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PHẦN THỨ NHẤT 

 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

1. Khái niệm hòa giải 

Trên thế giới có nhiều quan niệm về hoà giải. Theo Hiệp hội hoà giải Hoa 

Kỳ thì "Hoà giải là một quá trình, trong đó bên thứ ba giúp hai bên tranh chấp 

ngồi lại với nhau để cùng giải quyết vấn đề của họ". Theo quan niệm này, người 

hoà giải không tham gia vào quá trình hoặc vào việc thoả thuận các giải pháp. 

Vai trò chủ yếu của người hoà giải là người trung gian giúp cho hai bên tranh 

chấp tự nguyện ngồi lại với nhau, tạo điều kiện cho họ duy trì đối thoại và 

thương lượng giải quyết mâu thuẫn, bất đồng. 

Theo Từ điển tiếng Việt, hòa giải là “hành vi thuyết phục các bên đồng ý 

chấm dứt xung đột hoặc xích mích một cách ổn thỏa”. Quan niệm này nêu lên 

phương thức và mục đích của hoà giải, nhưng chưa khái quát được bản chất, nội 

dung và các yếu tố cấu thành các loại hình hoà giải. Từ khái niệm này, có thể 

thấy hòa giải có một số đặc trưng sau: 

Một là, hoà giải là một hình thức giải quyết những tranh chấp giữa các 

bên theo quy định của pháp luật, nghĩa là hoạt động hoà giải chỉ được thực hiện 

khi có tranh chấp về quyền và lợi ích giữa các bên tranh chấp. Theo quy định 

của pháp luật, những tranh chấp này được giải quyết bằng hình thức hoà giải 

theo ý chí, nguyện vọng của các bên tranh chấp hòa giải là một biện pháp giải 

quyết tranh chấp. 

Hai là, trong hoạt động hoà giải, các bên tranh chấp cần đến một bên thứ 

ba làm trung gian hoà giải, giúp các bên đạt được thoả thuận, chấm dứt tranh 

chấp, bất đồng. Bên thứ ba ở đây là Hoà giải viên (hoặc cũng có thể là một cá 

nhân có uy tín, có sức thuyết phục, cảm hoá các bên tranh chấp) trực tiếp tham 

gia trong quan hệ hoà giải, nhưng có vai trò trung lập và độc lập với các bên 

tranh chấp. Người làm trung gian chỉ có quyền giải thích, thuyết phục, cảm hoá 

hai bên tranh chấp thương lượng, thoả thuận chấm dứt tranh chấp, mâu thuẫn 

hay xung đột, mà không được áp đặt hoặc can thiệp vào nội dung thoả thuận của 

các bên. Điều này làm cho hòa giải có sự khác biệt với thương lượng. Người 

trung gian phải có vị trí độc lập với các bên và hoàn toàn không có lợi ích liên 

quan đến tranh chấp. Bên thứ ba làm trung gian không đại diện cho quyền lợi 

của bất cứ bên nào và không có quyền đưa ra phán quyết. 

Ba là, hoà giải trước hết là sự thoả thuận, thể hiện ý chí và quyền định 

đoạt của chính các bên tranh chấp. Hay nói cách khác, chủ thể của quan hệ hoà 

giải phải chính là các bên tranh chấp vì họ chính là chủ thể của các tranh chấp, 

các mâu thuẫn, nên họ có toàn quyền định đoạt để giải quyết các mâu thuẫn, 

tranh chấp đó, chứ không phải là ai khác. Điều này thể hiện ý chí mong muốn và 

khả năng của mỗi bên trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và truyền thống đạo đức xã hội, trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện của 
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mỗi bên. Các thỏa thuận, cam kết từ kết quả của quá trình hòa giải không có giá 

trị bắt buộc cưỡng chế thi hành mà phụ thuộc vào thiện chí, sự tự nguyện của 

các bên. 

Bốn là, nội dung thoả thuận của các bên tranh chấp không được trái với 

quy định của pháp luật và phải phù hợp với đạo đức xã hội, phong tục, tập quán 

tốt đẹp của nhân dân ta. Dù cho thoả thuận đó thể hiện ý chí tự nguyện của các 

bên tranh chấp, nhưng nội dung của thoả thuận đó không phù hợp với quy định 

của pháp luật, trái đạo đức xã hội, thì sẽ không được công nhận. 

Với các đặc trưng trên, có thể hiểu hòa giải là một phương thức giải quyết 

tranh chấp với sự giúp đỡ của một bên thứ ba trung lập, làm trung gian, giúp 

các bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận giải quyết được những bất đồng và đạt 

được thỏa thuận phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội và tự nguyện thực hiện 

những thỏa thuận đó. 

2. Các hình thức hòa giải 

Ở nước ta hiện nay có những hình thức hòa giải khác nhau: Hòa giải trong 

tố tụng dân sự của Tòa án, hòa giải trong tố tụng trọng tài, hòa giải tranh chấp 

lao động, hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 

hòa giải ở cơ sở. 

a) Hòa giải trong tố tụng dân sự của Tòa án 

Hòa giải trong tố tụng dân sự của Tòa án là thủ tục bắt buộc trong quá 

trình giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động, trừ 

những trường hợp pháp luật quy định không được hòa giải hoặc không tiến hành 

hòa giải được hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn. Trường hợp các 

đương sự thống nhất thỏa thuận với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án 

thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập 

biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa 

thuận đó, thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh 

án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương 

sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

b) Hòa giải trong tố tụng trọng tài  

Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài, các bên tranh chấp có 

thể thương lượng, tự hòa giải hoặc đề nghị trọng tài giúp các bên hòa giải. Trọng 

tài cũng có thể chủ động tự mình tiến hành hòa giải các bên. Nếu các bên thông 

qua hòa giải giải quyết được tranh chấp thì có thể yêu cầu trọng tài viên xác 

nhận sự thỏa thuận đó bằng văn bản, lập biên bản hòa giải thành và công nhận 

sự thỏa thuận của các bên. Văn bản này có giá trị như quyết định trọng tài - có 

hiệu lực thi hành, không bị kháng cáo. 

c) Hòa giải tranh chấp lao động  
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Hòa giải tranh chấp lao động được Hội đồng trọng tài lao động hoặc hòa 

giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh (hòa giải viên lao động) tiến hành khi có tranh chấp về quyền và lợi ích liên 

quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực 

hiện hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể và trong quá trình học nghề giữa người 

lao động với người sử dụng lao động. Thẩm quyền và trình tự hòa giải tranh 

chấp lao động được quy định tại Bộ luật Lao động. 

d) Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn 

Đây là việc hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất 

tranh chấp đối với các tranh chấp về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 

2013. 

Tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc hòa giải tranh chấp đất 

đai như sau: 

“1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc 

giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. 

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi 

đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải 

tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải 

phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành 

viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 

tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ 

ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. 

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có 

xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có đất tranh chấp. 

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh 

giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi 

trường đối với các trường hợp khác. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy 

ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và 

cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất”. 

đ) Hòa giải ở cơ sở  
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Khác với các loại hình hòa giải nêu trên, hòa giải ở cơ sở trước hết xuất 

phát từ đặc điểm lịch sử, truyền thống, tâm lý dân tộc. Ở Việt Nam, nền kinh tế 

nông nghiệp lúa nước với nhu cầu làm thủy lợi, đắp đê, chống lụt, thêm vào đó 

là nguy cơ giặc ngoại xâm luôn đe dọa đã khiến cho người Việt cổ sớm hình 

thành lối sống cộng đồng, truyền thống đoàn kết, tương thân, thương ái. Trong 

các làng xã cổ truyền, người nông dân quen sống với các mối quan hệ xóm làng, 

huyết thống ràng buộc nhau một cách chặt chẽ, do đó họ rất coi trọng tình làng, 

nghĩa xóm, “tối lửa tắt đèn có nhau”. Nếu có xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp 

về quyền lợi, nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ, hàng xóm 

láng giềng thì họ chủ trương “đóng cửa bảo nhau”, “chín bỏ làm mười”, xóa bỏ 

bất đồng, mâu thuẫn, xây dựng cộng đồng hòa thuận, yên vui, hạnh phúc. Vì 

vậy, hòa giải được xem là phương án tối ưu để giải quyết xích mích, mâu thuẫn, 

tranh chấp trong nội bộ nhân dân…  

Điều 2 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 quy định: “Hòa giải ở cơ sở là 

việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện 

giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định 

của Luật này”.  

* Đặc điểm của hòa giải ở cơ sở 

Hòa giải ở cơ sở có những đặc điểm chung của công tác hòa giải:  

- Là một phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên theo quy định của 

pháp luật về hòa giải.  

- Là sự thỏa thuận ý chí, thể hiện quyền tự định đoạt của các bên mâu 

thuẫn, tranh chấp. Nói cách khác, chủ thể trong quan hệ hòa giải phải chính là 

các bên mâu thuẫn, tranh chấp. Kết quả hòa giải thành hay không thành hoàn 

toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các bên tranh chấp có tìm ra được giải 

pháp giải quyết tranh chấp không. 

- Các bên tranh chấp cần đến một bên thứ ba làm trung gian hòa giải, giúp 

họ đạt được thỏa thuận, tìm ra được hướng giải quyết tranh chấp, chấm dứt bất 

đồng, xung đột. Bên thứ ba chính là hòa giải viên, có vai trò trung lập và độc lập 

với các bên tranh chấp.  

- Nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên tranh chấp không được 

trái với quy định của pháp luật, phải phù hợp đạo đức xã hội, không xâm phạm 

lợi ích hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba. Dù thỏa 

thuận hòa giải thể hiện ý chí tự nguyện của các bên tranh chấp, nhưng nếu thỏa 

thuận đó vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì không được 

công nhận. 

