
vii

MỤC LỤC

PHẦN 1: NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG BLTTDS 2015...........1
1. Những nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự ...............1

1.1. Nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp ................................................................1

1.2. Nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố
tụng, người tiến hành tố tụng................................................9

1.3. Nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong
tố tụng dân sự.......................................................................12

1.4. Nguyên tắc đảm bảo tranh tụng trong xét xử ....................16

2. Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự ......................20
2.1. Chủ thể tiến hành tố tụng ......................................................20
2.2. Chủ thể tham gia tố tụng .......................................................28

2.2.1. Đương sự trong vụ việc dân sự .......................................28
2.2.2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của

đương sự..........................................................................36
2.2.3. Người đại diện..................................................................38
2.2.4. Người phiên dịch..............................................................41

3. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân...........................................43
4. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng ................................................47
5. Thời hạn tố tụng và thủ tục cấp, tống đạt, thông báo

văn bản tố tụng............................................................................53
5.1. Thời hạn tố tụng.....................................................................53
5.2. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng................57

6. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự .....................58
6.1. Chứng cứ trong tố tụng dân sự .............................................58
6.2. Chứng minh trong tố tụng dân sự.........................................69

7. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời.............................................72
7.1. Phân loại biện pháp khẩn cấp tạm thời.................................74

7.1.1. Nhóm các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp
dụng ngay không bắt buộc áp dụng biện pháp
bảo đảm.........................................................................74



viii

7.1.2. Nhóm các biện pháp khẩn cấp tạm thời chỉ
được áp dụng khi người yêu cầu thực hiện
biện pháp bảo đảm .......................................................77

7.2. Thủ tục áp dụng, thay đổi và hủy bỏ việc áp dụng
biện pháp khẩn cấp tạm thời ...............................................78

8. Tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự .................80

8.1. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ..................................80

8.1.1. Căn cứ của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án
dân sự ............................................................................80

8.1.2. Thủ tục thông báo về việc tạm đình chỉ và hậu
quả pháp lý của việc tạm đình chỉ giải quyết
vụ án dân sự..................................................................84

8.2. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ..........................................84

8.2.1. Căn cứ của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự .......85

8.2.2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.....89

8.3. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ
giải quyết vụ án dân sự........................................................90

9. Thủ tục giải quyết sơ thẩm vụ án dân sự ................................90

9.1. Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự ..........................................91

9.1.1. Khởi kiện vụ án dân sự ..................................................91

9.1.2. Thụ lý vụ án dân sự........................................................94

9.2. Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.......................................97

9.2.1. Trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao
nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải...........97

9.2.2. Trong phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp
cận, công khai chứng cứ và hòa giải ..........................99

9.3. Phiên tòa sơ thẩm.................................................................102

9.3.1. Những điểm mới trong phần quy định chung
về phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự ............................102

9.3.2. Những điểm mới trong phần trình tự phiên tòa
sơ thẩm ........................................................................108



ix

10. Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án dân sự ...................................112

10.1. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm...................................113

10.1.1. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục
phúc thẩm .................................................................113

10.1.2. Hình thức kháng cáo, kháng nghị theo thủ
tục phúc thẩm ...........................................................114

10.1.3. Kháng cáo quá hạn....................................................116

10.1.4. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị.........117

10.2. Những công việc thuộc thẩm quyền của Tòa án
cấp sơ thẩm trong giải quyết vụ án dân sự theo
thủ tục phúc thẩm............................................................117

10.2.1. Kiểm tra đơn kháng cáo ............................................117

10.2.2. Thông báo về việc kháng cáo....................................118

10.3. Trình tự phúc thẩm vụ án dân sự theo thủ tục
thông thường ...................................................................119

10.3.1. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm .......................................119

10.3.2. Phiên tòa xét xử phúc thẩm.......................................121

10.3.3. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm ..........124

10.3.4. Bản án phúc thẩm ......................................................125

10.3.5. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm ...........................125

11. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực
pháp luật ..................................................................................126

11.1. Thủ tục giám đốc thẩm......................................................127

11.1.1. Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục
giám đốc thẩm ..........................................................127

11.1.2. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ
tục giám đốc thẩm....................................................127

11.1.3. Bổ sung, xác minh tài liệu, chứng cứ trong
thủ tục giám đốc thẩm .............................................129

11.1.4. Thẩm quyền giám đốc thẩm ......................................130

11.1.5. Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết
định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật..............131



x

11.2. Thủ tục tái thẩm ..............................................................132

11.3. Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ....................132

