay kh«ng th× ph¶i ®îc ph¶i ®îc kh¼ng ®Þnh 

trong c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt. Khi cha cã 

b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò ®ã, th× 

quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nguyªn ®¬n míi chØ dõng l¹i lµ gi¶ thiÕt bÞ x©m 

ph¹m. VÒ nguyªn t¾c, quyÒn lîi chØ cã thÓ cã ®îc hoÆc bÞ x©m ph¹m khi c¸c 

chñ thÓ tham gia vµo c¸c quan hÖ ph¸p luËt néi dung (quan hÖ d©n sù, h«n nh©n 

gia ®×nh, kinh doanh-th¬ng m¹i, lao ®éng) mµ nguyªn ®¬n lµ mét bªn chñ thÓ. 
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- Ngoµi ®iÒu kiÖn nªu trªn th× c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc chØ trë thµnh 

nguyªn ®¬n khi cã viÖc khëi kiÖn yªu cÇu Tßa ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p cña m×nh hoÆc lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc thuéc lÜnh vùc m×nh 

phô tr¸ch. 

C¸ nh©n cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù hoÆc c¬ quan, tæ chøc 

th«ng qua ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p khëi kiÖn vô ¸n d©n sù vµ ®îc Tßa ¸n thô lý 

vô ¸n th× c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc ®ã ®îc x¸c ®Þnh lµ nguyªn ®¬n. Trong 

trêng hîp c¸ nh©n lµ ngêi kh«ng cã n¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù mµ ®îc 

ngêi ®¹i diÖn, c¬ quan, tæ chøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khëi kiÖn ®Ó 

b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña ngêi nµy th× ngêi ®îc b¶o vÖ quyÒn lîi còng ®îc 

x¸c ®Þnh lµ nguyªn ®¬n. 

Bªn c¹nh ®ã, c¬ quan, tæ chøc do BLTTDS quy ®Þnh khëi kiÖn vô ¸n d©n sù  

®Ó b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch 

còng ®îc x¸c ®Þnh lµ nguyªn ®¬n. 

Trong trêng hîp c¶ hai bªn chñ thÓ cña mét quan hÖ ph¸p luËt néi dung 

®ang tranh chÊp mµ cïng khëi kiÖn ®Ó yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt quan hÖ néi 

dung tranh chÊp ®ã th× Tßa ¸n thô lý ®¬n khëi kiÖn bªn nµo tríc th× bªn ®ã ®îc 

x¸c ®Þnh lµ nguyªn ®¬n. 

b. BÞ ®¬n 

BÞ ®¬n lµ chñ thÓ kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh Tßa ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n 

d©n sù. Khi ®· x¸c ®Þnh t c¸ch nguyªn ®¬n th× còng ®ång thêi víi viÖc x¸c ®Þnh 

t c¸ch bÞ ®¬n. ViÖc tham gia tè tông cña nguyªn ®¬n mang tÝnh chÊt chñ ®éng, 

cßn viÖc tham gia tè tông cña bÞ ®¬n mang tÝnh chÊt bÞ ®éng, do bÞ b¾t buéc tham 

gia tè tông. 

T¬ng t nh c¸c quy ®Þnh vÒ nguyªn ®¬n, tríc n¨m 2004 c¸c quy ®Þnh vÒ 

bÞ ®¬n còng kh«ng ®îc quy ®Þnh thµnh ®iÒu kho¶n riªng. C«ng v¨n sè 05/NCPL 

ngµy 29/6/1986 cña Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao vÒ t c¸ch bÞ ®¬n trong vô kiÖn d©n 
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sø ®± nªu: “...ngêi cã nghÜa vó hoÆc ph°i chÞu tr²ch nhiÖm tham gia vô kiÖn ë vÞ 

trÝ bÞ ®¬n” VÒ néi dung, c¸c quy ®Þnh nµy còng bÞ thiÕu sãt gièng kh¸i niÖm vÒ 

nguyªn ®¬n nªu trªn v× chØ nªu thµnh phÇn bÞ ®¬n lµ c¸ nh©n mµ kh«ng ®Ò cËp 

®Õn c¸c thµnh phÇn kh¸c lµ c¬ quan tæ chøc, ph¸p nh©n v.v... C¸c v¨n b¶n ph¸p 

luËt sau ®ã nh Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù (1989), Ph¸p lÖnh 

thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ (1994), Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c tranh 

chÊp lao ®éng (1996) còng kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ kh¸i niÖm bÞ ®¬n. 

Kho¶n 3, ®iÒu 56 BLTTDS 2004 quy ®Þnh: “BÞ ®¬n trong vó ²n d©n sø l¯ 

ngêi bÞ nguyªn ®¬n khëi kiÖn hoÆc c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c do bé luËt 

nµy quy ®Þnh khëi kiÖn ®Ó yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù khi cho r»ng 

quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nguyªn ®¬n bÞ ngêi ®ã x©m ph³m”. 

Nh vËy, c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc chØ bÞ x¸c ®Þnh lµ bÞ ®¬n trong vô ¸n 

d©n sù khi cã nh÷ng dÊu hiÖu sau:  

- Lµ ngêi bÞ nguyªn ®¬n, hoÆc c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn 

theo quy ®Þnh cña BLTTDS khëi kiÖn. 

- §èi víi nguyªn ®¬n lµ ngêi gi¶ thiÕt cho r»ng quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p cña m×nh bÞ x©m ph¹m, bÞ tranh chÊp. V× vËy, bÞ ®¬n còng chØ lµ ngêi 

®îc gi¶ thiÕt lµ cã tranh chÊp hay vi ph¹m ®Õn quyÒn lîi cña nguyªn ®¬n. 

Trong ®a sè c¸c trêng hîp th× bÞ ®¬n chÝnh lµ chñ thÓ trùc tiÕp phÝa bªn 

kia trong mèi quan hÖ ph¸p luËt néi dung víi nguyªn ®¬n. Tuy nhiªn trong mét 

sè trêng hîp th× ®Ó x¸c ®Þnh bÞ ®¬n cÇn ph¶i c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt néi dung ®Ó x¸c ®Þnh trong mçi trêng hîp cô thÓ ai míi lµ chñ thÓ trong 

quan hÖ ph¸p luËt néi dung víi nguyªn ®¬n. 

c. Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan 

VÒ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan th× tõ tríc n¨m 2004 ®· cã sù 

x¸c ®Þnh ph¹m trï t¬ng ®èi s¸t víi nh÷ng quy ®Þnh hiÖn nay nhng cßn cha 

®îc hÖ thèng hãa thµnh kh¸i niÖm chung vÒ ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan. 
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Theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n 1111/NCPL ngµy 13/7/1963 cña Tßa ¸n nh©n d©n 

tèi cao vÒ thñ tôc xö chia tµi s¶n trong ly h«n gi÷a vî chång cßn ¨n ë chung víi 

bè mÑ chång th× khi: “Xõ chia t¯i s°n giöa vî chång... m¯ ngay tô s¬ thÈm kh«ng 

mêi bè mÑ chång tham gia vô kiÖn víi t c¸ch lµ ngêi dù sù lµ kh«ng ®¶m b¶o 

quyÒn tè tóng cða nhöng ngêi n¯y v¯ kh«ng thÓ xÐt xõ ®òng ®¾n ®îc...” Ngêi 

dù sù ë ®©y ®îc hiÓu lµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong vô ¸n.  

Nh vËy, ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù kh«ng chØ bao gåm nguyªn ®¬n, bÞ 

®¬n mµ bao gåm c¶ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. Bëi v× khi gi¶i quyÕt 

vô ¸n d©n sù ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n th× cã thÓ ¶nh 

hëng tíi quyÒn, lîi Ých cña ngêi thø ba. §Ó gi¶i quyÕt vô ¸n toµn diÖn, triÖt ®Ó 

®ßi hái cÇn thiÕt cã sù tham gia cña ngêi thø ba nµy víi t c¸ch lµ ngêi cã 

quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. 

Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan hiÓu mét c¸ch chung nhÊt lµ ngêi 

tham gia tè tông vµo vô ¸n ®· ph¸t sinh gi÷a nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n ®Ó b¶o vÖ 

quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. 

Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan kh¸c víi nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n. Hä 

kh«ng ph¶i lµ ngêi khëi kiÖn, còng kh«ng ph¶i lµ ngêi bÞ kiÖn. ViÖc tham gia 

tè tông cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong vô ¸n d©n sù cã thÓ do 

hä chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña ®¬ng sù kh¸c hoÆc theo yªu cÇu cña Tßa ¸n. 

Nh vËy, ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh lµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong vô ¸n 

th× c¸c chñ thÓ nµy ph¶i cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn vô ¸n d©n sù mµ 

Tßa ¸n ®ang gi¶i quyÕt, ®ång thêi ph¶i ®îc Tßa ¸n ®a hä vµo tham gia tè tông 

do thÊy cÇn thiÕt hoÆc theo yªu cÇu cña chÝnh hä. 

Kho¶n 4 ®iÒu 56 BLTTDS nªu: Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan 

trong vô ¸n d©n sù lµ ngêi tuy kh«ng khëi kiÖn, kh«ng bÞ kiÖn, nhng viÖc gi¶i 

quyÕt vô ¸n d©n sù cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi, nghÜa vô cña hä nªn hä ®îc tù 
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m×nh ®Ò nghÞ hoÆc c¸c ®¬ng sù kh¸c ®Ò nghÞ vµ ®îc Tßa ¸n chÊp nhËn ®a hä 

vµo tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. 

ChØ ®îc x¸c ®Þnh ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan, nÕu trong viÖc 

gi¶i quyÕt vô ¸n hä ®îc quyÒn lîi hoÆc hä ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô. Thùc tÕ 

nhiÒu vô ¸n tranh chÊp d©n sù, kinh tÕ, lao ®éng x¶y ra, Tßa ¸n cßn ®a nh÷ng 

gi¸m ®èc, hiÖu trëng ®· nghØ hu vµo tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi cã 

quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan v× hä lµ Nhµ níc ký hîp ®ång lao ®éng víi ngêi 

lao ®éng [14, tr.16]. ViÖc x¸c ®Þnh nh trªn lµ kh«ng ®óng. V× c¸c c¸ nh©n chØ lµ 

ngêi ®¹i diÖn cho ph¸p nh©n kh«ng cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô khi gi¶i quyÕt c¸c 

vô ¸n ®ã.  

Trong khoa häc ph¸p lý, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã hai 

nhãm: ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp vµ ngêi cã 

quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan kh«ng cã yªu cÇu ®éc lËp hay cßn gäi lµ ngêi cã 

quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan tham gia tè tông ®øng vÒ phÝa nguyªn ®¬n hoÆc bÞ 

®¬n. 

- Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp lµ ngêi 

tham gia vµo vô ¸n d©n sù ®· x¶y ra gi÷a nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n khi cho r»ng ®èi 

tîng, phÇn ®èi tîng tranh chÊp gi÷a nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n lµ thuéc vÒ hä, chø 

kh«ng ph¶i thuéc vÒ nguyªn ®¬n hay bÞ ®¬n, do vËy yªu cÇu cña hä cã thÓ chèng 

l¹i nguyªn ®¬n hoÆc bÞ ®¬n hoÆc c¶ nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n. 

- Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan tham gia tè tông ®øng vÒ phÝa 

nguyªn ®¬n hoÆc bÞ ®¬n lµ ngêi mµ viÖc tham gia tè tông cña hä lu«n phô thuéc 

vµo viÖc tham gia tè tông cña nguyªn ®¬n hoÆc bÞ ®¬n do cã quyÒn lîi phô thuéc 

vµ g¾n liÒn víi quyÒn lîi cña nguyªn ®¬n hoÆc bÞ ®¬n. V× vËy hä kh«ng thÓ ®a 

ra yªu cÇu ®éc lËp víi yªu cÇu cña nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n mµ quyÒn lîi cña hä sÏ 

chØ ®îc gi¶i quyÕt ngay trong vô ¸n ®· ph¸t sinh gi÷a nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n. 

1.1.3.2. §¬ng sù trong viÖc d©n sù 
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§iÒu 3111 BLTTDS quy ®Þnh viÖc d©n sù lµ viÖc c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc 

kh«ng cã tranh chÊp vÒ quyÒn vµ nghÜa vô nhng cã yªu cÇu Tßa ¸n c«ng nhËn 

hoÆc kh«ng c«ng nhËn mét sù kiÖn ph¸p lý lµ c¨n cø lµm ph¸t sinh quyªn, nghÜa 

vô d©n sù, h«n nh©n vµ gia ®×nh, kinh doanh, th¬ng m¹i, lao ®éng cña m×nh 

hoÆc cña c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c, yªu cÇu Tßa ¸n c«ng nhËn cho m×nh 

quyÒn vÒ d©n sù, h«n nh©n vµ gia ®×nh, kinh doanh, th¬ng m¹i, lao ®éng. 

a. Ngêi yªu cÇu trong viÖc d©n sù 

Ngêi yªu cÇu trong viÖc d©n sù lµ ngêi tham gia tè tông ®a ra yªu cÇu 

vÒ gi¶i quyÕt viÖc d©n sù. ViÖc tham gia tè tông cña ngêi yªu cÇu trong viÖc d©n 

sù còng chñ ®éng nh nguyªn ®¬n trong vô ¸n d©n sù v× hä còng cã lîi Ých ph¸p 

lý ®éc lËp. Tuy nhiªn, yªu cÇu gi¶i quyÕt viÖc d©n sù cña ngêi yªu cÇu trong 

viÖc d©n sù chØ giíi h¹n trong ph¹m vi yªu cÇu Tßa ¸n c«ng nhËn hay kh«ng 

c«ng nhËn mét sù kiÖn ph¸p lý lµm ph¸t sinh thay ®æi hay chÊm døt c¸c quyÒn, 

nghÜa vô cña hä hoÆc c«ng nhËn quyÒn, nghÜa vô cña hä. 

Trong thi hµnh ¸n d©n sù th× ngêi yªu cÇu cã thÓ lµ ngêi ®îc thi hµnh 

¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n c¨n cø vµo b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n cã quyÒn 

yªu cÇu c¬ quan thi hµnh ¸n cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n [9, tr.246]. 

b. Ngêi bÞ yªu cÇu trong viÖc d©n sù 

Ngêi bÞ yªu cÇu trong viÖc d©n sù lµ ngêi tham gia tè tông ®Ó tr¶ lêi vÒ 

c¸c yªu cÇu cña viÖc d©n sù. ViÖc tham gia tè tông cña ngêi bÞ yªu cÇu trong 

viÖc d©n sù còng mang tÝnh bÞ ®éng nh bÞ ®¬n trong vô ¸n d©n sù. Th«ng thêng 

trong c¸c viÖc d©n sù ®Òu cã ngêi bÞ yªu cÇu nhng trong mét sè trêng hîp c¸ 

biÖt th× chØ cã ngêi yªu cÇu mµ kh«ng cã ngêi bÞ yªu cÇu nh viÖc yªu cÇu 

thuËn t×nh ly h«n, yªu cÇu c«ng nhËn tháa thuËn vÒ thay ®æi ngêi trùc tiÕp nu«i 

con v.v... 

c. Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong viÖc d©n sù 
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Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan lµ ngêi tham gia tè tông vµo viÖc 

d©n sù ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh hoÆc tr¶ lêi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò 

liªn quan ®Õn quyÒn lîi, nghÜa vô cña hä. ViÖc tham gia tè tông cña ngêi cã 

quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong viÖc d©n sù còng cã thÓ do hä chñ ®éng ®Ò 

xuÊt víi Tßa ¸n hoÆc theo yªu cÇu cña ®¬ng sù kh¸c hoÆc trong trêng hîp Tßa 

¸n xÐt thÊy cÇn thiÕt. 

1.2. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm quyÒn vµ nghÜa vô TTDS cña ®¬ng sù; ý 

nghÜa cña viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô tè tông d©n sù 

1.2.1. Kh¸i niÖm quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

QuyÒn vµ nghÜa vô lµ hai kh¸i niÖm lu«n song hµnh trong c¸c quan hÖ ph¸p 

luËt nãi chung vµ quan hÖ ph¸p luËt TTDS nãi riªng. QuyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý 

lu«n thèng nhÊt vµ phï hîp víi nhau, quyÒn cña chñ thÓ bªn nµy lµ nghÜa vô cña 

chñ thÓ bªn kia vµ ngîc l¹i. QuyÒn vµ nghÜa vô cña mét chñ thÓ lµ n¨ng lùc 

ph¸p luËt cña chñ thÓ ®ã.  

Theo tõ ®iÓn tiÕng ViÖt, “quyÒn” lµ “®iÒu mµ ph¸p luËt hoÆc x· héi c«ng 

nhËn cho ®îc hëng, ®îc lµm, ®îc ®ßi hái" [32, tr.786]. “NghÜa vô” lµ viÖc 

b¾t buéc ph¶i lµm ®èi víi x· héi, ®èi víi ngêi kh¸c mµ ph¸p luËt hay ®¹o ®øc 

quy ®Þnh. Trong khoa häc ph¸p lý, “quyÒn chñ thÓ lµ c¸ch xö sù mµ ph¸p luËt cho 

phÐp chñ thÓ ®îc tiÕn hµnh” [34, tr.312].  

QuyÒn cña chñ thÓ lµ kh¶ n¨ng cña chñ thÓ ®îc hëng nh÷ng lîi Ých nhÊt 

®Þnh hoÆc ®îc tiÕn hµnh nh÷ng hµnh vi nhÊt ®Þnh v× lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh, 

cña tËp thÓ, cña Nhµ níc. Chñ thÓ cã kh¶ n¨ng xö sù theo mét c¸ch thøc nhÊt 

®Þnh mµ luËt cho phÐp, cã kh¶ n¨ng yªu cÇu c¸c chñ thÓ kh¸c chÊm døt hµnh vi 

x©m ph¹m quyÒn chñ thÓ cña m×nh vµ ph¶i t«n träng quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý 

ph¸t sinh, cã kh¶ n¨ng yªu cÇu c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn b¶o vÖ quyÒn 

chñ thÓ cña m×nh. 
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C¸c c¸ch xö sù nµy ®îc c¸c quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh cho c¸c bªn 

tham gia quan hÖ x· héi cã nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý nhÊt ®Þnh còng nh 

tr¸ch nhiÖm ¸p dông cho mçi bªn khi cã hµnh vi vi ph¹m quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p cña bªn kia. Tuy nhiªn, c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p luËt nµy chØ ®îc thùc 

hiÖn khi xuÊt hiÖn nh÷ng sù kiÖn cô thÓ vµ nh÷ng chñ thÓ t¬ng øng mµ ®· ®îc 

phÇn gi¶ ®Þnh cña c¸c quy ph¹m ph¸p luËt dù liÖu tríc. Khi ®ã, sÏ xuÊt hiÖn 

quan hÖ ph¸p luËt t¬ng øng víi quan hÖ x· héi ®îc quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu 

chØnh. 

QuyÒn cña chñ thÓ xuÊt hiÖn trªn c¬ së quy ph¹m trao nghÜa vô: quyÒn 

n¨ng. Lµ kh¶ n¨ng cña mét bªn, kh¶ n¨ng ®ã ®îc Nhµ níc b¶o vÖ, yªu cÇu bªn 

kia cã xö sù cÇn thiÕt trong khu«n khæ do quy ph¹m ph¸p luËt x¸c ®Þnh. QuyÒn 

chñ thÓ xuÊt hiÖn trªn c¬ së quy ph¹m trao quyÒn: lµ nh÷ng lo¹i biÖn ph¸p thuéc 

kh¶ n¨ng xö sù cña b¶n th©n chñ thÓ ®îc Nhµ níc b¶o vÖ. 

C¸c chñ thÓ ®îc phÐp sö dông quyÒn cña m×nh theo nhiÒu c¸ch thøc kh¸c 

nhau nh»m thùc hiÖn lîi Ých cña m×nh. Do vËy, chñ thÓ quyÒn cã thÓ thùc hiÖn 

quyÒn mét c¸ch chñ ®éng nhÊt. Chñ thÓ quyÒn cã thÓ tù thùc hiÖn c¸c hµnh vi ®Ó 

®¸p øng yªu cÇu cña b¶n th©n. ë h×nh thøc nµy, chñ thÓ quyÒn b»ng hµnh vi cña 

chÝnh m×nh (tù m×nh thùc hiÖn hoÆc th«ng qua ngêi kh¸c nh ñy quyÒn) ®Ó thùc 

hiÖn hãa c¸c lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Chñ thÓ còng cã quyÒn ®îc yªu cÇu c¸c 

chñ thÓ kh¸c thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi nhÊt ®Þnh hoÆc kiÒm chÕ kh«ng thùc hiÖn 

nh÷ng hµnh vi nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸p øng lîi Ých: Kh¸c víi h×nh thøc trªn, ë ®©y quyÒn 

lîi cña chñ thÓ quyÒn chØ cã thÓ ®îc thùc hiÖn khi (i) mét chñ thÓ kh¸c thùc 

hiÖn mét hoÆc nhiÒu hµnh vi tÝch cùc thÓ hiÖn ë d¹ng hµnh ®éng (ii) hoÆc ngîc 

l¹i kh«ng thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi nhÊt ®Þnh thÓ hiÖn ë d¹ng kh«ng hµnh ®éng. 

ChÝnh v× vËy mµ quyÒn cña chñ thÓ quyÒn ®îc hiÖn thùc hãa th«ng qua viÖc chñ 

thÓ quyÒn yªu cÇu chñ thÓ kh¸c thùc hiÖn c¸c hµnh vi nh ®· liÖt kª ë trªn. Sù 

chñ ®éng cña chñ thÓ quyÒn kh«ng thÓ hiÖn ë viÖc thùc hiÖn hµnh vi mµ lµ yªu 

cÇu thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi.  
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ThuËt ngö “nghÜa vó” cã thÓ ®îc hiÓu theo nhiÒu gãc ®é kh²c nhau. Trong 

®êi sèng hµng ngµy nghÜa vô lµ sù xö sù mµ mét ngêi ph¶i thùc hiÖn v× mét 

hoÆc nhiÒu ngêi kh¸c, nhng sù thùc hiÖn ®ã kh«ng ®îc ®Æt díi sù b¶o ®¶m 

cña Nhµ níc b»ng c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ do ph¸p luËt quy ®Þnh. Theo kiÕn 

thøc trong lý luËn chung vÒ Nhµ níc vµ ph¸p luËt th× nghÜa vô trong quan hÖ 

ph¸p luËt lµ c¸ch xö sù b¾t buéc ®îc quy ph¹m ph¸p luËt x¸c ®Þnh tríc mµ mét 

bªn ph¶i tiÕn hµnh nh»m ®¸p øng viÖc thùc hiÖn quyÒn chñ thÓ cña bªn kia. 

NghÜa vô ph¸p luËt kh«ng ph¶i lµ kh¶ n¨ng xö sù mµ lµ sù cÇn thiÕt ph¶i xö sù.  

Nh vËy, cã thÓ hiÓu nghÜa vô d©n sù lµ viÖc mµ theo quy ®Þnh ph¸p luËt th× 

mét hoÆc nhiÒu chñ thÓ ph¶i lµm mét c«ng viÖc hoÆc kh«ng ®îc thùc hiÖn c«ng 

viÖc nhÊt ®Þnh v× lîi Ých cña mét hoÆc nhiÒu chñ thÓ cã quyÒn. NÕu do kh«ng 

thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng, kh«ng ®Çy ®ñ th× cßn ph¶i chÞu tr¸ch 

nhiÖm ®èi víi hµnh vi cña m×nh g©y ra theo c¸c quy ®Þnh t¬ng øng. §©y lµ hÖ 

qu¶ tÊt yÕu, bëi lÏ khi nghÜa vô kh«ng ®îc thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ th× quyÒn vµ 

lîi Ých hîp ph¸p cña chñ thÓ quyÒn sÏ bÞ x©m ph¹m mµ ®©y lµ nh÷ng quyÒn vµ lîi 

Ých ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ, do vËy, chñ thÓ cã nghÜa vô ph¶i g¸nh chÞu tr¸ch 

nhiÖm ph¸p lý. 

QuyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong TTDS kh«ng n»m ngoµi kh¸i niÖm 

chung ®ã. Theo ®ã, quyÒn cña ®¬ng sù lµ c¸ch xö sù mµ luËt TTDS cho phÐp 

®¬ng sù ®îc tiÕn hµnh. NghÜa vô lµ c¸ch xö sù b¾t buéc mµ ®¬ng sù ph¶i tiÕn 

hµnh. 

  QuyÒn tè tông d©n sù cña c¸c ®¬ng sù trong c¸c quan hÖ ph¸p luËt tè 

tông d©n sù cô thÓ kh¸c nhau th× cã néi dung kh¸c nhau (nh÷ng xö sù kh¸c nhau 

phï hîp víi néi dung cña quan hÖ ®ã). Chñ thÓ  quyÒn trong c¸c quan hÖ tè tông 

d©n sù cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi kh¸c nhau phï hîp víi néi dung, môc ®Ých 

cña quyÒn n¨ng ®ã. Th«ng qua hµnh vi cña m×nh tháa m·n quyÒn cña m×nh hoÆc 

quyÒn yªu cÇu chñ thÓ kh¸c thùc hiÖn c¸c hµnh vi nhÊt ®Þnh. 
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Khi quyÒn d©n sù nãi chung, trong ®ã cã quyÒn tè tông d©n sù bÞ vi ph¹m, 

chñ thÓ quyÒn cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ mµ ph¸p luËt cho phÐp hoÆc 

yªu cÇu c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn b¶o vÖ quyÒn cña m×nh khi quyÒn ®ã bÞ 

x©m h¹i. 

Trong khoa häc ph¸p lý tån t¹i kh¸i niÖm quyÒn chñ quan vµ quyÒn kh¸ch 

quan. QuyÒn kh¸ch quan lµ quyÒn tè tông d©n sù ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh cho 

c¸c chñ thÓ, lµ néi dung n¨ng lùc ph¸p luËt cña chñ thÓ (kh¶ n¨ng cã thÓ cña chñ 

thÓ). QuyÒn chñ quan lµ quyÒn cña chñ thÓ trong mét quan hÖ tè tông d©n sù cô 

thÓ. QuyÒn chñ quan ph¶i phï hîp víi quyÒn kh¸ch quan mµ ph¸p luËt ®· quy 

®Þnh. 

QuyÒn, nghÜa vô tè tông d©n sù cña ®¬ng sù bao gåm mét hÖ thèng c¸c 

quyÒn, nghÜa vô ®îc quy ®Þnh trong BLTTDS. Mçi ®¬ng sù tham gia tè tông 

d©n sù ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh cã c¸c quyÒn, nghÜa vô tè tông d©n sù ®Ó b¶o vÖ 

quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña hä. ViÖc thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn hoÆc ph¶i 

thùc hiÖn mét trong c¸c quyÒn, nghÜa vô tè tông d©n sù cña ®¬ng sù ®Òu ¶nh 

hëng trùc tiÕp tíi viÖc b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù vµ viÖc gi¶i 

quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc d©n sù cña Tßa ¸n. 

QuyÒn, nghÜa vô cña ®¬ng sù ®îc x¸c lËp bëi vÞ trÝ tè tông cña ®¬ng sù. 

Khi vÞ trÝ tè tông kh¸c nhau, ®¬ng sù còng cã c¸c quyÒn, nghÜa vô tè tông kh¸c 

nhau. Ch¼ng h¹n, nguyªn ®¬n cã quyÒn thay ®æi yªu cÇu khëi kiÖn, bÞ ®¬n cã 

quyÒn ph¶n ®èi yªu cÇu cña nguyªn ®¬n, c¸c ®¬ng sù cã quyÒn cung cÊp chøng 

cø v.v... 

QuyÒn tè tông d©n sù cña ®¬ng sù cßn lµ ph¬ng tiÖn quan träng ®Ó Tßa 

¸n nhËn biÕt ®îc sù thËt vô ¸n, gi¶i quyÕt vô ¸n c«ng minh, cã c¨n cø vµ hîp 

ph¸p. Bëi chÝnh qua ho¹t ®éng tè tông d©n sù cña c¸c ®¬ng sù, c¸c luËt s, Tßa 

¸n hiÓu râ yªu cÇu cña ®¬ng sù, cã ®îc c¸c chøng cø, lý lÏ ®Ó lµm râ c¸c t×nh 

tiÕt cña vô ¸n; tr¸nh ®îc c¸c sai lÇm vi ph¹m; kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ 
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trong viÖc thu thËp, nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ chøng cø vµ ¸p dông ph¸p luËt gi¶i 

quyÕt vô viÖc. 

ViÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù phô thuéc vµo 

n¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù cña ®¬ng sù. ChØ khi cã ®îc sù nhËn thøc nhÊt 

®Þnh, ®ñ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh th× ®¬ng sù míi cã thÓ thùc hiÖn 

®îc c¸c quyÒn tè tông d©n sù. ViÖc thùc hiÖn quyÒn tè tông d©n sù cña c¸c 

®¬ng sù còng cßn phô thuéc vµo viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô tè tông cña 

c¸c chñ thÓ kh¸c trong quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù, nhÊt lµ Tßa ¸n. Tßa ¸n 

lµ c¬ quan xÐt xö, viÖc thùc hiÖn quyÒn tè tông d©n sù cña ®¬ng sù ph¶i th«ng 

qua ho¹t ®éng tè tông d©n sù cña Tßa ¸n. §Ó ®¬ng sù thùc hiÖn tèt c¸c quyÒn tè 

tông d©n sù b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh ph¶i cã sù hç trî ph¸p lý 

cña Tßa ¸n vµ nh÷ng ngêi tham gia tè tông kh¸c. 

NghÜa vô tè tông d©n sù lµ c¸ch xö sù b¾t buéc cña ngêi cã nghÜa vô. 

C¸ch xö sù cña c¸c chñ thÓ còng rÊt kh¸c nhau tïy theo tõng quan hÖ tè tông d©n 

sù cô thÓ. Trong quan hÖ tè tông d©n sù phæ biÕn lµ c¸c quy ph¹m mÖnh lÖnh, 

quy ®Þnh nghÜa vô cô thÓ thuéc vÒ chñ thÓ nµo, chñ thÓ nµo ph¶i cã tr¸ch nhiÖm 

l¯m g× díi d³ng “cã tr²ch nhiÖm”, “ph°i thøc hiÖn” v.v... Tõ c¸c quy ph¹m nµy, 

ph¸t sinh nghÜa vô cña c¸c bªn. Nh÷ng nghÜa vô d¹ng nµy do ph¸p luËt quy ®Þnh 

cho tÊt c¶ c¸c bªn tham gia, kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi c¸c bªn mµ cßn lµ 

nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ vµ cã ý nghÜa ®èi víi nhµ níc, ®èi víi x· héi. 

Kh¸c víi c¸c ngµnh luËt kh¸c, quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù kh«ng ph©n 

biÖt r¹ch rßi mµ thêng thÓ hiÖn díi d¹ng quyÒn ®i ®«i víi nghÜa vô cña chÝnh 

chñ thÓ ®ã. VÝ dô: cung cÊp chøng cø vµ chøng minh lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña 

®¬ng sù (®iÒu 6 BLTTDS). Tßa ¸n chØ tiÕn hµnh x¸c minh, thu thËp chøng cø 

trong nh÷ng trêng hîp BLTTDS cã quy ®Þnh.  

Kh¸c víi c¸c ph¸p lÖnh tríc ®ã, BLTTDS cã mét ®iÒu (§iÒu 58) quy ®Þnh 

quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù, nhng chØ lµ ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù. §©y 
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lµ quyÒn vµ nghÜa vô chung cho c¸c ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù. Nhng theo 

®iÒu 311 BLTTDS th× Tßa ¸n cã thÓ ¸p dông c¸c quy ®Þnh kh¸c cña bé luËt nµy 

®Ó gi¶i quyÕt viÖc d©n sù. V× vËy, nh÷ng quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña 

®¬ng sù th× còng ®îc ¸p dông cho ®¬ng sù trong viÖc d©n sù. V× vËy trong 

luËn v¨n nµy, t¸c gi¶ xin ®îc ph©n tÝch chuyªn s©u vµo nh÷ng quy ®Þnh cña 

BLTTDS vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù. 