Ngoài những đặc điểm chung của công tác hòa giải nêu trên, hòa giải ở cơ 

sở còn có những đặc điểm riêng như sau: 

- Hòa giải ở cơ sở được điều chỉnh bởi Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, 

nhằm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp dân sự (như mâu thuẫn 
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trong gia đình, dòng họ, tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng…) và vi phạm pháp 

luật trong trường hợp không bị xử lý vi phạm hành chính, không bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự xảy ra trên địa bàn; 

- Tổ hòa giải ở cơ sở là tổ chức tự quản của nhân dân, hoạt động trên cơ sở 

tự nguyện vì mục đích xã hội, vì cộng đồng và phi lợi nhuận; việc hòa giải không 

thu phí; 

- Hòa giải viên ở cơ sở là người thường trú tại cơ sở, khi hòa giải, hòa giải 

viên không chỉ dựa trên các quy định của pháp luật (có quyền giải thích, hướng 

dẫn các bên vận dụng pháp luật) mà còn dựa vào chuẩn mực đạo đức, văn hóa 

ứng xử, phong tục, tập quán tốt đẹp để giúp đỡ, thuyết phục các bên tự thương 

lượng, thỏa thuận chấm dứt mâu thuẫn, xung đột. Hòa giải viên ở cơ sở không 

có quyền xét xử như thẩm phán và không được ra phán quyết như trọng tài viên.  

- Cách thức hòa giải ở cơ sở không phải tuân theo trình tự, thủ tục bắt buộc 

mà tùy thuộc từng vụ việc cụ thể, hòa giải viên linh hoạt hòa giải sao cho phù hợp 

với đối tượng, tính chất, hoàn cảnh. 

Như vậy, có thể hiểu rằng, hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng 

dẫn, giúp đỡ các bên tranh chấp đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với 

nhau những vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn đoàn kết và tranh chấp nhỏ trong 

nội bộ nhân dân, củng cố phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt 

đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. Hoạt động hòa giải được 

thông qua các hòa giải viên ở các tổ hòa giải. 

3. Vai trò, ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở 

Hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, có thể nói đây 

là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả, thể hiện trên những mặt sau: 

- Là một phương thức giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật.  

- Góp phần giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ nhân dân; củng cố, phát 

huy tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng; phòng 

ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý xã hội. Công tác hòa 

giải ở cơ sở thể hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thông qua đó nhân dân, xã hội 

trực tiếp tham gia quản lý mọi mặt đời sống xã hội. 

Bằng hoạt động hòa giải ở cơ sở, các bên tranh chấp đã tự mình giải quyết 

tranh chấp, xung đột của mình trên cơ sở mong muốn, hài hòa lợi ích của các bên. 

Hòa giải viên là người hoạt động vì lợi ích cộng đồng, họ không hướng tới mục 

tiêu lợi nhuận; công việc của hòa giải viên là hàn gắn những mâu thuẫn nảy sinh 

trong gia đình, dòng họ, tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng với nhau; để từ đó 

không cần đến sự can thiệp của Nhà nước đối với những công việc mà xã hội có 

thể tự làm được. Điều này thể hiện cao quyền làm chủ của nhân dân, góp phần 

thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013. 
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- Hoạt động hòa giải góp phần tích cực trong việc giảm áp lực cho các cơ 

quan Nhà nước, cơ quan tư pháp; hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là 

khiếu nại vượt cấp, kéo dài.  

Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành số lượng lớn 

các vi phạm pháp luật và tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Trung bình mỗi 

năm, các tổ hòa giải ở cơ sở trên phạm vi cả nước đã tiếp nhận trên140.000 vụ, 

việc và hòa giải thành trên 120.000 vụ, việc, tức là đã giảm đi hàng trăm nghìn 

vụ, việc mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải quyết, đồng thời tiết 

kiệm chi tiêu cho ngân sách nhà nước, nếu như số vụ việc này không được hòa 

giải thành ở cơ sở mà đưa ra tòa án giải quyết thì nhà nước phải tăng thêm rất 

nhiều biên chế cho ngành Tòa án, kéo theo tăng tiền lương, trang thiết bị, cơ sở 

vật chất, phương tiện làm việc cho đội ngũ này. 

Kết quả hòa giải thành ở cơ sở phần lớn được các bên tự nguyện thi hành, 

bởi nội dung thỏa thuận khi hòa giải thành là ý chí của các bên tranh chấp, các 

bên hài lòng với giải pháp đã thống nhất nên thường là tự giác thi hành một cách 

nhanh chóng (đa số các trường hợp không cần tòa án công nhận). Vì thế, các 

mâu thuẫn được triệt tiêu hoàn toàn nên không có khiếu kiện (bao gồm cả khiếu 

kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài). Thực tế cho thấy, mọi vấn đề đều nảy sinh từ 

cơ sở và ở đâu làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở thì ở đó an toàn chính trị, an 

ninh, trật tự xã hội được giữ vững. 

- Hoạt động hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, góp phần trực tiếp tác động đến việc nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của nhân dân.  

Bằng việc vận dụng những quy định pháp luật để giải thích, phân tích, 

hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp, hòa giải viên đã giúp họ hiểu được 

quyền và nghĩa vụ của mình để từ đó xử sự phù hợp với quy định pháp luật, 

chuẩn mực đạo đức xã hội. 

- Công tác hòa giải ở cơ sở giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh 

chóng, kịp thời và triệt để; ít tốn kém về thời gian, nhân lực.  

Hòa giải viên ở cơ sở là người sinh sống tại địa bàn dân cư nên họ có điều 

kiện phát hiện sớm và nắm bắt được nội dung vụ, việc, tranh chấp. Ngay khi vụ 

việc vừa phát sinh, hòa giải viên ở cơ sở biết được sự việc, có mặt kịp thời để 

can ngăn sự việc tiến triển theo chiều hướng xấu, dàn xếp ngay, làm cho sự việc 

lắng xuống, các bên bình tĩnh lại và từ đó hướng dẫn, giúp đỡ các bên hóa giải 

mâu thuẫn một cách ổn thỏa. Thực tiễn hoạt động hòa giải ở cơ sở cho thấy, có 

những vụ việc nếu không được hòa giải kịp thời thì sự việc bị dồn nén lâu ngày, 

âm ỉ trong mỗi bên, đến khi bùng phát trở nên nghiêm trọng, thậm chí thành 

hành vi vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, 

nhân phẩm của các bên. Hòa giải ở cơ sở sẽ kịp thời dập tắt xung đột, không để 

mâu thuẫn trở nên gay gắt, không vượt qua giới hạn, giúp cho các bên tránh 

được việc giải quyết xung đột bằng bạo lực. 
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Khi giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở, các bên không phải trả lệ 

phí, không mất nhiều thời gian tham gia vụ kiện, công việc không bị ảnh hưởng. 

- Kết quả hòa giải thành ở cơ sở phần lớn được các bên tự nguyện thi 

hành, góp phần giảm khiếu kiện của nhân dân. 

Nội dung thỏa thuận khi hòa giải thành là ý chí của các bên tranh chấp, 

các bên hài lòng với giải pháp giải quyết do chính họ đưa ra nên thường là tự 

giác thi hành một cách nhanh chóng (đa số các trường hợp không cần tòa án 

công nhận, họ tự nguyện thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận). Vì thế, các 

mâu thuẫn được triệt tiêu hoàn toàn nên không có khiếu kiện (bao gồm cả khiếu 

kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài). Thực tế cho thấy, mọi vấn đề đều nảy sinh từ 

cơ sở và ở đâu làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở thì ở đó an toàn chính trị, an 

ninh, trật tự xã hội được giữ vững. 

Mặt khác, đối với bản án, khi thi hành thường gặp nhiều trở ngại khó khăn 

vì nhiều đương sự không hài lòng với quyết định của bản án; việc thực hiện 

nghĩa vụ theo quy định của bản án mang tính bắt buộc nên đương sự có nghĩa vụ 

thường không tự nguyện thi hành, từ đó cần đến việc giải quyết của cơ quan Thi 

hành án dân sự. Điều này tạo áp lực cho cả đương sự và cơ quan thi hành án, 

một số trường hợp đương sự không đồng ý với việc thi hành án đã khiếu nại, 

khiếu kiện, dẫn đến tình trạng vụ việc bị kéo dài nhiều năm. 

 - Tiết kiệm chi phí 

Khi giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở, các bên tiết kiệm và giảm 

thiểu rất nhiều chi phí. Hiện nay, vụ việc hòa giải ở cơ sở không tính phí, hòa 

giải viên làm việc trên cơ sở tự nguyện, vì lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng. 

Trong tố tụng dân sự nếu vụ việc được hòa giải thành do Thẩm phán tiến hành 

trước khi mở phiên tòa thì các đương sự phải chịu 50% án phí dân sự sơ thẩm. 

Đối với trường hợp vụ án dân sự đưa ra xét xử thì các đương sự phải nộp án phí 

theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Đối với tranh chấp về dân sự, hôn 

nhân và gia đình không có giá ngạch thì mức án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 

đồng. Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch thì mức 

án phí căn cứ vào giá trị tài sản có tranh chấp. Thực tế có không ít vụ án dân sự 

phải qua nhiều vòng tố tụng (sơ thẩm, phúc thẩm; giám đốc thẩm lại trở về sơ, 

phúc thẩm…), bên thắng kiện đôi khi không đủ bù đắp chi phí tố tụng; ngoài ra 

công việc của các bên đương sự bị ảnh hưởng do phải có mặt theo giấy triệu tập 

của Tòa án, điều này ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các bên, ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập bị giảm sút.  

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP 

LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM                                    

1. Giai đoạn trước cách mạng tháng 8/1945 
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Trước năm 1945, dưới chế độ phong kiến rồi đến chế độ thực dân nửa 

phong kiến, do tính tự quản của làng xã khá cao, việc hòa giải những mâu thuẫn 

nhỏ trong nội bộ nhân dân chủ yếu do các hương ước, khoán ước của mỗi làng 

quy định. Qua nghiên cứu hương ước một số làng, cho thấy vấn đề hòa giải 

được quy định khá chặt chẽ như rong khoán ước lập ngày 21 tháng 01 năm Vĩnh 

Hựu (1739) đời Lê Ý Tông của xã Dương Liễu, huyện Đan Phượng, Phủ Quốc 

Oai (nay thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội), ở điều khoản thứ 10 có ghi như 

sau: “Bản xã có người nào đánh nhau, chửi nhau, cho phép trình báo các chức 

sắc hàng xã để khuyên giải phân xử phải trái. Nếu như người nào không làm 

theo như thế, mà đem bẩm báo lên nha môn, khi xét xử thấy đúng như lời khuyên 

giải phân xử của hàng xã, thì bắt phạt người ấy ba quan tiền cổ. Nếu ai không 

trình báo với các hàng chức sắc ở xã để phân xử phải trái, lại bẩm báo thẳng 

lên quan trên thì cũng xử phạt như thế”; trong khoán ước làng Đông Ngạc (nay 

thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội) được soạn năm 1937 bằng chữ Quốc ngữ dành 

tới 4 điều quy định về hòa giải. Trong đó điều thứ 60 và 61 quy định: “Trong 

làng có ai kiện cáo về dân sự hay thương sự trước hết phải trình hội đồng hòa 

giải, nếu ai không tuân mà tự tiện vào trình quan ngay thì hội đồng sẽ phạt. 