12. Thủ tục giải quyết việc dân sự...............................................133

12.1. Thủ tục chung giải quyết việc dân sự...............................134

12.1.1. Thụ lý đơn...................................................................134

12.1.2. Thông báo thụ lý đơn yêu cầu...................................135

12.1.3. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu..........................................136

12.2. Thủ tục mới về giải quyết một số việc dân sự cụ thể ......137

12.2.1. Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận
tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản
khi ly hôn ..................................................................137

12.2.2. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp
đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động
tập thể vô hiệu ..........................................................137

12.2.3. Thủ tục xét tính hợp pháp của cuộc đình công ......138

12.2.4. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành
ngoài Tòa án ............................................................138

12.2.5. Thủ tục giải quyết yêu cầu liên quan đến việc
bắt giữ tàu bay, tàu biển ..........................................140

PHẦN 2: THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG BLTTDS 2015.......141

1. Khái quát chung về thủ tục rút gọn trong tố tụng
dân sự..........................................................................................141

1.1. Khái niệm và đặc điểm của thủ tục rút gọn trong
tố tụng dân sự.....................................................................141

1.1.1. Khái niệm thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự.........141

1.1.2. Đặc điểm của thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự....143

1.2. Ý nghĩa của thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự ..............145

1.2.1. Đối với đương sự .........................................................145

1.2.2. Đối với Tòa án .............................................................147



xi

1.3. Phạm vi áp dụng và sự khác biệt về thủ tục rút gọn
trong tố tụng dân sự với các thủ tục tố tụng khác............148

1.3.1. Sự khác biệt về thủ tục rút gọn đối với vụ án
dân sự và thủ tục đối với việc dân sự ........................148

1.3.2. Sự khác biệt về thủ tục rút gọn trong tố tụng
dân sự với thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự......150

1.4. Sơ lược pháp luật về thủ tục rút gọn trong lịch sử
tố tụng dân sự tại Việt Nam..............................................153

1.4.1. Giai đoạn 1945 - 1959.................................................153

1.4.2. Giai đoạn 1959 - 2004.................................................154

1.4.3. Giai đoạn 2004 - nay ...................................................156

1.5. Giới thiệu sơ lược về thủ tục rút gọn theo pháp
luật Nhật Bản và pháp luật Trung Quốc ..........................158

1.5.1. Thủ tục rút gọn theo pháp luật Nhật Bản...................158

1.5.2. Thủ tục rút gọn theo pháp luật Trung Quốc ..............159

2. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết vụ
án dân sự ....................................................................................160

2.1. Các điều kiện cụ thể ............................................................162

2.1.1. Điều kiện “vụ án có tình tiết đơn giản, quan
hệ pháp luật rõ ràng” ................................................163

2.1.2. Điều kiện “đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ”.........166

2.1.3. Điều kiện “tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm
đủ căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án
không phải thu thập tài liệu, chứng cứ” ...................170

2.1.4. Điều kiện “các đương sự đều có địa chỉ nơi
cư trú, trụ sở rõ ràng”................................................172

2.1.5. Điều kiện “vụ án có giá trị tranh chấp thấp”............175

2.2. Chuyển vụ án từ thủ tục rút gọn sang thủ tục thông thường...179

2.2.1. Xuất hiện tình tiết mới................................................181

2.2.2. Thiếu quy định về việc chuyển vụ án từ thủ tục
thông thường sang thủ tục rút gọn ............................183



xii

3. Xét xử sơ thẩm và phúc thẩm theo thủ tục rút gọn.............186

3.1. Thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm..............................186

3.1.1. Thủ tục khởi kiện ........................................................186

3.1.2. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn ..........187

3.1.3. Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn..192

3.1.4. Hiệu lực bản án, quyết định sơ thẩm theo thủ
tục rút gọn ...................................................................198

3.2. Thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp phúc thẩm..........................201

3.2.1. Kháng cáo, kháng nghị................................................201

3.2.2. Thời hạn xét xử phúc thẩm..........................................203

3.2.3. Phiên tòa phúc thẩm theo thủ tục rút gọn ..................205

KẾT LUẬN CHUNG....................................................................209

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................211

Nghị quyết số: 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về việc
thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự......................................................215

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-
TANDTC ngày 31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa
Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi
hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự ........................218

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng
dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số
103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi
hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số
104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi
hành Luật Tố tụng hành chính........................................................249

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 hướng
dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự
số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số
93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng
cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản Tố tụng bằng
phương tiện điện tử..........................................................................256



xiii

Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 về một số
vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự.................................271

Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 7/4/2017 về một
số vấn đề nghiệp vụ .........................................................................282

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 5/5/2017 hướng
dẫn một số quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ
luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi
kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án ........................................304