§iÒu 58 BLTTDS quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô chung cho c¸c ®¬ng sù. 

Ngoµi quyÒn vµ nghÜa vô chung nµy, cßn cã c¸c ®iÒu quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô 

riªng, ®Æc thï cña tõng ®¬ng sù, bao gåm: nguyªn ®¬n (§iÒu 59), cña bÞ ®¬n 

(§iÒu 60), cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan (§iÒu 61), kÕ thõa quyÒn 

vµ nghÜa vô tè tông (§iÒu 62). 

ViÖc thùc hiÖn ®óng quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh ®ßi hái ®¬ng sù trong 

qu¸ tr×nh tranh tông ph¶i tu©n theo ®óng h×nh thøc, tr×nh tù, thñ tôc vµ thêi h¹n 

do ph¸p luËt quy ®Þnh. ViÖc tu©n thñ tr×nh tù, thñ tôc vµ thêi h¹n do ph¸p luËt quy 

®Þnh nh»m môc ®Ých ®Ó cho viÖc ®iÒu hµnh c«ng lý ®îc ph©n minh, cã hiÖu qu¶ 

vµ còng chÝnh lµ ®¶m b¶o quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c ®¬ng sù. 

1.2.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña quyÒn vµ nghÜa vô tè tông cña ®¬ng sù 

1.2.2.1. Kh¶ n¨ng cña ®¬ng sù ®îc thùc hiÖn hoÆc ph¶i thùc hiÖn c¸c 

quyÒn, nghÜa vô  nhÊt ®Þnh mµ ph¸p luËt tè tông cho phÐp hoÆc 

quy ®Þnh 

Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù n¶y sinh nhiÒu quan hÖ kh¸c 

nhau gi÷a c¸c chñ thÓ: Tßa ¸n, ViÖn kiÓm s¸t, c¬ quan thi hµnh ¸n, nh÷ng ngêi 

tham gia tè tông vµ nh÷ng ngêi liªn quan. C¸c chñ thÓ nµy tham gia vµ quan hÖ 

ph¸p luËt TTDS víi nh÷ng ®éng c¬ vµ môc ®Ých kh¸c nhau v× vËy viÖc øng xö 

cña c¸c chñ thÓ trong nh÷ng quan hÖ ®ã v« cïng phøc t¹p vµ rÊt ®a d¹ng. Ph¸p 

luËt TTDS ®· t¹o ra nh÷ng c¬ chÕ xö sù b¾t buéc nh»m ®¶m b¶o c¸c quan hÖ 

ph¸p luËt TTDS t¹o thµnh mét chØnh thÓ thèng nhÊt, lµm c¬ së cho viÖc gi¶i 
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quyÕt vô viÖc d©n sù ®îc khoa häc vµ hiÖu qu¶. C¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®· t¹o 

ra mét kh¶ n¨ng cho phÐp c¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ ph¸p luËt TTDS ®îc 

hëng nh÷ng quyÒn n¨ng nhÊt ®Þnh hoÆc ®îc tïy chän c¸ch øng xö cña m×nh 

trong mèi quan hÖ TTDS ®ã nh “tù m×nh lµm” hay cã thÓ “nhê ngêi kh¸c lµm 

c«ng viÖc ®ã”. Bªn c¹nh ®ã lµ hÖ thèng quy ph¹m b¾t buéc c¸c chñ thÓ trong 

quan hÖ ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch øng xö nhÊt ®Þnh hoÆc cÊm kh«ng ®îc thùc 

hiÖn nh÷ng c¸ch øng xö nhÊt ®Þnh. Nh vËy, c¸c quy ph¹m ph¸p luËt TTDS ®· 

më ra nh÷ng kh¶ n¨ng nhÊt ®Þnh ®Ó c¸c ®¬ng sù khi tham gia vµo c¸c quan hÖ 

ph¸p luËt TTDS cã thÓ cã nh÷ng quyÒn vµ ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng nghÜa vô nhÊt 

®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Æc ®iÓm nµy thÓ hiÖn sù kh¸c biÖt gi÷a quan 

hÖ ph¸p luËt TTDS víi c¸c quan hÖ ph¸p luËt tè tông kh¸c ®ã lµ c¸c bªn ®¬ng sù 

b×nh ®¼ng víi nhau trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn, nghÜa vô tè tông d©n sù. 

1.2.2.2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c ®¬ng sù trong TTDS kh«ng mang tÝnh 

t¬ng xøng vµ ®èi lËp. 

Cã thÓ nãi ®©y lµ sù kh¸c biÖt trong quan hÖ ph¸p luËt tè tông víi quan hÖ 

ph¸p luËt néi dung. Trong quan hÖ ph¸p luËt d©n sù bao giê còng tån t¹i mét bªn 

cã quyÒn vµ mét bªn cã nghÜa vô, c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn chñ thÓ cã 

tÝnh chÊt t¬ng xøng vµ ®èi lËp nhau: quyÒn cña bªn nµy lµ nghÜa vô cña bªn kia, 

t¬ng xøng: bªn nµy cã bao nhiªu quyÒn th× bªn kia cã bÊy nhiªu nghÜa vô. 

Trong quan hÖ ph¸p luËt TTDS quyÒn cña mét bªn ®¬ng sù kh«ng ph¶i lµ 

nghÜa vô trùc tiÕp cña ®¬ng sù kh¸c. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn ®¬ng sù lµ 

t¬ng ®ång vµ b×nh ®¼ng. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong TTDS ®îc xÐt 

trong mèi t¬ng quan víi c¬ quan, ngêi tiÕn hµnh tè tông, víi qu¸ tr×nh tè tông 

nãi chung chø kh«ng ph¶i trong mèi t¬ng quan gi÷a c¸c bªn. V× vËy, ®iÒu 58 Bé 

luËt TTDS quy ®Þnh chung vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cho c¸c ®¬ng sù. TiÕp theo lµ 

c¸c ®iÒu quy ®Þnh riªng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ kh¸c nhau. Nhng 
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c¸c quyÒn vµ nghÜa vô nµy kh«ng mang tÝnh chÊt ®èi lËp mµ chØ lµ sù cô thÓ hãa 

vÞ trÝ kh¸c nhau cña c¸c ®¬ng sù.  

Kh«ng gièng nh trong quan hÖ ph¸p luËt néi dung, quyÒn cña c¸c ®¬ng 

sù trong TTDS ®îc thiÕt lËp kh«ng ph¶i trªn c¬ së yªu cÇu ®¬ng sù kh¸c cã xö 

sù cÇn thiÕt trong khu«n khæ do quy ph¹m ph¸p luËt x¸c ®Þnh. QuyÒn ®¬ng sù 

xuÊt hiÖn trªn c¬ së quy ph¹m trao quyÒn: lµ nh÷ng lo¹i biÖn ph¸p thuéc kh¶ 

n¨ng xö sù cña b¶n th©n chñ thÓ ®îc Nhµ níc b¶o vÖ. 

1.2.2.3. Trong quan hÖ TTDS phæ biÕn quy ®Þnh quyÒn ®ång thêi lµ nghÜa 

vô cña ®¬ng sù 

Trong quan hÖ ph¸p luËt TTDS, c¸c bªn ®¬ng sù võa cã quyÒn, võa cã 

nghÜa vô t¬ng øng. Kh«ng cã bªn nµo chØ cã quyÒn mµ kh«ng cã nghÜa vô, vµ 

kh«ng cã bªn nµo chØ cã nghÜa vô mµ kh«ng cã quyÒn. Nhng còng cã trêng 

hîp ®Æc biÖt quyÒn cña ®¬ng sù còng chÝnh lµ nghÜa vô cña ®¬ng sù nh: 

quyÒn vµ nghÜa vô cung cÊp chøng cø vµ chøng minh cña ®¬ng sù. 

Trong TTDS, c¸c ®¬ng sù cã thÓ lµ chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt tranh 

chÊp hoÆc hä lµ ngêi ®a ra yªu cÇu, khiÕu n¹i, hä lµ ngêi biÕt râ nguyªn nh©n, 

®iÒu kiÖn ph¸t sinh tranh chÊp, v× vËy hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lµm s¸ng tá vÊn ®Ò, 

chøng tá cho Tßa ¸n vµ nh÷ng ngêi tham tè tông kh¸c thÊy ®îc sù ®óng ®¾n 

trong yªu cÇu cña m×nh, ®ång thêi chøng minh r»ng bÞ ®¬n ph¶i cã nghÜa vô ®èi 

víi yªu cÇu cña m×nh. Trong suèt qu¸ tr×nh tè tông, bªn nguyªn ®¬n vµ bªn bÞ 

®¬n liªn tôc ®a ra nh÷ng chøng cø, lý lÏ, c¨n cø ph¸p lý ®Ó chøng minh, biÖn 

luËn cho quyÒn lîi hîp ph¸p cña m×nh tríc Tßa ¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña 

ph¸p luËt TTDS. Tßa ¸n kh«ng cã nghÜa vô ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra bëi v× nÕu Tßa 

¸n chñ ®éng thu thËp chøng cø th× sÏ kh«ng b¶o ®¶m sù kh¸ch quan, v« t vµ 

c«ng minh trong viÖc ph©n xö vô ¸n. §ã chÝnh lµ quyÒn (quyÒn tù ®Þnh ®o¹t) 

còng nh nghÜa vô (nghÜa vô chøng minh) cña ®¬ng sù. VÝ dô ®iÓn h×nh nµy cho 

thÊy mét ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt cña c¸c quy ph¹m vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng 
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sù trong TTDS so víi c¸c quy ph¹m tè tông kh¸c lµ quyÒn cã thÓ ®ång thêi lµ 

nghÜa vô cña ®¬ng sù. 

1.2.2.4. Kh¶ n¨ng yªu cÇu c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn b¶o vÖ lîi Ých 

cña m×nh. 

Trong TTDS, còng nh trong c¸c quy ®Þnh tè tông kh¸c, khi quyÒn bÞ x©m 

ph¹m, c¸c ®¬ng sù cã quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n hoÆc c¬ quan nhµ níc cã thÈm 

quyÒn b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh. Nh ®· nãi ë trªn, quyÒn 

d©n sù ph¸t sinh trªn c¬ së luËt ®Þnh vµ do ®ã ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ th«ng qua 

viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc tè tông. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tè tông, ®Ó b¶o vÖ 

quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh, ®¬ng sù cßn ®îc trao mét sè quyÒn nhÊt 

®Þnh nh»m hç trî ®¬ng sù thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña 

m×nh ®ã lµ yªu cÇu c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn thay cho ®¬ng 

sù hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¬ng sù thùc hiÖn mét sè quyÒn nhÊt ®Þnh nh: yªu 

cÇu c¬ quan, tæ chøc ®ang lu gi÷, qu¶n lý chøng cø cung cÊp chøng cø ®ã cho 

m×nh ®Ó giao nép cho Tßa ¸n; §Ò nghÞ Tßa ¸n x¸c minh, thu thËp chøng cø cña 

vô ¸n mµ tù m×nh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc hoÆc ®Ò nghÞ Tßa ¸n triÖu tËp ngêi 

lµm chøng, trng cÇu gi¸m ®Þnh, ®Þnh gi¸; §Ò nghÞ Tßa ¸n ¸p dông biÖn ph¸p 

khÈn cÊp t¹m thêi.v.v... 

1.2.3. ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô tè tông 

VÒ nguyªn t¾c, ®Ó b¶o ®¶m viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù ®îc kh¸ch 

quan, ®óng ph¸p luËt th× c¸c ®¬ng sù ph¶i b×nh ®¼ng víi nhau vÒ quyÒn vµ nghÜa 

vô TTDS. MÆt kh¸c, Tßa ¸n víi t c¸ch lµ c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ph¶i t«n 

träng vµ cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c ®¬ng sù thùc hiÖn ®îc ®Çy ®ñ 

c¸c quyÒn, nghÜa vô cña m×nh. Khi ®¬ng sù cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c 

quyÒn, nghÜa vô cña m×nh còng chÝnh lµ lóc hä cã ®iÒu kiÖn nhÊt trong viÖc b¶o 

vÖ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô vÒ mÆt néi dung. §iÒu 8 BLTTDS quy ®Þnh vÒ nguyªn 

t¾c b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô tè tông cña ®¬ng sù: “C¸c ®¬ng sù ®Òu 
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b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô trong TTDS, Tßa ¸n cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn 

®Ó hä thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh”. Nguyªn t¾c nµy chÝnh lµ sù cô 

thÓ hãa trong ph¸p luËt TTDS nguyªn t¾c: “Mäi c«ng d©n ®Òu b×nh ®¼ng tríc 

ph¸p luËt” (§iÒu 52-HiÕn ph¸p 1992). 

ViÖc ghi nhËn còng nh thùc hiÖn ®óng c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng 

sù trong qu¸ tr×nh tè tông sÏ gióp x¸c ®Þnh nh÷ng mèi quan hÖ c¬ b¶n trong qu¸ 

tr×nh tè tông, ®Þa vÞ ph¸p lý cña tõng ®¬ng sù, ®¶m b¶o cho viÖc gi¶i quyÕt vô 

viÖc d©n sù ®îc tiÕn hµnh ®óng theo tr×nh tù vµ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc. 

ViÖc mét ®¬ng sù thùc hiÖn ®óng quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh còng ®ång nghÜa 

víi viÖc x¸c ®Þnh vµ ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ®óng quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng 

sù kh¸c tham gia tè tông.  

Môc ®Ých cña viÖc thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô tè tông d©n sù cña ®¬ng sù 

lµ ®Ó b¶o vÖ c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. C¸c quyÒn, lîi Ých hîp 

ph¸p ®¬ng sù ®îc b¶o vÖ trong tè tông d©n sù lµ c¸c quyÒn, lîi Ých ®· ®îc 

Nhµ níc thõa nhËn. 

Ph¸p luËt TTDS lµ c¬ së ph¸p lý cña ho¹t ®éng TTDS, v× vËy khi thùc hiÖn 

quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh c¸c chñ thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh tè tông ph¶i tu©n 

theo ®óng h×nh thøc, tr×nh tù, thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh nh»m môc ®Ých ®Ó 

cho viÖc ®iÒu hµnh c«ng lý ®îc nghiªm minh, cã hiÖu qu¶ vµ b¶o ®¶m quyÒn, 

lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ chøc. 

1.2.4. C¬ chÕ b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô tè tông cña 

®¬ng sù 

§Ò cËp tíi c¬ chÕ ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong 

TTDS tøc lµ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng tr×nh tù, thñ tôc ph¸p lý cô thÓ còng nh tr¸ch 

nhiÖm cña c¸c chñ thÓ cã liªn quan b¶o ®¶m cho viÖc triÓn khai c¸c quyÒn vµ 

nghÜa vô ph¸p lý cña ®¬ng sù trªn thùc tÕ. BLTTDS quy ®Þnh râ chøc n¨ng, 

nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan, nhÊt lµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña tõng chøc 
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danh tè tông nh Ch¸nh ¸n Tßa ¸n, ThÈm ph¸n, Héi thÈm nh©n d©n, Th ký Tßa 

¸n, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t, KiÓm s¸t viªn v.v... 

Víi nh÷ng quy ®Þnh nµy, c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù ®îc b¶o 

®¶m thùc hiÖn. BÊt kú sù kh«ng thùc hiÖn, thùc hiÖn kh«ng ®óng hay kh«ng ®Çy 

®ñ chøc tr¸ch cña nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông sÏ lµ sù vi ph¹m vµo c¸c quyÒn 

cña ®¬ng sù. T¬ng øng víi mçi quyÒn mµ ph¸p luËt quy ®Þnh cho ®¬ng sù lµ 

nghÜa vô t¬ng øng cña c¸c chñ thÓ tiÕn hµnh tè tông. 

§¬ng sù chØ lµ tªn gäi chung cho mét nhãm c¸c chñ thÓ kh¸c nhau cïng 

tham gia tè tông. Ngoµi nh÷ng quyÒn chung ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 58 BLTTDS, 

c¸c ®¬ng sù kh¸c nhau cã nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c nhau. QuyÒn, nghÜa vô 

cña nguyªn ®¬n (®iÒu 59); QuyÒn, nghÜa vô cña bÞ ®¬n (®iÒu 60); QuyÒn, nghÜa 

vô cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan.v.v...Víi viÖc quy ®Þnh kh¸ chi tiÕt 

quyÒn vµ nghÜa vô cña tõng chñ thÓ trong quan hÖ TTDS chÝnh lµ c¬ chÕ b¶o ®¶m 

quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù ®îc thùc hiÖn.  

§èi víi quyÒn tham gia phiªn tßa cña ®¬ng sù, ®©y kh«ng nh÷ng lµ quyÒn 

mµ cßn lµ vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c. ChÝnh t¹i phiªn tßa, quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a 

c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông vµ nh÷ng ngêi tham gia tè tông ®îc thÓ hiÖn râ 

nhÊt. Cã thÓ nãi quyÒn tham gia phiªn tßa cña ®¬ng sù vµ quyÒn b×nh ®¼ng 

tríc phiªn tßa, trong tranh luËn gi÷a c¸c ®¬ng sù lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò. 

NÕu kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh b×nh ®¼ng nµy th× viÖc quy ®Þnh quyÒn tham 

gia phiªn tßa cña ®¬ng sù chØ mang tÝnh h×nh thøc. 

§Ó b¶o ®¶m sù c«ng b»ng, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù 

trong TTDS ®ßi hái Tßa ¸n ph¶i kh¸ch quan, th¸i ®é v« t vµ c«ng minh ®èi víi 

c¶ hai bªn. Tßa ¸n cã vai trß quan träng vµ quyÕt ®Þnh trong viÖc b¶o ®¶m sù b×nh 

®¼ng cña c¸c chñ thÓ tham gia tranh tông, ®¶o b¶o quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng 

sù ®îc thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc.  
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Ngoµi ra, khi thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh c¸c chñ thÓ tham gia 

vµo qu¸ tr×nh tè tông ph¶i tu©n theo ®óng h×nh thøc, tr×nh tù, thñ tôc vµ thêi h¹n 

do ph¸p luËt quy ®Þnh. ViÖc tu©n thñ ®óng h×nh thøc, tr×nh tù, thñ tôc vµ thêi h¹n 

do ph¸p luËt quy ®Þnh còng chÝnh lµ c¸ch ®¶m b¶o quyÒn vµ nghÜa vô cña chÝnh 

®¬ng sù. 

Nhng trªn hÕt, ®¬ng sù muèn thùc hiÖn ®îc quyÒn vµ nghÜa vô cña 

m×nh trong qu¸ tr×nh tè tông th× ®¬ng sù ph¶i hiÓu râ vÒ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô 

®ã. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ngêi tiÕn hµnh tè tông trong 

viÖc gi¶i thÝch cho ®¬ng sù hiÓu biÕt vÒ nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô cña hä khi 

tham gia tè tông ®ãng vai trß quan träng vµ tÝch cùc gióp b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých 

chÝnh ®¸ng cña ®¬ng sù, ®¶m b¶o ®¬ng sù cã thÓ sö dông ®îc hÕt nh÷ng 

quyÒn lîi ®îc ph¸p luËt cho phÐp còng nh thùc hiÖn ®óng, ®ñ nh÷ng nghÜa vô 

ph¸p luËt ®Ò ra vµ h¬n hÕt lµ gióp cho viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc mét c¸ch ®óng ®¾n 

vµ nhanh chãng. 
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Ch¬ng 2: c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ 

nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù 

§Ó lµm râ b¶n chÊt c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt TTDS ViÖt Nam vÒ quyÒn vµ 

nghÜa vô cña ®¬ng sù, cÇn nghiªn cøu chóng g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, 

x· héi, Nhµ níc vµ ph¸p luËt ViÖt Nam qua c¸c thêi kú lÞch sö. C¨n cø vµo sù 

ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, Nhµ níc vµ ph¸p luËt TTDS ViÖt Nam cã thÓ chia c¸c 

thêi kú h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt TTDS ViÖt Nam vÒ 

quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong TTDS thµnh c¸c giai ®o¹n sau: 

2.1. S¬ lîc sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt 

TTDS ViÖt Nam vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

Ph¸p luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngay sau 

khi Nhµ níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa ra ®êi. Qua c¸c giai ®o¹n lÞch sö kh¸c 

nhau, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cña luËt tè tông ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng 

kÓ vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn ®Ó phï hîp t×nh h×nh ®Êt níc qua tõng thêi kú. 

C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam vÒ ®¬ng sù trong vô ¸n d©n 

sù còng kh«ng ngõng ®îc thay ®æi, hoµn thiÖn. Cã thÓ xem xÐt qu¸ tr×nh h×nh 

thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù trong hÖ thèng ph¸p luËt níc 

ta qua hai giai ®o¹n sau: 

2.1.1. Giai ®o¹n tõ n¨m 1945 ®Õn 1989 

C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945 thµnh c«ng, Nhµ níc ViÖt Nam D©n 

chñ Céng hßa ra ®êi, Chñ tÞch chÝnh phñ l©m thêi ®· ra s¾c lÖnh sè 47 ngµy 

10/10/1945 viÖn dÉn ®Õn viÖc ¸p dông quy ®Þnh Tè tông thñ tôc t¹i NghÞ ®Þnh cña 

toµn quyÒn §«ng D¬ng vµ bé luËt tè tông thñ tôc Ph¸p. Ngoµi ra Nhµ níc ta 

cßn ban hµnh hµng lo¹t c¸c S¾c lÖnh trong ®ã cho phÐp Tßa ¸n ¸p dông thñ tôc tè 

tông ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp d©n sù nh: S¾c lÖnh 13/SL ngµy 24/01/1946 vÒ tæ 

chøc c¸c Tßa ¸n vµ c¸c ng¹ch ThÈm ph¸n; S¾c lÖnh sè 112/SL ngµy 28/6/1946 bæ 

sung S¾c lÖnh 51/SL; S¾c lÖnh 130/SL ngµy 19/7/1946 quy ®Þnh thÓ thøc thi hµnh 
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¸n; S¾c lÖnh 85/SL ngµy 22/5/1950 c¶i c¸ch bé m¸y T ph¸p vµ luËt tè tông; S¾c 

lÖnh 159/SL ngµy 07/11/1950 quy ®Þnh vÊn ®Ò ly h«n. 

Nh×n chung trong giai ®o¹n 1945-1954, trong ®iÒu kiÖn kh¸ng chiÕn, c¸c 

S¾c lÖnh nªu trªn chñ yÕu quy ®Þnh chung vÒ thñ tôc tè tông d©n sù mµ kh«ng 

quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®¬ng sù. 

ë MiÒn Nam, chÝnh quyÒn ngôy Sµi Gßn trong mét thêi gian dµi vÉn cho 

¸p dông nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt ®îc ban hµnh díi thêi kú Ph¸p thuéc nh 

NghÞ ®Þnh 16/3/1910, Dô sè 15 vÒ Tßa ¸n Lao ®éng ngµy 08/7/1952, Dô sè 27 

ngµy 02/9/1954 vÒ Tßa ph¸ ¸n, S¾c lÖnh sè 72/SL/CCDD/PTNNN quy ®Þnh vÒ 

thñ tôc tè tông cña nh÷ng vô kiÖn ®iÒn ®Þa. §Õn ngµy 20/12/1972, chÝnh quyÒn 

ngôy quyÒn Sµi Gßn ban hµnh Bé luËt D©n sù vµ Th¬ng sù tè tông [8] quy ®Þnh 

t¬ng ®èi cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c 

vô viÖc d©n sù. C¸c quy ®Þnh cña Bé luËt nµy ®· cã mét sè tiÕn bé nhÊt ®Þnh so 

víi c¸c quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn ®îc ban hµnh tríc ®ã nh ghi nhËn 

mét sè quyÒn cña ®¬ng sù: quyÒn tù b¶o vÖ, quyÒn nhê luËt s, t«n thuéc, ty 

thuéc, vî chång, anh em, ®ång thõa kÕ vµ ®ång héi viªn thay mÆt (§iÒu 50), 

quyÒn xin thay ®æi ThÈm ph¸n (§iÒu 141, 142), quyÒn ®a ra yªu cÇu ph¶n tè 

(§iÒu 174), phiªn tßa ph¶i më c«ng khai (§iÒu 201) v.v...Bé luËt nµy quy ®Þnh 

tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc d©n sù cßn kh¸ phøc t¹p, quyÒn, nghÜa vô 

tè tông d©n sù cña c¸c ®¬ng sù vµ tr¸ch nhiÖm cña Tßa ¸n trong viÖc gi¶i quyÕt 

c¸c vô viÖc d©n sù kh«ng ®îc quy ®Þnh cô thÓ.  

Tõ ngµy hßa b×nh lËp l¹i bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, chuÈn bÞ søc 

ngêi, søc cña cho c«ng cuéc gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt níc, Nhµ 

níc ta còng rÊt quan t©m tíi viÖc x©y dùng ph¸p luËt. §Æc biÖt sau khi HiÕn 

ph¸p 1959 vµ luËt tæ chøc TAND n¨m 1960 ®îc ban hµnh, TANDTC ®· cho x©y 

dùng vµ ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n híng dÉn cô thÓ tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c 

vô viÖc d©n sù nh Th«ng t sè 614/DS ngµy 24/4/1963 híng dÉn mét sè thñ tôc 
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tè tông cho Tßa ¸n ®Þa ph¬ng, Th«ng t sè 03/NCPL ngµy 03/3/1966 vÒ tr×nh tù 

gi¶i quyÕt viÖc ly h«n, Th«ng t sè 39/NCPL ngµy 21/01/1972 híng dÉn viÖc 

thô lý, di lý, xÕp vµ t¹m xÕp nh÷ng viÖc kiÖn vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh vµ tranh 

chÊp vÒ d©n sù, Th«ng t sè 06/TATC ngµy 25/02/1974 híng dÉn viÖc ®iÒu tra 

trong tè tông d©n sù, Th«ng t sè 25/TATC ngµy 30/11/1974 híng dÉn vÒ hßa 

gi¶i trong tè tông d©n sù... Trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nµy, ë nh÷ng møc ®é 

kh¸c nhau ®Òu cã quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù trong tè tông d©n sù, nhng nh÷ng quy 

®Þnh nµy cßn rÊt s¬ sµi kh«ng thÓ hiÖn râ kh¸i niÖm vµ néi dung vÒ ®¬ng sù. 

Nh÷ng quy ®Þnh nµy chØ cã thÓ hiÓu ®¬ng sù lµ c¸c bªn tham gia vµo vô viÖc 

d©n sù t¹i Tßa ¸n vµ cã mét sè quyÒn c¬ b¶n nh: ®¬ng sù ®îc Tßa ¸n th«ng 

b¸o vÒ viÖc thô lý, quyÒn kh¸ng c¸o quyÕt ®Þnh, b¶n ¸n, quyÒn ®îc Tßa ¸n gi¶i 

thÝch nh÷ng quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p... 

ë gãc ®é nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý thÊp h¬n nh trong c¸c C«ng v¨n cña 

TATC cã thÓ thÊy mét sè híng dÉn nh sau: 

C¸c v¨n b¶n tè tông trong giai ®o¹n nµy ®· quy ®Þnh ®¬ng sù cã mét sè 

c¸c quyÒn tè tông c¬ b¶n nh: QuyÒn khëi kiÖn “§¬ng sø cã quyÒn ®a ®¬n 

trùc tiÕp ®Õn Tßa ¸n, mÆc dï viÖc bÊt hßa trong gia ®×nh cha ®îc tæ hßa gi¶i 

hoÆc ñy ban hµnh chÝnh x· gi¶i quyÕt” (Móc 3, phÇn III Th«ng t sè 03/NCPL 

ngµy 03/3/1966 cña TANDTC vÒ tr×nh tù gi¶i quyÕt viÖc ly h«n); QuyÒn thay ®æi 

yªu cÇu khëi kiÖn “§¬ng sø cñng cã quyÒn thay ®æi tríc khi Tßa ²n quyÕt 

®Þnh” (Th«ng t sè 614/DS ng¯y 24/4/1963 cða TANDTC híng dÉn mét sè thñ 

tóc cho Tßa ²n ®Þa ph¬ng) hay “NÕu ®¬ng sø tø nguyÖn gi°m hoÆc kh«ng ®ßi 

nh÷ng quyÒn lîi cña m×nh (nh ®ßi nî, båi thêng thiÖt h¹i...) mµ viÖc ®ã kh«ng 

x©m ph³m lîi Ých chung th× Tßa ²n nh©n d©n ph°i t«n träng ý kiÕn cða hä” (Móc 

A, phÇn thø nhÊt C«ng v¨n sè 96/NCPL ngµy 08/2/1977 cña TANDTC híng 

dÉn vÒ tr×nh tù xÐt xö s¬ thÈm vÒ d©n sù); QuyÒn hßa gi¶i ®îc híng dÉn trong 

c²c v¨n b°n nh: C«ng v¨n sè 439/NCPL ng¯y 10/4/1964 cða TANDTC “NÕu 

®Õn giai ®o¹n xÐt xö phóc thÈm c¸c bªn ®¬ng sù tá ý muèn tháa thuËn víi nhau 
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®Ó chÊm døt vô tranh chÊp b»ng hßa gi¶i, th× tßa phóc thÈm sÏ cho hä tr×nh bµy 

néi dung viÖc tháa thuËn tríc Tßa ¸n. Sau khi ®· nghe lêi tr×nh bµy cña c¸c 

®¬ng sù vµ lêi ph¸t biÓu cña ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t, nÕu thÊy viÖc tháa thuËn 

phï hîp víi ph¸p luËt th× tßa phóc thÈm sÏ ra b¶n ¸n phóc thÈm, chÊp nhËn sù 

thàa thuËn ®ã v¯ chÊm d÷t vó kiÖn...”; QuyÒn yªu cÇu Tßa ¸n nh©n d©n lµm 

s¸ng tá sù thËt “Bªn bÞ cñng nh bªn nguyªn cã quyÒn yªu cÇu Tßa ²n thi h¯nh 

mäi ph¬ng s¸ch cÇn thiÕt ®Ó ch÷ng tà sø thËt...” (§iÒu 20 S¾c lÖnh sè 51 ngµy 

17/4/1946 Ên ®Þnh thÈm quyÒn cña Tßa ¸n vµ sù ph©n c«ng gi÷a c¸c nh©n viªn 

trong tßa); QuyÒn c¸o tþ cða ®¬ng sø “§¬ng sø cã quyÒn yªu cÇu Tßa ²n thay 

®æi thÈm ph¸n hoÆc héi thÈm nh©n d©n, nÕu thÊy ngêi nµy cã quan hÖ víi vô ¸n 

cã thÓ l¯m cho viÖc xÐt xõ vó ²n kh«ng ®îc c«ng b´ng” (§iÒu 14 LuËt Tæ ch÷c 

Tßa ¸n nh©n d©n ngµy 14/7/1960); QuyÒn yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông nh÷ng biÖn 

ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®îc híng dÉn trong Th«ng t sè 39/NCPL ngµy 

21/1/1972 cða TANDTC “NÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt, sau khi ®± ®îc sø thàa thuËn 

cña Ch¸nh ¸n TANDTC, ThÈm ph¸n phô tr¸ch ®iÒu tra, hßa gi¶i vô kiÖn, cã thÓ 

ra quyÕt ®Þnh vÒ nh÷ng biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®Ó b¶o ®¶m nh÷ng quyÒn lîi 

chÝnh ®¸ng cña ®¬ng sù. Tïy tõng trêng hîp, ThÈm ph¸n cã thÓ ¸p dông nh÷ng 

biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ngay khi cã yªu cÇu cña mét bªn ®¬ng sù hoÆc cã 

thÓ triÖu tËp hai bªn ®Ó nghe nhöng lêi khai cða hä råi míi quyÕt ®Þnh...” v¯ t³i 

Th«ng t sè 03/NCPL ng¯y 3/3/1966 cða TANDTC “Tßa chØ ¸p dông mét hoÆc 

nhiÒu biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi ®¬ng sù cã yªu cÇu vµ khi Tßa ¸n xÐt lµ 

cÇn thiÕt...; QuyÒn xin ho·n phiªn tßa nÕu cã lý do chÝnh ®¸ng ®îc híng dÉn 

t³i C«ng v¨n sè 669/H§TP ng¯y 8/4/1958 cða Bé T ph²p “NÕu bÞ can hay 

®¬ng sù xin ho·n phiªn tßa ®Ó cung cÊp thªm b»ng chøng hoÆc yªu cÇu Tßa ¸n 

®iÒu tra thªm th× lêi yªu cÇu cða hä cñng cÇn xem xÐt..”; QuyÒn kh²ng c²o ®îc 

quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 S¾c lÖnh sè 112/SL ngµy 28/6/1946 quy ®Þnh: Trong nh÷ng 

trêng hîp mµ theo ph¸p luËt hiÖn hµnh c²c ngêi ®¬ng sø cã quyÒn kh²ng c²o” 

v¯ §iÒu 6, LuËt Tæ ch÷c Tßa ²n nh©n d©n ng¯y 14/7/1960 “Tßa ²n nh©n d©n thøc 
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hµnh chÕ ®é hai cÊp xÐt xö. §¬ng sù cã quyÒn chèng b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh 

cña Tßa ¸n nh©n d©n xö s¬ thÈm lªn Tßa ¸n nh©n d©n trªn mét cÊp”. 