Viên Chánh hương hội tiếp ai trình thì phải mở hội đồng, lấy lý lẽ chính đáng và 

tình thân ái hòa giải cho hai bên, nếu hòa giải xong thì cứ theo trong luật mà 

làm hòa giải, chứng thư giao cho lý trưởng trình quan sở tại”. 

           Như vậy, ngay từ thời phong kiến, hòa giải đã được quan tâm thực hiện ở 

làng, xã phù hợp với đặc điểm, truyền thống tâm lý dân tộc Việt Nam, cùng với 

sự thay đổi của đất nước, hòa giải vẫn luôn được duy trì và phát triển. 

2. Giai đoạn từ tháng 8/1945 đến ngày 25/12/1998      

          Công tác hoà giải ở cơ sơ là một hoạt động mang tính chất xã hội tự quản, 

đã tồn tại từ lâu đời và trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Do đó sau 

khi cách mạng tháng Tám thành công (1945), ngay từ những ngày đầu thiết lập 

chính quyền dân chủ nhân dân, Nhà nước ta đã ban hành các văn bản pháp luật 

quy định về hòa giải. Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ 

thống tư pháp như Sắc lệnh số 13/SL ngày 24/1/1946, Sắc lệnh số 51/SL ngày 

17/4/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký đã quy định: Ban Tư pháp xã có nhiệm 

vụ hoà giải tất cả các việc về dân sự, thương sự. Việc quản lý hoạt động hòa giải 

giai đoạn này thuộc nhiệm vụ của ngành tư pháp. Cùng với chế định hoà giải 

của Ban Tư pháp xã, còn có chế định hoà giải của Toà án sơ cấp (trước năm 

1950) và của Toà án nhân dân huyện (sau năm 1950). 

        Năm 1961, nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải được chuyển sang cho Tòa 

án Nhân dân Tối cao. Tòa án Nhân dân Tối cao đã ra Thông tư số 02-TC ngày 

26/02/1964 về việc xây dựng Tổ hòa giải và kiện toàn Tổ tư pháp xã, khu phố. 

Thông tư này hướng dẫn cụ thể về tính chất, chức năng của Tổ hòa giải, đó là 

một tổ chức xã hội, không phân xử mà chỉ giải thích, thuyết phục để giúp đỡ các 

bên tự nguyện giải quyết những xích mích, tranh chấp một cách có tình, có lý. 
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       Từ năm 1961-1981, trên cơ sở Hiến Pháp năm 1959 và các Luật tổ chức Hội 

đồng Chính phủ, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan Nhà 

nước nói chung và bộ máy các cơ quan Tư pháp nói riêng đã được tổ chức, sắp 

xếp lại để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước ta trong giai đoạn 

mới- giai đoạn miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, miền 

Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất 

nước nhà. Năm 1961, cùng với việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân, Toà án 

nhân dân tối cao và do những điều kiện lịch sử khác, Bộ Tư pháp giải thể. 

Nhiệm vụ quản lý công tác hoà giải của Bộ Tư pháp được chuyển giao sang cho 

Toà án nhân dân tối cao thực hiện. Giai đoạn này, hoạt động hoà giải vẫn liên 

tục tồn tại và phát triển, cùng với việc kiện toàn và phát triển của Toà án nhân 

dân các cấp và do Toà án nhân dân các cấp tổ chức, hướng dẫn và giúp đỡ hoạt 

động. 

       Cuối năm 1981, Bộ Tư pháp được thành lập lại theo Nghị định số 

143/HĐBT ngày 22/11/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) được 

giao nhiệm vụ quản lý và hướng dẫn hoạt động của Tổ hoà giải từ Toà án nhân 

dân tối cao chuyển sang. Thực hiện nhiệm vụ hoà giải, Bộ Tư pháp đã ra Thông 

tư số 08/TT ngày 06/01/1982 hướng dẫn xây dựng và kiện toàn hệ thống các cơ 

quan tư pháp địa phương, đặc biệt là tư pháp huyện và xã. Các cơ quan tư pháp 

này trực tiếp quản lý và hướng dẫn hoạt động hoà giải. Từ năm 1982 đến năm 

1987, các tổ hoà giải đã được thành lập ở các thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... trong 

phạm vi cả nước. Hoạt động hoà giải trở thành một phong trào sâu rộng và có 

hiệu quả tốt, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa và giải quyết những mâu 

thuẫn, tranh chấp ở cơ sở. 

        Từ năm 1988 đến năm 1992, trong quá trình chuyển đổi cơ chế, tổ chức và 

hoạt động của tổ hoà giải ở nhiều cơ sở bị giảm sút, có nơi một số tổ hoà giải bị 

tan rã và hầu như không hoạt động hoặc có hoạt động, nhưng hiệu quả không 

cao. Một trong những nguyên nhân về tổ chức, trực tiếp tác động, dẫn đến tình 

trạng trên là các phòng Tư pháp cấp huyện bị giải thể do việc tinh giản biên chế. 

Trong khi đó, Tư pháp xã lại không có cán bộ chuyên trách và Sở Tư pháp 

không đủ lực lượng cán bộ để đảm đương nhiệm vụ xây dựng tổ chức và hướng 

dẫn hoạt động hoà giải đến từng thôn, xã. 

        Từ năm 1992 - 1997, hoạt động hòa giải từng bước được củng cố và phát 

triển. Chế định hòa giải chính thức được ghi nhận tại điều 127 Hiến pháp năm 

1992; ở Trung ương, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý, chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết hoạt động của các Tổ hòa giải (Điều 2, Nghị 

định số 38/CP ngày 04/6/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp. Ở địa phương, các cơ quan Tư 

pháp (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp) được giao nhiệm vụ quản lý, 

chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động các tổ hòa giải trong phạm vi địa phương (Thông 

tư liên bộ số 12/TTLB ngày 26/7/1993 của Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức - Cán bộ 

Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư 

pháp địa phương). 
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         Để tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Tổ hoà giải, trên cơ sở những văn bản pháp luật mới, Bộ Tư pháp một mặt 

chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trước đây giải thể Phòng tư pháp khẩn 

trương thành lập lại; củng cố, kiện toàn Tư pháp xã, để quản lý và hướng dẫn 

hoạt động hoà giải ở cơ sở, mặt khác tổ chức Hội nghị chuyên đề toàn quốc 

(tháng 8/1994) về tư pháp xã và tổ hoà giải để tổng kết, đánh giá tình hình tổ 

chức và hoạt động hoà giải toàn quốc trong thời gian qua, đồng thời trao đổi 

kinh nghiệm và đề ra những biện pháp tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao 

hiệu quả hoạt động hoà giải ở các địa phương trong thời kỳ mới - thời kỳ hệ 

thống ngành Tư pháp lại được tổ chức hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa 

phương. 

         Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, mặc dù chưa có văn bản 

hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Tổ hoà giải thống nhất trong cả nước, 

nhưng các cơ quan Tư pháp địa phương, tranh thủ sự quan tâm của Cấp uỷ và 

chính quyền  địa phương, chủ động, sáng tạo tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết, 

trao đổi kinh nghiệm, phát huy những thành tựu trong công tác hoà giải. Theo 

báo cáo của địa phương, năm 1997 cả nước đã xây dựng và kiện toàn được hơn 

85.000 Tổ hoà giải với tổng số gần 400.000 hoà giải viên. Nhiều tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương đã xây dựng được hàng nghìn Tổ hoà giải ở hầu hết các 

thôn, xóm, làng, bản, ấp, tổ dân phố. Hàng năm trung bình ở mỗi tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, các tổ hoà giải đã hoà giải được 3.000 đến 4.000 vụ, việc 

với tỷ lệ hoà giải thành từ 70% vụ, việc trở lên xảy ra ở cơ sở, góp phần phòng 

ngừa vi phạm pháp luật và giảm đáng kể các vụ việc phải đưa lên Toà án nhân 

dân huyện giải quyết, làm lợi cho Nhà nước nhiều tỷ đồng. Hoạt động của tổ hoà 

giải đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, thể hiện 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hoà giải ở cơ sở 

trong những năm qua cũng đã bộc lộ những hạn chế sau đây: 

       - Chưa có quy định thống nhất về tổ chức hoà giải ở các địa phương trong 

phạm vi cả nước (có nơi thành lập các tổ hoà giải ở thôn, xóm, làng, bản, ấp, tổ 

dân phố, có nơi thành lập tổ hòa giải ở xã, phường, thị trấn…); 

        - Chưa có văn bản pháp luật quy định về phạm vi hoà giải ở cơ sở, trình tự, 

thủ tục hoà giải, do đó, nhiều nơi thực hiện còn tuỳ nghi, không thống nhất, gây 

nên lúng túng, khó khăn cho công tác hoà giải… 

        Trước tình hình thực tiễn về hoạt động hòa giải thời gian qua, từ vai trò ý 

nghĩa quan trọng của hoạt động hòa giải ở cơ sở, và từ thực trạng pháp luật hiện 

hành về lĩnh vực này, cùng với yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển đất 

nước dưới tác động của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế, cho thấy việc ban hành Pháp lệnh về hòa giải ở cơ sở là cần thiết 

nhằm:  
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          - Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và thống nhất cho việc kiện toàn tổ chức và 

hoạt động hòa giải của tổ hòa giải. 

         - Từng bước kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở 

cơ sở. 

         - Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội và mọi công dân đối với công tác hòa giải ở cơ sở. 

         - Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình, tăng cường tình đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong 

cộng đồng dân cư.   

3. Giai đoạn từ năm 1998 đến tháng 6/2013 

Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của công tác hoà giải, từ tình hình tổ chức 

và hoạt động hoà giải và từ thực trạng pháp luật hiện hành về lĩnh vực này, ngày 

25/12/1998, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh về tổ chức và 

hoạt động hoà giải ở cơ sở (viết tắt là Pháp lệnh về hòa giải), có hiệu lực từ ngày 

08/01/1999. Ngày 18/10/1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

160/1999/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt 

động hoà giải ở cơ sở (viết tắt là Nghị định số 160/1999/NĐ-CP), có hiệu lực từ 

ngày 01/11/1999. Có thể nói, từ khi thành lập nước đến nay, đây là hai văn bản 

pháp luật có hiệu lực pháp lý cao quy định đầy đủ và đồng bộ các vấn đề về tổ 

chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở, thể hiện tính kế thừa, tính liên tục của truyền 

thống hoà giải ở nước ta; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục củng cố tổ chức, 

xây dựng đội ngũ tổ viên tổ hoà giải và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác, cơ quan nhà nước, đơn vị lực 

lượng vũ trang và công dân đối với công tác hoà giải ở cơ sở. 

        Theo quy định của Pháp lệnh hòa giải và Nghị định số 160/1999/NĐ-CP thì 

hòa giải ở cơ sở là việc Tổ hòa giải hoặc các tổ chức thích hợp khác của nhân 

dân ở thôn, xóm, làng, bản, ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư khác hướng dẫn, 

giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được thoả thuận, tự nguyện giải 

quyết với nhau những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ nhằm giữ gìn 

đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý 

truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư, phòng ngừa, hạn chế vi 

phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. 

        Pháp lệnh hòa giải và Nghị định số 160/1999/NĐ-CP được ban hành đã 

khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống 

xã hội, đồng thời, xác định vai trò của Nhà nước trong quản lý công tác hòa giải 

nhằm củng cố, xây dưṇg, phát triển tổ chức và hoaṭ đôṇg hòa giải ở cơ sở trong 

điều kiện mới. 

        Theo quy điṇh taị Điều 6 Pháp lêṇh hòa giải, Điều 5 và Điều 6 Nghi ̣điṇh 

số 160/1999/NĐ-CP thì nôị dung quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, 

bao gồm: Ban hành văn bản pháp luâṭ về tổ chức và hoaṭ đôṇg hòa giải ở cơ sở; 
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Hướng dâñ về tổ chức và hoaṭ đôṇg hòa giải ở cơ sở; Tổ chức bồi dưỡng đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luâṭ của Nhà nước, nâng cao nghiêp̣ vu ̣hòa giải 

cho người làm công tác hòa giải; Sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở. 

        Thực hiện Pháp lệnh hòa giải và Nghị định số 160/1999/NĐ-CP, hệ thống 

cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương được thành lập và hoạt 

động trên phạm vi cả nước, cụ thể :  

        a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác hòa giải trong phạm 

vi cả nước. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 

cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở địa phương. 

        b) Bộ Tư pháp có trách nhiệm: Dư ̣thảo văn bản quy phaṃ pháp luâṭ về tổ 

chức và hoaṭ đôṇg hòa giải trình Chính phủ ban hành hoăc̣ ban hành theo thẩm 

quyền; hướng dâñ về tổ chức và hoaṭ đôṇg hòa giải trong phaṃ vi cả nước; tổ 

chức bồi dưỡng và hướng dâñ các Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng về đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luâṭ của Nhà nước, nâng cao nghiêp̣ vu ̣hòa giải cho 

người làm công tác hòa giải; sơ kết, tổng kết công tác hòa giải của tổ hòa giải 

trong phaṃ vi cả nước. 

         c) Ở điạ phương: Ủy ban nhân các cấp thưc̣ hiêṇ quản lý nhà nước về công 

tác hòa giải theo sư ̣chỉ đaọ và hướng dâñ của Bô ̣Tư pháp. 

         Căn cứ tình hình cu ̣ thể và khả năng ngân sách của điạ phương Ủy ban 

nhân dân các cấp taọ điều kiêṇ, hỗ trơ ̣về kinh phí cho viêc̣ kiêṇ toàn tổ chức, 

bồi dưỡng nghiêp̣ vu,̣ sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiêụ 

quả hoaṭ đôṇg hòa giải ở điạ phương. 

         Cơ quan tư pháp địa phương giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác 

hòa giải ở cơ sở, cụ thể: 

        Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

        + Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác hòa giải trình Ủy ban 

cấp tỉnh ban hành;  

        + Theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hướng dẫn 

việc thực hiện quy định của cấp trên về tổ chức và hoạt động hòa giải trong 

phạm vi địa phương; 

        + Tổ chức hướng dẫn và hướng dẫn Phòng Tư pháp tổ chức bồi dưỡng về 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nghiệp vụ 

hoà giải cho người làm công tác hoà giải; 

        + Sơ kết, tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp về 

công tác hoà giải của tổ hoà giải ở địa phương; tổ chức thi đua, khen thưởng 

công tác hoà giải ở địa phương. 

        Phòng Tư pháp có trách nhiệm: 
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        + Theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, hướng dẫn các Ban Tư pháp triển khai thực hiện các quy định về công 

tác hoà giải ở địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện biện pháp 

kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở địa phương; 

        + Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở địa phương theo hướng dẫn của 

cơ quan Tư pháp cấp trên; 

        + Sơ kết, tổng kết công tác hoà giải của tổ hoà giải ở địa phương và báo cáo 

về công tác hoà giải với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan tư pháp cấp 

trên; tổ chức thi đua, khen thưởng công tác hoà giải của tổ hoà giải ở địa 

phương. 

        Ban Tư pháp (cụ thể là công chức Tư pháp – Hộ tịch) có trách nhiệm: 

        + Hướng dẫn hoạt động của các tổ hòa giải; 

        + Thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải, cung cấp tài liệu nghiệp vụ 

cho tổ hoà giải ở địa phương theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên; 

        + Sơ kết, tổng kết công tác hoà giải của tổ hoà giải ở địa phương, báo cáo 

công tác hoà giải với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan tư pháp 

cấp trên; tổ chức thi đua, khen thưởng công tác hoà giải ở địa phương. 

         Để hoàn thành trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước 

về công tác hòa giải ở địa phương, Ban Tư pháp thực hiện các hoạt động cụ thể 

sau:  

      - Kiện toàn tổ chức các tổ hòa giải đã thành lập và thành lập các tổ hòa giải 

mới theo quy định của pháp luật. 

Việc kiện toàn tổ chức và thành lập các tổ hòa giải mới phải căn cứ vào 

đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương (đồng bằng, miền núi, 

thành thị, nông thôn), về đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán, truyền thống văn 

hóa, nghề nghiệp, huyết thống… của từng cộng đồng dân cư ở địa phương để 

xác định số lượng tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên. 

         Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Tư pháp phải tiến hành các công việc sau: 

         + Rà soát về mặt tổ chức và đội ngũ tổ viên của các tổ hòa giải đã được 

thành lập; 

        + Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn hướng dẫn 

các thôn, xóm, ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư về thủ tục và trình tự thành lập 

tổ hòa giải; bầu, miễn nhiệm tổ viên, tổ trưởng tổ hòa giải theo quy định của 

pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên; 

        + Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận tổ hòa 

giải, tổ viên, tổ trưởng tổ hòa giải trên cơ sở kết quả bầu của nhân dân; 
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        + Theo dõi quá trình hoạt động của tổ hòa giải, tổ viên và tổ trưởng tổ hòa 

giải, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

về tổ chức và cơ chế hoạt động của tổ hòa giải. 

       - Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên, cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ 

hòa giải. 

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết để nâng cao nhận thức, 

nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên về đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng 

thời từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, vì thế phải được thực hiện 

thường xuyên. 

       Để thực hiện nhiệm vụ trên, Ban Tư pháp phải tiến hành các công việc sau: 

        + Thường xuyên theo dõi, nắm bắt trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ 

hòa giải viên; 

       + Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng cụ thể cho từng đối tượng 

phù hợp với đặc điểm, tính chất và yêu cầu của công tác hòa giải, tranh thủ sự 

giúp đỡ của cơ quan Tư pháp cấp trên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch này 

sau khi được Ủy ban nhân dân cùng cấp thông qua; 

        + Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên đối với việc 

phức tạp, có liên quan đến nhiều chính sách, pháp luật. Đối với những vụ việc 

khi tiến hành hòa giải thấy phức tạp, mâu thuẫn gay gắt, có thể gây hậu quả ảnh 

hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn mà chưa thấy yên tâm về chuyên môn 

nghiệp vụ, cần tranh thủ sự hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên; 

       + Thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hòa giải viên thông 

qua các hình thức: thông tin, phổ biến, trao đổi, rút kinh nghiệm cho hòa giải 

viên ở địa phương, tổ chức thi hòa giải viên giỏi; 

       + Sưu tầm và cung cấp tài liệu nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ hòa giải 

viên. 

       - Sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở địa phương, báo cáo công tác hòa giải 

với Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Tư pháp cấp trên, cụ thể như sau: 

+ Theo dõi, tổng hợp, đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động của đội 

ngũ hòa giải viên và của các tổ hòa giải; 

         + Tổng hợp số vụ việc đã nhận để hòa giải và số vụ việc đã tiến hành hòa 

giải theo từng loại tranh chấp, vi phạm: dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình… 

        + Đánh giá kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trong đó cần xác định số 

vụ việc hòa giải thành, số vụ việc hòa giải không thành, nguyên nhân của kết 

quả hòa giải đó. Từ đó rút ra kinh nghiệm thiết thực cho hoạt động hòa giải. 

        + Tổ chức các cuộc họp giao ban, báo cáo định kỳ và đột xuất trên cơ sở 

nội dung trên. 
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        + Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác hòa giải. 

       - Tổ chức thi đua, khen thưởng công tác hòa giải ở địa phương. 

+ Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng của hoạt động hòa giải ở địa 

phương,  phát động phong trào thi đua trong hoạt động hòa giải trên địa bàn; 

+ Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trong hoạt động hòa giải; 

+ Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tốt về công tác hòa giải; 

        + Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền như Ủy ban nhân dân và cơ quan tư 

pháp khen thưởng đối với những tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

d) Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hòa giải, trong 

nhiều năm qua Bộ Tư pháp đã quan tâm, cố gắng từng bước đưa hoạt động này 

vào nề nếp, có chất lượng và hiệu quả.  

         Ở Trung ương, trên cơ sở pháp luật hòa giải ở cơ sở, Bộ Tư pháp có nhiệm 

vụ hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở (Khoản 16, 

Điều 2, Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp- thay thế 

Nghị định số 62/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2003 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp).  

         Ở địa phương, các cơ quan Tư pháp (Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp 

của Ủy ban nhân dân cấp xã) được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác 

hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật (Điểm 17, Điều 2, Thông tư liên 

tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ 

- thay  thế Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ 

Tư pháp và Bộ Nội vụ). 

        Theo đó, ở Trung ương, Bộ Tư pháp giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hòa 

giải trên phạm vi cả nước. Ở địa phương, tại Sở Tư pháp, việc quản lý công tác 

hoà giải hầu hết được giao cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (hoặc Phòng 

Văn bản, tuyên truyền) thuộc Sở, (một số nơi giao cho Phòng Tổ chức, Phòng 

Bổ trợ tư pháp, Phòng Hộ tịch - Hành chính tư pháp). Phòng Tư pháp các quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đều phân công cán bộ theo dõi, quản lý công 

tác hoà giải. Ở các xã, phường, thị trấn thì công chức Tư pháp - Hộ tịch thực 

hiện nhiệm vụ này. Như vậy, bước đầu đội ngũ cán bộ Tư pháp và quản lý công 

tác hoà giải đã được bố trí ở cơ quan tư pháp các cấp, đây là điều kiện thuận lợi 

giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở.  

4. Giai đoạn từ tháng 6/2013 đến nay  

Trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, phát huy dân chủ, xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ vị trí, vai trò và ý nghĩa của 



19 

 

công tác hòa giải ở cơ sở, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, ngày 20/6/2013, tại 

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở. Luật có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Để triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ 

sở, ngày 27/02/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; ngày 

18/11/2014, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 

hợp ban hành Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBMTTQVN hướng 

dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Nhằm 

bảo đảm kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, ngày 30/7/2014, Bộ Tài chính 

và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP 

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.  

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ  

         1. Bố cục của Luật Hòa giải ở cơ sở 

Luật Hòa giải ở cơ sở gồm có 5 Chương, 33 Điều, cụ thể: 

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về 

phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở 

và hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Chương II: Hòa giải viên, tổ hòa giải (từ Điều 7 đến Điều 15), gồm 2 

mục: 

Mục 1: Hòa giải viên, gồm các quy định về Tiêu chuẩn hòa giải viên; 

Bầu, công nhận hòa giải viên; Quyền của hòa giải viên; Nghĩa vụ của hòa giải 

viên; Thôi làm hòa giải viên. 

Mục 2: Tổ hòa giải, gồm các quy định về tổ hòa giải; Trách nhiệm của tổ 

hòa giải; Tổ trưởng tổ hòa giải; Quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải. 

- Chương III: Hoạt động hòa giải ở cơ sở (từ Điều 16 đến Điều 27) quy 

định về căn cứ tiến hành hòa giải; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải; 

phân công hòa giải viên; người được mời tham gia hòa giải; địa điểm, thời gian 

hòa giải; tiến hành hòa giải; hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau; 

kết thúc hòa giải; hòa giải thành; thực hiện thỏa thuận hòa giải thành; theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành và hòa giải không thành. 

- Chương IV: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải 

ở cơ sở (từ Điều 28 đến Điều 30) quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về 

hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp; trách nhiệm của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

- Chương V: Điều khoản thi hành (Điều 31, Điều 32 và Điều 33). 

2. Phạm vi điều chỉnh  
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Luật Hòa giải ở cơ sở quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về 

hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

Các hoạt động hòa giải tại Tòa án, hòa giải thương mại, trọng tài, hòa giải 

lao động và hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của luật khác có 

liên quan không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hòa giải ở cơ sở.  

3. Phạm vi hòa giải ở cơ sở  

Việc xác định phạm vi hòa giải cụ thể trong Luật Hòa giải ở cơ sở đã góp 

phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải, đồng thời 

đảm bảo cho hoạt động hòa giải tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, không 

làm xáo trộn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

Khác với Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998 

quy định phạm vi hòa giải ở cơ sở theo hướng liệt kê các trường hợp được hòa 

giải và không được hòa giải, Luật hòa giải ở cơ sở hiện hành đã quy định phạm 

vi hòa giải ở cơ sở theo hướng loại trừ, chỉ quy định các trường hợp không được 

hòa giải. Điều đó có nghĩa là, việc hòa giải ở cơ sở sẽ được tiến hành đối với vụ 

việc cần hòa giải trên thực tế không thuộc một trong các trường hợp không được 

hòa giải theo quy định tại Điều 3 của Luật hòa giải ở cơ sở. Đây là một điểm 

mới rất quan trọng của Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 so với Pháp lệnh về tổ 

chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998.  

Phạm vi hòa giải ở cơ sở được quy định với yêu cầu bảo đảm các vấn đề 

sau:  

- Việc hòa giải ở cơ sở không được ảnh hưởng đến quá trình cơ quan có 

thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật, không được lợi dụng hòa giải ở cơ 

sở để trốn tránh trách nhiệm hành chính, hình sự;  

- Đối tượng của hòa giải ở cơ sở là các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 

mà theo quy định của pháp luật chưa đến mức bị xử lý bằng biện pháp hình sự 

hoặc biện pháp hành chính; 

- Hòa giải ở cơ sở nhằm góp phần làm giảm nguy cơ phát sinh phức tạp từ 

các mâu thuẫn, tranh chấp; hướng đến xây dựng lối sống văn hóa, chia sẻ, đoàn 

kết trong cộng đồng dân cư; hạn chế các vụ, việc phải đưa đến các cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết.  

- Bao quát các vấn đề phát sinh cần được hòa giải ở cơ sở ngay cả thời 

điểm hiện tại cũng như sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các mâu 

thuẫn, tranh chấp có tính đa dạng, linh hoạt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau liên 

quan đến đời sống hàng ngày của của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng, phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như cơ cấu dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, vị trí địa lý 

vùng miền… 

Theo Điều 3 Luật Hòa giải ở cơ sở, việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành 

đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp sau 
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đây: mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; 

vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy định 

của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải; vi phạm pháp luật mà theo 

quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; 

mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp 

luật.  

Nhằm cụ thể và quy định chi tiết Điều 3 Luật Hòa giải ở cơ sở, bên cạnh 

việc quy định phạm vi hòa giải theo hướng loại trừ, Điều 5 Nghị định số 

15/2014/NĐ-CP quy định rõ những trường hợp được tiến hành hòa giải và 

những trường hợp không được tiến hành hòa giải. Cụ thể: 

a) Mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật được tiến hành hòa giải  

Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, hòa giải ở cơ sở 

được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật sau đây: 

- Mâu thuẫn giữa các bên (do khác nhau về quan niệm sống, lối sống, tính 

tình không hợp hoặc mâu thuẫn trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, 

sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh 

chung hoặc các lý do khác); 

Ví dụ: Nhà ông A và nhà bà B ở cùng khu tập thể. Nhà ông A ở tầng 1, bà 

B ở tầng 3. Bà B có trồng mấy chậu hoa ở ban công. Mỗi khi bà tưới hoa, nước 

lại chảy từ các chậu cây xuống nhà ông A. Mặc dù ông A đã nhắc nhở nhiều lần, 

nhưng bà B không tiếp thu, vẫn để nước chảy xuống nhà ông A. Giữa hai bên 

thường xuyên to tiếng, cãi vã nhau vì chuyện này, gây mất trật tự trong khu tập 

thể. 

- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, 

nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất; 

Ví dụ: Ông A có 5 người con. Ông C mất đột ngột không kịp để lại di 

chúc chia tài sản cho các con. Sau khi lo hậu sự cho bố xong, 5 người con của 

ông A không thống nhất được việc chia tài sản thừa kế nên nảy sinh mâu thuẫn, 

tranh chấp. 

- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình như tranh chấp 

phát sinh từ quan hệ giữa vợ, chồng; quan hệ giữa cha, mẹ và con; quan hệ giữa 

ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên khác 

trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn.  

Ví dụ: Bà A đã 80 tuổi, sống với vợ chồng anh B (là con trai cả). Tuy 

nhiên, do vợ anh B thường nói hỗn và đối xử không tốt với bà A nên cô C, con 

gái bà A muốn đón bà về ở với vợ chồng cô. Khi cô C tới nói chuyện thì vợ 

chồng anh P đã phản đối rất gay gắt, họ cho rằng cô C đón bà về nuôi là mong 

sau này bà để lại thừa kế ngôi nhà mà vợ chồng anh đang ở. Vợ anh B còn khoá 

cổng lại, không cho bà A ra ngoài gặp con gái. Mâu thuẫn giữa vợ chồng anh A 

và cô C ngày càng gay gắt. 
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Đối với việc ly hôn, hoà giải viên thực hiện việc hoà giải, giúp đôi vợ, 

chồng tự hàn gắn tình cảm, giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà không được phép 

giải quyết, phân xử việc ly hôn: cho vợ, chồng ly hôn hay ép buộc họ không 

được ly hôn. 

- Vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật những việc vi phạm 

đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính: 

Hoà giải viên thực hiện hoà giải những việc như trộm cắp vặt (rau, quả 

trong vườn, một số đồ dùng sinh hoạt có giá trị không lớn), đánh, chửi nhau gây 

mất trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích nhẹ, va quệt xe cộ gây thương 

tích nhẹ, lừa đảo, đánh bạc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, xử 

lý vi phạm hành chính.  

- Vi phạm pháp luật hình sự trong các trường hợp sau đây thì hòa giải 

viên có thể tiến hành hòa giải, cụ thể là: 

+ Trường hợp không bị khởi tố vụ án theo quy định tại Điều 107 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2003 (được thay thế bằng Điều 157 Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015) và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm 

hành chính theo quy định của pháp luật.  