Nh vËy, cã thÓ thÊy c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt tè tông trong giai ®o¹n nµy tuy 

cßn rÊt t¶n m¹n, thiÕu tÝnh tËp trung, cô thÓ, nhng còng ®· bíc ®Çu quy ®Þnh 

®îc kh¸ ®Çy ®ñ c¸c quyÒn tè tông c¬ b¶n cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù. 

Bªn c¹nh quy ®Þnh quyÒn tè tông cña ®¬ng sù, c¸c v¨n b¶n tè tông trong 

giai ®o¹n nµy cßn x¸c ®Þnh nghÜa vô ph¸p lý cña ®¬ng sù. Cô thÓ: 

NghÜa vô chøng minh: Trong §Ò ¸n n¨m 1964 cña TANDTC vÒ chuyÓn 

híng tæ ch÷c Tßa ²n ®Þa ph¬ng cã nªu: “Trong c²c vó kiÖn vÒ d©n sø, c²c bªn 

®¬ng sù cã tr¸ch nhiÖm chøng minh c¸c yªu cÇu cña m×nh vµ ®Ò xuÊt c¸c chøng 

c÷”. T³i Th«ng t sè 06/TATC ng¯y 25/12/1974 cða TANDTC híng dÉn viÖc 

®iÒu tra trong tè tóng d©n sø ®± nªu: “C²c ®¬ng sø...cã nhiÖm vó tr×nh b¯y 

nh÷ng chøng cø, lý lÏ ®Ó chøng minh nh÷ng yªu cÇu vµ b¶o vÖ nh÷ng quyÒn lîi 

hîp ph²p cða m×nh”. Hay t³i C«ng v¨n sè 96/NCPL cða TANDTC ng¯y 

08/2/1977 híng dÉn tr×nh tø xÐt xõ s¬ thÈm cã ®Ò cËp: “NÕu c²c ®¬ng sø ®± cã 

quyÒn th× hä còng cã nh÷ng nghÜa vô trong tè tông d©n sù. NghÜa vô bao trïm 

cña hä lµ ph¶i sö dông nh÷ng quyÒn vÒ tè tông mét c¸ch thiÖn ý, do ®ã, hä cã 

nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ lµ: §Ò xuÊt chøng cø, khai b¸o ®óng sù thËt mµ kh«ng 

®îc mua chuéc nh©n chøng hoÆc dïng tµi liÖu gi¶ m¹o trong tè tông, cã mÆt t¹i 

Tßa ¸n khi ®îc triÖu tËp vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh b¶n ¸n. Nguyªn ®¬n ®· 

®îc triÖu tËp mµ kh«ng ®Õn Tßa ¸n, nÕu kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, th× vô kiÖn 

cña hä sÏ bÞ t¹m xÕp. BÞ ®¬n v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng cã thÓ bÞ xö 

v¾ng mÆt. Ngêi sö dông tµi liÖu gi¶ m¹o cã thÓ bÞ truy tè vÒ h×nh sù. Ngêi ®i 

kiÖn m¯ bÞ b²c yªu cÇu th× ph°i chÞu ²n phÝ...” 

Cã thÓ thÊy ®Æc ®iÓm néi bËt nhÊt trong giai ®o¹n 1945-1989 lµ mÆc dï 

cha cã v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tè tông d©n sù  cã hiÖu lùc cao ®îc ban 

hµnh, nhng c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, LuËt tæ chøc Tßa ¸n nh©n 
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d©n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n, TANDTC ®· chñ ®éng cïng víi c¸c c¬ quan h÷u 

quan ban hµnh nhiÒu Th«ng t, ChØ thÞ, C«ng v¨n....híng dÉn c¸c thñ tôc vÒ tè 

tông d©n sù, trong ®ã cã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®¬ng sù, quyÒn vµ nghÜa 

vô cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù [22, tr.15].   

2.1.2. Giai ®o¹n tõ 1989 ®Õn nay 

KÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tè tông d©n sù cña giai 

®o¹n tríc n¨m 1989, tõ n¨m 1989 Nhµ níc ta ®· ban hµnh nhiÒu VBPL tè tông 

d©n sù nh: Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù (29/11/1989); Ph¸p 

lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ (6/3/1994); Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt 

c¸c tranh chÊp lao ®éng (1996) v.v...§©y lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt quan träng 

quy ®Þnh vÒ tè tông d©n sù trong ®ã cã c¸c quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù trong vô ¸n d©n 

sù. §Õn n¨m 1992, ngoµi viÖc ban hµnh HiÕn ph¸p vµ LuËt tæ chøc TAND míi, 

nhiÒu Th«ng t híng dÉn cho c¸c v¨n b¶n cã hiÖu lùc cao kÓ trªn còng ®îc ban 

hµnh. 

QuyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong giai ®o¹n nµy ®· ®îc ghi nhËn kh¸ 

®Çy ®ñ trong c¸c ®iÒu 20 PLTTGQCVADS, ®iÒu 21 PLTTGQCVAKT, 

PLTTGQCTCL§. Theo ®ã, ®¬ng sù cã c¸c quyÒn nh: Nguyªn ®¬n cã quyÒn 

thay ®æi yªu cÇu cña m×nh, bÞ ®¬n cã quyÒn ph¶n ®èi yªu cÇu cña nguyªn ®¬n, 

®ång thêi cã quyÒn ®Ò ®¹t yªu cÇu cã liªn quan ®Õn yªu cÇu cña nguyªn ®¬n; 

§¬ng sù cã quyÒn ®a ra chøng cø, ®îc biÕt vÒ c¸c chøng cø mµ c¸c ®¬ng sù 

kh¸c ®a ra, yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, tham gia phiªn 

tßa, yªu cÇu thay ®æi nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông, hßa gi¶i víi nhau, tranh luËn 

t¹i phiªn tßa, kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n, yªu cÇu ngêi cã thÈm 

quyÒn kh¸ng nghÞ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh theo tr×nh tù gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm....Bªn 

c¹nh c¸c quyÒn tè tông nªu trªn th× ®¬ng sù ph¶i cã c¸c nghÜa vô nh: cung cÊp 

®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chøng cø cÇn thiÕt liªn quan ®Õn yªu cÇu cña m×nh, ph¶i 

cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña Tßa ¸n, chÊp hµnh nghiªm chØnh néi quy phiªn tßa, 

thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n v.v.... 
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C¸c quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù trong c¸c Ph¸p lÖnh trªn ®©y lµ c¬ së ph¸p lý 

quan träng ®Ó c¸c cÊp Tßa ¸n gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù, h«n nh©n gia ®×nh, 

kinh tÕ, lao ®éng. Tuy nhiªn, cã thÓ thÊy c¸c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n nµy vÒ 

®¬ng sù vÉn cßn rÊt t¶n m¹n, thiÕu tÝnh tËp trung, nhiÒu quy ®Þnh bÞ lÆp l¹i hoÆc 

cã sù chång chÐo, m©u thuÉn. Ngoµi ra, qua qu¸ tr×nh ¸p dông vµo thùc tiÔn, 

nhiÒu quy ®Þnh cña c¸c Ph¸p lÖnh trªn ®· kh«ng cßn phï hîp. 

§Ó cô thÓ hãa, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vÒ c¶i c¸ch t ph¸p, x©y 

dùng Nhµ níc ph¸p quyÒn cña d©n, do d©n, v× d©n ®· ®îc kh¼ng ®Þnh trong 

NghÞ quyÕt cña §¶ng, ®Æc biÖt lµ NghÞ quyÕt 08-NQ/TW ngµy 02/01/2002 cña 

Bé ChÝnh trÞ “VÒ mét sè nhiÖm vó träng t©m c«ng t²c t ph²p trong thêi gian 

tíi”, ®ång thêi có thÓ hãa c²c quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p 1992 (®· ®îc söa ®æi, 

bæ sung theo NghÞ quyÕt 51 ngµy 25/12/2001), ngµy 15/5/2004 Quèc Héi níc 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI ®· th«ng qua BLTTDS t¹i kú häp 

thø N¨m. Bé luËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 01/01/2005. BLTTDS lµ sù kÕ thõa 

vµ ph¸p ®iÓn hãa c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù tríc ®©y. Ph¶i kh¼ng 

®Þnh r»ng, BLTTDS ®· lµm thay ®æi c¬ b¶n c¶ vÒ lîng vµ chÊt c¸c quy ®Þnh vÒ 

tè tông d©n sù nãi chung vµ quy ®Þnh vÒ ®¬ng sù, quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng 

sù nãi riªng, t¹o nÒn t¶ng ph¸p lý quan träng ®Ó c¸c Tßa ¸n gi¶i quyÕt vô viÖc 

d©n sù nhanh chãng, kh¸ch quan, ®óng ph¸p luËt. 

2.2. C¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô chung cña ®¬ng 

sù trong TTDS 

Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c ®¬ng sù cã 

®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh tríc tßa ¸n, 

®ång thêi b¶o ®¶m viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù nhanh chãng, kÞp thêi vµ ®óng 

®¾n, c«ng b»ng. Ph¸p luËt tè tông d©n sù hiÖn hµnh ®· quy ®Þnh kh¸ cô thÓ, chi 

tiÕt vÒ quyÒn, nghÜa vô cña ®¬ng sù. 
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Tõ ®iÒu 58 ®Õn ®iÒu 62 BLTTDS quy ®Þnh cô thÓ quyÒn vµ nghÜa vô cña 

®¬ng sù. Trong ®ã, cã nhiÒu vÊn ®Ò lÇn ®Çu tiªn ®îc quy ®Þnh trong BLTTDS 

nh c¸c ®¬ng sù cã c¸c quyÒn, nghÜa vô tè tông ngang nhau; yªu cÇu c¸ nh©n, tæ 

chøc ®ang lu gi÷, qu¶n lý, b¶o qu¶n chøng cø cung cÊp cho m×nh ®Ó giao nép 

cho Tßa ¸n; ®Ò nghÞ Tßa ¸n x¸c minh, thu thËp chøng cø; ®îc ghi chÐp vµ sao 

chôp c¸c tµi liÖu, chøng cø do c¸c ®¬ng sù kh¸c xuÊt tr×nh hoÆc do Tßa ¸n thu 

thËp; nhËn th«ng b¸o hîp lÖ ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÒn, nghÜa vô cña m×nh; ph¸t 

hiÖn vµ th«ng b¸o cho ngêi cã thÈm quyÒn kh¸ng nghÞ c¨n cø kh¸ng nghÞ theo 

thñ tôc gi¸m ®èc thÈm b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt.  

§Ó cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t vµ ®Çy ®ñ vÒ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

trong TTDS, luËn v¨n xin ®îc giíi thiÖu vÒ hÖ thèng quyÒn vµ nghÜa vô cña 

®¬ng sù theo thø tù c¸c giai ®o¹n tè tông kh¸c nhau. Cô thÓ: 

2.2.1. QuyÒn, nghÜa vô cña ®¬ng sù trong giai ®o¹n khëi kiÖn vµ thô lý 

vô ¸n 

2.2.1.1. QuyÒn khëi kiÖn vô ¸n/yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt viÖc d©n sù. 

QuyÒn khëi kiÖn vô ¸n d©n sù lµ quyÒn cña ®¬ng sù trong viÖc yªu cÇu 

Tßa ¸n gi¶i quyÕt tranh chÊp d©n sù. QuyÒn yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt viÖc d©n 

sù lµ quyÒn cña ®¬ng sù trong viÖc yªu cÇu Tßa ¸n c«ng nhËn hoÆc kh«ng c«ng 

nhËn mét sù kiÖn ph¸p lý lµm ph¸t sinh, thay ®æi hoÆc chÊm døt, quyÒn, nghÜa vô 

d©n sù cña ®¬ng sù hay quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n c«ng nhËn quyÒn hoÆc x¸c nhËn 

nghÜa vô d©n sù hiÖn h÷u cña m×nh. ViÖc thùc hiÖn ®îc c¸c quyÒn nµy cã ý 

nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc b¶o ®¶m quyÒn b¶o vÖ cña ®¬ng sù trong tè 

tông d©n sù. §¬ng sù cã thùc hiÖn ®îc quyÒn khëi kiÖn vô ¸n d©n sù, quyÒn 

yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt viÖc d©n sù th× Tßa ¸n míi thô lý gi¶i quyÕt vô viÖc 

d©n sù b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña hä. 

V× ®©y lµ quyÒn c¬ b¶n cña mäi qu¸ tr×nh TTDS nªn ph¸p luËt c¸c níc 

®Òu dµnh nh÷ng ®iÒu kho¶n riªng quy ®Þnh vÒ quyÒn nµy, tuy tªn gäi vµ ph¹m vi 
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th× vÉn cã sù kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh. Bé luËt TTDS Céng hßa Ph¸p ghi nhËn quyÒn 

khëi kiÖn, rót ®¬n khëi kiÖn ngay t³i ®iÒu 1: “ChØ c¸c bªn ®¬ng sù míi cã quyÒn 

khëi kiÖn trô trêng hîp ph²p luËt cã quy ®Þnh kh²c”. 

T¹i ViÖt Nam, ®©y lµ quyÒn c¬ b¶n trong TTDS nªn ®· ®îc ghi nhËn tõ rÊt 

sím. QuyÒn yªu cÇu Tßa ¸n nh©n d©n lµm s¸ng tá sù thËt “Bªn bÞ cñng nh 

bªn nguyªn cã quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n thi hµnh mäi ph¬ng s¸ch cÇn thiÕt ®Ó 

ch÷ng tà sø thËt...” (§iÒu 20 S¾c lÖnh sè 51 ngµy 17/4/1946 Ên ®Þnh thÈm quyÒn 

cña Tßa ¸n vµ sù ph©n c«ng gi÷a c¸c nh©n viªn trong tßa); QuyÒn khëi kiÖn 

“§¬ng sø cã quyÒn ®a ®¬n trøc tiÕp ®Õn Tßa ²n, mÆc dï viÖc bÊt hßa trong gia 

®×nh cha ®îc tæ hßa gi¶i hoÆc ñy ban h¯nh chÝnh x± gi°i quyÕt” (Móc 3, phÇn 

III Th«ng t sè 03/NCPL ngµy 03/3/1966 cña TANDTC vÒ tr×nh tù gi¶i quyÕt 

viÖc ly h«n). 

C¸c quy ®Þnh míi cña BLTTDS ®· më réng ®¸ng kÓ quyÒn khëi kiÖn, 

quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt viÖc d©n sù cña c¸c chñ thÓ nh: ®¬ng sù cã 

thÓ tù m×nh hoÆc ñy quyÒn cho ngêi kh¸c thùc hiÖn quyÒn khëi kiÖn, quyÒn yªu 

cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt viÖc d©n sù, còng nh më réng ph¹m vi khëi kiÖn, ph¬ng 

thøc khëi kiÖn, yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt viÖc d©n sù vµ viÖc tr¶ l¹i ®¬n khëi 

kiÖn, ®¬n yªu cÇu. 

C¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc theo quy ®Þnh cña Bé luËt nµy kh«ng chØ cã 

quyÒn khëi kiÖn vô ¸n d©n sù, yªu cÇu Tßa ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p 

cña m×nh mµ cho c¶ ngêi kh¸c (®iÒu 4 BLTTDS).  

Ngoµi ra trong trêng hîp ngêi cã quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cÇn ®îc b¶o 

vÖ lµ ngêi cha thµnh niªn, ngêi mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù th× ngêi ®¹i diÖn 

theo ph¸p luËt cña hä sÏ thùc hiÖn quyÒn khëi kiÖn, quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i 

quyÕt viÖc d©n sù.  

2.2.1.2. Nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt 
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¸n phÝ lµ mét lo¹i phÝ ®îc thu khi Tßa ¸n gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc d©n sù. 

§¬ng sù ph¶i chÞu ¸n phÝ, bëi v× vô ¸n d©n sù ph¸t sinh ph¶i gi¶i quyÕt xuÊt ph¸t 

tõ nguyªn nh©n s©u xa lµ do lçi cña ®¬ng sù (bªn cã nghÜa vô ®· kh«ng tù 

nguyÖn thùc hiÖn nghÜa vô) hoÆc lµ ®Ó b¶o vÖ lîi Ých riªng cho c¸c ®¬ng sù. 

Ngµy nay møc ¸n phÝ ngµy cµng cao do chi phÝ gi¶i quyÕt vô ¸n ngµy cµng tèn 

kÐm. ViÖc nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, lÖ phÝ cã ý nghÜa quan träng v× nã mang tÝnh 

chÊt r¨n ®e, n©ng cao ý thøc ph¸p luËt, sù nghiªm tóc cña ®¬ng sù khi ®a ra 

quyÕt ®Þnh chñ ®éng thùc hiÖn viÖc khëi kiÖn. 

ViÖc Ên ®Þnh møc t¹m øng ¸n phÝ theo møc tiÒn ¸n phÝ ®¬ng sù ph¶i nép 

trong c¸c vô ¸n d©n sù, tiÒn ¸n phÝ tØ lÖ thuËn víi tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, lÖ phÝ. 

Nguyªn ®¬n ®a ra yªu cÇu, bÞ ®¬n ®a ra yªu cÇu ph¶n tè, ngêi cã quyÒn 

lîi nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ 

thÈm tÝnh theo mçi yªu cÇu cña hä. ViÖc hä nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ lµ ®iÒu kiÖn 

kh«ng thÓ thiÕu ®Ó Tßa ¸n gi¶i quyÕt yªu cÇu ®¬ng sù, Trõ trêng hîp ®¬ng sù 

®îc miÔn phÝ hoÆc miÔn nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ (Kho¶n 2 §iÒu 171 BLTTDS) . 

§¬ng sù ®· nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ®îc nhËn l¹i trong trêng hîp hä 

kh«ng ph¶i chÞu ¸n phÝ. NÕu ®¬ng sù ®· nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ph¶i chÞu ¸n 

phÝ th× ngay sau khi b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt, sè tiÒn 

t¹m øng ¸n phÝ ®· thu ®îc nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc (kho¶n 3 §iÒu 128 

BLTTDS). 

§¬ng sù ph¶i chÞu ¸n phÝ s¬ thÈm nÕu yªu cÇu cña hä kh«ng ®îc Tßa ¸n 

chÊp nhËn, trõ trêng hîp ®îc miÔn ¸n phÝ s¬ thÈm hoÆc kh«ng ph¶i nép ¸n phÝ 

s¬ thÈm. Trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng tù x¸c ®Þnh ®îc phÇn tµi s¶n cña 

m×nh trong khèi tµi s¶n chung ®ã th× mçi bªn ®¬ng sù ph¶i nép ¸n phÝ t¬ng 

øng víi phÇn tµi s¶n mµ hä ®îc hëng. Tríc khi më phiªn tßa, Tßa ¸n tiÕn 

hµnh hßa gi¶i mµ c¸c ®¬ng sù tháa thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸ 
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th× hä chØ ph¶i chÞu 50% møc ¸n phÝ d©n sù phóc thÈm nÕu tßa ¸n cÊp phóc thÈm 

gi÷ nguyªn b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm bÞ kh¸ng c¸o (§iÒu 132 BLTTDS). 

Ngoµi ra ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù cßn ph¶i nép c¸c kho¶n lÖ phÝ nh lÖ 

phÝ cÊp b¶n sao b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh hoÆc ph¶i nép c¸c chi phÝ tè tông kh¸c theo 

quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh: Chi phÝ gi¸m ®Þnh, chi phÝ lµm chøng, chi phÝ phiªn 

dÞch. 

2.2.1.3. QuyÒn khiÕu n¹i viÖc tr¶ l¹i ®¬n khiÕu kiÖn. 

T¹i kho¶n 2 ®iÒu 170 BLTTDS quy ®Þnh viÖc khiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu 

n¹i vÒ viÖc tr¶ l¹i ®¬n khiÕu kiÖn cã quy ®Þnh râ: Trong thêi h¹n ba ngµy lµm viÖc 

kÓ tõ ngµy nhËn ®îc khiÕu n¹i vÒ viÖc tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n 

ph¶i ra mét trong c¸c quyÕt ®Þnh: a) Gi÷ nguyªn viÖc tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn. b) 

NhËn l¹i ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo ®Ó tiÕn hµnh viÖc thô lý vô 

¸n. 

§©y lµ mét quy ®Þnh míi cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc b¶o vÖ ®¬ng sù 

trong trêng hîp Tßa ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn, ®¬n yªu cÇu kh«ng ®óng. Theo 

quy ®Þnh nµy, ngêi khëi kiÖn, ngêi yªu cÇu nÕu kh«ng ®ång ý víi viÖc tr¶ l¹i 

®¬n khëi kiÖn, ®¬n yªu cÇu cña Tßa ¸n th× cã quyÒn khiÕu n¹i víi Ch¸nh ¸n Tßa 

¸n ®· tr¶ l¹i ®¬n kiÖn, ®¬n yªu cÇu. Víi quy ®Þnh nµy, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n sÏ ph¶i 

xem xÐt l¹i viÖc tr¶ l¹i ®¬n khiÕu kiÖn/yªu cÇu cña ®¬ng sù. Quy ®Þnh nµy sÏ 

t¨ng thªm tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña Ch¸nh ¸n trong viÖc xem xÐt ®¬n ®Ó tr¸nh 

viÖc quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ®¬ng sù cã thÓ bÞ bá sãt do quyÕt ®Þnh 

kh«ng ®óng ®¾n cña Ch¸nh ¸n. 

2.2.1.4. NhËn th«ng b¸o hîp lÖ ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÒn, nghÜa vô cña m×nh 

§¬ng sù lµ mét thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu cña vô viÖc d©n sù. V× vËy ®Ó 

gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù th× ®¬ng sù cÇn ph¶i ®îc nhËn c¸c th«ng b¸o tõ c¬ 

quan xÐt xö mét c¸ch hîp lÖ ®Ó ®¬ng sù cã c¨n cø thùc hiÖn c¸c quyÒn, nghÜa vô 

cña m×nh. §¬ng sù cã thÓ nhËn ®îc th«ng b¸o hîp lÖ th«ng qua ho¹t ®éng 
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cung cÊp, tèng ®¹t, th«ng b¸o c¸c v¨n b¶n tè tông do c¬ quan tiÕn hµnh tè tông 

thùc hiÖn.  

C¸c v¨n b¶n tè tông ®îc cÊp, tèng ®¹t, th«ng b¸o vµ nh÷ng ngêi ®îc 

cÊp, tèng ®¹t, th«ng b¸o rÊt phong phó vµ ®a d¹ng do vËy c¸c ph¬ng thøc cÊp 

tèng ®¹t, th«ng b¸o còng rÊt ®a d¹ng th«ng qua c¸c ph¬ng thøc kh¸c nhau: Trùc 

tiÕp, qua bu ®iÖn hoÆc qua ngêi thø ba ®îc uû quyÒn, niªm yÕt c«ng khai 

hoÆc th«ng b¸o trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. V× vËy, ®Ó b¶o ®¶m quyÒn 

®îc nhËn th«ng b¸o hîp lÖ cña ®¬ng sù th× thñ tôc cÊp, tèng ®¹t th«ng b¸o c¸c 

v¨n b¶n tè tông cho ®¬ng sù nãi riªng vµ cho nh÷ng ngêi ®îc th«ng b¸o, cÊp, 

tèng ®¹t c¸c v¨n b¶n tè tông nãi chung ph¶i tu©n thñ tuyÖt ®èi c¸c quy ®Þnh 

BLTTDS (tõ ®iÒu 151 ®Õn 156). MÆt kh¸c, th«ng b¸o mµ kh«ng lµm ®óng tr¸ch 

nhiÖm cña m×nh th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö 

ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i 

båi thêng quy ®Þnh cña ph¸p luËt (kho¶n 1 ®iÒu 148 BLTTDS). 

2.2.1.5. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi ®îc th«ng b¸o 

Trong nhãm nµy cã thÓ kÓ tíi quyÒn, nghÜa vô cña ngêi ®îc th«ng b¸o 

®a ra ý kiÕn cña m×nh ®èi víi ngêi khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo 

nÕu cã. ý kiÕn cã thÓ lµ yªu cÇu ph¶n tè cña bÞ ®¬n, yªu cÇu ®éc lËp cña ngêi cã 

quyÒn vµ nghÜa vô liªn quan. 

Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 60 BLTTDS, bÞ ®¬n cã quyÒn ®a ra yªu cÇu ph¶n 

tè ®èi víi nguyªn ®¬n nÕu cã liªn quan ®Õn yªu cÇu cña nguyªn ®¬n hoÆc ®Ò nghÞ 

®èi trõ víi nghÜa vô mµ nguyªn ®¬n yªu cÇu. NÕu yªu cÇu ph¶n tè ®îc chÊp 

nhËn sÏ dÉn ®Õn lo¹i trõ viÖc chÊp nhËn mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu cña 

nguyªn ®¬n. Theo ®iÒu 178 BLTTDS th× tr×nh tù, thñ tôc ®Ó bÞ ®¬n thùc hiÖn 

quyÒn ®a ra yªu cÇu ph¶n tè ®èi víi nguyªn ®¬n ®îc tiÕn hµnh nh viÖc khëi 

kiÖn. Gi÷a yªu cÇu ph¶n tè vµ yªu cÈu cña nguyªn ®¬n cã sù liªn quan víi nhau 
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vµ nÕu ®îc gi¶i quyÕt trong cïng mét vô ¸n th× lµm cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n 

®îc chÝnh x¸c vµ nhanh h¬n. 

§ång thêi víi quyÒn, th× ngêi ®îc th«ng b¸o còng cã nghÜa vô thùc hiÖn 

hoÆc kh«ng thùc hiÖn c¸c quyÒn cña m×nh trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh lµ 15 

ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o 

2.2.1.6. §Ò nghÞ tßa ¸n quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 

Trong qu¸ tr×nh toµ ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n ®Ó gi¶i quyÕt yªu cÇu cÊp b¸ch cña 

®¬ng sù ®Ó b¶o vÖ b»ng chøng hoÆc b¶o ®¶m viÖc thi hµnh ¸n sau nµy, tßa ¸n 

cÇn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. Dï lµ biÖn ph¸p t¹m thêi 

nhng viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña 

®¬ng sù. ChÝnh v× lý do ®ã, ph¸p luËt tè tông quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ tr×nh tù, thñ 

tôc vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông. 

Yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi còng chÝnh lµ ®Ó b¶o vÖ 

quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. Do ®ã, c¸c chñ thÓ cã quyÒn yªu cÇu ¸p 

dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi còng chÝnh lµ chñ thÓ cã quyÒn yªu cÇu tßa ¸n 

gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. VÒ nguyªn t¾c, tßa ¸n chØ ®îc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn 

cÊp t¹m thêi khi cã ®¬n yªu cÇu cña ®¬ng sù vµ ngêi ®¹i diÖn cña ®¬ng sù, c¬ 

quan, tæ chøc khëi kiÖn ®Ó yªu cÇu tßa ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña 

ngêi kh¸c. Tuy nhiªn, trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi 

Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù tßa ¸n còng cã quyÒn tù m×nh ¸p dông mét sè biÖn 

ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4, 5 ®iÒu 102 

BLTTDS. 

§¬ng sù cã thÓ yªu cÇu tßa ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 

ngay trong qu¸ tr×nh toµ ¸n gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù, ®ång thêi trong trêng 

hîp cÊp b¸ch cÇn ph¶i ¸p dông sím biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi th× ®¬ng sù 

cã thÓ yªu cÇu tßa ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cïng víi viÖc nép 

®¬n khëi kiÖn ®Õn tßa ¸n. §¬ng sù lµ c¸ nh©n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn 
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cÊp t¹m thêi ph¶i lµm ®¬n, nÕu ®¬ng sù yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp 

t¹m thêi lµ c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn th× c¬ quan, tæ chøc ph¶i cã v¨n b¶n göi 

cho tßa ¸n.  Ngêi cã ®¬n hay v¨n b¶n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m 

thêi ®Òu ph¶i ®a ra chøng cø chøng minh cho yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p ¸p t¹m 

thêi lµ cÇn thiÕt vµ hîp ph¸p. §èi víi yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m 

thêi cña ®¬ng sù trong trêng hîp b×nh thêng khi ®· cã viÖc thô lý vô viÖc th× 

trong thêi h¹n 3 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc ®¬n, nÕu ngêi yªu cÇu kh«ng ph¶i 

thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m hoÆc ngay sau khi ngêi ®ã ®a ra chøng cø lµ ®· 

thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m th× tßa ¸n ph¶i ra ngay quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn 

ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. Trong trêng hîp ®¬ng sù yªu cÇu ¸p dông biÖp ph¸p 

t¹m thêi t¹i phiªn tßa nÕu héi ®ång xÐt xö chÊp nhËn yªu cÇu nµy cña ®¬ng sù 

th× ra ngay quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi hoÆc ngay sau khi 

®¬ng sù thùc hiÖn xong biÖn ph¸p b¶o ®¶m. Trong trêng hîp ph¶i cã thêi gian 

®Ó ®¬ng sù thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m th× tßa ¸n cã thÓ t¹m ngng phiªn tßa 

®Ó ®¬ng sù thùc hiÖn trong thêi h¹n 48 giê kÓ tõ thêi ®iÓm nhËn ®îc ®¬n yªu 

cÇu, thÈm ph¸n ph¶i xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m 

thêi ®èi víi yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi trong trêng hîp do 

t×nh thÕ khÈn cÊp cÇn ph¶i b¶o vÖ ngay b»ng chøng, ng¨n chÆn hËu qu¶ nghiªm 

träng cã thÓ x¶y ra. NÕu kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp 

t¹m thêi th× ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý râ lý do cho ngêi yªu cÇu 

biÕt. 

2.2.2. QuyÒn, nghÜa vô cña ®¬ng sù trong giai ®o¹n chuÈn bÞ xÐt xö 

2.2.2.1. Tù tháa thuËn víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n, tham gia hßa gi¶i 

Nguyªn t¾c cã tÝnh chÊt chñ ®éng trong tè tông d©n sù ®èi víi tÊt c¶ c¸c 

giai ®o¹n tè tông, cã gi¸ trÞ ®Þnh híng cho c¸c ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ tè tông 

®ã lµ nguyªn t¾c quyÕt ®Þnh vµ tù ®Þnh ®o¹t cña ®¬ng sù. Theo quy ®Þnh t¹i 

kho°n 2 ®iÒu 5 BLTTDS th×: “... ®¬ng sù cã quyÒn tháa thuËn víi nhau mét c¸ch 

tø nguyÖn, kh«ng tr²i ph²p luËt v¯ ®³o ®÷c x± héi”. 



51 
 

§©y lµ nguyªn t¾c chung trong TTDS ®Òu ®îc ph¸p luËt c¸c níc ghi 

nhËn ®Çy ®ñ. LuËt TTDS Trung Quèc ghi nhËn: QuyÒn tø hßa gi°i “§¬ng sø hai 

bªn cã thÓ tø m×nh tiÕn h¯nh hßa gi°i” (§iÒu 51). Bé luËt TTDS Céng hßa Ph¸p 

quy ®Þnh khi tranh chÊp ph²t sinh cã thÓ “yªu cÇu thÈm ph²n gi°i quyÕt tranh 

chÊp nh mét träng tµi viªn hßa gi¶i gi÷a hai bªn, hoÆc yªu cÇu Tßa ¸n chØ gi¶i 

quyÕt trong khu«n khæ nh÷ng tranh chÊp nhÊt ®Þnh mµ hai bªn ®· tháa thuËn” 

(§iÒu 58). §iÒu 127 BLTTDS cña Céng hßa Ph¸p: “Trong suèt qu² tr×nh tè tóng 

cña c¸c bªn cã thÓ tù hßa gi¶i víi nhau theo s²ng kiÕn cða thÈm ph²n”. Theo ®ã, 

sù tháa thuËn cña ®¬ng sù ghi nhËn trong mét biªn b¶n hßa gi¶i vµ biªn b¶n nµy 

cã hiÖu lùc thi hµnh (®iÒu 131). 

QuyÒn tù tháa thuËn víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n; quyÒn tham gia hßa 

gi¶i lµ mét sù thÓ hiÖn râ nÐt cña nguyªn t¾c quyÒn tù ®Þnh ®o¹t cña ®¬ng sù 

trong tè tông d©n sù. VÒ nguyªn t¾c, ®¬ng sù cã quyÒn hßa gi¶i (tháa thuËn víi 

nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n) ë bÊt kú thêi ®iÓm hay giai ®o¹n nµo cña qu¸ tr×nh 

tè tông. Hßa gi¶i gi÷a c¸c ®¬ng sù cã thÓ thùc hiÖn víi hai h×nh thøc kh¸c nhau 

trong ho¹t ®éng tè tông: 

- H×nh thøc thø nhÊt: ®¬ng sù tù hßa gi¶i (®¬ng sù tù tháa thuËn) lµ 

viÖc ®¬ng sù tháa thuËn víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n trong qu¸ tr×nh tè 

tông mµ kh«ng cã vai trß t¸c ®éng cña tßa ¸n ®èi víi sù tháa thuËn nµy. Trêng 

hîp sau khi tßa ¸n ®· thô lý vô ¸n mµ c¸c ®¬ng sù tù tháa thuËn vµ kh«ng yªu 

cÇu tßa ¸n tiÕp tôc vô ¸n, lµm cho ®èi tîng cÇn gi¶i quyÕt trong vô ¸n kh«ng cßn 

n÷a, tßa ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® 

®iÒu 192 BLTTDS. 

- H×nh thøc thø hai: Hßa gi¶i do tßa ¸n tiÕn hµnh - ®©y lµ viÖc tßa ¸n gióp 

®ì ®¬ng sù tháa thuËn tù nguyÖn víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n kh«ng tr¸i 

ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc x· héi. Kh¸c víi tù tháa thuËn (tù hßa gi¶i), trong trêng 

hîp nµy ®Ó cã sù tháa thuËn cña c¸c ®¬ng sù ph¶i cã vai trß gióp ®ì cña tßa ¸n 

trong viÖc híng dÉn, gi¶i thÝch ph¸p luËt kÕt hîp víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c víng 
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m¾c trong t©m t, t×nh c¶m cña c¸c bªn ®¬ng sù. Trªn c¬ së ®ã lµm cho c¸c bªn 

®¬ng sù hiÓu râ vÒ quyÒn nghÜa vô cña m×nh, ®Ó hä cã thÓ th¬ng lîng, ®iÒu 

®×nh ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Hßa gi¶i trong trêng hîp nµy lµ 

ho¹t ®éng do tßa ¸n tiÕn hµnh nh»m gióp ®ì c¸c ®¬ng sù tháa thuËn víi nhau vÒ 

viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. V× vËy, khi tßa ¸n tiÕn hµnh gi¶i quyÕt hßa gi¶i ph¶i cã mÆt 

®Çy ®ñ c¸c ®¬ng sù, c¸c ®¬ng sù cã quyÒn tham gia hßa gi¶i do tßa ¸n tiÕn 

hµnh, bëi v× ®¬ng sù chÝnh lµ ngêi cã quyÒn, nghÜa vô cÇn gi¶i quyÕt trong vô 

¸n. Hä chÝnh lµ chñ thÓ cña c¸c quan hÖ ph¸p luËt néi dung tranh chÊp nªn hä cã 

quyÒn hßa gi¶i víi nhau. 

2.2.2.2. Yªu cÇu thay ®æi nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông, ngêi tham gia tè 

tông theo quy ®Þnh cña BLTTDS 

ViÖc gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù ph¶i b¶o ®¶m ®óng ®¾n, kh¸ch quan. Muèn 

vËy th× vai trß cña nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông t¹i phiªn tßa hoÆc qu¸ tr×nh tè 

tông ph¶i thËt sù kh¸ch quan. Tuy nhiªn trong nhiÒu trêng hîp, theo quy ®Þnh 

cña BLTTDS th× sù kh¸ch quan, v« t cña nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông kh«ng 

®îc ®¶m b¶o. V× vËy, luËt cã quy ®Þnh mét sè trêng hîp ®¬ng sù ®îc quyÒn 

yªu cÇu thay ®æi nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông, ngêi tham gia tè tông nh: 

ngêi tiÕn hµnh tè tông ®ång thêi lµ: ®¬ng sù, th©n thÝch cña ®¬ng sù; hoÆc ®· 

®¶m nhiÖm vai trß lµ ngêi b¶o vÖ quyÒn lîi cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng, 

phiªn dÞch; ®· tham gia xÐt xö s¬ thÈm; hoÆc thÈm ph¸n, héi thÈm nh©n d©n kiÓm 

s¸t viªn, th ký kh«ng thÓ ®ång thêi kiªm nhiÖm hai vÞ trÝ  trong qu¸ tr×nh tè 

tông..... 

Trong trêng hîp cã c¨n cø cho viÖc tham gia tè tông cña nh÷ng ngêi 

tiÕn hµnh tè tông cã thÓ kh«ng v« t trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô, quyÒn h¹n cña 

m×nh th× ph¸p luËt tè tông d©n sù quy ®Þnh hä ph¶i tõ chèi tham gia vµo qu¸ tr×nh 

tè tông. Trêng hîp hä kh«ng tõ chèi tham gia th× ®¬ng sù cã quyÒn yªu cÇu 

thay ®æi nh÷ng ngêi nµy. 
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Theo ®iÒu 50 BLTTDS th× thñ tôc yªu cÇu thay ®æi nh÷ng ngêi tiÕn 

hµnh tè tông, ngêi tham gia tè tông cã thÓ ®îc thùc hiÖn tríc phiªn tßa 

hoÆc t¹i phiªn tßa. 

Bé luËt TTDS Ph¸p quy ®Þnh: §¬ng sù còng cã quyÒn thay ®æi thÈm ph¸n 

(trªn c¬ së quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 342, 343, 344  vµ ph¶i tu©n thñ nh÷ng ®iÒu kiÖn 

t¹i ®iÒu 341). Tuy nhiªn, ®Ó rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ®¬ng sù, §iÒu 353 cho 

phÐp tßa ¸n ¸p dông h×nh thøc ph¹t tiÒn nÕu yªu cÇu ®ã kh«ng ®îc chÊp nhËn. 

HiÖn t¹i, BLTTDS còng chØ quy ®Þnh quyÒn yªu cÇu thay ®æi ngêi tiÕn 

hµnh tè tông nhng kh«ng cã bÊt cø h×nh thøc, chÕ tµi nµo ®èi víi viÖc yªu cÇu 

kh«ng cã c¨n cø hoÆc kh«ng ®îc Tßa ¸n chÊp nhËn. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc c¸c 

®¬ng sù cã thÓ sö dông ®Ó kÐo dµi thêi gian tè tông g©y ¶nh hëng ®Õn viÖc gi¶i 

quyÕt vô viÖc. 

2.2.2.3. Cung cÊp chøng cø, chøng minh ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p cña m×nh 

ViÖc cung cÊp chøng cø, chøng minh trong tè tông d©n sù lµ ho¹t ®éng ®Æc 

trng ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc d©n sù so víi c¸c ho¹t ®éng tè tông 

kh¸c. Bëi v× kh¸c víi c¸c ho¹t ®éng tè tông kh¸c, Tßa ¸n chñ yÕu sÏ ®a ra ph¸n 

quyÕt trªn c¬ së c¸c ho¹t ®éng cung cÊp chøng cø vµ chøng minh cña ®¬ng sù. 

ChØ khi tßa ¸n cã ®Çy ®ñ c¸c chøng cø vµ c¸c t×nh tiÕt cña vô viÖc ®· ®îc lµm râ 

th× tßa ¸n míi cã thÓ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc d©n sù. 

Trong qu¸ tr×nh tßa ¸n gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù, ho¹t ®éng cung cÊp 

chøng cø, chøng minh do nhiÒu chñ thÓ tiÕn hµnh, tuy vËy ho¹t ®éng nµy hÇu hÕt 

do ®¬ng sù tiÕn hµnh. Së dÜ nh vËy v× b¶n th©n ®¬ng sù lµ ngêi trong quan hÖ 

ph¸t sinh tranh chÊp, h¬n ai hÕt hä lµ ngêi hiÓu hÕt nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn ph¸t 

sinh tranh chÊp, néi dung vô ¸n hä còng lµ ngêi ®a ra yªu cÇu do vËy hä ph¶i 

cung cÊp chøng cø cho tßa ¸n vµ chøng minh lµm râ c¸c t×nh tiÕt vô ¸n. 
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C¸c quy ®Þnh cña luËt TTDS ViÖt Nam còng t¬ng ®ång quy ®Þnh cña 

BLTTDS Liªn bang Nga trong quy ®Þnh vÒ cung cÊp chøng cø, chøng minh nh: 

tham gia tiÕp xóc víi hå s¬ vô ¸n, ghi chÐp hoÆc sao chôp tµi liÖu, ®a ra ®Ò nghÞ 

lo¹i trõ viÖc tham ra tè tông, xuÊt tr×nh chøng cø vµ t×m ra nghiªn cøu chøng cø, 

®Æt ra c©u hái cho nhµ chuyªn m«n, Gi¸m ®Þnh viªn, ngêi lµm chøng vµ nh÷ng 

ngêi tham gia tè tông kh¸c, ®a ra yªu cÇu bao gåm c¶ yªu cÇu cung cÊp chøng 

cø, ®a ra lêi gi¶i thÝch b»ng lêi nãi vµ b»ng v¨n b¶n, ph¸t biÓu lËp luËn cña vÒ 

mäi vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh xÐt xö, ph¶n ®èi yªu cÇu vµ lËp luËn cña nh÷ng ngêi 

tham gia tè tông kh¸c, khiÕu n¹i ph¸n quyÕt cña tßa ¸n vµ sö dông nh÷ng quyÒn 

tè tông kh¸c do ph¸p luËt tè tông quy ®Þnh.v.v...  

§Ó b¶o ®¶m nghÜa vô xuÊt tr×nh chøng cø ®îc thùc hiÖn, t¹o ®iÒu kiÖn cho 

tßa ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n thuËn lîi, BLTTDS Ph¸p ®iÒu 11 quy ®Þnh: “c²c bªn 

®¬ng sù cã nghÜa vô gióp thÈm ph²n thøc hiÖn c²c biÖn ph²p thÈm c÷u”. NÕu 

mét bªn ®¬ng sù ®ang n¾m gi÷ mét yÕu tè cÊu thµnh chøng cø, th× theo yªu cÇu 

cña bªn kia, thÈm ph¸n cã thÓ ra lÖnh cho hä cung cÊp yÕu tè cÊu thµnh chøng cø 

®ã, trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p ph¹t tiÒn cìng chÕ. 

“mçi bªn ®¬ng sø cã nghÜa vó ch÷ng minh theo luËt ®Þnh c²c t×nh tiÕt cÇn thiÕt 

l¯m c¨n c÷ cho c²c yªu cÇu cða m×nh” (®iÒu 9). 

Trong tè tông d©n sù, viÖc cung cÊp chøng cø, chøng minh võa lµ quyÒn, 

võa lµ nghÜa vô cña ®¬ng sù (kho¶n 1 BLTTDS). Tuy nhiªn vÒ vÊn ®Ò nµy hiÖn 

nay cã nh÷ng quan ®iÓm rÊt kh¸c nhau [17, tr 209, 210]: 

Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng kh«ng nªn quy ®Þnh nghÜa vô cung cÊp 

chøng cø, nghÜa vô chøng minh cña c¸c ®¬ng sù, mµ cung cÊp chøng cø, chøng 

minh lµ quyÒn cña ®¬ng sù. Trong trêng hîp nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt ®¬ng sù 

cã thÓ tù m×nh gi¶i quyÕt vô viÖc cung cÊp hoÆc kh«ng cung cÊp ®ñ chøng cø tµi 

liÖu liªn quan ®Õn viÖc b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Nhng 

víi quan ®iÓm nµy sÏ dÉn ®Õn mét sè ®iÓm bÊt hîp lý, ®ã sÏ lµ xö lý nh thÕ nµo 

trong trêng hîp ®¬ng sù tõ chèi thùc hiÖn quyÒn nµy, mµ viÖc tõ chèi cung cÊp 
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chøng cø cña hä cã thÓ lµm ph¬ng h¹i ®Õn quyÒn vµ lîi Ých cña x· héi hoÆc cña 

ngêi kh¸c. 

Quan ®iÓm thø hai th× cho r»ng viÖc cung cÊp chøng cø chøng minh lµ 

nghÜa vô cña ®¬ng sù, bëi v× nÕu ®¬ng sù ®a ra yªu cÇu nhng l¹i kh«ng cung 

cÊp ®Çy ®ñ chøng cø, kh«ng chøng minh ®Çy ®ñ th× hä sÏ ph¶i chÞu hËu qu¶ 

kh«ng cã lîi mµ tßa ¸n tuyªn chØ c¨n vµo c¸c chøng cø do c¸c ®¬ng sù kh¸c 

cung cÊp vµ do tßa ¸n thu thËp ®îc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

T¸c gi¶ cho r»ng viÖc cung cÊp chøng cø vµ chøng minh võa lµ quyÒn, võa 

lµ nghÜa vô cña ®¬ng sù, v×: 

- Trêng hîp chøng cø cÇn cung cÊp vµ viÖc chøng minh gi÷ liªn hÖ ®Õn 

viÖc b¶o vÖ quyÒn, nghÜa vô cña bªn cã yªu cÇu. Trong trêng hîp nµy ngêi ®a 

ra yªu cÇu cã thÓ tõ chèi cung cÊp chøng cø ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh. ViÖc 

cung cÊp chøng cø chøng minh trong trêng hîp nµy lµ quyÒn cña ®¬ng sù vµ 

nÕu hä kh«ng thùc hiÖn quyÒn nµy th× tßa ¸n cã thÓ chØ c¨n cø vµo c¸c chøng cø 

cã trong hå s¬ ®Ó gi¶i quyÕt vô ¸n. 

- Trêng hîp chøng cø cÇn cung cÊp cã liªn hÖ ®Õn c¸c ®¬ng sù kh¸c, do 

vËy ngêi ®ang gi÷ chøng cø cã nghÜa vô cung cÊp chøng cø cho tßa ¸n. Trêng 

hîp nµy nÕu hä kh«ng tù cung cÊp chøng cø th× tßa ¸n cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn 

ph¸p cìng chÕ ®Ó buéc hä ph¶i cung cÊp chøng cø. 

Ho¹t ®éng chøng minh diÔn ra trong suèt qu¸ tr×nh tßa ¸n gi¶i quyÕt vô 

viÖc d©n sù, nã bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau cña nhiÒu chñ thÓ nh: ho¹t 

®éng cung cÊp, thu thËp, nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ chøng cø. C¸c ho¹t ®éng nµy 

chñ yÕu ®îc ho¹t ®éng t¹i phiªn tßa. Chøng minh thêng ®îc hiÓu lµ ho¹t ®éng 

cung cÊp, thu thËp nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ chøng cø vµ chñ thÓ chøng minh chØ lµ 

®¬ng sù. Tuy nhiªn, nÕu xÐt mét c¸ch toµn diÖn th× ho¹t ®éng chøng minh bªn 

c¹nh lµ ho¹t ®éng cung cÊp, thu thËp, nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ chøng cø, c¸c chñ 

thÓ cßn ph¶i lµm râ nh÷ng c¬ së ph¸p lý liªn quan ®Õn yªu cÇu ®ang ®îc gi¶i 
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quyÕt trong vô ¸n. Tham gia ho¹t ®éng chøng minh kh«ng chØ cã ®¬ng sù mµ 

cßn cã c¸c chñ thÓ kh¸c nh: ngêi ®¹i diÖn, ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p cña ®¬ng sù. 

§èi víi c¸c ®¬ng sù viÖc cung cÊp chøng cø vµ chøng minh lµ v« cïng 

quan träng ®Ó cho hä lµm râ ®îc c¬ së quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh, tõ 

®ã cã thÓ thuyÕt phôc tßa ¸n b¶o vÖ. Tríc tßa ¸n nÕu ®¬ng sù kh«ng chøng 

minh ®îc sù tån t¹i quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña hä, th× quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p cña hä cã còng nh kh«ng. Bëi v× thùc tÕ, c¸c tßa ¸n còng cã thÓ sai lÇm 

trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c t×nh tiÕt cña vô ¸n d©n sù. §iÒu ®ã lµm cho viÖc gi¶i 

quyÕt vô viÖc d©n sù kh«ng ®óng víi sù thËt, ®ång thêi ®¬ng sù còng kh«ng b¶o 

vÖ ®îc quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. 

2.2.2.4. Yªu cÇu c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc ®ang lu gi÷ qu¶n lý chøng cø 

cung cÊp chøng cø ®ã cho m×nh ®Ó giao nép cho tßa ¸n 

Trong qu¸ tr×nh tßa ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù, ®Ó viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n 

®îc nhanh chãng vµ ®óng ®¾n th× ®¬ng sù ph¶i cung cÊp chøng cø cho tßa ¸n. 

Tuy nhiªn, chøng cø cña vô ¸n cã thÓ do c¸c ®¬ng sù lu gi÷, còng cã thÓ do c¸ 

nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c ®ang lu gi÷. V× vËy, ph¸p luËt quy ®Þnh ®¬ng sù 

cã quyÒn yªu cÇu c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc ®ang lu gi÷ chøng cø ph¶i cung cÊp 

chøng cø cho ®¬ng sù. Trong trêng hîp kh«ng cung cÊp ®îc chøng cø th× 

ph¶i nªu râ lý do, nÕu tõ chèi cung cÊp chøng cø th× cã thÓ bÞ tßa ¸n ph¹t c¶nh 

c¸o, ph¹t tiÒn, ph¹t t¹m gi÷ hµnh chÝnh hoÆc bÞ khëi tè vô ¸n h×nh sù theo quy 

®Þnh cña ph¸p luËt. 

Tr¸ch nhiÖm cung cÊp chøng cø cña c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã thÈm 

quyÒn ®ang lu gi÷ ®· ®îc quy ®Þnh lµ mét trong c¸c nguyªn t¾c tè tông d©n sù 

chung. 

2.2.3. QuyÒn, nghÜa vô cña ®¬ng sù trong giai ®o¹n xÐt xö/ gi¶i quyÕt 

vô viÖc d©n sù 
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2.2.3.1. Tham gia phiªn tßa 

Tßa ¸n thùc hiÖn viÖc xÐt xö vô viÖc d©n sù t¹i phiªn tßa. Phiªn tßa lµ n¬i 

diÔn ra mét c¸ch tËp trung c¸c ho¹t ®éng tè tông cña nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè 

tông vµ nh÷ng ngêi tham gia tè tông. Kh«ng cã ®¬ng sù th× kh«ng cã phiªn tßa 

nµo cã thÓ diÔn ra. V× vËy, ®©y kh«ng chØ lµ quyÒn mµ cßn lµ nghÜa vô ®¬ng sù. 

QuyÒn tham gia phiªn tßa ®Ó ®îc tr×nh bµy trùc tiÕp, c«ng khai yªu cÇu cña 

m×nh, néi dung vô ¸n... tranh luËn vÒ chøng cø vµ dùa vµo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Lµ nghÜa vô khi viÖc tham gia 

lµ b¾t buéc theo giÊy triÖu tËp hoÆc khi kh«ng thuéc diÖn triÖu tËp th× ®¬ng sù 

còng ph¶i t«n träng tßa ¸n ®· më ra phiªn tßa xÐt xö vô viÖc liªn quan trùc tiÕp 

hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn m×nh. 

§Ó ®¶m b¶o quyÒn tham gia phiªn tßa cña ®¬ng sù, Tßa ¸n khi tiÕn hµnh 

phiªn tßa ph¶i cã tr¸ch nhiÖm triÖu tËp c¸c ®¬ng sù tham gia. NÕu ®¬ng sù 

cha ®îc triÖu tËp hîp lÖ hoÆc v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× Tßa 

¸n ph¶i ho·n phiªn tßa ®Ó triÖu tËp lÇn tiÕp theo nh»m ®¶m b¶o quyÒn tham gia 

cña ®¬ng sù. NÕu kh«ng thuéc trêng hîp Tßa ¸n xÐt xö v¾ng mÆt ®¬ng sù mµ 

Tßa ¸n vÉn tiÕn hµnh xÐt xö th× bÞ coi lµ cã vi ph¹m nghiªm träng thñ tôc tè tông. 

Ngoµi ra, ®¬ng sù cßn cã quyÒn ®Ò xuÊt víi Tßa ¸n nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hái ngêi 

kh¸c; ®îc ®èi chÊt víi nhau hoÆc víi nh©n chøng ®Ó tõ ®ã b¶o vÖ quyÒn c¸c 

quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh tríc Tßa ¸n. 

2.2.3.2. Tranh luËn t¹i phiªn tßa 

Ho¹t ®éng tranh tông cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc x¸c 

®Þnh sù thËt kh¸ch quan cña vô ¸n, ®ång thêi qua ®ã Tßa ¸n cã ®iÒu kiÖn ®Ó cã 

thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, toµn diÖn, kh¸ch quan trong viÖc gi¶i quyÕt 

vô ¸n. Tranh luËn lµ ho¹t ®éng trung t©m cña mçi phiªn tßa. Do vËy, c¸c quyÕt 

®Þnh cña BLTTDS ®· më réng quyÒn tranh luËn cña ®¬ng sù vµ ngêi ®¹i diÖn 

cña hä t¹i phiªn tßa, gióp c¸c chñ thÓ nµy ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng trong qu¸ tr×nh 
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tranh luËn. Ph¸p luËt tè tông d©n sù hiÖn hµnh kh«ng quy ®Þnh h¹n chÕ vÒ thêi 

gian tranh luËn còng nh sè lÇn ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ mäi vÊn ®Ò cña vô ¸n. §¬ng 

sù kh¸ chñ ®éng khi tham gia c¸c tranh tông. V× vËy, chñ täa phiªn tßa lµ ngêi 

cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu khiÓn phiªn tßa, ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh tè tông ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn 

cho nh÷ng ngêi tham gia tè tông trong ®ã cã ®¬ng sù ®îc tranh luËn vÒ c¸c 

chøng cø vµ c¨n cø vµo ph¸p luËt nh»m b¶o vÖ cho nh÷ng yªu cÇu mµ hä ®a ra. 

§¬ng sù tranh luËn t¹i phiªn tßa b»ng viÖc ph©n tÝch,®¸nh gi¸ vÒ chøng 

cø cña vô ¸n, ®ång thêi ®Ò xuÊt quan ®iÓm, lý lÏ vµ gi¶i ph¸p ®Ó b¹o vÖ quyÒn vµ 

lîi Ých cña m×nh. Tuy nhiªn c¸c ®¬ng sù kh«ng nªn ®a ra nh÷ng ý kiÕn kh«ng 

liªn quan ®Õn vô ¸n hoÆc nh¾c l¹i nh÷ng tµi liÖu, sù kiÖn ®· ®îc x¸c minh, xem 

xÐt ë trong phÇn thñ tôc xÐt hái t¹i phiªn tßa. 

2.2.3.3. T«n träng Tßa ¸n, chÊp hµnh nghiªm chØnh néi quy phiªn tßa 

Tßa ¸n lµ chñ thÓ ®Æc biÖt trong quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù, ®©y còng 

lµ chñ thÓ duy nhÊt ®îc sö dông quyÒn lùc Nhµ níc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n 

d©n sù. Khi thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nghÜa vô cña m×nh, Tßa ¸n tham gia vµo hÇu 

hÕt c¸c quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù. Quan hÖ ph¸p luËt gi÷a Tßa ¸n víi 

®¬ng sù lµ quan hÖ mang tÝnh mÖnh lÖnh. MÆt kh¸c, ®©y lµ n¬i gi¶i quyÕt c¸c lîi 

Ých bÞ xung ®ét nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bøc xóc v× cÇn ph¶i cã quy ®Þnh nµy 

th× qu¸ tr×nh xÐt xö míi diÔn ra theo tr×nh tù, ®¶m b¶o kû c¬ng, trËt tù t¹i phiªn 

tßa vµ thÓ hiÖn sù nghiªm minh, tÝnh r¨n ®e cña ph¸p luËt. ViÖc vi ph¹m nghÜa vô 

nµy, ®¬ng sù sÏ ph¶i chÞu nh÷ng chÕ tµi nghiªm kh¾c. V× vËy, ®¬ng sù ph¶i 

ph¶i t«n träng Tßa ¸n, chÊp hµnh nghiªm chØnh néi quy phiªn tßa ®Ó qu¸ tr×nh tè 

tông nãi chung vµ qu¸ tr×nh tè tông ë t¹i phiªn tßa nãi riªng ®îc thuËn lîi, t¹o 

c¬ së ®Ó Tßa ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n ®óng ®¾n. 

2.2.3.4. Ph¶i cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña Tßa ¸n vµ chÊp hµnh c¸c quyÕt 

®Þnh cña Tßa ¸n trong thêi gian gi¶i quyÕt vô ¸n 
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Néi dung quy ®Þnh nµy phï hîp víi quy ®Þnh ®¬ng sù ph¶i t«n träng Tßa 

¸n. ViÖc cã mÆt cña ®¬ng sù mét mÆt lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¬ng sù b¶o vÖ quyÒn vµ 

lîi Ých cña m×nh, mÆt kh¸c lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó qu¸ tr×nh tè tông cã thÓ diÔn 

ra theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong c¶ qu¸ tr×nh tè tông, Tßa ¸n cÇn ph¶i 

tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tè tông kh¸c nhau nh: Thô lý vô ¸n, thu thËp chøng cø 

trong nh÷ng trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh; TiÕn hµnh thñ tôc hßa gi¶i theo 

quy ®Þnh cña ph¸p luËt; TiÕn hµnh më phiªn tßa xÐt xö vô ¸n v.v... khi tiÕn hµnh 

c¸c ho¹t ®éng ®ã, th«ng thêng Tßa ¸n ph¶i tiÕn hµnh triÖu tËp c¸c ®¬ng sù ®Ó 

cã thÓ yªu cÇu hä bæ sung ®¬n khëi kiÖn, lÊy lêi khai cña hä hoÆc ®Ó gióp hä hßa 

gi¶i víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n, ®Ó hä tham gia phiªn tßa. V× vËy, khi ®· 

®îc Tßa ¸n triÖu tËp hîp lÖ, ®¬ng sù ph¶i cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña Tßa ¸n 

theo ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm ghi trong giÊy triÖu tËp. NÕu ®¬ng sù v¾ng mÆt th× 

tuú tõng trêng hîp hä ph¶i chÞu nh÷ng hËu qu¶ ph¸p lý nhÊt ®Þnh. 

MÆt kh¸c, trong thêi gian Tßa ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù, Tßa ¸n cã thÓ ra 

c¸c quyÕt ®Þnh nh: quyÕt ®Þnh chuyÓn ®¬n khëi kiÖn, quyÕt ®Þnh tr¶ l¹i ®¬n khëi 

kiÖn, quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh thô lý vô ¸n, quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp 

t¹m thêi, quyÕt ®Þnh ®a vô ¸n ra xÐt xö, quyÕt ®Þnh ho·n phiªn tßa v.v... c¸c 

®¬ng sù ph¶i chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh ®ã cña Tßa ¸n. 

2.2.3.5. QuyÒn thay ®æi, bæ sung vµ rót yªu cÇu cña ®¬ng sù 

QuyÒn thay ®æi, bæ sung vµ rót yªu cÇu thuéc quyÒn tù ®Þnh ®o¹t cña 

®¬ng sù. T¹i ®iÒu 5 BLTTDS quy ®Þnh ®¬ng sù cã quyÒn thay ®æi, bæ sung vµ 

rót yªu cÇu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. §©y lµ quy ®Þnh nh»m gióp 

®¬ng sù kh¾c phôc ®îc trêng hîp ®a ra yªu cÇu kh«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, 

t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®¬ng sù tham gia tè tông b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp 

ph¸p cña hä. §¬ng sù cã quyÒn thay ®æi, bæ sung yªu cÇu cña m×nh theo híng 

thªm hoÆc bít yªu cÇu, t¨ng hay gi¶m gi¸ trÞ yªu cÇu ®èi víi nh÷ng yªu cÇu cã 

thÓ trÞ gi¸ ®îc b»ng tiÒn hoÆc cã thÓ rót yªu cÇu cña m×nh trong trêng hîp xÐt 

thÊy yªu cÇu ®ã kh«ng cã c¨n cø hoÆc kh«ng cßn cÇn thiÕt n÷a. Trong trêng hîp 



60 
 

®¬ng sù thùc hiÖn quyÒn nµy theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i ®îc 

Tßa ¸n chÊp nhËn. Tuy nhiªn ®Ó tr¸nh nh÷ng trêng hîp ®¬ng sù l¹m dông viÖc 

thùc hiÖn quyÒn nµy g©y khã kh¨n cho Tßa ¸n vµ c¸c ®¬ng sù kh¸c trong viÖc 

tham gia tè tông th× ph¸p luËt tè tông d©n sù quy ®Þnh viÖc thay ®æi, bæ sung, rót 

yªu cÇu cña ®¬ng sù trong mét sè trêng hîp ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng ®iÒu 

kiÖn nhÊt ®Þnh. T¹i ®iÒu 218 BLTTDS quy ®Þnh viÖc thay ®æi, bæ sung yªu cÇu 

cña ®¬ng sù t¹i phiªn tßa s¬ thÈm kh«ng ®îc vît qu¸ ph¹m vi yªu cÇu khëi 

kiÖn, yªu cÇu ph¶n tè hoÆc yªu cÇu ®éc lËp ban ®Çu. T¹i ®iÒu 269 BLTTDS quy 

®Þnh tríc khi më phiªn tßa hoÆc t¹i phiªn tßa phóc thÈm nguyªn ®¬n rót ®¬n 

khëi kiÖn nÕu bÞ ®¬n ®ång ý th× Tßa ¸n míi ®îc chÊp nhËn. V× vËy, ®Ó b¶o ®¶m 

cho c¸c ®¬ng sù thùc hiÖn ®îc quyÒn nµy th× Tßa ¸n cÇn ph¶i th«ng b¸o, gi¶i 

thÝch cho c¸c ®¬ng sù biÕt râ c¸c quy ®Þnh nµy ngay sau khi thô lý vô viÖc d©n 

sù. 