Hòa giải viên được tiến hành hòa giải đối với vi phạm pháp luật hình sự 

mà không bị khởi tố vụ án do có một trong các căn cứ như hành vi không cấu 

thành tội phạm, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi 

chịu trách nhiệm hình sự; người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc 

quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật; đã hết thời hiệu truy cứu trách 

nhiệm hình sự; tội phạm đã được đại xá; tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 

134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 226 của Bộ luật hình sự mà bị hại 

hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố và không bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.  

Ví dụ: A - 11 tuổi có hành vi trộm cắp điện thoại di động của ông B, vì A 

có hành vi vi phạm pháp luật hình sự nhưng A chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm 

hình sự nên thuộc trường hợp không bị khởi tố hình sự, hòa giải viên có thể tiến 

hành hòa giải vụ, việc này. 

+ Vụ án đã được khởi tố, nhưng sau đó có quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng về đình chỉ điều tra theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2003 (được thay thế bằng quy định tại khoản 1 Điều 230 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015) hoặc đình chỉ vụ án theo quy định tại khoản 

1 Điều 169 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 (được thay thế bằng quy định 

tại khoản 1 Điều 282 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015) và không bị cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

- Vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/9/2013 

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
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trấn hoặc có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành 

chính theo quy định tại Chương II Phần thứ năm của Luật xử lý vi phạm hành 

chính. 

- Những vụ, việc khác mà pháp luật không cấm. 

b) Các trường hợp không hòa giải  

Để giúp các hòa giải viên thuận lợi trong việc nhận biết các vụ việc thuộc 

hay không thuộc phạm vi hòa giải, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-

CP cũng nêu rõ các trường hợp không hòa giải bao gồm: 

- Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.  

Ví dụ: Năm 2012, để mở rộng đường liên huyện, nhà nước có thu hồi đất 

của một số hộ gia đình ven đường, trong đó có hộ bà X. Sau khi làm đường, phía 

trước nhà bà X vẫn còn  khoảng 8m2 đất không sử dụng hết và bị bỏ hoang. Tận 

dụng khoảng đất này, bà X bắn mái tôn mở quán bán trà đá, ông P cũng che một 

mái lều nhỏ làm quán sửa xe máy trên đó. Giữa ông P và bà X thường xuyên cãi 

cọ, lời ra tiếng vào, thậm chí có xô xát lẫn nhau. Trong trường hợp này, hành vi 

của bà X và ông P đều là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước 

nên không được tiến hành hòa giải. 

- Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình mà theo quy định của pháp 

luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

 Ví dụ: Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật nên hòa 

giải viên không được hòa giải để các bên tự giải quyết, duy trì quan hệ hôn nhân 

và gia đình trái pháp luật đó, giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật1 

hoặc trái đạo đức xã hội2 (như các giao dịch mua bán chất ma túy, mại dâm…) 

thì không được hòa giải nhằm mục đích để các bên tiếp tục thực hiện giao dịch 

đó.   

- Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 

trừ trường hợp trừ trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

15/2014/NĐ-CP  

Ví dụ: Bùi Văn Q (22 tuổi) và Nguyễn V (23 tuổi) có mâu thuẫn từ trước vì 

Q quen với bạn gái của V là Nguyễn Thanh C. Ngày 02/6/2019, V gọi điện thoại 

hẹn Q đến quán cà phê X để nói chuyện riêng và được Q đồng ý. Tại đây, hai 

bên nói chuyện được một lúc thì xảy ra xung đột, V đã dùng tay tát Q một cái và 

yêu cầu Q tránh xa bạn gái mình. Lợi dụng lúc V quay lại xe bỏ đi, Q lao đến và 

rút dao thủ sẵn trong người đâm V. Rất may, có người đi qua phát hiện và đưa V 

đi cấp cứu kịp thời, hậu quả V bị thương tật 35%.  

                                                           
1 Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất 

định. (Điều 123 Bộ luật dân sự 2015) 
2 Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn 

trọng. (Điều 123 Bộ luật dân sự 2015) 



24 

 

- Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý vi phạm hành chính 

(bao gồm: bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính), trừ các trường hợp quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

15/2014/NĐ-CP; 

Ví dụ: Ông A có mảnh đất ở diện tích 200 m2 (chiều ngang 10m, chiều dài 

20m) tại thành phố H. Tháng 01/2019, ông A có xin giấy phép xây dựng nhà ở 

với chiều ngang 8m, chiều dài 14m. Khi chuẩn chuẩn bị khởi công thì con ông A 

đi xem và thầy phong thủy nói chiều dài tốt nhất là 15m9. Cho rằng, nếu có tăng 

thêm chiều dài thì vẫn nằm trên đất hợp pháp, không có tranh chấp nên ông A 

không xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng mà tự ý cho xây dựng với chiều dài 

nhà 15m9. Trường hợp này, việc làm của ông đã vi phạm quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP với mức xử phạt tiền quy 

định  từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.  

- Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở bao gồm: Hòa 

giải tranh chấp về thương mại và hòa giải tranh chấp về lao động, do việc hòa 

giải các tranh chấp này được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành về thương mại và lao động. 

Trong trường hợp xác định vụ, việc không thuộc phạm vi hòa giải, thì hòa 

giải viên giải thích cho các bên về lý do không hòa giải và hướng dẫn các bên 

làm thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

Ví dụ: Khi bị anh T nhiều lần đòi số tiền 500 triệu đồng đã cho vay và 

mặc dù biết con gái là chị Ph đã có người yêu, vợ chồng ông H vẫn bắt Ph lấy 

anh T để trừ nợ, có đăng  ký kết hôn ở UBND xã. Do hôn nhân không được xây 

dựng trên cơ sở tình yêu, tự nguyện quyết định nên dù mới chỉ kết hôn mooth 

thời gian ngắn, chị Ph đã cảm thấy cuộc sống bế tắc. Theo lời khuyên của một 

người bạn, chị Ph đã nhờ tổ hòa giải giúp đỡ để ly hôn với anh T. 

Trường hợp này, việc kết hôn giữa anh T và chị Ph là trái pháp luật do chị 

Ph bị cưỡng ép kết hôn. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29, khoản 2 Điều 35 

và điểm g khoản 2 Điều 39 BLTTDS 2015, tòa án nhân dân cấp huyện nơi việc 

đăng ký kết hôn trái pháp luật được thực hiện có thẩm quyền giải quyết yêu cầu 

hủy kết hôn trái pháp luật. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 

số 15/2014/NĐ-CP, thì vụ việc không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Do đó, 

hòa giải viên cần từ chối tiến hành hòa giải dựa trên căn cứ pháp luật nêu trên, 

đồng thời hướng dẫn chị Ph đến Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết theo 

trình tự, thủ tục pháp luật quy định.  

* Lưu ý: Trong trường hợp không xác định được vụ, việc có thuộc phạm 

vi hòa giải ở cơ sở hay không thì hòa giải viên đề nghị công chức Tư pháp - Hộ 

tịch hướng dẫn.  

4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở 
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Theo Điều 4 Luật Hòa giải ở cơ sở, có các nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

hòa giải ở cơ sở sau: 

a) Nguyên tắc tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp 

đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở 

 Nguyên tắc này nhằm bảo đảm quyền tự nguyện tham gia, tự nguyện 

quyết định và tự nguyện chấm dứt các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên. Do 

đó, việc hòa giải phải thật sự tôn trọng sự tự nguyện của các bên, phù hợp với 

quy định của pháp luật và đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân, 

người thực hiện hòa giải không được can thiệp vào nội dung thỏa thuận của các 

bên. 

Nhiệm vụ của hoà giải viên là hướng dẫn, giúp các bên tranh chấp tìm 

được tiếng nói chung để tự giàn xếp mâu thuẫn một cách ổn thỏa. Vì lẽ đó, trước 

hết hoà giải viên phải tôn trọng sự tự nguyện của các bên, tôn trọng ý chí của họ. 

Hòa giải viên chỉ đóng vai trò là người trung gian hướng dẫn, giúp đỡ các bên 

giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải chứ không áp đặt, bắt buộc các 

bên phải tiến hành hòa giải. Nếu các bên không chấp nhận việc hoà giải thì hoà 

giải viên không thể dùng ý chí chủ quan của mình mà bắt buộc họ phải hoà giải. 

Mọi tác động đến sự tự do ý chí của các bên như cưỡng ép, làm cho một trong 

hai bên bị lừa dối hay nhầm lẫn đều không thể hiện đầy đủ tính tự nguyện của 

các bên. 

b) Nguyên tắc bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy 

tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia 

đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi 

Chính sách của Nhà nước là một hệ thống nguyên tắc có chủ ý của Nhà 

nước để hướng dẫn các quyết định và đạt được các kết quả hợp lý hay nói cách 

khác đó là những định hướng chuẩn mực cho các hành vi xử sự và các hoạt động 

xã hội của Nhà nước. Pháp luật của Nhà nước là những quy tắc xử sự chung, thể 

chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có 

tính phổ biến nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 

các tổ chức, cá nhân.  

Đây là nguyên tắc quan trọng, không thể thiếu trong quá trình hòa giải, 

đồng thời là biện pháp trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Hòa giải ở cơ sở là một hình thức góp 

phần tăng cường tình đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên 

trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc, những đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân. Chính 

sách pháp luật của Nhà nước là những định hướng chuẩn mực cho các hành vi 

xử sự và các hoạt động xã hội. Pháp luật của Nhà nước là những quy tắc xử sự, 

thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội 
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có tính phổ biến nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của các tổ chức, cá nhân. Các quy phạm đạo đức, phong tục tập quán tốt đẹp là 

các quy tắc xử sự có tính truyền thống trong quan hệ xã hội phù hợp với chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, hòa giải ở 

cơ sở phải được tiến hành phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo 

đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân, đồng thời là biện pháp 

quan trọng trực tiếp đưa chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp 

phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy truyền thống 

đạo đức, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.  