C¸c quy ®Þnh nµy cña BLTTDS ViÖt Nam còng t¬ng ®ång c¸c quy ®Þnh 

trong BLTTDS Liªn bang Nga: Nguyªn ®¬n cã quyÒn thay ®æi c¨n cø hoÆc ®èi 

tîng khëi kiÖn, t¨ng hoÆc gi¶m møc yªu cÇu hoÆc rót ®¬n khëi kiÖn; bÞ ®¬n cã 

quyÒn thõa nhËn vô kiÖn, c¸c bªn cã thÓ kÕt thóc vô ¸n b»ng viÖc hßa gi¶i. Tßa 

¸n kh«ng c«ng nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn, viÖc bÞ ®¬n thõa nhËn vô kiÖn hoÆc 

viÖc hßa gi¶i cña c¸c bªn, nÕu ®iÒu ®ã lµ tr¸i ph¸p luËt hoÆc x©m ph¹m ®Õn 

quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c. Trong trêng hîp thay ®æi c¨n cø hoÆc 

®èi tîng khëi kiÖn, t¨ng hoÆc gi¶m møc yªu cÇu, thêi h¹n gi¶i quyÕt vô ¸n ®îc 

quy ®Þnh trong Bé luËt nµy b¾t ®Çu tÝnh tõ ngµy thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi tè tông 

®ã (®iÒu 39). 

Nhng quy ®Þnh cña BLTTDS Ph¸p vÒ néi dung nµy cã phÇn chÆt chÏ vµ 

c«ng b»ng h¬n: Nguyªn ®¬n cã thÓ rót ®¬n kiÖn khi cã sù chÊp thuËn cña bÞ ®¬n 

(trong trêng hîp bÞ ®¬n ®· thùc hiÖn viÖc bµo ch÷a) (§iÒu 395). Quy ®Þnh nµy 

sÏ b¶o ®¶m quyÒn lîi cña c¶ nguyªn ®¬n vµ  bÞ ®¬n. Khi bÞ ®¬n cha chuÈn bÞ c¸c 

néi dung bµo ch÷a th× nguyªn ®¬n cã quyÒn rót ®¬n kiÖn mµ kh«ng ph¶i cã sù 
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®ång ý cña bÞ ®¬n v× cha lµm ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi cña bÞ ®¬n. Nhng khi bÞ 

®¬n ®· thùc hiÖn viÖc chuÈn bÞ cho viÖc bµo ch÷a th× viÖc rót ®¬n kiÖn ph¶i cã sù 

®ång ý cña bÞ ®¬n lµ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng cho bÞ ®¬n vµ tr¸nh viÖc nguyªn ®¬n 

sö dông viÖc kiÖn tông vµ rót ®¬n kiÖn kh«ng phï hîp.  

Nhng quy ®Þnh trong BLTTDS Trung Quèc vÒ néi dung cã phÇn thiÕu 

chÆt chÏ h¬n: “tríc khi tuyªn ²n, nguyªn ®¬n ròt ®¬n kiÖn, cã cho phÐp ròt hay 

kh«ng do tßa ¸n nh©n d©n tµi ®Þnh. Trêng hîp toµ ¸n nh©n d©n tµi ®Þnh kh«ng 

cho rót ®¬n, nguyªn ®¬n cã giÊy gäi nhng kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng mµ kh«ng 

ra tßa, cã thÓ xõ v¾ng mÆt”. Bé luËt chØ quy ®Þnh sù ®ång ý cña Tßa ¸n mµ kh«ng 

cÇn cã ý kiÕn cña bÞ ®¬n v× vËy vÉn cha ®¶m b¶o sù c«ng b»ng cho bÞ ®¬n. 

2.2.3.6. Tù b¶o vÖ hoÆc nhê ngêi kh¸c b¶o vÖ quyÒn lîi Ých hîp ph¸p cña 

m×nh 

§¬ng sù lµ chñ thÓ cña c¸c quan hÖ ph¸p luËt néi dung. Trong vô viÖc hä 

tham gia tè tông ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña chÝnh m×nh hoÆc b¶o vÖ lîi Ých 

c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. Tríc hÕt, ®¬ng 

sù b»ng viÖc tham gia tÝch cùc cña m×nh vµo qu¸ tr×nh tè tông ®Ó thùc hiÖn c¸c 

quyÒn vµ nghÜa vô tè tông nh»m tù m×nh b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p tríc 

tßa ¸n. §ång thêi, c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông còng ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn 

thuËn lîi ®Ó ®¬ng sù cã thÓ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. 

Ngoµi viÖc ®¬ng sù tù b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh, ®¬ng 

sù cã thÓ nhê luËt s hoÆc bÊt kú mét ngêi nµo kh¸c cã n¨ng lùc hµnh vi tè tông 

d©n sù b¶o vÖ quyÒn lîi cho hä vµ ®îc tßa ¸n chÊp nhËn. Ngêi nµy ®îc gäi lµ 

ngêi b¶o vÖ quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. Ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ 

lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù tham gia tè tông song song cïng víi ®¬ng sù, b¶o 

vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù chñ yÕu b»ng viÖc gióp ®ì c¸c ®¬ng 

sù vÒ nhËn thøc ph¸p luËt ®Ó ®¬ng sù cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt c¸c 
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quyÒn vµ nghÜa vô tè tông, ®Ó ®¬ng sù cã thÓ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña 

m×nh. 

2.2.3.7. §Ò nghÞ tßa ¸n ph¶i x¸c minh, thu thËp chøng cø cña vô ¸n mµ tù 

m×nh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc hoÆc ®Ò nghÞ tßa ¸n triÖu tËp thªm ngêi lµm 

chøng, trng cÇu gi¸m ®Þnh, ®Þnh gi¸ khiÕu n¹i víi viÖn kiÓm s¸t vÒ nh÷ng chøng 

cø mµ tßa ¸n ®· x¸c minh, thu thËp do ®¬ng sù kh¸c yªu cÇu 

VÒ nguyªn t¾c, ®¬ng sù ph¶i cã nghÜa vô cung cÊp chøng cø vµ chøng 

minh ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Nhng kh«ng ph¶i trong 

mäi trêng hîp ®¬ng sù ®Òu cã thÓ tù m×nh thu thËp chøng cø ®Ó chøng minh 

cho yªu cÇu cña m×nh tríc tßa ¸n. V× vËy, trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng thÓ 

tù m×nh thu thËp ®îc chøng cø th× cã quyÒn yªu cÇu tßa ¸n x¸c minh, thu thËp 

chøng cø hoÆc cã quyÒn ®Ò nghÞ tßa ¸n triÖu tËp thªm ngêi lµm chøng, trng cÇu 

gi¸m ®Þnh, ®Þnh gi¸. §¬ng sù ®Ò nghÞ toµ ¸n tiÕn hµnh x¸c minh, thu thËp chøng 

cø ph¶i lµm ®¬n, cã ch÷ ký cña ®¬ng sù hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ®¬ng sù vµ 

ph¶i ghi râ rµng cô thÓ vÊn ®Ò chøng minh chøng cø cÇn thu thËp (chø kh«ng 

®îc ghi lµ chøng cø cã liªn quan), lý do v× sao tù m×nh kh«ng thÓ x¸c minh, thu 

thËp ®îc; hä, tªn, ®Þa chØ cña c¸ nh©n, tªn ®Þa chØ cña c¬ quan tæ chøc ®ang qu¶n 

lý, lu gi÷ chøng cø cÇn thu thËp. §¬n ®Ò nghÞ x¸c minh, thu thËp chøng cø cña 

®¬ng sù ph¶i ®îc lu vµo hå s¬ vô ¸n. Tßa ¸n chØ chÊp nhËn vµ tiÕn hµnh x¸c 

minh, thu thËp nh÷ng chøng cø cã ý nghÜa cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n vµ theo yªu 

cÇu cô thÓ cña ®¬ng sù khi cã c¨n cø cho ®Ó x¸c ®Þnh ®¬ng sù kh«ng thÓ tù 

m×nh thùc hiÖn ®îc viÖc x¸c minh, thu thËp chøng cø ®ã. MÆt kh¸c, ®Ó b¶o ®¶m 

quyÒn lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù trong trêng hîp tßa ¸n 

®· x¸c minh, thu thËp chøng cø do ®¬ng sù kh¸c yªu cÇu mµ cã ®¬ng sù kh«ng 

®ång ý th× ®¬ng sù cã quyÒn khiÕu n¹i víi VKS ®Ó VKS tiÕn hµnh kiÓm s¸t ho¹t 

®éng x¸c minh, thu thËp chøng cø cña tßa ¸n. 
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2.2.3.8. §îc biÕt vµ ghi chÐp, sao chôp tµi liÖu, chøng cø do c¸c ®¬ng sù 

kh¸c xuÊt tr×nh hoÆc do tßa ¸n thu thËp 

§Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬ng sù cã thÓ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých 

hîp ph¸p cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt, ph¸p luËt tè tông d©n sù quy ®Þnh ®¬ng sù 

cã quyÒn ®îc biÕt, ghi chÐp, sao chôp c¸c tµi liÖu, chøng cø do c¸c ®¬ng sù 

kh¸c xuÊt tr×nh cho tßa ¸n hoÆc do tßa ¸n thu thËp v× nã liªn quan ®Õn ®¬ng sù, 

vµ v× vËy ®¬ng sù cÇn ph¶i ®îc biÕt nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn m×nh ®Ó chñ 

®éng trong viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh.  

§¬ng sù cã thÓ ®Õn tßa ¸n vµ tßa ¸n ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®îc ®äc 

hå s¬ vô ¸n, ghi chÐp, sao chôp c¸c tµi liÖu, chøng cø cã trong hå s¬. §¬ng sù 

chØ ®îc yªu cÇu ghi chÐp sao chôp tµi liÖu chøng cø cã trong hå s¬ vô ¸n tríc 

khi tßa ¸n më phiªn tßa xÐt xö. Khi cã yªu cÇu ghi chÐp sao chôp tµi liÖu chøng 

cø, th× hä ph¶i lµm ®¬n göi tßa ¸n cã thÈm quyÒn, nÕu ®¬ng sù sù lµ ngêi 

kh«ng biÕt ch÷ th× tßa ¸n lËp biªn b¶n ghi râ yªu cÇu cña hä vµ ph¶i cã ®iÓm chØ 

x¸c nhËn. §¬n hoÆc v¨n b¶n yªu cÇu ph¶i ghi cô thÓ tªn c¸c tµi liÖu, chøng cø 

cÇn ghi chÐp sao chôp. ViÖc ghi chÐp, sao chôp ph¶i ®îc thùc hiÖn t¹i trô së cña 

tßa ¸n díi sù gi¸m s¸t cña c¸n bé tßa ¸n vµ ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt vÒ b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc, bÝ mËt nghÒ nghiÖp, bÝ mËt kinh doanh, bÝ mËt 

®êi t. 

Quy ®Þnh nµy cña BLTTDS ViÖt Nam còng t¬ng ®ång víi c¸c quy ®Þnh 

cña LuËt TTDS Ph¸p: quyÒn ®îc biÕt chøng cø cho bªn ®¬ng sù kia cung cÊp 

(®iÒu 15). 

LuËt TTDS NhËt B¶n cã sù kh¸c biÖt khi trao cho ®¬ng sù mét sè quyÒn 

n¨ng ®Æc biÖt nh: quyÒn yªu cÇu h¹n chÕ ®äc hå s¬ vô kiÖn. Quy ®Þnh nµy nh»m 

b¶o vÖ bÝ mËt ®êi t cho ®¬ng sù khi ®¬ng sù cã lý do chÝnh ®¸ng vµ cung cÊp 

®îc c¸c c¬ së ®¶m b¶o cho yªu cÇu cña m×nh vµ Tßa ¸n sÏ xem xÐt. Kh«ng ph¶i 

bÊt cø yªu cÇu ®Ò nghÞ h¹n chÕ ®äc hå s¬ nµo ®Òu ®îc Tßa ¸n chÊp thuËn mµ 
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ph¶i cã c¨n cø râ rµng r»ng viÖc c«ng bè hå s¬ sÏ ¶nh hëng ®Õn quyÒn vµ lîi Ých 

chÝnh ®¸ng cña ®¬ng sù. §©y còng lµ mét quy ®Þnh cã u ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ cÇn 

®îc xem xÐt vµ ¸p dông t¹i ViÖt Nam. 

2.2.4. QuyÒn, nghÜa vô cña ®¬ng sù trong giai ®o¹n xÐt l¹i b¶n ¸n, 

quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt, giai ®o¹n thi hµnh ¸n 

2.2.4.1. §îc cÊp trÝch lôc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n 

Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬ng sù biÕt ®îc kÕt qu¶ gi¶i quyÕt cña Tßa 

¸n trong c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®Ó hä cã thÓ thùc hiÖn quyÒn kh¸ng 

c¸o cña m×nh ®èi víi b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm cha cã hiÖu lùc ph¸p luËt hoÆc 

®Ó cho ®¬ng sù cã c¬ së yªu cÇu thi hµnh ¸n ®¬ng sù cã quyÒn ®îc cÊp trÝch 

lôc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh, BLTTDS ®· quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp trÝch lôc b¶n ¸n, quyÕt 

®Þnh lµ tr¸ch nhiÖm cña Tßa ¸n ®· gi¶i quyÕt vô ¸n ®ã. Kho¶n 1, §iÒu 241 

BLTTDS quy ®Þnh: “Trong thêi h³n ba ng¯y l¯m viÖc kÓ tô ng¯y kÕt thòc phiªn 

tßa, c²c ®¬ng sø, c¬ quan, tæ ch÷c khëi kiÖn ®îc Tßa ²n cÊp trÝch lóc b°n ²n”. 

2.2.4.2. Kh¸ng c¸o, khiÕu n¹i b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n theo quy ®Þnh 

cña BLTTDS 

§¬ng sù lµ c¸ nh©n, c¬ quan tæ chøc mµ quyÒn, lîi Ých c¸c chñ thÓ nµy 

phô thuéc vµo viÖc tßa ¸n gi¶i quyÕt vô viÖc. §Ó b¶o ®¶m cho tßa ¸n gi¶i quyÕt 

®óng ®¾n vô ¸n ®ång thêi b¶o ®¶m cho ®¬ng sù b¶o vÖ ®îc quyÒn vµ lîi Ých 

hîp ph¸p cña m×nh tríc tßa ¸n, th× tßa ¸n ph¶i thùc hiÖn hai cÊp xÐt xö. §©y 

chÝnh lµ nguyªn t¾c cña bé luËt tè tông d©n sù (®iÒu 17 BLTTDS), theo ®ã b¶n 

¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm cña tßa ¸n cã thÓ bÞ kh¸ng ¸n, kh¸ng nghÞ theo thñ tôc 

nÕu b¶n quyÕt ®Þnh s¬ thÈm bÞ kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ th× tßa ¸n cÊp phóc thÈm 

xÐt xö l¹i. 

§¬ng sù thùc hiÖn quyÒn kh¸ng c¸o, tøc lµ thÓ hiÖn sù ph¶n ®èi ®Ó chèng 

l¹i b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n cÊp s¬ thÈm cha cã hiÖu lùc ®Ó tõ ®ã yªu cÇu 

tßa ¸n cÊp trªn xÐt xö l¹i vô ¸n ®ã, bëi v× hä cho r»ng viÖc ra b¶n ¸n quyÕt ®Þnh 
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cña tßa ¸n cÊp s¬ thÈm lµ cha b¶o ®¶m ®óng ®¾n, cha b¶o vÖ ®îc quyÒn vµ lîi 

Ých cña hä. 

ViÖc ®¬ng sù thùc hiÖn quyÒn kh¸ng c¸o chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tßa ¸n cÊp 

phóc thÈm tiÕn hµnh xÐt xö phóc thÈm, gãp phÇn b¶o ®¶m cho c¸c ®¬ng sù cã 

®iÒu kiÖn b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Khi thùc hiÖn quyÒn kh¸ng 

c¸o ®¬ng sù ph¶i tu©n thñ ®Çy c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù. ®¬ng 

sù cã quyÒn kh¸ng c¸o nhng mçi ®¬ng sù chØ cã quyÒn kh¸ng c¸o vÒ phÇn b¶n 

¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm hoÆc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm cã liªn quan ®Õn quyÒn, 

nghÜa vô cña c¸c ®¬ng sù ®ã, cßn nh÷ng phÇn b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh kh«ng cã liªn 

quan ®Õn quyÒn nghÜa vô cña m×nh th× ®¬ng sù kh«ng cã quyÒn kh¸ng c¸o. 

§¬ng sù còng chØ kh¸ng c¸o trong thêi h¹n do ph¸p luËt quy ®Þnh. Theo quy 

®Þnh t³i ®iÒu 245 BLTTDS th× “thêi h³n kh²ng c²o b°n ²n s¬ thÈm l¯ 15 ng¯y kÓ 

tõ ngµy tuyªn ¸n ®èi víi ®¬ng sù kh«ng cã mÆt t¹i phiªn tßa, thêi h¹n kh¸ng c¸o 

tÝnh tõ ngµy b¶n ¸n ®îc giao cho hoÆc ®îc niªm yÕt. 

Thêi h¹n kh¸ng c¸o ®èi víi quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ viÖc gi¶i 

quyÕt  vô ¸n d©n sù cña tßa ¸n cÊp s¬ thÈm lµ “7 ngµy kÓ tõ ngµy ®¬ng sù nhËn 

®îc quyÕt ®Þnh”. 

Nh vËy, nÕu kh¸ng c¸o ngoµi thêi h¹n ph¸p luËt quy ®Þnh lµ kh¸ng c¸o 

qu¸ h¹n. VÒ nguyªn t¾c, kh¸ng c¸o qu¸ h¹n lµ kh«ng hîp lÖ, trõ trêng hîp 

kh¸ng c¸o qu¸ h¹n cña ®¬ng sù lµ do gÆp trë ng¹i kh¸ch quan hoÆc cã lý do 

chÝnh ®¸ng kh¸c mµ ®îc tßa ¸n cÊp phóc thÈm chÊp nhËn th× míi ®îc coi lµ 

kh¸ng c¸o hîp lÖ. 

Ngoµi ra, ®¬ng sù kh¸ng c¸o cßn ph¶i thùc hiÖn viÖc kh¸ng c¸o b»ng mét 

®¬n kh¸ng c¸o. §¬n kh¸ng c¸o ph¶i nªu ®îc c¸c néi dung chÝnh theo quy ®Þnh 

t¹i ®iÒu 244 BLTTDS, ®ång thêi ®¬ng sù thùc hiÖn quyÒn kh¸ng c¸o còng ph¶i 

thùc hiÖn nghÜa vô nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù phóc thÈm theo quy ®Þnh cña 

ph¸p luËt th× kh¸ng c¸o mµ ®¬ng sù thùc hiÖn míi ®îc coi lµ hîp lÖ. 
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Bªn c¹nh viÖc ®¬ng sù cã quyÒn kh¸ng c¸o ®èi víi c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh 

tßa ¸n th× trong nh÷ng trêng hîp kh¸c ®¬ng sù còng cã quyÒn ph¶n ®èi, thÓ 

hiÖn kh«ng ®ång ý cña m×nh ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n b»ng viÖc thùc 

hiÖn qua khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt kh«ng theo 

nguyªn t¾c thÓ hiÖn chÕ ®é hai cÊp xÐt xö lµ thñ tôc ®Æc biÖt. Ch¼ng h¹n, theo 

quy ®Þnh t¹i ®iÒu 124. BLTTDS: “®¬ng sø cã quyÒn khiÕu n³i... víi ch¸nh ¸n tßa 

¸n ®ang gi¶i quyÕt vô ¸n vÒ quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi huû bá biÖn ph¸p khÈn 

cÊp t¹m thêi hoÆc viÖc trêng hîp thÈm ph¸n kh«ng ra quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay 

®æi huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. Thêi h¹n khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ lµ 3 ngµy 

lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p 

khÈn cÊp t¹m thêi hoÆc tr¶ lêi cña thÈm ph¸n vÒ viÖc kh«ng ra quyÕt ®Þnh thay 

®æi, huû bà biÖn ph²p khÈn cÊp t³m thêi”. 

2.2.4.3. Ph¸t hiÖn vµ th«ng b¸o cho ngêi cã thÈm quyÒn kh¸ng nghÞ c¨n 

cø ®Ó kh¸ng nghÞ theo thñ tôc gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm b¸n ¸n, quyÕt ®Þnh cña 

Tßa ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt 

VÒ nguyªn t¾c, b¶n ¸n quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt ph¶i 

®îc thi hµnh vµ ®îc mäi c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc t«n träng vµ nghiªm chØnh 

chÊp hµnh. Tuy nhiªn, nÕu b¶n ¸n quyÕt ®Þnh ®· hiÖu lùc ph¸p luËt kh«ng ®óng, 

kh«ng kh¸ch quan th× ®¬ng nhiªn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù trong 

vô ¸n sÏ bÞ x©m ph¹m. Do ®ã, ®¬ng sù  võa cã quyÒn còng nh võa cã nghÜa vô 

th«ng b¸o nh÷ng c¨n cø cho ngêi cã thÈm quyÒn kh¸ng nghÞ theo thñ tôc gi¸m 

®èc thÈm, t¸i thÈm. Gäi lµ quyÒn v× ®©y cã thÓ lµ c¬ së cho c¸c chñ thÓ b¶o vÖ 

quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cha ®îc xÐt xö c«ng b»ng theo c¸c tr×nh tù tè tông 

tríc. Nhng ®©y còng lµ nghÜa vô cña mét c«ng d©n khi ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, 

vi ph¹m cÇn ph¶i th«ng b¸o cho ngêi cã thÈm quyÒn ®Ó ®¶m b¶o HiÕn ph¸p vµ 

ph¸p luËt cÇn ®îc thi hµnh nghiªm minh. 

§Ó b¶o ®¶m cho c¸c ®¬ng sù thùc hiÖn ®îc quyÒn nµy ®ßi hái c¸c c¬ 

quan tiÕn hµnh tè tông, ®Æc biÖt lµ Tßa ¸n nh©n d©n ph¶i xem xÐt vµ xö lý kÞp 
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thêi trong trêng hîp sau khi Tßa ¸n ra b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc, nhng 

®¬ng sù vÉn cã yªu cÇu khiÕu n¹i xem xÐt l¹i viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Tõ ®ã cã 

biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi nh»m b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ®¬ng 

sù. 

2.2.4.4. ChÊp hµnh nghiªm chØnh b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®· cã 

hiÖu lùc ph¸p luËt 

VÒ nguyªn t¾c, b¶n ¸n quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt ph¶i 

®îc thi hµnh vµ ®îc mäi c«ng d©n, c¬ quan, tæ chøc t«n träng. C¸ nh©n, c¬ 

quan, tæ chøc cã nghÜa vô chÊp hµnh b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n (§iÒu 19 

BLTTDS). Khi b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt, c¸c quyÒn vµ 

nghÜa vô cña ®¬ng sù ®· ®îc x¸c ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho 

c¸c quyÒn vµ nghÜa vô nµy ®îc thi hµnh, c¸c ®¬ng sù ph¶i nghiªm chØnh thùc 

hiÖn c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc cña Tßa ¸n. 

Tãm l¹i, ph¸p luËt tè tông d©n sù hiÖn hµnh ®· quy ®Þnh t¬ng ®èi ®Çy ®ñ, 

chi tiÕt c¸c quyÒn vµ nghÜa vô tè tông cña ®¬ng sù trong vô ¸n d©n sù. C¸c quy 

®Þnh nµy ®· kh¾c phôc ®îc nh÷ng khiÕm khuyÕt trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt tè 

tông d©n sù tríc ®©y. ViÖc quy ®Þnh cô thÓ, chi tiÕt tõng quyÒn, nghÜa vô tè tông 

trong BLTTDS lµ c¬ së ph¸p lý b¶o ®¶m cho c¸c ®¬ng sù cã thÓ thùc hiÖn ®îc 

®Çy ®ñ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh, ®ång thêi h¹n chÕ viÖc c¸c c¬ quan tiÕn 

hµnh tè tông, ngêi tiÕn hµnh tè tông, ngêi tham gia tè tông, ngêi liªn quan 

x©m ph¹m viÖc thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô tè tông cña ®¬ng sù. 

Ngoµi c¸c quyÒn nghÜa vô chung ®îc BLTTDS quy ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c 

®¬ng sù, xuÊt ph¸t tõ ®Æc thï tõng lo¹i ®¬ng sù mµ BLTTDS cßn quy ®Þnh 

nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô riªng, t¬ng øng víi tõng lo¹i ®¬ng sù cô thÓ. 

2.3. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nguyªn ®¬n 

Kh¸c víi ®¬ng sù kh¸c, nguyªn ®¬n tham gia vµo qu¸ tr×nh tè tông mang 

tÝnh chñ ®éng h¬n, trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù, ho¹t ®éng tè tông cña 
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nguyªn ®¬n cã thÓ lµm ph¸t sinh thay ®æi ho¹c ®×nh chØ tè tông. Do ®ã, ngoµi 

nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô chung cña c¸c ®¬ng sù nguyªn ®¬n cßn cã c¸c quyÒn, 

nghÜa vô riªng do BLTTDS quy ®Þnh: 

- Rót mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu khëi kiÖn, thay ®æi néi dung yªu cÇu 

khëi kiÖn. 

Trong tè tông d©n sù, quyÒn tù ®Þnh ®o¹t lµ quyÒn ®Æc biÖt quan träng cña 

®¬ng sù, quyÒn nµy ®· ®îc ghi nhËn thµnh mét nguyªn t¾c cña LuËt Tè tông 

d©n sù (§iÒu 5 BLTTDS). Trªn c¬ së quyÒn tù ®Þnh ®o¹t, ®¬ng sù cã quyÒn tù 

quyÕt ®Þnh vÒ quyÒn vµ lîi Ých cña m×nh vµ lùa chän c¸c biÖn ph¸p ph¸p lý thÝch 

hîp ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých ®ã. 

Nguyªn ®¬n khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu cÇu Tßa ¸n nh©n d©n b¶o vÖ c¸c 

quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh ®ang bÞ vi ph¹m hoÆc tranh chÊp lµ biÓu hiÖn 

®Çu tiªn cña quyÒn tù ®Þnh ®o¹t cña ®¬ng sù. Khi khëi kiÖn nguyªn ®¬n cã 

quyÒn tù quyÕt ®Þnh viÖc ®a ra yªu cÇu khëi kiÖn cña m×nh, viÖc ®a ra yªu cÇu 

nhiÒu hay Ýt, yªu cÇu gi¶i quyÕt mét hay nhiÒu quan hÖ ph¸p luËt tranh chÊp lµ do 

®¬ng sù tù quyÕt ®Þnh nhng ph¶i trong ph¹m vi khëi kiÖn do ph¸p luËt tè tông 

quy ®Þnh. 

Ph¹m vi khëi kiÖn chÝnh lµ giíi h¹n nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ khëi kiÖn ®Ó yªu 

cÇu gi¶i quyÕt vô ¸n. Theo §iÒu 136 BLTTDS th× ph¹m vi khëi kiÖn ®îc x¸c 

®Þnh nh sau: 

+ C¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã thÓ khëi kiÖn mét hoÆc nhiÒu c¸ nh©n, c¬ 

quan, tæ chøc kh¸c vÒ mét quan hÖ ph¸p luËt hoÆc nhiÒu quan hÖ ph¸p luËt cã 

liªn quan víi nhau ®Ó gi¶i quyÕt trong cïng vô ¸n; 

+ NhiÒu c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã thÓ cïng khëi kiÖn mét c¸ nh©n, mét 

c¬ quan, mét tæ chøc kh¸c nhau vÒ mét quan hÖ ph¸p luËt hoÆc nhiÒu quan hÖ 

ph¸p luËt cã liªn quan víi nhau ®Ó gi¶i quyÕt trong cïng mét vô ¸n; 
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+ C¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn do Bé luËt nµy quy ®Þnh cã thÓ 

khëi kiÖn ®èi víi mét hoÆc nhiÒu c¸ nh©n, c¬ quan tæ chøc kh¸c vÒ mét quan hÖ 

ph¸p luËt hoÆc nhiÒu quan hÖ ph¸p luËt cã  liªn quan víi nhau trong cïng mét vô 

¸n; 

Nguyªn ®¬n khi ®a ra yªu cÇu khi khëi kiÖn th× sau ®ã còng cã quyÒn rót 

mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu khëi kiÖn, thay ®æi néi dung yªu cÇu khëi kiÖn. 

§©y chÝnh lµ biÓu hiÖn tiªp theo cña quyÒn tù ®Þnh ®o¹t cña ®¬ng sù. 

NÕu tríc phiªn tßa s¬ thÈm mµ nguyªn ®¬n rót mét phÇn hoÆc toµn bé 

yªu cÇu khëi kiÖn mét c¸ch tù nguyÖn kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc x· héi 

th× Tßa ¸n sÏ chÊp nhËn. Víi phÇn yªu cÇu mµ nguyªn ®¬n ®· rót, Tßa ¸n kh«ng 

ph¶i gi¶i quyÕt, mµ chØ gi¶i quyÕt yªu cÇu cßn l¹i cña nguyªn ®¬n. NÕu nguyªn 

®¬n rót toµn bé yªu cÇu khëi kiÖn (rót ®¬n khëi kiÖn) vµ ®îc Tßa ¸n chÊp nhËn 

th× Tßa ¸n sÏ ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n (®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 

192 (§iÒu 5 BLTTDS). NÕu nguyªn ®¬n tù nguyÖn thay ®æi néi dung yªu cÇu 

khëi kiÖn tríc phiªn tßa s¬ thÈm mµ yªu cÇu nµy vÉn n»m trong ph¹m vi khëi 

kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× Tßa ¸n ph¶i chÊp nhËn viÖc thay ®æi ®ã. 

T¹i phiªn tßa s¬ thÈm, khi Héi ®ång xÐt xö hái nguyªn ®¬n mµ nguyªn 

®¬n cã thay ®æi, bæ sung, rót mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu khëi kiÖn, theo quy 

®Þnh t¹i §iÒu 218 BLTTDS Héi ®ång xÐt xö sÏ ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt nh sau: 

+ Héi ®ång xÐt xö chÊp nhËn viÖc thay ®æi, bæ sung yªu cÇu cña ®¬ng sù 

(nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan) nÕu viÖc thay ®æi, bæ 

sung yªu cÇu cña hä kh«ng vît qu¸ ph¹m vi yªu cÇu khëi kiÖn ban ®Çu; 

+ Trong trêng hîp nguyªn ®¬n rót mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu khëi 

kiÖn vµ viÖc rót yªu cÇu cña hä lµ tù nguyÖn th× héi ®ång xÐt xö ph¶i chÊp nhËn 

vµ ®×nh chØ xÐt xö ®èi víi phÇn yªu cÇu hoÆc toµn bé yªu cÇu cña ®¬ng sù ®· 

rót; 
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Sau khi nguyªn ®¬n rót toµn bé yªu cÇu khëi kiÖn nhng bÞ ®¬n vÉn gi÷ 

nguyªn yªu cÇu ph¶n tè cña m×nh thÞ bÞ ®¬n trë thµnh nguyªn ®¬n vµ nguyªn ®¬n 

trë thµnh bÞ ®¬n. Cßn nÕu nguyªn ®¬n rót toµn bé yªu cÇu khëi kiÖn, bÞ ®¬n rót 

toµn bé yªu cÇu ph¶n tè, nhng ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan vÉn gi÷ 

yªu cÇu ®éc lËp cña m×nh th× ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trë thµnh 

nguyªn ®¬n, ngêi cã nghÜa vô víi yªu cÇu ®éc lËp trë thµnh bÞ ®¬n (§iÒu 219 

BLTTDS). 

Tríc khi më phiªn tßa hoÆc t¹i phiªn tßa phóc thÈm, nguyªn ®¬n rót ®¬n 

khëi kiÖn th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ph¶i hái bÞ ®¬n kh«ng ®ång ý, Héi ®ång 

xÐt xö phóc thÈm ph¶i hái xem bÞ ®¬n cã ®ång ý hay kh«ng vµ tuú tõng trêng 

hîp mµ gi¶i quyÕt. NÕu bÞ ®¬n kh«ng ®ång ý, Héi ®ång xÐt xö kh«ng chÊp nhËn 

viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n. NÕu bÞ ®¬n ®ång ý, th× Héi ®ång xÐt xö 

phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh huû b¶n ¸n s¬ thÈm vô ¸n d©n sù vµ ®×nh chØ viÖc gi¶i 

quyÕt vô ¸n, c¸c ®¬ng sù vÉn ph¶i chÞu ¸n phÝ s¬ thÈm theo quyÕt ®Þnh cña Tßa 

¸n cÊp s¬ thÈm vµ ph¶i chÞu mét nöa ¸n phÝ phóc thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt. Trêng hîp Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i 

quyÕt vô ¸n th× nguyªn ®¬n cã quyÒn khëi kiÖn l¹i vô ¸n nÕu thêi hiÖu khëi kiÖn 

vô ¸n vÉn cßn. 

Tuy nhiªn, khi xö lý trêng hîp nguyªn ®¬n khëi kiÖn, tríc hoÆc t¹i 

phiªn tßa phóc thÈm Héi ®ång xÐt xö cÇn lu ý: 

+ Héi ®ång xÐt xõ ®± tuyªn huû b°n ²n s¬ thÈm, th× viÖc “c²c ®¬ng sø 

ph°i chÞu ²n phÝ theo quyÕt ®Þnh cða tßa ²n cÊp s¬ thÈm” ®îc hiÓu l¯ trong 

quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n cã quyÕt ®Þnh vÒ ¸n phÝ s¬ thÈm ®óng 

nh quyÕt ®Þnh vÒ ¸n phÝ s¬ thÈm cña Tßa ¸n cÊp ¬ thÈm. 

+  Trong trêng hîp nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn tríc khi më phiªn tßa 

phóc thÈm th× ph¶i cã v¨n b¶n cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x· phêng n¬i 

nguyªn ®¬n c tró. Trêng hîp nµy mÆc dï viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn 
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®¬n ®îc thùc hiÖn tríc phiªn tßa phóc thÈm, nhng Tßa ¸n cÊp phóc thÈm vÉn 

ph¶i më phiªn tßa phóc thÈm víi mét Héi ®ång xÐt xö gåm ba thÈm ph¸n ®Ó xem 

xÐt. 

+ Trong trêng hîp nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn vµ ®îc bÞ ®¬n ®ång ý, 

nhng trong vô ¸n ®ã cßn cã ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu 

®éc lËp ®· nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ s¬ thÈm th× Tßa ¸n cÊp phóc thÈm ®×nh chØ 

gi¶i quyÕt vô ¸n ®èi víi yªu cÇu khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n, nhng vÉn ph¶i gi¶i 

quyÕt yªu cÇu ®éc lËp cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. Bëi v×, theo 

quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 61 BLTTDS th× ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô cña 

nguyªn ®¬n; 

+ Trêng hîp nguyªn ®¬n khëi kiÖn l¹i vô ¸n, th× thêi gian Tßa ¸n c¸c cÊp 

gi¶i quyÕt vô ¸n tríc ®ã kh«ng ®îc trõ vµo thêi hiÖu khëi kiÖn. 

- §Ò nghÞ Tßa ¸n ®a ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan tham gia tè 

tông 

Trong vô ¸n d©n sù, ®¬ng sù kh«ng chØ bao gåm nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n mµ 

gåm c¶ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn 

quan khëi kiÖn còng kh«ng bÞ kiÖn, hä tham gia vµo vô ¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi 

Ých hîp ph¸p cña m×nh. V× vËy, ®Ó viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n ®îc toµn diÖn, kÞp thêi, 

®óng ®¾n ®ßi hái tÊt c¶ c¸c ®¬ng sù ®Òu ph¶i ®îc tham gia tè tông. Tßa ¸n cã 

thÓ tù m×nh triÖu tËp hoÆc theo ®Ò nghÞ cña nguyªn ®¬n Tßa ¸n ®a ngêi cã 

quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan vµo tham gia tè tông. 

- §Ò nghÞ Tßa ¸n t¹m ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n 

T¹m ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù lµ viÖc Tßa ¸n t¹m ngõng viÖc 

gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù khi ph¸t hiÖn ra mét trong c¸c c¨n cø mµ ph¸p luËt quy 

®Þnh viÖc t¹m ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n lµ mét b¶o ®¶m ®Ó c¸c ®¬ng sù cã thÓ 

thùc hiÖn tèt nhÊt c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh tè tông, 

nguyªn ®¬n cã quyÒn ®Ò nghÞ Tßa ¸n t¹m ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Tuú 
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tõng trêng hîp, nÕu xÐt thÊy yªu cÇu lµ chÝnh ®¸ng vµ cã c¨n cø ph¸p luËt th× 

Tßa ¸n ra quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù. 

2.4. QuyÒn, nghÜa vô cña bÞ ®¬n 

BÞ ®¬n còng lµ mét trong c¸c ®¬ng sù, v× vËy bÞ ®¬n còng cã ®Çy ®ñ c¸c 

quyÒn vµ nghÜa chung cña ®¬ng sù theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 58 BLTTDS. Tuy 

nhiªn, kh¸c víi nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n tham gia vµo qu¸ tr×nh tè tông mét c¸ch bÞ 

®éng, viÖc tham gia tè tông cña hä lµ theo yªu cÇu cña nguyªn ®¬n hoÆc ngêi 

khëi kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. V× vËy, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho bÞ ®¬n cã sù 

b×nh ®¼ng vÒ quyÒn, nghÜa vô víi nguyªn ®¬n ph¸p luËt tè tông d©n sù hiÖn hµnh 

quy ®Þnh bÞ ®¬n cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau: 

- §îc Tßa ¸n th«ng b¸o vÒ viÖc bÞ kiÖn 

Do bÞ ®¬n  lµ ngêi bÞ ®éng khi tham gia vµo qu¸ tr×nh tè tông, hä cã thÓ 

kh«ng biÕt vÒ viÖc ®· bÞ kiÖn. Do vËy, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho bÞ ®¬n cã 

thÓ chuÈn bÞ chøng cø, tµi liÖu ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh, 

®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó bÞ ®¬n tham gia vµo qu¸ tr×nh tè tông, th× bÞ ®¬n ph¶i 

®îc Tßa ¸n th«ng b¸o vÒ viÖc bÞ kiÖn. 

- Th«ng qua viÖc tham gia vµo qu¸ tr×nh tè tông, cïng víi ho¹t ®éng cung 

cÊp chøng cø vµo chøng minh, bÞ ®¬n cã quyÒn chÊp nhËn mét phÇn hoÆc toµn bé 

yªu cÇu cña nguyªn ®¬n hoÆc b¸c bá toµn bé yªu cÇu cña nguyªn ®¬n. 

§Ó b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng gi÷a bÞ ®¬n víi nguyªn ®¬n, ph¸p luËt tè tông 

d©n sù hiÖn hµnh cßn quy ®Þnh bÞ ®¬n cã quyÒn ®a ra yªu cÇu ph¶n tè ®èi víi 

nguyªn ®¬n nÕu cã liªn quan ®Õn yªu cÇu cña nguyªn ®¬n hoÆc ®Ò nghÞ ®èi trõ 

nghÜa vô. Yªu cÇu ph¶n tè cña bÞ ®¬n ®èi víi nguyªn ®¬n ®îc chÊp nhËn khi cã 

mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 

+ Yªu cÇu ph¶n tè ®Ó bï trõ nghÜa vô víi yªu cÇu cña nguyªn ®¬n; 
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+ Yªu cÇu ph¶n tè ®îc chÊp nhËn dÉn ®Õn lo¹i trõ viÖc chÊp nhËn mét 

phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu cña nguyªn ®¬n; 

+ Gi÷ nguyªn yªu cÇu ph¶n tè vµ yªu cÇu cña nguyªn ®¬n cã sù liªn quan 

víi nhau vµ nÕu ®îc gi¶i quyÕt trong cïng mét vô ¸n th× lµm cho viÖc gi¶i quyÕt 

®îc chÝnh x¸c vµ nhanh h¬n. 

- BÞ ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× Tßa 

¸n gi¶i quyÕt v¾ng mÆt bÞ ®¬n. 

VÒ nguyªn t¾c, c¸c ®¬ng sù ®Òu ph¶i cã mÆt khi Tßa ¸n triÖu tËp hîp lÖ. 

ViÖc tham gia vµo qu¸ tr×nh tè tông cña bÞ ®¬n mét mÆt gióp hä b¶o vÖ tèt nhÊt 

quyÒn vµ lîi Ých cña m×nh trong vô ¸n, mÆt kh¸c gióp cho Tßa ¸n gi¶i quyÕt 

nhanh chãng vµ ®óng ®¾n vô ¸n. NÕu bÞ ®¬n ®îc triÖu tËp hîp  lÖ ®Õn lÇn thø 

nhÊt mµ vÉn v¾ng mÆt cã lý do chÝnh ®¸ng th× Tßa ¸n ph¶i ho·n viÖc hßa gi¶i 

hoÆc phiªn tßa ®Ó triÖu tËp lÇn thø hai. NÕu bÞ ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn 

lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt, th× tuú tõng trêng hîp hä sÏ ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng 

hËu qu¶ ph¸p lý nhÊt ®Þnh. 

NÕu bÞ ®¬n ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai ®Ó tham gia hßa gi¶i mµ 

vÉn cè t×nh v¾ng mÆt th× Tßa ¸n coi nh ®ã lµ trêng hîp kh«ng tiÕn hµnh hßa 

gi¶i ®îc. Trêng hîp nµy Tßa ¸n ph¶i lËp biªn b¶n vÒ sù v¾ng mÆt cña bÞ ®¬n vµ 

quyÕt ®Þnh ®a vô ¸n ra xÐt xö (§iÒu 182 BLTTDS). 

NÕu bÞ ®¬n ®îc Tßa ¸n tiÕn hµnh xÐt xö v¾ng mÆt bÞ ®¬n (kho¶n 2 ®iÒu 

200 BLTTDS). 

Ngoµi ra nÕu bÞ ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn kh«ng 

cã mÆt t¹i Tßa ¸n hoÆc kh«ng cã mÆt t¹i phiªn tßa mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng 

th× tuú tõng trêng hîp cã thÓ bÞ Tßa ¸n ph¹t c¶nh c¸o, hoÆc ph¹t ph¹t tiÒn (§iÒu 

394 BLTTDS). 

Trong trêng hîp bÞ ®¬n kh¸ng c¸o b¶n ¸n s¬ thÈm mµ ®· ®îc Tßa ¸n cÊp 

phóc thÈm triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× Tßa ¸n cÊp phóc 
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thÈm ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ xÐt xö phóc thÈm vô phÇn vô ¸n cã kh¸ng c¸o cña bÞ 

®¬n (kho¶n 1 ®iÒu 266 BLTTDS). NÕu bÞ ®¬n kh«ng kh¸ng c¸o mµ ®îc Tßa ¸n 

cÊp phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ xÐt xö v¾ng mÆt bÞ ®¬n. 

2.5. QuyÒn, nghÜa vô cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan 

Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan còng lµ ®¬ng sù trong vô ¸n d©n 

sù, hä còng cã ®Çy ®ñ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô chung cña ®¬ng sù. Tuy nhiªn, tuú 

thuéc vµo tõng vÞ trÝ tè tông, hä lµ ngêi quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu 

®éc lËp hay tham gia tè tông víi bªn nguyªn ®¬n hoÆc bªn bÞ ®¬n hä còng cã 

nh÷ng quyÒn, nghÜa vô riªng. 

- QuyÒn, nghÜa vô cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu 

®éc lËp. 

QuyÒn, nghÜa vô cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu 

®éc lËp, yªu cÇu cña hä cã thÓ chèng l¹i c¶ nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n bëi v× hä cho r»ng 

mét phÇn tranh chÊp gi÷a nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n lµ thuéc vÒ hä chø kh«ng ph¶i lµ 

thuéc vÒ c¸c ®¬ng sù kh¸c trong vô ¸n. §Æc biÖt, víi yªu cÇu cña m×nh hä cã thÓ 

khëi kiÖn thµnh mét vô ¸n d©n sù ®éc lËp cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña nguyªn 

®¬n (kho¶n 2 §iÒu 61 BLTTDS). 

- QuyÒn, nghÜa vô cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan tham gia tè 

tông víi bªn nguyªn ®¬n hoÆc víi bªn bÞ ®¬n. 

ViÖc tham gia tè tông cña nh÷ng ngêi nµy vµo qu¸ tr×nh tè tông do kh«ng 

®éc lËp vÒ lîi Ých mµ lîi Ých cña hä lu«n g¾n liÒn víi mét bªn nguyªn ®¬n hay bÞ 

®¬n trong vô ¸n d©n sù. V× vËy, hä kh«ng thÓ mét m×nh tham gia tè tông mµ bao 

giê còng ph¶i tham gia tè tông cïng víi bªn nguyªn ®¬n hoÆc cïng víi bªn bÞ 

®¬n. 

Trong trêng hîp ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan tham gia tè tông 

víi bªn nguyªn ®¬n hoÆc chØ cã quyÒn lîi th× hä sÏ cïng víi nguyªn ®¬n ®Ó 
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chèng l¹i bÞ ®¬n ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých cña m×nh. Trêng hîp nµy hä cã c¸c 

quyÒn vµ nghÜa vô cña nguyªn ®¬n (kho¶n 3 ®iÒu 61 BLTTDS). 

Trong trêng hîp ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan tham gia tè tông 

víi bªn nguyªn bÞ ®¬n hoÆc chØ cã cã nghÜa vô th× hä còng cïng víi bÞ ®¬n ®Ó 

chèng l¹i nguyªn ®¬n ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých cña m×nh. Trong trêng hîp nµy 

hä cã c¸c quyÒn, nghÜa vô cña bÞ ®¬n (kho¶n 4 ®iÒu 61 BLTTDS). 

Nh vËy, cã thÓ thÊy ph¸p luËt tè tông d©n sù hiÖn hµnh bªn c¹nh quy ®Þnh 

nh÷ng quyÒn lîi vµ nghÜa vô tè tông chung cña ®¬ng sù, th× ë mçi mét vÞ trÝ tè 

tông kh¸c nhau c¸c ®¬ng sù còng cã nh÷ng quyÒn, nghÜa vô kh¸c nhau. §©y lµ 

sù b¶o ®¶m cho c¸c ®¬ng sù b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô tè tông d©n sù dï 

®¬ng sù ë t c¸ch tè tông kh¸c nhau, ®Ó hä tham gia tè tông víi t c¸ch g× th× 

còng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña 

m×nh tríc Tßa ¸n. 
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Ch¬ng 3: thùc tiÔn, yªu cÇu vµ ph¬ng híng hoµn 

thiÖn khung ph¸p lý vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù 

trong tè tông d©n sù 

3.1. Thùc tiÔn ¸p dông ph¸p luËt vÒ quyÒn cña ®¬ng sù trong TTDS 

MÆc dï BLTTDS lµ bé luËt ph¸p ®iÓn hãa ®Çu tiªn cña ViÖt Nam vÒ TTDS. 

Bé luËt ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕ thõa, ph¸t triÓn vµ ph¸p ®iÓn hãa c¸c quy 

®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù tríc ®©y vµ trªn c¬ së tæng kÕt kinh nghiÖm tõ 

thùc tiÔn xÐt xö vña tßa ¸n, ®ång thêi cã tham kh¶o, chän läc nh÷ng kinh nghiÖm 

cña níc ngoµi, Bé luËt vÉn cßn tån t¹i kh«ng Ýt bÊt cËp. 

 Bé luËt cã riªng mét ®iÒu (§iÒu 58 BLTTDS) tæng hîp quy ®Þnh vÒ quyÒn 

vµ nghÜa vô chung cña ®¬ng sù kh¸ chi tiÕt, cô thÓ b»ng viÖc liÖt kª tõng quyÒn 

vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù, nhng còng gièng nh h¹n chÕ cña quy ®Þnh cã tÝnh 

liÖt kª lµ kh«ng thÓ liÖt kª hÕt ®îc tÊt c¶ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô chung cña 

®¬ng sù. VÝ dô nh kh«ng quy ®Þnh ®¬ng sù cã quyÒn: Thay ®æi, bæ sung yªu 

cÇu, rót mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu; KhiÕu n¹i, tè c¸o vÒ nh÷ng viÖc lµm tr¸i 

ph¸p luËt cña ngêi tiÕn hµnh tè tông d©n sù; yªu cÇu hñy bá, thay ®æi, bæ sung 

¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, yªu cÇu toµ ¸n t¹m ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô 

¸n: yªu cÇu ho·n phiªn tßa v.v. 

Ngoµi viÖc thiÕu c¸c quy ®Þnh, mét sè quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù tuy 

®· ®îc quy ®Þnh nhng trong thùc tÕ ¸p dông c¸c quy ®Þnh ®ã cßn béc lé nh÷ng 

h¹n chÕ, bÊt cËp cÇn ph¶i cã nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ kÞp thêi ®Ó cã ph¬ng híng 

hoµn thiÖn. 

3.1.1. QuyÒn tranh tông cha ®îc ghi nhËn thµnh nguyªn t¾c c¬ b¶n 

HiÖn nay c¸c quy ®Þnh cña bé luËt TTDS ®· cã nh÷ng bíc tiÕn bé so víi 

c¸c Ph¸p lÖnh vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù, kinh tÕ, th¬ng m¹i tríc 

®©y lµ cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ tranh tông t¹i phiªn tßa nh:  
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Tõ ®iÒu 232 ®Õn ®iÒu 235 (môc 4- tranh luËn t¹i phiªn tßa) cã c¸c quy ®Þnh 

vÒ viÖc kh«ng ®îc h¹n chÕ thêi gian tranh luËn; tr×nh tù ph¸t biÓu khi tranh 

luËn.v.v. §iÒu 197 cã quy ®Þnh: B¶n ¸n chØ ®îc c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh tông 

v.v. Tuy nhiªn quyÒn tranh tông lµ mét quyÒn c¬ b¶n cña ®¬ng sù l¹i kh«ng 

®îc quy ®Þnh thµnh mét nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt TTDS. ViÖc ®a vµo c¸c 

quy ®Þnh vÒ tranh luËn l¹i phiªn tßa míi chØ thÓ hiÖn ®îc mét phÇn néi dung cña 

tranh tông v×: tranh tông kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ tranh luËn t¹i phiªn tßa cã sù 

tham gia cña c¸c bªn ®¬ng sù mµ cßn tån t¹i h×nh thøc tranh tông viÕt.    

Ngoµi ra tranh tông lµ mét qu¸ tr×nh b¾t ®Çu tõ khi cã yªu cÇu khëi kiÖn, 

khëi tè vµ kÕt thóc khi b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt, theo 

®ã c¸c ®¬ng sù tham gia tè tông ®îc ®a ra chøng cø, lý lÏ, c¨n cø ph¸p lý ®Ó 

chøng minh, biÖn luËn ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh tríc Tßa ¸n 

theo nh÷ng tr×nh tù, thñ tôc do ph¸p luËt TTDS quy ®Þnh.  Nh vËy nÕu chØ quy 

®Þnh tranh luËt t¹i phiªn tßa lµ cha ®ñ. CÇn ph¶i ghi nhËn quyÒn tranh tông mét 

c¸ch ®Çy ®ñ cho ®¬ng sù trong TTDS lµ mét trong c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña 

luËt TTDS. 

Kh¸c víi ViÖt Nam, nguyªn t¾c nµy ®Òu ®îc ghi nhËn trong ®iÒu kho¶n 

®éc lËp hoÆc lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n.  

T¹i ®iÒu 71, 72 cña BLTTDS Céng hßa Ph¸p cã kh¸i niÖm quyÒn biÖn hé 

vÒ néi dung. Theo ®ã biÖn hé vÒ néi dung lµ quyÒn b¸c bá yªu s¸ch cña ®èi 

ph¬ng trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu ®Æc biÖt lµ quyÒn biÖn hé vÒ 

néi dung cã thÓ ®îc ®a ra trong mäi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh tè tông. QuyÒn 

tham gia tranh luËn (®iÒu 30): §èi víi bªn bÞ kiÖn quyÒn tham gia tè tông lµ 

quyÒn ®îc tranh luËn vÒ c¨n cø cña yªu cÇu do bªn kia ®a ra. 

HoÆc ®iÒu 12 Bé luËt TTDS Trung Quèc: §Ó tù b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp 

ph¸p cña m×nh: “Khi toµ ¸n nh©n d©n xÐt xö c¸c vô ¸n d©n sù, ®¬ng sù cã quyÒn 

biÖn luËn”. 
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3.1.2. QuyÒn tham gia phiªn tßa cña ®¬ng sù cha ®îc ®¶m b¶o v× 

Tßa ¸n triÖu tËp thiÕu thµnh phÇn 

Trong thùc tÕ ®· ®îc TANDTC tæng kÕt th× viÖc bá sãt ngêi tham gia tè 

tông lµ mét trong nh÷ng sai lÇm nghiªm träng vµ diÔn ra phæ biÕt nhÊt trong c«ng 

t¸c xÐt xö t¹i c¸c Tßa ¸n ®Þa ph¬ng nªn Tßa ¸n cÊp trªn ph¶i hñy ¸n hoÆc kh¸ng 

nghÞ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt l¹i. C¸c sai lÇm 

thêng gÆp lµ viÖc Tßa ¸n ®· x¸c ®Þnh thiÕu bÞ ®¬n trong vô ¸n d©n sù hoÆc 

kh«ng triÖu tËp ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt 

vô ¸n.ViÖc bá sãt nµy mét mÆt vi ph¹m nghiªm träng thñ tôc tè tông, mét mÆt ®· 

vi ph¹m quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ®¬ng sù. 

§èi víi trêng hîp x¸c ®Þnh thiÕu bÞ ®¬n hoÆc ngêi cã nghÜa vô liªn quan 

th× Tßa ¸n ®· bá sãt ngêi cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô. Trêng hîp kh«ng 

triÖu tËp ngêi cã quyÒn lîi liªn quan th× Tßa ¸n ®· trùc tiÕp x©m ph¹m ®Õn 

quyÒn cña ®¬ng sù, ë ®©y lµ quyÒn cña ngêi cã quyÒn lîi liªn quan ®îc tham 

gia phiªn tßa, ®îc biÕt vµ ®a ra yªu cÇu liªn quan ®Õn quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña 

m×nh, vµ nãi réng h¬n lµ ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ. 

ViÖc bá sãt nµy mét phÇn do n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé Tßa ¸n, 

nhng mét phÇn còng do nhËn thøc h¹n chÕ cña c¸c ®¬ng sù tham gia vô viÖc. 

V× theo quy ®Þnh cña BLTTDS, trong trêng hîp Tßa ¸n kh«ng triÖu tËp th× 

®¬ng sù còng cã quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n triÖu tËp. Nhng b¶n th©n ®¬ng sù 

tham gia phiªn tßa còng kh«ng nhËn thøc ®îc thiÕu ai vµ ai cÇn ph¶i tham gia. 

C¸ biÖt cã trêng hîp ®¬ng sù ®Ò nghÞ Tßa ¸n triÖu tËp thªm bÞ ®¬n hoÆc ngêi 

cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan nhng ThÈm ph¸n còng kh«ng x¸c ®Þnh ®óng 

thµnh phÇn, dÉn ®Õn viÖc tõ chèi ®Ò nghÞ cña ®¬ng sù. 

Hai vÝ dô sau ®©y lµ nh÷ng trêng hîp phæ biÕn thêng x¶y ra khi Tßa ¸n 

x¸c ®Þnh thiÕu bÞ ®¬n hoÆc kh«ng triÖu tËp ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan 
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trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n dÉn ®Õn vi ph¹m thñ tôc tè tông, vi ph¹m quyÒn 

tham gia phiªn tßa cña c¸c ®¬ng sù. 

Tranh chÊp vÒ hîp ®ång vay gi÷a nguyªn ®¬n lµ chÞ H»ng vµ bÞ ®¬n lµ anh 

HiÖp, chÞ H¹nh. 

Néi dung vô ¸n: Ngµy 26/5/2000 anh HiÖp, chÞ H¹nh cïng ký vµo “tê thÕ 

chÊp” nhµ ®Êt ®Ó vay chÞ H»ng 50.000.000®, thêi h¹n ba n¨m, l·i suÊt 2%/th¸ng, 

tê thÕ chÊp cã x¸c nhËn cña trëng Êp vµ UBND x·. 

§Õn ngµy 05/6/2000 anh HiÖp ký biªn nhËn tiÒn víi chÞ H»ng vay 

50.000.000®. Sau khi vay anh HiÖp, chÞ H¹nh míi tr¶ ®îc ba th¸ng l·i theo tháa 

thuËn vµ kh«ng tr¶ n÷a. HÕt thêi h¹n vay anh HiÖp kh«ng tr¶ tiÒn vay gèc vµ l·i 

cho chÞ H»ng. ChÞ H»ng ®· khëi kiÖn ®ßi. 

Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n trªn, c¶ Tßa ¸n cÊp s¬ thÈm vµ Tßa ¸n cÊp phóc 

thÈm ®Òu x¸c ®Þnh anh HiÖp lµ bÞ ®¬n vµ buéc anh HiÖp ph¶i tr¶ nî lµ kh«ng tháa 

®¸ng, kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho chÞ H»ng khi thi hµnh ¸n. Bëi v×, c¨n cø giÊy 

thÕ chÊp, chÞ H¹nh cïng anh HiÖp ký ®Ó vay chÞ h»ng 50.000.000®. Nh vËy, anh 

HiÖp, chÞ H¹nh cïng thèng nhÊt vay tiÒn cña chÞ H»ng ®Ó chi tiªu chung trong 

gia ®×nh, th× chÞ H»ng ph¶i cïng víi anh HiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ nî cho chÞ 

H»ng vµ tßa ¸n ph¶i ®a chÞ H¹nh tham gia tè tông víi t c¸ch bÞ ®¬n vµ buéc 

anh HiÖp chÞ H¹nh cïng tr¶ nî cho chÞ H»ng míi ®óng. 

o Tßa ¸n ®· kh«ng triÖu tËp ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan 

trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n 

VÝ dô: Tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt gi÷a nguyªn ®¬n lµ bµ Sãt vµ bÞ ®¬n 

lµ anh ChiÕn. 

Néi dung vô viÖc: N¨m 1968 vî chång bµ Ph¹m ThÞ Sãt, «ng NguyÔn V¨n 

Giao ®îc cô Ph¹m ThÞ Sãt cho mét c¨n nhµ t«n trªn diÖn tÝch 211m2 ®Êt t¹i 

huyÖn §H, tØnh LA. Vµo n¨m 1985 vî chång bµ Sãt «ng Giao cïng anh NguyÔn 
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V¨n ChiÕn x©y dùng hai c¨n nhµ, vî chång bµ Sãt qu¶n lý sö dông c¨n nhµ trªn 

diÖn tÝch 106m2 ®Êt, cßn anh ChiÕn qu¶n lý sö dông c¨n nhµ trªn diÖn tÝch 105m2 

®Êt. 

Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý sö dông, anh ChiÕn ®· x©y dùng thªm nhµ ngang, 

c«ng tr×nh phô vµ ng¨n nhµ riªng biÖt, tõ n¨m 1996 anh ChiÕn ®øng tªn kª khai 

lµm thñ tôc ®¨ng ký xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë. Tuy bµ Sãt 

khai cã ng¨n c¶n nhng kh«ng cã v¨n b¶n ®¬n tõ göi ®Õn chÝnh quyÒn còng nh 

c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt kÓ c¶ sau khi anh ChiÕn ®îc 

UBND huyÖn §H cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ngµy 9/9/1998 diÖn 

tÝch 105m2 ®Êt mang sè thöa 814 tê b¶n ®å sè 24. MÆt kh¸c, trong thêi ®iÓm kª 

khai cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, bµ Sãt kª khai phÇn diÖn tÝch 

106m2 phÇn bµ ®ang qu¶n lý, mµ kh«ng kª khai phÇn diÖn tÝch ®Êt vµ nhµ do anh 

ChiÕn ®ang qu¶n lý sö dông. Ngµy 16/11/1999 anh ChiÕn tiÕn hµnh b¸n nhµ ®Êt 

cho anh Huúnh V¨n Hµ víi gi¸ 50.000.000®, anh Hµ ®· hoµn tÊt thñ tôc hîp thøc 

hãa vµ ®îc UBND huyÖn §H cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ngµy 

24/7/2000. Bµ Sãt khëi kiÖn yªu cÇu huû hîp ®ång mua b¸n nhµ ®Êt gi÷a anh 

ChiÕn víi anh Hµ, yªu cÇu lÊy l¹i ®Êt vµ thanh to¸n vËt t do anh ChiÕn x©y nhµ 

trªn ®Êt. 

T¹i b¶n ¸n s¬ thÈm sè 97/DSST ngµy 16/12/2002, Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn 

§H quyÕt ®Þnh: B¸c yªu cÇu cña bµ Sãt tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt víi anh 

NguyÔn V¨n ChiÕn; phÇn ®Êt 105m2 täa l¹c t¹i Êp Ch¸nh, x· §øc LËp H¹ trªn ®Êt 

cã nhµ ë vµ c«ng tr×nh phô thuéc quyÒn sö dông, së h÷u cña anh Huúnh V¨n Hµ. 

Ngµy 2/1/2003 bµ Sãt kh¸ng c¸o. B¶n ¸n phóc thÈm cña tßa ¸n nh©n d©n 

tØnh LA quyÕt ®Þnh söa ¸n s¬ thÈm: ChÊp nhËn yªu cÇu ®ßi nhµ vµ ®Êt cña bµ Sãt; 

Huû GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè M 507659 cña UBND huyÖn §H ký 

ngµy 09/9/1998 cÊp cho anh NguyÔn V¨n ChiÕn quyÒn sö dông 105m2 ®Êt thuéc 

thöa 814; Huû hîp ®ång chuyÓn nhîng quyÒn lîi sö dông ®Êt vµ mua b¸n nhµ 

gi÷a anh Huúnh V¨n Hµ vµ anh NguyÔn V¨n ChiÕn ngµy 16/11/1999. Bµ Sãt cã 
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tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ cho anh ChiÕn phÇn x©y dùng nhµ sè tiÒn 20.000.000®. Tuy 

nhiªn ®iÒu ®¸ng lu t©m ë ®©y lµ mÆc dï Tßa phóc thÈm huû hîp ®ång chuyÓn 

quyÒn së h÷u nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt gi÷a anh ChiÕn vµ anh Hµ, nhng Tßa 

phóc thÈm l¹i kh«ng triÖu tËp anh Hµ tham dù t¹i phiªn tßa phóc thÈm víi t c¸ch 

lµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan lµ vi ph¹m nghiªm träng thñ tôc tè 

tông. Do ®ã, t¹i quy ®Þnh gi¸m ®èc thÈm sè 13/G§T-DS ngµy 24/2/2004 cña Tßa 

D©n sù tßa ¸n nh©n d©n Tèi cao ®· tuyªn hñy B¶n ¸n phóc thÈm sè 73/DSPT 

ngµy 23/4/2003 cña tßa ¸n nh©n d©n tØnh LA vµ giao hå s¬ cho tßa ¸n nh©n d©n 

tØnh LA xÐt xö theo thñ tôc phóc thÈm 

3.1.3. §¬ng sù gÆp khã kh¨n khi thùc hiÖn nghÜa vô cung cÊp chøng 

cø 

VÒ nguyªn t¾c, ®¬ng sù ph¶i cã nghÜa vô cung cÊp chøng cø vµ chøng 

minh ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Nhng kh«ng ph¶i trong 

mäi trêng hîp ®¬ng sù ®Òu cã thÓ tù m×nh thu thËp chøng cø ®Ó chøng minh 

cho yªu cÇu cña m×nh tríc tßa ¸n. V× vËy, trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng thÓ 

tù m×nh thu thËp ®îc chøng cø th× cã quyÒn yªu cÇu tßa ¸n x¸c minh, thu thËp 

chøng cø. Nhng muèn ®Ò nghÞ toµ ¸n tiÕn hµnh x¸c minh, thu thËp chøng cø th× 

®¬ng sù ph¶i lµm ®¬n, cã ch÷ ký cña ®¬ng sù hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña 

®¬ng sù vµ ph¶i ghi râ rµng cô thÓ vÊn ®Ò chøng minh chøng cø cÇn thu thËp 

(chø kh«ng ®îc ghi lµ chøng cø cã liªn quan), lý do v× sao tù m×nh kh«ng thÓ 

x¸c minh, thu thËp ®îc; hä, tªn, ®Þa chØ cña c¸ nh©n, tªn ®Þa chØ cña c¬ quan tæ 

chøc ®ang qu¶n lý, lu gi÷ chøng cø cÇn thu thËp. 

Trong thùc tÕ vô viÖc cña chÞ L l¹i cho thÊy mét sè bÊt cËp. ThÊy r»ng 

kh«ng thÓ duy tr× quan hÖ h«n nh©n víi ngêi chång bª tha, thiÕu tr¸ch nhiÖm, 

chÞ L lµm ®¬n khëi kiÖn yªu cÇu TAND huyÖn Q gi¶i quyÕt viÖc ly h«n vµ chia 

tµi s¶n chung cña vî chång. Theo tr×nh bµy cña chÞ L vµ anh H (chång chÞ L) vµo 

n¨m 2004 vî chång anh chÞ ®îc c«ng ty thanh lý c¨n nhµ tËp thÓ g¾n liÒn víi 

264m2 ®Êt t¹i thµnh phè §, nhng diÖn tÝch ®Êt nµy ®Õn nay vÉn cha ®îc cÊp 
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sæ ®á. Thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Th«ng t liªn tÞch sè 

01/2002/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-TC§C ngµy 3/1/2002 cña TANDTC, 

VKSNDTC, vµ Tæng côc ®Þa chÝnh, Tßa ¸n ®· yªu cÇu chÞ L cung cÊp v¨n b¶n 

cña UBND thµnh phè § x¸c nhËn viÖc sö dông ®Êt ®ã cã hîp ph¸p hay kh«ng, ®Ó 

cã c¬ së gi¶i quyÕt yªu cÇu cña ®¬ng sù. Theo yªu cÇu cña Tßa ¸n, chÞ L ®ã 

nhiÒu lÇn ®Õn “xin” v¨n b°n x²c nhËn cða UBND th¯nh phè § nhng ®Òu bÞ tô 

chèi b»ng lêi nãi, kh«ng cã v¨n b¶n tr¶ lêi lý do kh«ng cÊp. V× vËy chÞ L ®µnh 

ph¶i rót l¹i yªu cÇu ph©n chia tµi s¶n. 

Khi ®¬ng sù víi t c¸ch c¸ nh©n ®Õn ®Ò nghÞ c¬ quan, tæ chøc ®ang lu 

gi÷ chøng cø x¸c nhËn sù viÖc, sù kiÖn ph¸p lý th× thêng bÞ tõ chèi b¼ng miÖng 

hoÆc bÞ g©y khã kh¨n. V× thÕ, hä kh«ng cã g× chøng minh víi tßa vÒ viÖc kh«ng 

thu thËp ®îc chøng cø cña m×nh. Vµ khi kh«ng cã b»ng chøng cho thÊy m×nh 

kh«ng thÓ thu thËp chøng cø th× Tßa ¸n kh«ng tiÕn hµnh viÖc thu thËp chøng cø 

thay cho ®¬ng sù. Do ®ã, cÇn söa ®æi quy ®Þnh theo híng chØ cÇn ®¬ng sù cã 

yªu cÇu th× tßa sÏ thu thËp vµ x¸c minh gióp hä. 

MÆt kh¸c, LuËt hiÖn hµnh kh«ng cho phÐp ThÈm ph¸n chñ ®éng thu thËp 

chøng cø, nÕu thÈm phÊn tù tiÖn lµm lµ vi ph¹m tè tông nghiªm träng. Trong khi 

®ã, viÖc thu thËp vµ ®¸nh gi¸ chøng cø ®ßi hái ph¶i cã thêi gian mµ Tßa chê cho 

®Õn khi ®¬ng sù kh«ng thÓ tù thu thËp ®îc míi ®øng ra yªu cÇu lµ qu¸ chËm. 

§Ó rót ng¾n qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù th× cÇn ph¶i trao cho thÈm ph¸n 

quyÒn chñ ®éng thu thËp chøng cø h¬n n÷a. 

3.1.4. BÊt cËp trong quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña Tßa ¸n cung cÊp chøng 

cø do ®¬ng sù kh¸c cung cÊp hoÆc Tßa ¸n thu thËp cho ®¬ng sù  

Theo quy ®Þnh cña BLTTDS hiÖn hµnh th× c¸c ®¬ng sù cã quyÒn “®îc 

biÕt vµ ghi chÐp, sao chôp tµi liÖu, chøng cø do c¸c ®¬ng sù kh¸c xuÊt tr×nh hoÆc 

do Tßa ¸n thu thËp” (§iÓm d kho¶n 2 §iÒu 58 BLTTDS). Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ 

quyÒn quan träng nµy cña ®¬ng sù rÊt khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Th«ng thêng 
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th× chØ khi nguyªn ®¬n khëi kiÖn th× c¸c tµi liÖu, chøng cø vµ ®¬n khëi kiÖn ®îc 

th«ng b¸o cho phÝa bÞ ®¬n, nh÷ng ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®îc 

biÕt (§iÒu 174-BLTTDS) vµ tõ ®ã hä sÏ cã v¨n b¶n tr¶ lêi (§iÒu 175-BLTTDS). 

Cßn trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù, khi c¸c bªn xuÊt tr×nh 

chøng cø míi hay nh÷ng chøng cø do Tßa ¸n thu thËp ®îc th× c¸c bªn ®¬ng sù 

chØ cã “quyÒn ®îc biÕt” th«ng qua ho¹t ®éng ®Ò nghÞ ®îc sao chôp tµi liÖu, 

chøng cø ë Tßa ¸n. Nhng chÝnh quyÒn lîi nµy l¹i mang tÝnh chÊt chung chung 

khi kh«ng quy ®Þnh mét c¸ch cô thÓ ai lµ ngêi ph¶i th«ng b¸o cho ®¬ng sù khi 

cã nh÷ng chøng cø míi ®îc ®a ra. Khi cã yªu cÇu sao chôp, ®¬ng sù ph¶i cã 

®¬n yªu cÇu vµ trong ®¬n “ph¶i ghi cô thÓ nh÷ng tµi liÖu, chøng cø mµ m×nh cÇn 

ghi chÐp, sao chôp” [10, tr.11]. Víi yªu cÇu nh vËy th× khi ®¬ng sù ®· kh«ng 

biÕt nh÷ng chøng cø, tµi liÖu do bªn kia cung cÊp th× lµm sao biÕt ®îc m×nh cÇn 

sao chôp nh÷ng g×? §©y lµ mét quy ®Þnh kh«ng thùc tÕ. §Æt trong hoµn c¶nh cô 

thÓ t¹i ViÖt Nam khi mµ tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn thÊp, viÖc hiÓu biÕt vÒ luËt TTDS 

cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ nµo biÕt, còng nh thùc hiÖn quyÒn nµy cña m×nh. C¸ 

biÖt trong nhiÒu trêng hîp chøng cø ®îc cung cÊp t¹i cÊp phóc thÈm, c¸c bªn 

®¬ng sù cßn l¹i kh«ng thÓ cã thêi gian thu thËp nh÷ng chøng cø ®Ó ph¶n b¸c l¹i 

lËp luËn dùa trªn chøng cø míi cña bªn kia. V× sù bÞ ®éng vµ h¹n chÕ vÒ thêi gian 

®ã ®¬ng sù sÏ gÆp kh«ng Ýt bÊt lîi khi tham gia tè tông. VÊn ®Ò nµy lµ bÊt cËp 

mµ c¸c ®¬ng sù thêng xuyªn gÆp ph¶i nh vÝ dô sau ®©y. 

¤ng NguyÔn V¨n H lµ bÞ ®¬n trong mét vô tranh chÊp tµi s¶n ®îc Tßa ¸n 

huyÖn §B ®ang thô lý. Trong qu¸ tr×nh «ng ®ang thu thËp chøng cø ph¶n b¸c l¹i 

yªu cÇu cña nguyªn ®¬n, th× nguyªn ®¬n th«ng b¸o cho «ng biÕt lµ hä ®· cã ®ñ 

chøng cø vµ nép cho Tßa ¸n. Sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña luËt s t¹i Trung t©m 

trî gióp ph¸p lý, «ng ®îc biÕt m×nh cã quyÒn ®îc biÕt, ghi chÐp vµ sao chôp tµi 

liÖu, chøng cø do phÝa nguyªn ®¬n xuÊt tr×nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d, kho¶n 2 

§iÒu 58 BLTTDS. §Çu th¸ng 7/2009, «ng ®Õn Tßa ®Ó yªu cÇu ®îc xem chøng 

cø do nguyªn ®¬n xuÊt tr×nh. T¹i ®©y, sau rÊt nhiÒu h×nh thøc g©y khã kh¨n cho 
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«ng H, Th ký Tßa ¸n D cã tr¶ lêi b»ng miÖng r»ng: “Tuy trong BLTTDS cã quy 

®Þnh ®¬ng sù cã quyÒn trªn nhng BLTTDS kh«ng cã quy ®Þnh Tßa ¸n ph¶i cã 

tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho ®¬ng sù”. Sau nhiÒu tranh c·i ®«i bªn, th ký Tßa ¸n 

cuèi cïng còng ®ång ý cho «ng ®îc lµm ®¬n xin sao chôp tµi liÖu. MÆc dï ®· cã 

®¬n nép cho th ký D, nhng cho ®Õn tËn khi Tßa më phiªn xÐt xö th× «ng H vÉn 

cha ®îc sao chÐp bÊt cø tµi liÖu g× v× BLTTDS kh«ng cã quy ®Þnh thêi h¹n Tßa 

¸n ph¶i tr¶ lêi ®¬n xin sao chôp tµi liÖu cña «ng. 

3.1.5. ThiÕu sãt trong quy ®Þnh vÒ quyÒn ph¶n tè cña ®¬ng sù 

§iÒu 60 BLTTDS quy ®Þnh bÞ ®¬n cã c¸c quyÒn, nghÜa vô nh: chÊp nhËn 

mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu cña nguyªn ®¬n. Nhng thêi h¹n ®Ó thùc hiÖn 

quyÒn n¯y chØ trong vßng “15 ng¯y kÓ tô ng¯y nhËn ®îc th«ng b²o, ngêi ®îc 

th«ng b¸o ph¶i nép cho Tßa ¸n v¨n b¶n ghi ý kiÕn cña m×nh ®èi víi yªu cÇu cña 

ngêi khëi kiÖn” v¯ kho°n 1 ®iÒu 176 BLTTDS quy ®Þnh: “ Cïng víi viÖc ph°i 

nép cho Tßa ¸n v¨n b¶n ghi ý kiÕn cña m×nh ®èi víi yªu cÇu cña ngêi khëi kiÖn 

th× bÞ ®¬n cã quyÒn yªu cÇu ph¶n tè ®èi víi nguyªn ®¬n. 

Víi c¸c quy ®Þnh nh trªn, cã ph¶i bÞ ®¬n chØ ®îc ph¶n tè trong thêi h¹n 

15 ngµy hoÆc kh«ng qu¸ 30 ngµy (trêng hîp ®îc gia h¹n), kÓ tõ ngµy nhËn 

®îc th«ng b¸o vÒ viÖc thô lý vô ¸n? Quy ®Þnh nh trªn kh«ng râ rµng, g©y ra 

nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vµ ¸p dông kh«ng thèng nhÊt trong viÖc thùc hiÖn. 

Ngoµi ra, kÓ tõ ngµy thô lý vô ¸n, nguyªn ®¬n cßn cã quyÒn thay ®æi, bæ sung 

yªu cÇu khëi kiÖn cña m×nh, trong khi chØ cho bÞ ®¬n kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ 

ngµy thô lý ®Ó ®a ra yªu cÇu ph¶n tè lµ kh«ng bao hµm hÕt ®îc trêng hîp 

nguyªn ®¬n bæ sung, thay ®æi yªu cÇu nªu trªn. Do ®ã, cÇn nghiªn cøu ®Ó söa ®æi 

l¹i quy ®Þnh nµy cho râ, nªn ®Ó cho bÞ ®¬n thùc hiÖn quyÒn ®a ra yªu cÇu ph¶n 

tè ®èi víi nguyªn ®¬n cho ®Õn tríc khi më phiªn tßa s¬ thÈm, t¬ng xøng víi 

quyÒn thay ®æi yªu cÇu khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n mµ kh«ng phô thuéc vµo ngµy 

thô lý vô ¸n. 
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Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay luËt chØ quy ®Þnh cho bÞ ®¬n cã quyÒn chÊp nhËn 

mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu cña nguyªn ®¬n mµ kh«ng cã quyÒn nµy ®èi víi 

ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan khi nh÷ng ngêi nµy cã yªu cÇu ®éc lËp. 

BÞ ®¬n kh«ng cã quyÒn ®a ra yªu cÇu ph¶n tè, kh«ng cã quyÒn ®Ò nghÞ ®èi trõ 

nghÜa vô ®èi víi ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp. BÊt 

cËp nµy h¹n chÕ quyÒn cña bÞ ®¬n mét c¸ch râ rµng v× yªu cÇu ®éc lËp cña ngêi 

cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan thùc chÊt lµ viÖc ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô 

liªn quan kiÖn ngîc l¹i nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n vÒ mét quan hÖ ph¸p luËt kh¸c víi 

quan hÖ ph¸p luËt nguyªn ®¬n ®· kiÖn bÞ ®¬n nhng cã liªn quan ®Õn quan hÖ 

ph¸p luËt mµ nguyªn ®¬n ®· khëi kiÖn. V× vËy, vÒ nguyªn t¾c khi ®· tham gia vµo 

vô kiÖn, dï kh«ng ph¶i do nguyªn ®¬n kiÖn mµ lµ yªu cÇu ®éc lËp cña ngêi cã 

quyÒn vµ nghÜa vô liªn quan th× bÞ ®¬n cÇn ®îc ghi nhËn cã quyÒn ph¶n tè ®èi 

víi yªu cÇu ®éc lËp ®ã nh»m b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh nÕu 

cã. 

§Ó ®¸nh gi¸, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt mét sè níc vÒ vÊn ®Ò nµy lµ c¬ 

së phï hîp. (§iÒu 42) luËt TTDS Nga: Ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan cã 

yªu cÇu ®éc lËp cã quyÒn vµ nghÜa vô tè tông nh nguyªn ®¬n. Tßa ¸n ra quyÕt 

®Þnh vÒ viÖc c«ng nhËn hoÆc tõ chèi c«ng nhËn t c¸ch cña ngêi cã quyÒn, 

nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp. §èi víi quyÕt ®Þnh nµy cã thÓ khiÕu n¹i 

riªng. Trong trêng hîp ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp 

tham gia tè tông, viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n ®îc b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu. §iÒu 546 LuËt 

TTDS Ph¸p: §èi víi nh÷ng viÖc d©n sù kh«ng cã tranh chÊp, nh÷ng ngêi thø ba 

®îc tèng ®¹t b¶n ¸n còng cã quyÒn kh¸ng c¸o phóc thÈm; hoÆc ®iÒu 73, 74 

(ph¶n kh¸ng tè tông ) quy ®Þnh réng h¬n: Ph¶n kh¸ng tè tông lµ mäi biÖn ph¸p 

nh»m ®Ò nghÞ tuyªn bè thñ tôc tè tông kh«ng hîp lÖ...§¬n ph¶n kh¸ng ph¶i nªu 

®ång thêi vµ tríc mäi biÖn hé vÒ néi dung hoÆc ®Ò nghÞ b¸c ®¬n. 
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§iÒu 52 luËt TTDS Trung Quèc: “C¸c nguyªn ®¬n cã thÓ tõ bá hoÆc söa 

®æi yªu cÇu båi thêng cña m×nh. BÞ ®¬n cã thÓ x¸c nhËn hoÆc b¸c bá yªu cÇu 

båi thêng vµ cã quyÒn ®a ra ph¶n tè”. 

Kh«ng chØ bÞ ®¬n, theo quy ®Þnh hiÖn nay mÆc dï ph¶i tham gia tè tông víi 

t c¸ch lµ ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan nhng nh÷ng ngêi nµy l¹i kh«ng 

cã quyÒn ph¶n tè ®èi víi nh÷ng yªu cÇu cña nguyªn ®¬n hoÆc bÞ ®¬n. §iÒu nµy 

®îc thÓ hiÖn râ qua vô viÖc ®· qua hai lÇn xÐt xö t¹i tØnh Q. 

Theo b¶n ¸n s¬ thÈm: Anh NguyÔn Thµnh S (SN 1960) vµ chÞ TrÇn ThÞ 

BÝch H (SN 1966), sau khi kÕt h«n n¨m 1989, cïng vÒ tró t¹i phêng CÈm S, thÞ 

x· CP, tØnh Q. Qu¸ tr×nh chung sèng, ngoµi viÖc sinh ®îc NguyÔn S¬n T (SN 

1989), hiÖn lµ sinh viªn mét trêng ®¹i häc; vî chång anh S, chÞ H còng t¹o dùng 

®îc mét ng«i nhµ hai tÇng cã tæng diÖn tÝch sö dông trªn 90m2. Víi lý do bÊt 

®ång vÒ viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ trong gia ®×nh, cuèi n¨m 2009, anh S cã ®Ö ®¬n 

xin ly h«n göi tíi TNND thÞ x· CP ®Ò nghÞ xin ®îc ly dÞ vî. 

B¶n ¸n s¬ thÈm sè 05 ngµy 8/2/2010 cña TAND thÞ x· CP ngoµi viÖc xö 

cho vî chång anh chÞ S, H ®îc ly h«n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ng«i nhµ hai 

tÇng, khèi tµi s¶n chung cña vî chång anh chÞ ®îc ®Þnh gi¸ h¬n 300 triÖu ®ång. 

Anh S ®îc ë l¹i c¨n nhµ vµ cã nghÜa vô thanh to¸n cho chÞ H mét nöa sè tiÒn 

trªn. Con chung NguyÔn S¬n T sèng chung víi mÑ vµ kh«ng ®îc xem xÐt quyÒn 

lîi trong khèi tµi s¶n chung cña bè mÑ. 

Tríc kÕt luËn ®ã cña b¶n ¸n s¬ thÈm, t¹i phiªn tßa phóc thÈm, chÞ H viÖn 

dÉn quy ®Þnh cña kho¶n 4 ®iÒu 56 BLTTDS vÒ viÖc ®a ngêi con NguyÔn S¬n T 

vµo tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi cã quyÒn vµ nghÜa vô liªn quan ®ång 

thêi cã yªu cÇu ®éc lËp vÒ viÖc xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh ph©n chia tµi s¶n nãi trªn. 

Tßa ®· b¸c yªu cÇu ®éc lËp cña T víi lý do, tr×nh tù thñ tôc ®a ra yªu cÇu ®éc 

lËp ph¶i ®îc ®a ra tríc khi ®a vô viÖc ra xÐt xö.  
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§iÒu nµy lµ bÊt hîp lý v× thùc chÊt NguyÔn S¬n T chØ ®îc ®Ó nghÞ tham 

gia tè tông trong giai ®o¹n xÐt xö theo ®Ò nghÞ cña mét trong c¸c bªn ®¬ng sù 

th× viÖc ®a ra yªu cÇu ®éc lËp tríc khi ®a vô viÖc ra xÐt xö lµ kh«ng thÓ. 

Víi viÖc ¸p dông m¸y mãc vµ quy ®Þnh bÊt hîp lý nµy ®· h¹n chÕ quyÒn 

cña ®¬ng sù mµ cô thÓ ë ®©y lµ ngêi cã quyÒn vµ nghÜa vô liªn quan cã thÓ b¶o 

vÖ ®îc quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. 

3.1.6. Quy ®Þnh vÒ quyÒn yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 

hiÖn nay cha phï hîp 

BiÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi lµ biÖn ph¸p Tßa ¸n quyÕt ®Þnh ¸p dông trong 

qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù nh»m gi¶i quyÕt nhu cÇu cÊp b¸ch cña ®¬ng 

sù, b¶o vÖ b»ng chøng hoÆc b¶o ®¶m cho viÖc thi hµnh ¸n, ®îc quy ®Þnh tõ ®iÒu 

99 ®Õn ®iÒu 126 BLTTDS. 

So víi Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù, biÖn ph¸p khÈn cÊp 

t¹m thêi trong BLTTDS cã nhiÒu ®iÓm míi nh bæ sung c¸c biÖn ph¸p míi, më 

réng chñ thÓ cã quyÒn yªu cÇu ¸p dông; thêi ®iÓm ¸p dông; tr×nh tù thñ tôc ¸p 

dông...BiÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi lµ c«ng cô quan träng ®Ó Tßa ¸n gi¶i quyÕt 

vô viÖc d©n sù, gãp phÇn b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, c¬ quan, 

tæ chøc. Tuy nhiªn, quy ®Þnh trong BLTTDS vÒ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m 

thêi cã nhiÒu ®iÓm bÊt cËp, kh«ng phï hîp, dÉn ®Õn sè lîng vô viÖc ®îc Tßa 

¸n ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi trªn thùc tÕ rÊt Ýt. 

§iÒu 99 BLTTDS quy ®Þnh, ®¬ng sù chØ cã quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông 

c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi nÕu hä khëi kiÖn vô ¸n d©n sù. Trong thùc tÕ cã 

nhiÒu trêng hîp ®¬ng sù chØ muèn yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông ngay mét biÖn 

ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®Ó b¶o toµn tµi s¶n, ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña m×nh 

mµ kh«ng muèn khëi kiÖn hoÆc sau ®ã hä tù gi¶i quyÕt ®îc tranh chÊp nªn 

kh«ng khëi kiÖn. Tuy nhiªn, víi quy ®Þnh trªn, ®Ó ®îc Tßa ¸n chÊp nhËn ra 
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quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, th× ®¬ng sù ph¶i khëi kiÖn, kÓ 

c¶ trêng hîp hä kh«ng muèn. 

Ngoµi ra, nÕu xÐt vÒ mÆt b¶n chÊt cña viÖc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m 

thêi lµ gi¶i quyÕt nhu cÇu cÊp b¸ch cña ®¬ng sù, ng¨n chÆn ®îc nh÷ng hµnh vi 

hñy ho¹i b»ng chøng lµm sai lÖch néi dung vô viÖc d©n sù th× viÖc ¸p dông biÖn 

ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cµng sím cµng tèt ®¶m b¶o quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña 

®¬ng sù vµ ®¶m b¶o cho viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc cña Tßa ¸n ®óng ®¾n vµ chÝnh 

x¸c.  

Ngoµi ra, viÖc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi nÕu nh»m b¶o vÖ b»ng 

chøng th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®i kÌm víi viÖc khëi kiÖn v× nÕu xÐt trong t¬ng 

quan víi viÖc thu thËp chøng cø th× hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn tríc khi khëi 

kiÖn. V× vËy, biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cã thÓ ®îc xem lµ biÖn ph¸p phôc vô 

viÖc khëi kiÖn hoÆc cã thÓ ®øng ®éc lËp nh»m gióp ®¬ng sù cã quyÒn lîi chÝnh 

®¸ng gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ¸p dông ®ång thêi cïng 

víi viÖc khëi kiÖn. 

HÇu hÕt ph¸p luËt tè tông d©n sù cña c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu quy ®Þnh 

cho phÐp ®¬ng sù cã quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m 

thêi tõ tríc khi khëi kiÖn vµ ®éc lËp víi viÖc khëi kiÖn vô ¸n d©n sù. §iÒu nµy 

®îc thÓ hiÖn trong quy ®Þnh t¹i ®iÒu 93, 96, 98 luËt TTDS Trung Quèc: buéc 

tr¸ch nhiÖm cña ngêi yªu lµ ph¶i cã tµi s¶n b¶o ®¶m vµ båi thêng nh÷ng tæn 

thÊt nÕu g©y ra thiÖt h¹i cho ngêi bÞ ¸p dông. Quy ®Þnh cho ngêi cha cã t 

c¸ch tè tông do vô ¸n d©n sù cha ®îc khëi tè, ®îc lµm ®¬n xin tßa ¸n ra tµi 

®Þnh ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p b¶o toµn tµi s¶n, khÈn cÊp t¹m thêi. 

HiÖn nay vÊn ®Ò nµy còng ®îc quy ®Þnh trong Ph¸p lÖnh b¾t gi÷ tµu biÓn 

vµ Ph¸p lÖnh b¾t gi÷ tµu bay. Do ph¸p luËt tè tông cho phÐp ®¬ng sù cã quyÒn 

yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi tríc khi khëi kiÖn, nªn sè 

lîng vô viÖc mµ Tßa ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi lín h¬n rÊt nhiÒu 
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so víi sè vô ¸n mµ Tßa ¸n thô lý gi¶i quyÕt v× tranh chÊp ®· ®îc tù gi¶i quyÕt 

mµ kh«ng cÇn khëi kiÖn n÷a. 

3.1.7. BÊt cËp trong c¸c quy ®Þnh vÒ nghÜa vô cung cÊp chøng cø, chøng 

minh cña ®¬ng sù 

Bªn c¹nh mét sè h¹n chÕ trong c¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn lîi cña ®¬ng sù th× 

BLTTDS cßn kh«ng Ýt h¹n chÕ liªn quan ®Õn c¸c quy ®Þnh vÒ nghÜa vô cña ®¬ng 

sù mµ cô thÓ ë ®©y lµ nghÜa vô cung cÊp chøng cø. 

A kiÖn B yªu cÇu chia thõa kÕ theo ph¸p luËt di s¶n cña bè (lµ «ng C) ®Ó 

l¹i. T¹i phiªn tßa s¬ thÈm, sau khi chuÈn bÞ kÕt thóc phÇn hái, B míi xuÊt tr×nh 

cho Héi ®ång xÐt xñ b¶n di chóc «ng C viÕt víi néi dung ®Þnh ®o¹t toµn bé di s¶n 

thõa kÕ cho B. A kh«ng chÊp nhËn néi dung b¶n di chóc vµ cho r»ng ch÷ ký trong 

b¶n di chóc B míi xuÊt tr×nh kh«ng ph¶i lµ ch÷ ký cña «ng C. Trong trêng hîp 

nµy kÕt luËn gi¸m ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh lµ chøng cø khoa häc ®Ó chøng minh ý chÝ 

cña «ng C qua viÖc x¸c ®Þnh ch÷ ký. 

VÊn ®Ò víng m¾c ë chç, nh×n tõ quy ®Þnh cña ®iÒu luËt th× kh«ng cã c¬ së 

®Ó Héi ®ång xÐt xö ho·n phiªn tßa v× “Khi cã ngêi tham gia tè tông kh«ng ®ång 

ý víi kÕt luËn gi¸m ®Þnh ®îc c«ng bè t¹i phiªn tßa vµ cã yªu cÇu gi¸m ®Þnh bæ 

sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i, nÕu xÐt thÊy viÖc gi¸m ®Þnh bæ sung, gi¸m ®Þnh l¹i lµ 

cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ 

sung, gi¸m ®Þnh l¹i; trong trêng hîp nµy th× Héi ®ång xÐt xö míi quyÕt ®Þnh 

ho·n phiªn tßa (theo kho¶n 4 §iÒu 230 BLTTDS), cßn trêng hîp nµy lµ trng 

cÇu gi¸m ®Þnh míi. 

Tßa ¸n chØ cã thÓ c¨n cø vµo §iÒu 197 BLTTDS: “Trong trêng hîp ®Æc 

biÖt do Bé luËt nµy quy ®Þnh th× viÖc xÐt xö cã thÓ t¹m ngõng kh«ng qu¸ n¨m 

ngµy lµm viÖc. HÕt thêi h¹n t¹m ngõng, viÖc xÐt xö vô ¸n ®îc tiÕp tôc”. Nhng 

viÖc t¹m ngõng phiªn tßa trong 5 ngµy th× kh«ng thÓ ®ñ thêi gian ®Ó Tßa ¸n tiÕn 
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hµnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ch÷ ký. Trong trêng hîp nµy ph¶i hiÓu viÖc thu thËp 

chøng cø cßn thiÕu lµ nghÜa vô cña ®¬ng sù hay cña Tßa ¸n? 

Ngoµi ra, trong thùc tÕ hiÖn nay cßn cã t×nh tr¹ng phæ biÕn lµ nhiÒu b¶n ¸n 

d©n sù s¬ thÈm bÞ cÊp phóc thÈm hñy, v× ®Õn phiªn tßa phóc thÈm ®¬ng sù míi 

xuÊt tr×nh giÊy tê, tµi liÖu mµ ë cÊp s¬ thÈm hä giÊu kh«ng cung cÊp. 

Nguyªn nh©n chÝnh lµ §iÒu 84 BLTTDS kh«ng quy ®Þnh vÒ thêi h¹n ®¬ng 

sù ph¶i xuÊt tr×nh chøng cø lµ kh«ng ®¶m b¶o sù chÆt chÏ vÒ nghÜa vô chøng 

minh cña ®¬ng sù v× quan ®iÓm cho r»ng: Ho¹t ®éng chøng minh diÔn ra trong 

suèt qu¸ tr×nh Tßa ¸n gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. Nhng víi nh÷ng vÝ dô trªn ®©y 

th× quy ®Þnh hiÖn nay sÏ lµm n¶y sinh nhiÒu bÊt cËp mµ ®¬ng sù cã thÓ lîi dông 

®Ó kÐo dµi thêi gian vô viÖc, ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña c¸c ®¬ng 

sù kh¸c trong vô viÖc. 

3.1.8. Quy ®Þnh vÒ nghÜa vô cña ®¬ng sù cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña 

Tßa ¸n hiÖn nay cha ®îc ¸p dông ®óng 

§iÒu 199 BLTTDS quy ®Þnh nguyªn ®¬n ph¶i cã mÆt t¹i phiªn tßa theo 

giÊy triÖu tËp cña Tßa ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i 

ho·n phiªn tßa. Nguyªn ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng 

mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá viÖc khëi kiÖn vµ Tßa ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt 

vô ¸n. Trong trêng hîp Tßa ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n th× 

nguyªn ®¬n cã quyÒn khëi kiÖn l¹i, nÕu thêi hiÖu khëi kiÖn vÉn cßn. 

Tuy nhiªn thùc tÕ ph¸t sinh trêng hîp trong giai ®o¹n xÐt xö phóc thÈm, 

nguyªn ®¬n kh«ng ph¶i lµ ngêi kh¸ng c¸o ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®ªn lÇn thø 

hai nhng thêng v¾ng mÆt, c¸c Tßa ¸n thêng gÆp lóng tóng, cã Tßa ¸n vÉn tiÕn 

hµnh xÐt xö v¾ng mÆt hä, cã Tßa ¸n ¸p dông m¸y mãc c¸ch hiÓu nguyªn ®¬n lµ 

ngêi khëi kiÖn nh ë giai ®o¹n s¬ thÈm nªn ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô 

¸n.v.v. 
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§iÒu 200 BLTTDS quy ®Þnh bÞ ®¬n ph¶i cã mÆt t¹i phiªn tßa theo giÊy 

triÖu tËp cña Tßa ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n 

phiªn tßa. BÞ ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× 

Tßa ¸n vÉn tiÕn hµnh xÐt xö v¾ng mÆt hä. Tuy nhiªn, thùc tiÔn ¸p dông cho thÊy 

trêng hîp bÞ ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ mµ v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt kh«ng cã lý 

do chÝnh ®¸ng Tßa ¸n vÉn ph¶i ho·n phiªn tßa.  

§iÒu 201 BLTTDS quy ®Þnh (1) ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan 

ph¶i cã mÆt t¹i phiªn tßa theo giÊy triÖu tËp cña Tßa ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø 

nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn tßa; (2) Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa 

vô liªn quan ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× Tßa ¸n 

vÉn tiÕn hµnh xÐt xö v¾ng mÆt hä; (3)Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã 

yªu cÇu ®éc lËp ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ 

coi lµ tõ bá yªu cÇu ®éc lËp cña m×nh vµ Tßa ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt 

vô ¸n ®èi víi yªu cÇu ®éc lËp cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan, nÕu 

nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n ®Òu ®ång ý. Trong trêng hîp Tßa ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh 

chØ gi¶i quyÕt vô ¸n ®èi víi yªu cÇu ®éc lËp th× ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn 

quan cã quyÒn khëi kiÖn l¹i ®èi víi yªu cÇu ®éc lËp ®ã, nÕu thêi hiÖu khëi kiÖn 

vÉn cßn. Tuy nhiªn, qua thùc tiÔn cho thÊy, kh«ng nªn ph©n biÖt nguyªn ®¬n, bÞ 

®¬n hay ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan.v.v., mµ cÇn quy ®Þnh c¸c bªn 

®¬ng sù v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt lµ Tßa ¸n ph¶i ho·n phiªn tßa. 

3.2. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ 

quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trong TTDS 

Qua viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c quy ®Þnh vµ viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh 

cña ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù trªn ®©y cho thÊy sù cÇn thiÕt 

ph¶i tiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt TTDS vÒ quyÒn 

vµ nghÜa vô cña ®¬ng sù. Trong khu«n khæ cña luËn v¨n nµy, t¸c gi¶ xin m¹nh 

d¹n ®a ra mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p sau ®©y: 
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3.2.1. TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt TTDS 

a. Hoµn thiÖn c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt TTDS trong ®ã cã viÖc bæ 

sung nguyªn t¾c §¶m b¶o quyÒn tranh tông 

Víi vÞ trÝ lµ ph¬ng ch©m, ®Þnh híng chi phèi toµn bé hay mét sè giai 

®o¹n quan träng cña TTDS, ho¹t ®éng tranh tông cã mét ý nghÜa v« cïng quan 

träng trong viÖc x¸c ®Þnh sù thËt kh¸ch quan cña vô viÖc d©n sù, ®ång thêi qua ®ã 

Tßa ¸n cã ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, toµn diÖn, kh¸ch 

quan trong viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc. Ho¹t ®éng tranh tông lµ x¬ng sèng cña ho¹t 

®éng tè tông. §¶m b¶o quyÒn tranh tông cÇn ®îc thÓ hiÖn thµnh mét nguyªn t¾c 

trong hÖ thèng c¸c nguyªn t¾c cña luËt TTDS. V× lý do ®ã cÇn bæ sung nguyªn 

t¾c §¶m b¶o quyÒn tranh tông cña ®¬ng sù lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt TTDS. 

Víi viÖc ghi nhËn nµy, ®¶m b¶o quyÒn tranh tông kh«ng cßn chØ mang tÝnh 

chÊt tinh thÇn hoÆc nh÷ng tuyªn bè mµ thùc sù trë thµnh nguyªn t¾c chØ ®¹o c«ng 

t¸c xÐt xö, thùc sù ®îc nh÷ng ngêi tham gia tè tông qu¸n triÖt vµ tu©n thñ. Qua 

®ã sÏ ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c ®¬ng sù vµ cßn nh»m qu¸n 

triÖt c¸c thÈm ph¸n khi tiÕn hµnh tè tông ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¬ng sù thùc hiÖn 

quyÒn tranh tông cña m×nh, ®Ó lÊy ®ã lµ c¬ së cã thÓ ®a c¸c quyÕt ®Þnh, b¶n ¸n 

®óng ph¸p luËt. 

b. Söa ®æi, bæ sung quy ®Þnh vÒ viÖc th«ng b¸o cña Tßa ¸n cho ®¬ng sù 

Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, hiÖn nay cßn rÊt nhiÒu hiÖn tîng bá sãt ®¬ng sù, 

®¬ng sù do nhËn thøc h¹n chÕ kh«ng n¾m b¾t hÕt quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh 

dÉn ®Õn quyÒn, lîi Ých cña hä bÞ bá qua, bÞ x©m ph¹m hoÆc b¶n th©n hä vi ph¹m 

nh÷ng quy ®Þnh do thiÕu hiÓu biÕt. 

§Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng trªn, ®ßi hái cÇn t¨ng cêng, hoµn thiÖn c¬ chÕ kiÓm 

s¸t, gi¸m s¸t ho¹t ®éng tè tông nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn sai sãt vµ kiÕn nghÞ, gi¶m 

bít hiÖn tîng x¸c ®Þnh sai thµnh phÇn, x¸c ®Þnh thiÕu thµnh phÇn, ¶nh hëng 

trùc tiÕp ®Õn quyÒn vµ lîi Ých cña ®¬ng sù. 
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Ngoµi ra, do phÇn lín ®¬ng sù tham gia phiªn tßa vÉn cßn thiÕu hiÓu biÕt 

®Çy ®ñ vÒ ho¹t ®éng tè tông nªn c¸c ®¬ng sù ®Òu nhËn thøc rÊt h¹n chÕ vÒ 

quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh dÉn ®Õn nh÷ng bÊt lîi cho viÖc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi 

Ých hîp ph¸p cña hä tríc phiªn tßa. V× vËy, cÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña 

Tßa ¸n trong viÖc gi¶i thÝch quyÒn vµ nghÜa vô TTDS cho ®¬ng sù tríc phiªn 

tßa. Cô thÓ, cÇn bæ sung vµo kho¶n 2 §iÒu 174 BLTTDS quy ®Þnh th«ng b¸o vÒ 

viÖc thô lý vô ¸n d©n sù. Theo ®ã, trong néi dung th«ng b¸o Tßa ¸n ph¶i gi¶i 

thÝch cho ®¬ng sù quyÒn vµ nghÜa vô TTDS cña hä. 

c. Söa ®æi, bæ sung quy ®Þnh vÒ quyÒn yªu cÇu thu thËp chøng cø, quyÒn 

®îc biÕt chøng cø do ®¬ng sù kh¸c xuÊt tr×nh 

Yªu cÇu nµy ®ßi hái ph¶i cã gi¶i ph¸p ®ång bé tõ viÖc quy ®Þnh tr¸ch 

nhiÖm c¸ nh©n, tæ chøc lu gi÷ chøng cø ®Õn viÖc tr¸ch nhiÖm cña Tßa ¸n khi 

®¬ng sù kh«ng thu thËp ®îc chøng cø. 

T¹i ®iÒu 7 BLTTDS quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cung cÊp chøng cø cña c¸ 

nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn, theo ®ã: c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc trong 

ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ cho 

®¬ng sù, Tßa ¸n chøng cø trong vô viÖc mµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc ®ã ®ang 

lu gi÷, qu¶n lý khi cã yªu cÇu cña ®¬ng sù, Tßa ¸n. Trong trêng hîp kh«ng 

cung cÊp ®îc th× ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®¬ng sù, Tßa ¸n biÕt vµ nªu 

râ lý do cña viÖc kh«ng cung cÊp ®îc chøng cø. Nh vËy, BLTTDS kh«ng quy 

®Þnh c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p 

luËt vÒ tÝnh trung thùc, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c cña chøng cø, còng nh chÞu tr¸ch 

nhiÖm khi kh«ng cung cÊp chøng cø m×nh ®ang n¾m gi÷. Do ®ã, ®Ò nghÞ bæ sung 

néi dung: c¸ nh©n, ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc ®ang lu gi÷ chøng cø mµ 

kh«ng cung cÊp chøng cø hoÆc cung cÊp kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc tõ chèi cung cÊp 

chøng cø mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× tïy theo møc ®é vi ph¹m mµ cã thÓ 

bÞ ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh ®Þnh t¹i §iÒu 389 BLTTDS vµ c¸c 

®iÒu luËt cã liªn quan trong BLTTDS. 
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MÆt kh¸c, viÖc c¸ nh©n tæ chøc ®ang lu gi÷ chøng cø kh«ng cung cÊp 

chøng cø vµ thêng tõ chèi kh«ng tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n cho ®¬ng sù vÒ viÖc 

kh«ng cung cÊp chøng cø mµ chØ tr¶ lêi b»ng miÖng, do ®ã, ®¬ng sù kh«ng cã 

c¬ së chøng minh cho Tßa ¸n lµ m×nh ®· ¸p dông biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó thu thËp 

chøng cø mµ vÉn kh«ng thÓ tù m×nh thu thËp ®îc. Do ®ã, ®Ò nghÞ cÇn söa ®æi 

quy ®Þnh kho¶n 2, 3 §iÒu 85 BLTTDS theo híng: khi ®¬ng sù cã ®¬n yªu cÇu, 

Tßa ¸n sÏ cïng phèi hîp víi ®¬ng sù díi h×nh thøc C«ng v¨n cña Tßa ¸n ®Ò 

nghÞ c¸ nh©n, tæ chøc nªu râ lý do kh«ng cung cÊp chøng cø cho ®¬ng sù. Trªn 

c¬ së ®ã, Tßa ¸n sÏ tù m×nh tiÕn hµnh thu thËp chøng cø. 

Còng liªn quan ®Õn vÊn ®Ò cung cÊp chøng cø lµ viÖc tr¸ch nhiÖm cña Tßa 

¸n trong viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chøng cø do ®¬ng sù xuÊt tr×nh khi 

cã yªu cÇu. Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, khi nguyªn ®¬n xuÊt tr×nh c¸c chøng cø b¶o 

vÖ cho yªu cÇu cña m×nh cho Tßa ¸n th× khi c¸c ®¬ng sù kh¸c cña vô viÖc cã 

yªu cÇu th× Tßa ¸n lµ c¬ quan n¾m gi÷ chøng cø ph¶i lµ c¬ quan ®Çu tiªn thùc 

hiÖn ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt lµ cung cÊp chøng cø, tµi liÖu khi cã yªu cÇu. VÊn 

®Ò nµy hiÖn kh«ng ®îc quy ®Þnh trong BLTTDS mét c¸ch cô thÓ dÉn ®Õn viÖc 

kh«ng cung cÊp hoÆc cung cÊp chËm trÔ lµm cho bÞ ®¬n kh«ng kÞp chuÈn bÞ 

chøng cø ph¶n tè. V× vËy, cÇn bæ sung quy ®Þnh: (1) khi ®¬ng sù cã yªu cÇu 

®îc biÕt, sao chÐp chøng cø tµi liÖu do c¸c ®¬ng sù kh¸c xuÊt tr×nh cho Tßa ¸n 

th× Tßa ¸n cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho ®¬ng sù trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy 

cã ®¬n yªu cÇu. (2) Trong qu¸ tr×nh thô lý vô ¸n, nÕu ®¬ng sù cung cÊp thªm 

chøng cø, tµi liÖu phôc vô cho vô viÖc th× Tßa ¸n cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho 

c¸c ®¬ng sù kh¸c ®îc biÕt trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy Tßa ¸n nhËn ®îc 

chøng cø, tµi liÖu míi ®ã. 

d. Söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ  quyÒn ph¶n tè cña ®¬ng sù 

Víi nh÷ng h¹n chÕ trong quy ®Þnh vÒ ph¶n tè nh: bÞ ®¬n chØ ®îc ph¶n tè 

®èi víi nh÷ng yªu cÇu cña nguyªn ®¬n, thêi h¹n ph¶n tè kh«ng phï hîp.v.v. dÉn 

®Õn nh÷ng bÊt cËp trong viÖc ®¶m b¶o quyÒn lîi cña bÞ ®¬n. Qua ®ã, ®Ò nghÞ bæ 
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sung quy ®Þnh: bÞ ®¬n cã quyÒn ®a ra yªu cÇu ph¶n tè, ®Ò nghÞ ®èi trõ nghÜa vô 

®èi víi ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp. 

Bæ sung kho¶n 3 ®iÒu 176 quy ®Þnh vÒ thêi h¹n ®a ra yªu cÇu ph¶n tè cña 

bÞ ®¬n cô thÓ h¬n: “BÞ ®¬n cã quyÒn ®a ra yªu cÇu ph¶n tè cho ®Õn tríc thêi 

®iÓm më phiªn tßa s¬ thÈm”. NÕu tríc phiªn tßa s¬ thÈm nguyªn ®¬n, ngêi cã 

quyÒn, nghÜa vô liªn quan cã quyÒn ®a ra yªu cÇu vµ cã quyÒn thay ®æi, bæ sung 

yªu cÇu khëi kiÖn, yªu cÇu ®éc lËp kh«ng bÞ giíi h¹n bëi ph¹m vi ®¬n khëi kiÖn 

ban ®Çu th× bÞ ®¬n còng ph¶i cã quyÒn ph¶n tè ®èi víi c¸c yªu cÇu ®ã cña nguyªn 

®¬n vµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn tríc khi Tßa ¸n ®a vô ¸n ra 

xÐt xö. 

e. Söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p 

khÈn cÊp t¹m thêi cña ®¬ng sù 

CÇn x¸c ®Þnh l¹i ý nghÜa cña viÖc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 

kh«ng chØ lµ gi¶i quyÕt nhu cÇu cÊp b¸ch cña ®¬ng sù, b¶o toµn tµi s¶n, ®Ó b¶o 

vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña ®¬ng sù trong viÖc xÐt xö sau nµy, mµ yªu cÇu ¸p dông 

biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cßn cã thÓ coi lµ mét viÖc d©n sù. V× sau ®ã ®¬ng 

sù kh«ng muèn khëi kiÖn hoÆc sau ®ã hä tù gi¶i quyÕt ®îc tranh chÊp nªn 

kh«ng khëi kiÖn.  

§Ó phï hîp th«ng lÖ quèc tÕ vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt nh 

Ph¸p lÖnh b¾t gi÷ tµu biÓn vµ Ph¸p lÖnh b¾t gi÷ tµu bay th× cÇn quy ®Þnh cho phÐp 

®¬ng sù cã quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi nh lµ 

mét yªu cÇu ®éc lËp, t¸ch biÖt víi viÖc khëi kiÖn. Thay v× ®¬ng sù ph¶i nép ®¬n 

khëi kiÖn th× míi ®îc quyÒn yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi th× 

cÇn söa ®æi quy ®Þnh cho ®¬ng sù cã thÓ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp 

t¹m thêi tríc khi khëi kiÖn hoÆc kh«ng cÇn ph¶i khëi kiÖn còng cã thÓ yªu cÇu 

¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. Ph¶i coi ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m 

thêi lµ mét lo¹i viÖc d©n sù thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Tßa ¸n. Vµ khi 
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®¬ng sù cã ®ñ c¨n cø, b»ng chøng cho yªu cÇu cña m×nh th× Tßa ¸n sÏ quyÕt 

®Þnh viÖc cho phÐp ¸p dông hay kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. 

f. Söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ nghÜa vô, thêi gian cung cÊp chøng cø 

CÇn ph¶i quy ®Þnh cô thÓ vÒ nghÜa vô chøng minh, tr¸ch nhiÖm cung cÊp 

chøng cø cña c¸c ®¬ng sù, nÕu ®¬ng sù kh«ng cung cÊp chøng cø ®óng thêi 

h¹n th× ph¶i chÞu hËu qu¶ cña viÖc kh«ng chøng minh ®îc hoÆc chøng minh 

kh«ng ®Çy ®ñ. Cïng víi ®ã cÇn quy ®Þnh biÖn ph¸p chÕ tµi nÕu ®¬ng sù kh«ng 

thùc hiÖn viÖc giao nép chøng cø theo quy ®Þnh. Khi ®ã, c¸c chøng cø nép trÔ sÏ 

kh«ng ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh xÐt xö vµ coi nh ®¬ng sù cha nép. Thùc 

tÕ hiÖn nay, nhiÒu b¶n ¸n d©n sù s¬ thÈm bÞ cÊp phóc thÈm hñy, v× ®Õn phiªn tßa 

phóc thÈm ®¬ng sù míi xuÊt tr×nh giÊy tê, tµi liÖu mµ ë cÊp s¬ thÈm hä giÊy 

kh«ng cung cÊp. §Ò nghÞ trong viÖc gi¶i quyÕt phóc thÈm c¸c vô ¸n d©n sù nªn 

bá h¼n viÖc hñy ¸n s¬ thÈm v× chøng cø míi, mµ chØ vi ph¹m tè tông th× míi nªn 

hñy. Bëi thùc chÊt nh÷ng chøng cø míi trong phiªn tßa phóc thÈm mµ ®¬ng sù 

tr×nh ra cha thùc sù kh¸ch quan. Cho nªn ®«i khi viÖc hñy ¸n v× cã chøng cø 

míi lµm cho cÊp s¬ thÈm bøc xóc v× ®èi víi hä cha ch¾c ®ã lµ chøng cø. 

§iÒu 84 BLTTDS kh«ng quy ®Þnh vÒ thêi h¹n ®¬ng sù ph¶i xuÊt tr×nh 

chøng cø lµ kh«ng ®¶m b¶o sù chÆt chÏ vÒ nghÜa vô chøng minh cña ®¬ng sù; 

do ®ã, cÇn quy ®Þnh thêi h¹n ®¬ng sù ph¶i xuÊt tr×nh chøng cø ë giai ®o¹n xÐt 

xö s¬ thÈm hoÆc phóc thÈm nhng kh«ng ®îc vît qu¸ thêi gian ra QuyÕt ®Þnh 

®a vô ¸n ra xÐt xö ë cÊp s¬ thÈm, trõ trêng hîp cã lý do chÝnh ®¸ng cã c¨n cø 

mµ kh«ng thÓ giao nép chøng cø ®óng thêi h¹n. 

g. Söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ nghÜa vô cã mÆt theo giÊy triÖu tËp 

 Điều 199 BLTTDS quy định nguyên đơn phải có mặt tại phiên toà theo 

giấy triệu tập của Tòa án; nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải 

hoãn phiên toà. Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn 

vắng mặt thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải 



97 
 

quyết vụ án. Trong trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì 

nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn.  

Tuy nhiên thực tế phát sinh trường hợp trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, 

nguyên đơn không phải là người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 

hai nhưng thường vắng mặt, các Tòa án thường gặp lúng túng, có Tòa án vẫn 

tiến hành xét xử vắng mặt họ, có Tòa án áp dụng máy móc cách hiểu nguyên đơn 

là người khởi kiện như ở giai đoạn sơ thẩm nên ra quyết định đình chỉ giải quyết 

vụ án… Do đó kiến nghị BLTTDS cần quy định rõ về trường hợp này theo 

hướng: Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ trừ 

trường hợp quy định tại Điều 266 BLTTDS. 

Điều 200 BLTTDS quy định bị đơn phải có mặt tại phiên toà theo giấy 

triệu tập của Tòa án; nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn 

phiên toà. Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì 

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cho thấy 

trường hợp bị đơn đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt lần thứ nhất không có lý 

do chính đáng Tòa án vẫn phải hõan phiên tòa. Để bảo đảm quyền cho các bên 

đương sự, các Tòa án kiến nghị không phân biệt nguyên đơn hay bị đơn, mà các 

bên đương sự vắng mặt lần thứ nhất là Tòa án phải hoãn phiên tòa. Do đó cần 

sửa các quy định này theo hướng bỏ cụm từ “có lý do chính đáng".  

Điều 201 BLTTDS quy định (1) người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

phải có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của Tòa án; nếu vắng mặt lần thứ 

nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên toà; (2) Người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án 

vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ; (3) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

yêu cầu độc lập đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị 

coi là từ bỏ yêu cầu độc lập của mình và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết 
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vụ án đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu 

nguyên đơn và bị đơn đều đồng ý. Trong trường hợp Tòa án ra quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu độc lập thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó, nếu thời hiệu khởi kiện 

vẫn còn.  

Ngoài ra, BLTTDS quy định mỗi đương sự được hoãn phiên toà 2 lần, 

trong vụ án có nhiều đương sự (40 đương sự) mà các đương sự một phía cố tình 

gây khó khăn thay nhau hoãn phiên toà sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức của 

Tòa án và ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự khác. Do vậy, cần sửa đổi 

theo hướng tổng lần hoãn trong một vụ án không quá 4 lần. 

3.2.2. TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé cña Tßa ¸n 

C«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé cña Tßa ¸n nh ®· nªu trªn vÉn cßn mét sè bÊt 

cËp c¶ vÒ tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n bé. Cã thÓ thÊy hÇu hÕt c¸c sai sãt nh triÖu tËp 

thiÕu ®¬ng sù do x¸c ®Þnh sai thµnh phÇn ®¬ng sù hoÆc xÐt xö vît qu¸ yªu 

cÇu cña ®¬ng sù ®Òu xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n chÝnh lµ sù yÕu kÐm vÒ chÊt 

lîng cña ®éi ngò c¸n bé Tßa ¸n v× thùc chÊt ph¸p luËt ®· cã quy ®Þnh t¬ng ®èi 

cô thÓ vÒ vÊn ®Ò nµy nhng thùc tiÔn c¸c Tßa ¸n ®Þa ph¬ng vÉn gÆp ph¶i sai sãt 

phæ biÕn nµy.  

Trong khi ®ã, “®ßi hái cña c«ng d©n vµ x· héi ®èi víi c¸c c¬ quan t ph¸p 

ngµy cµng cao, c¸c c¬ quan t ph¸p ph¶i thËt sù lµ chç dùa cña nh©n d©n trong 

viÖc b¶o vÖ c«ng lý, quyÒn con ngêi, ®ång thêi ph¶i lµ c«ng cô h÷u hiÖu b¶o vÖ 

ph¸p luËt vµ ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, ®Êu tranh cã hiÖu qu¶ víi c¸c lo¹i téi 

ph¹m vµ vi ph¹m” [7, tr. 9]. V× vËy, vÉn ph¶i tiÕp tôc kiÖn toµn, cñng cè tæ chøc, 

®éi ngò c¸n bé cña Tßa ¸n. 

Trong c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, ThÈm ph¸n lµ nh÷ng ngêi cã vai trß to lín 

trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tßa ¸n nªn ph¶i cã sù quan t©m 

®Æc biÖt h¬n. Trong ®ã cÇn chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng chuyªn m«n, 
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nghiÖp vô n©ng cao n¨ng lùc xÐt xö còng nh t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o 

dôc chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc cña c¸n bé xÐt xö cho c¸c ThÈm ph¸n. CÇn cã 

c¬ chÕ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ThÈm ph¸n th«ng qua c«ng t¸c xÐt xö. ThÈm ph¸n cha 

®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n ph¶i tiÕp tôc ®a ®i ®µo t¹o. Nh÷ng ThÈm ph¸n nµy nÕu 

kh«ng ®µo t¹o bæ sung ®îc th× khi hÕt nhiÖm kú kiªn quyÕt kh«ng bæ nhiÖm l¹i. 

Mét mÆt, cÇn cã c¬ chÕ bæ nhiÖm, n©ng l¬ng cho c¸c ThÈm ph¸n hîp lý ®Ó kÝch 

thÝch hä häc tËp, rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ phÈm 

chÊt ®¹o ®øc. 

ViÖc ph¸p luËt quy ®Þnh tiªu chuÈn tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña 

ThÈm ph¸n ë Tßa ¸n c¸c cÊp gièng nhau, chØ kh¸c nhau vÒ thêi gian c«ng t¸c lµ 

cha tháa ®¸ng. §èi víi nh÷ng ngêi giái th× thêi gian c«ng t¸c ng¾n còng cã thÓ 

rót ®îc kinh nghiÖm, n©ng cao ®îc n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô thùc hiÖn 

tèt ®îc nhiÖm vô cña m×nh nhng ®èi víi nh÷ng ngêi n¨ng lùc h¹n chÕ th× thêi 

gian c«ng t¸c cã thÓ dµi nhng khã cã thÓ nãi r»ng tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp 

vô cña hä ®· tèt ®îc. V× vËy, ®èi víi viÖc bæ nhiÖm ThÈm ph¸n cña Tßa ¸n c¸c 

cÊp còng cÇn ph¶i thùc hiÖn th«ng qua thi cö.  

Bªn c¹nh ®ã cÇn gi¸o dôc ý thøc chÝnh trÞ, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô víi 

nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt, thêng xuyªn tæ chøc tËp huÊn, rót kinh nghiÖm víi 

nh÷ng sai lÇm ®· m¾c ph¶i vµ c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng còng nh xö lý sai 

ph¹m ph¶i ®i vµo chiÒu s©u, cã t¸c dông ®éng viªn còng nh uèn n¾n kÞp thêi. 

ChØ cã nh thÕ, n¨ng lùc cña thÈm ph¸n míi ®îc n©ng cao, tinh thÇn tr¸ch 

nhiÖm ®îc cñng cè vµ h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng sai lÇm ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra. 

3.2.3. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn vµ gi¸o dôc ph¸p luËt 

TTDS 

Mäi ngêi chØ cã thÓ thùc hiÖn ®óng ph¸p luËt nÕu hiÓu nã. Tuy vËy, ph¸p 

luËt tù nã kh«ng thÓ ®Õn víi mäi ngêi nÕu kh«ng cã viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn 

vµ gi¸o dôc ph¸p luËt. ë ViÖt Nam, do yÕu tè tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp nªn sù 
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hiÓu biÕt ph¸p luËt cña mäi ngêi cßn h¹n chÕ. Trªn thùc tÕ, dêng nh nhiÒu 

ngêi ®Òu cã chung quan niÖm chØ c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông d©n sù vµ ngêi 

tiÕn hµnh tè tông d©n sù míi ph¶i thùc hiÖn ph¸p luËt tè tông d©n sù nªn kh«ng 

quan t©m t×m hiÓu chóng. NÕu kh«ng cã sù hiÎu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ ph¸p luËt tè 

tông d©n sù th× kh«ng thÓ tham gia tè tông b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña hä.  

Trong c«ng t¸c gi¸o dôc, tuyªn truyÒn vµ phæ biÕn ph¸p luËt tè tông d©n sù 

cÇn tËp trung lµm cho mäi ngêi nhËn thøc ®îc c¸c quy ®Þnh cña BLTTDS vµ 

c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh Bé luËt nµy vÒ quyÒn, nghÜa vô tè tông d©n sù 

cña c¸c ®¬ng sù, nghÜa vô cña c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ngêi tiÕn hµnh tè 

tông; quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc trong viÖc tham gia tè 

tông gãp phÇn lµm cho viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù kÞp thêi, ®óng ph¸p 

luËt.v.v... Tõ ®ã, lµm cho ®¬ng sù cã sù hiÓu biÕt h¬n vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô 

viÖc d©n sù cña Tßa ¸n, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè 

tông d©n sù, c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña hä theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt TTDS vµ 

trong trêng hîp cÇn thiÕt sÏ chñ ®éng h¬n, b¶o vÖ tèt h¬n quyÒn, lîi Ých hîp 

ph¸p cña m×nh hoÆc cña ngêi kh¸c. 
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KÕt luËn 

 Sau h¬n 5 n¨m thi hµnh, BLTTDS ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc b¶o 

vÖ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, t¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých 

cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc. B¶o ®¶m 

tr×nh tù vµ thñ tôc TTDS d©n chñ, c«ng khai, ®¬n gi¶n, thuËn lîi cho ngêi tham 

gia tè tông thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh; ®Ò cao vai trß, tr¸ch nhiÖm 

cña c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc trong ho¹t ®éng TTDS. §¶m b¶o cho viÖc gi¶i 

quyÕt c¸c vô viÖc d©n sù ®îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, c«ng minh vµ ®óng ph¸p 

luËt.  

 Tuy nhiªn, qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y còng nh trong khi triÓn khai thi 

hµnh BLTTDS cho thÊy mét sè quy ®Þnh cña BLTTDS kh«ng tr¸nh khái nh÷ng 

khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh, cô thÓ lµ nh÷ng quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña 

®¬ng sù; cã nh÷ng quy ®Þnh kh«ng râ rµng khiÕn mçi n¬i ¸p dông mét c¸ch 

kh¸c nhau nh: QuyÒn tham gia phiªn tßa (liªn quan ®Õn viªc x¸c ®Þnh thµnh 

phÇn ®¬ng sù), QuyÒn ph¶n tè cña ®¬ng sù (liªn quan ®Õn thêi h¹n cho ¸p 

dông viÖc ph¶n tè); cã nh÷ng quy ®Þnh cha phï hîp nh: QuyÒn yªu cÇu ¸p 

dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, QuyÒn yªu cÇu Tßa ¸n thu thËp chøng cø 

trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng thÓ tù m×nh thu thËp chøng cø, QuyÒn ®îc 

biÕt nh÷ng chøng cø do ®¬ng sù kh¸c cung cÊp hoÆc Tßa ¸n tù thu thËp, nghÜa 

vô cung cÊp chøng cø, nghÜa vô cã mÆt theo giÊy triÖu tËp; hoÆc mét sè quy ®Þnh 

cßn thiÕu nh: quyÒn tranh tông.v.v...V× vËy, viÖc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p cña ®¬ng sù t¹i Tßa ¸n vÉn cßn h¹n chÕ. 

 Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p cña ®¬ng sù trong TTDS tËp trung ë mét sè ®iÓm nh c¸c quy ®Þnh cßn 

thiÕu chÆt chÏ, kh«ng khoa häc, kh«ng phï hîp thùc tiÔn, thiÕu ®ång bé; nhËn 

thøc cña c¸c ®¬ng sù vµ nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n 

cña m×nh vÉn cßn h¹n chÕ; c¬ chÕ kiÓm s¸t, gi¸m s¸t ho¹t ®éng tè tông cha thËt 
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hîp lý; c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé cña Tßa ¸n vµ tæ chøc bæ trî t ph¸p vÉn cha 

thËt tèt; c¬ së vËt chÊt vµ ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m cho c¸c ho¹t ®éng TTDS cßn cha 

®îc b¶o ®¶m. 

 XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng vµ yªu cÇu ®ßi hái ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých chÝnh 

®¸ng cña ®¬ng sù ®ång thêi ®¶m b¶o sù nghiªm minh, c«ng b»ng cña ph¸p luËt 

th× cÇn thiÕt ph¶i söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh cña BLTTDS, ph¶i tiÕp tôc ®æi 

míi c«ng t¸c tæ chøc vµ c¬ chÕ kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng TTDS, n©ng cao 

tr×nh ®é chyªn m«n, nghiÖp vô, n¨ng lùc, phÈm chÊt cho ®éi ngò ThÈm ph¸n kÕt 

hîp víi viÖc ®Èy m¹nh viÖc gi¸o dôc, tuyªn truyÒn vµ phæ biÕn ph¸p luËt TTDS 

®Ó n©ng cao ý thøc ph¸p luËt cho c¸c tÇng líp nh©n d©n. ChØ khi thùc hiÖn tèt c¸c 

ho¹t ®éng ®ã th× ®¬ng sù míi cã thÓ thùc hiÖn ®îc ®Çy ®ñ c¸c quyÒn, nghÜa vô 

tè tông cña m×nh, tõ ®ã gióp hä tù b¶o vÖ vµ ®îc b¶o vÖ c¸c quyÒn, lîi Ých chÝnh 

®¸ng cña m×nh./. 
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