Để thực hiện nguyên tắc này, mỗi hòa giải viên phải hiểu và nắm vững 

đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trước hết, cần nắm 

vững các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở và các văn bản có liên quan mật 

thiết đến công tác hòa giải ở cơ sở như pháp luật dân sự (như quan hệ tài sản, 

quan hệ hợp đồng dân sự, nghĩa vụ dân sự, thừa kế...); pháp luật hôn nhân và gia 

đình (như quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, quan hệ cha, mẹ, con; nhận nuôi con 

nuôi; ly hôn, yêu cầu cấp dưỡng...); pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường; pháp 

luật hành chính và pháp luật hình sự… 

Bên cạnh việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, hòa giải viên cần nắm vững các phong tục, tập quán tốt đẹp của địa 

phương để động viên, khuyên nhủ các bên dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp, nhất 

là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc vận 

dụng các phong tục, tập quán, câu ca dao, tục ngữ, phải có sự chọn lọc cho phù 

hợp, tránh các giáo lý, hủ tục lạc hậu.   

c) Nguyên tắc khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí 

mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và 

khoản 5 Điều 10 của Luật Hòa giải ở cơ sở  

Khi mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra, mỗi bên đều có lý lẽ riêng, tự cho mình 

là đúng, không thấy điều sai trái của mình gây ra cho người khác hoặc cố tình 

bảo vệ quyền lợi của mình một cách bất hợp pháp. Vì vậy, khi thực hiện hòa 

giải, hòa giải viên phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công minh để giải 

quyết tranh chấp một cách công bằng, bình đẳng, quan tâm đến lợi ích của các 

bên tranh chấp. Hòa giải viên cần phải lắng nghe các bên tranh chấp, đồng thời, 

tôn trọng sự thật khách quan, công bằng, đề cao lẽ phải, tìm cách giải thích, 

phân tích để mỗi bên hiểu rõ đúng sai, không xuê xoa “dĩ hòa vi quý” cho xong 

việc. Hơn nữa có khách quan, công bằng thì hòa giải viên mới tạo được lòng tin 

của các bên, để họ chia sẻ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến phân tích, giải thích của 

mình, từ đó có nhận thức, tự nguyện điều chỉnh hành vi cho phù hợp với quy 

định của pháp luật, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

Thông thường, khi có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật xảy ra 

trong xã hội nếu không được giải quyết kịp thời dễ dẫn đến “việc bé xé ra to”, 

việc đơn giản thành việc phức tạp, phạm vi ảnh hưởng cũng như hậu quả của các 
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vi phạm pháp luật và tranh chấp ngày càng lớn. Do đó, đòi hỏi hoà giải viên phải 

tiến hành chủ động, kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật.  

Hoạt động hoà giải ở cơ sở đòi hỏi phải tuân thủ nguyên tắc có lý, có tình, 

nghĩa là hoà giải phải dựa trên cơ sở pháp luật và đạo đức xã hội. Trước hết cần 

đề cao yếu tố tình cảm, phân tích, khuyên nhủ các bên ứng xử phù hợp với 

chuẩn mực đạo đức: Như con cái phải có hiếu với cha mẹ; anh chị em phải biết 

thương yêu, đùm bọc lẫn nhau “như thể tay chân”, “chị ngã, em nâng”, “máu 

chảy ruột mềm”, “môi hở răng lạnh”; vợ chồng sống với nhau phải có tình, có 

nghĩa, “đạo vợ, nghĩa chồng”; xóm giềng thì “tối lửa tắt đèn có nhau”, “bán anh 

em xa, mua láng giềng gần”… Đồng thời, hoà giải viên phải dựa vào pháp luật 

để phân tích, tư vấn pháp luật, đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn các bên 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, nhằm 

giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm và 

đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế vi 

phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. 

Trong quá trình hoà giải, hoà giải viên phải tìm hiểu ngọn ngành của vụ 

việc như: Nguyên nhân phát sinh, diễn biến của vụ việc, thái độ mong muốn của 

các bên… Trong số các thông tin cần thiết đó, đôi khi có những thông tin liên 

quan đến bí mật đời tư của các bên tranh chấp. Khi được các bên tranh chấp tin 

tưởng và cung cấp thông tin về đời tư, hoà giải viên cần tôn trọng và không 

được phép tiết lộ. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa bí mật thông tin đời tư cá 

nhân và những thông tin mà các bên tranh chấp che dấu về hành vi vi phạm pháp 

luật của mình. 

d) Nguyên tắc tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, 

quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà 

nước, lợi ích công cộng 

Tuân thủ nguyên tắc này có nghĩa là việc hoà giải không chỉ nhằm giải 

quyết tranh chấp, bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích của các bên mà còn phải 

bảo đảm lợi ích chung của xã hội, của Nhà nước và của người khác. Hoà giải 

viên không chỉ giúp các bên giải quyết tranh chấp mà còn góp phần giáo dục ý 

thức tôn trọng pháp luật của công dân.  

Đối với hoà giải ở cơ sở, các tranh chấp, xích mích trong đời sống sinh 

hoạt hàng ngày về sử dụng lối đi qua nhà, sử dụng điện, nước sinh hoạt, đổ rác 

thải làm mất vệ sinh môi trường... thường liên quan đến nhiều người khác ngoài 

các bên tranh chấp. Hoà giải viên không thể vì mục đích đạt được hoà giải thành 

của các bên tranh chấp mà làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bất 

kỳ người nào khác.  

đ) Nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa 

giải ở cơ sở 

Xác định vị trí và tầm quan trọng của việc bảo đảm lồng ghép bình 

đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật, nhất là đối với đạo luật có 
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nhiều mối liên quan trực tiếp như Luật Hòa giải ở cơ sở, cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã coi trọng việc xử lý vấn đề này trong Luật với mục đích tạo điều kiện để 

mọi cá nhân, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc có cơ hội 

như nhau trong việc sử dụng hòa giải ở cơ sở khi có mâu thuẫn, tranh chấp và vi 

phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở xảy ra. Nội dung Luật Hòa giải ở 

cơ sở không có bất kỳ quy định nào phân biệt đối xử về giới và đã thể hiện một 

cách rõ nét về bình đẳng giới theo nguyên tắc cơ bản của Luật, đó là “ Bảo đảm 

bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải” và chính sách của nhà nước 

đối với bình đẳng giới. Thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở thời gian qua cho 

thấy, ở nơi này, nơi khác vẫn còn xảy ra tình trạng bất bình đẳng giới, bị ảnh 

hưởng bởi tư tưởng phong kiến “trọng nam, khinh nữ”, gây nhiều khó khăn cho 

công tác hòa giải ở cơ sở… Nội dung của nguyên tắc này như sau: 

- Bình đẳng giới trong các quy định đối với hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa 

giải: Về tiêu chuẩn, phương thức bầu hòa giải viên, quyền và nghĩa vụ của hòa 

giải viên, tổ hòa giải và tổ trưởng tổ hòa giải đều không phân biệt nam nữ; và ở 

quy định về cơ cấu tổ hòa giải, bảo đảm có hòa giải viên nữ: “Mỗi tổ hòa giải có 

từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ”; 

- Bình đẳng giới còn được thể hiện trong các quy định về yêu cầu hòa 

giải, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình hòa giải, thủ tục tiến hành 

hòa giải, văn bản hòa giải, thực hiện các thỏa thuận hòa giải, theo dõi, đôn đốc 

thực hiện kết quả hòa giải thành đối với các bên là như nhau không phân biệt 

nam, nữ. 

e) Nguyên tắc không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên 

quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh 

việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự 

Mặc dù Luật Hòa giải ở cơ sở khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, 

tranh chấp với nhau bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải 

thích hợp khác, nhưng Luật cũng đề cao việc bảo về quyền lợi của các bên theo 

quy định của pháp luật hình sự, hành chính. Để bảo đảm tôn trọng sự tự nguyện 

của các bên, tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, hòa giải 

viên và các bên liên quan không được lợi dụng việc hòa giải để ngăn cản các bên 

bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.  

Đặc biệt, để bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kịp thời, 

nghiêm minh, đúng pháp luật thì hòa giải viên, các bên liên quan phải tuân thủ 

nguyên tắc không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để tự giải quyết với nhau những vi 

phạm pháp luật nhằm trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình 

sự.   

5. Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở   

Thể chế hóa chủ trương xã hội hóa của Nhà nước đối với hoạt động hòa 

giải ở cơ sở là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, chi phối và ảnh hưởng đến tổng thể 

các mối quan hệ, các nội dung được điều chỉnh trong Luật. Việc hình thành một 
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chính sách phù hợp, đồng bộ, thống nhất có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết 

những khó khăn, hạn chế của công tác hòa giải ở cơ sở hiện nay cũng như thúc 

đẩy và tăng cường công tác này trong thời gian tới. Luật Hòa giải ở cơ sở bổ 

sung quy định về chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, trong đó khuyến 

khích các bên giải quyết vi phạm pháp luật và tranh chấp bằng hình thức hòa 

giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác trong nhân dân; khuyến 

khích những người có uy tín trong cộng đồng dân cư tích cực tham gia hòa giải 

ở cơ sở và tham gia các hình thức hòa giải thích hợp khác của nhân dân ở cơ sở. 

Nhà nước có chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở 

cơ sở; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đóng góp và 

hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở phát triển. 

Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở được quy định gồm:  

- Khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức 

hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác. Đây là chính sách 

nhằm khuyến khích người dân ở cơ sở khi có mâu thuẫn, vi phạm pháp luật và 

tranh chấp nên dùng biện pháp hòa giải khi chưa cần thiết phải đưa vụ việc ra cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết như Tòa án, trọng tài... với mục đích giữ gìn tình 

đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của người dân và 

Nhà nước. Hơn nữa, yêu cầu của cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng đặt 

ra những mục tiêu cụ thể để bảo đảm ngày càng cao hơn quyền và lợi ích hợp 

pháp của người dân, thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ 

Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020: “khuyến khích việc giải 

quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài”. Chính 

sách này là cơ sở khuyến khích người dân tích cực tham gia hoạt động hòa giải 

và xác định rõ vai trò tự quản, tự giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ của 

nhân dân tại cộng đồng dân cư hiện nay. 

Khuyến khích những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng 

dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở và tham gia các hình thức hòa giải thích hợp 

khác. Quy định này nhằm phát huy, huy động người có uy tín, tâm huyết tham 

gia hòa giải ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để người dân có nhiều cơ hội tiếp 

cận, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. 

- Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở. Quy định này thể hiện 

đúng bản chất của hòa giải ở cơ sở là tự nguyện, tự quản. Vai trò nòng cốt của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thể hiện rõ nét trong các quy định về tham gia 

quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở; bầu/lựa chọn hòa giải viên; cho 

thôi làm hòa giải viên; thành lập tổ hòa giải... Quy định này đã thể hiện tinh thần 

dân chủ mạnh mẽ, đề cao vai trò quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 

cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

 - Tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích tổ 

chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.  
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Các chính sách nêu trên đã thể hiện rõ quan điểm xã hội hóa mạnh mẽ 

công tác hòa giải ở cơ sở. Nhà nước tạo hành lang pháp lý, giữ vai trò hỗ trợ về 

cơ chế, chính sách, kinh phí, không can thiệp sâu vào hoạt động hoà giải ở cơ 

sở, không hành chính hóa để hoạt động hòa giải ở cơ sở đúng là hoạt động tự 

quản của nhân dân, do nhân dân tự quyết định. 

Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa 

giải ở cơ sở, Điều 3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chính sách đối với 

tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể: 

- Được Nhà nước cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên 

quan;  

-  Được khen thưởng khi có đóng góp, hỗ trợ tích cực cho công tác hòa giải 

ở cơ sở theo quy định; 

- Tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp khác về pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư 

vấn pháp luật hỗ trợ tài liệu phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; phổ biến pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ 

cho hòa giải viên; tạo điều kiện cho thành viên, hội viên của tổ chức mình tham 

gia hòa giải ở cơ sở thì được khen thưởng theo quy định.  

6. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở   

a) Nội dung, nguyên tắc hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở  

Kinh phí chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được quy định tại Điều 6 

Luật Hòa giải ở cơ sở, Điều 12, 13 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, Thông tư liên 

tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP. Theo đó: 

Với tính chất là hoạt động tự nguyện, tự quản của cộng đồng dân cư, nếu 

Nhà nước bao cấp hoàn toàn cho hoạt động này thì sẽ làm mất đi tính xã hội 

hóa, tính tự nguyện, tự quản, đi ngược lại với bản chất của hoạt động hòa giải ở 

cơ sở. Do đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ 

sở để biên soạn, phát hành tài liệu; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ 

năng về hòa giải ở cơ sở; sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với công tác hòa giải ở 

cơ sở; chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc và hỗ trợ các chi phí cần thiết khác 

cho hoạt động hòa giải ở cơ sở như: văn phòng phẩm, phô tô tài liệu… 

- Nội dung hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và hòa giải viên:  

+ Chi hỗ trợ cho tổ hòa giải để mua văn phòng phẩm; mua, sao chụp tài 

liệu phục vụ hoạt động hòa giải; tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết hoạt 

động của tổ hòa giải; 

+ Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; chi hỗ trợ cho hòa giải viên 

khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực 

hiện hoạt động hòa giải;  
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b) Về điều kiện được hưởng thù lao và thủ tục thanh toán thù lao cho 

hòa giải viên  

- Điều kiện được hưởng thù lao của hòa giải viên: 

Theo Điều 14 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, hòa giải viên được hưởng 

thù lao cả trong trường hợp hòa giải thành và hòa giải không thành. Để được hỗ 

trợ thù lao, hòa giải viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

Thứ nhất, vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc theo quy định tại 

Điều 23 của Luật Hòa giải ở cơ sở, cụ thể kết thúc khi các bên đạt được thỏa 

thuận; hoặc khi một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải; hoặc khi hòa 

giải viên quyết định kết thúc hòa giải khi các bên không thể đạt được thỏa thuận 

và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả. 

Thứ hai, hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 10 của 

Luật Hòa giải ở cơ sở. 

- Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên: 

Theo Điều 15 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, thủ tục thanh toán thù lao 

cho hòa giải viên như sau: 

+ Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải 

viên, bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên có ghi rõ họ, 

tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; 

nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh 

toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của 

tổ trưởng tổ hòa giải và xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối 

chiếu khi cần thiết. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên thông 

qua tổ hòa giải; trường hợp quyết định không thanh toán cho hòa giải viên thì 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

+ Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao. 

c) Về việc hỗ trợ hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng 

đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hòa giải  

- Các khoản hỗ trợ: 

Theo Điều 17 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, hòa giải viên bị tai nạn hoặc 

rủi ro làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi đang thực hiện hòa giải 

hoặc trên đường đi và về từ nơi ở đến địa điểm thực hiện hòa giải trên tuyến 

đường và trong khoảng thời gian hợp lý, sẽ được hỗ trợ các khoản sau: 

+ Chi phí cần thiết, hợp lý cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức 

năng bị mất hoặc giảm sút; 
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+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; nếu thu nhập thực tế của hòa 

giải viên không ổn định hoặc không thể xác định được thì áp dụng cách tính theo 

thu nhập bình quân hàng ngày của người làm công ăn lương chia theo khu vực 

thành thị, nông thôn, loại hình kinh tế ngoài nhà nước trong thời gian cứu chữa, 

phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút. 

Gia đình của hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện 

hoạt động hòa giải ở cơ sở được hỗ trợ một lần bằng tiền để chi phí cho việc cứu 

chữa, bồi dưỡng, chăm sóc hòa giải viên trước khi chết; người tổ chức mai táng 

được hỗ trợ chi phí cho việc mai táng  

- Thủ tục thực hiện hỗ trợ: 

Hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường hợp hòa giải viên 

bị thiệt hại về tính mạng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban 

nhân dân cấp xã xem xét, có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện 

kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, 

quyết định hỗ trợ trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ; trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày ngày nhận được quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chi tiền hỗ 

trợ. 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được lập thành 01 bộ, bao gồm: 

+ Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong 

trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng có xác nhận của tổ trưởng tổ 

hòa giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận trong trường hợp hòa giải viên bị 

thiệt hại là tổ trưởng tổ hòa giải. Giấy đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ 

của người yêu cầu hỗ trợ; lý do yêu cầu hỗ trợ; 

+ Biên bản xác nhận tình trạng của hòa giải viên bị tai nạn có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn hoặc cơ quan công an nơi xảy ra 

tai nạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường 

bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp); 

+ Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (bản 

chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; 

bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp); 

+ Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền lương, tiền công 

hằng tháng của người bị tai nạn có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng 

lao động để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định thu nhập thực tế bị mất 

hoặc giảm sút (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua 

đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực 

tiếp), bao gồm: Hợp đồng lao động, quyết định nâng lương của tổ chức hoặc cá 



33 

 

nhân sử dụng lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế của hòa giải viên bị tai 

nạn và các giấy tờ chứng minh thu nhập thực tế hợp pháp khác (nếu có); 

+ Giấy chứng tử (nay là trích lục về việc khai tử) trong trường hợp hòa 

giải viên bị thiệt hại về tính mạng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong 

trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong 

trường hợp nộp trực tiếp). 

7. Hòa giải viên, Tổ hòa giải 

a) Hòa giải viên 

Thực tiễn thời gian qua đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hòa 

giải viên trong đời sống cộng đồng. Việc quy định tiêu chuẩn hòa giải viên trong 

Luật nhằm đòi hỏi hòa giải viên phải có đủ điều kiện đáp ứng với hoạt động hòa 

giải trong tình hình mới, đồng thời, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan 

Nhà nước trong việc nâng cao năng lực cho hòa giải viên. Hòa giải viên là người 

được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở để thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở.  

-  Tiêu chuẩn hòa giải viên: 

Theo Luật Hòa giải ở cơ sở, người được bầu làm hòa giải viên phải là 

công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải 

và có các tiêu chuẩn sau đây: 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; 

+ Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật. 

Luật Hòa giải ở cơ sở quy định tiêu chuẩn ”có hiểu biết pháp luật” vì 

trong điều kiện hiện nay, các mâu thuẫn, tranh chấp ngày càng đa dạng và phức 

tạp; trình độ dân trí ngày một nâng lên, đòi hỏi hòa giải viên không chỉ có uy tín, 

đạo đức, khả năng thuyết phục mà phải hiểu biết pháp luật mới có thể giải thích, 

tuyên truyền, hướng dẫn các bên trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Mặt khác, có 

hiểu biết pháp luật sẽ giúp hòa giải viên tự tin, bản lĩnh trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, kết quả hòa giải mới có chất lượng, hiệu quả, đồng thời, có hiểu biết 

pháp luật là cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ hòa giải viên đáp ứng yêu cầu phát 

triển của xã hội. Tuy nhiên, Luật không quy định cụ thể tiêu chuẩn về bằng cấp 

chuyên môn về luật đối với hòa giải viên do phạm vi hòa giải ở cơ sở không đòi 

hỏi hòa giải viên phải am hiểu sâu về pháp luật mà chủ yếu cần có hiểu biết 

pháp luật nhất định để biết vận dụng quy định pháp luật trong thực hiện hòa giải, 

có thể giải thích, hướng dẫn các bên ứng xử phù hợp với pháp luật. 

- Bầu, công nhận hòa giải viên: 

Theo Luật Hòa giải ở cơ sở, việc bầu, công nhận hòa giải viên được thực 

hiện như sau: 

+ Công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động 

hòa giải và có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; có khả 
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năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật, có quyền ứng cử 

hoặc được Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt 

trận giới thiệu vào danh sách bầu hòa giải viên. 

+ Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố bằng một trong 

các hình thức sau đây: Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại 

diện các hộ gia đình hoặc phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình. 

+ Kết quả bầu hòa giải viên: 

Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% đại diện 

hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý; 

Trường hợp số người đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân 

phố đồng ý nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã quyết định thì danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên 

lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp; 

Trường hợp số người được bầu không đủ để thành lập tổ hòa giải thì tổ 

chức bầu bổ sung cho đủ số lượng; 

Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công 

nhận là hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Chủ tịch Ủy ban  nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận hòa giải 

viên. Quyết định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ban thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, 

tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố. 

Thủ tục bầu hòa giải viên đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 12 Nghị 

quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014  của 

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối 

hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở (gọi tắt là Nghị 

quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN). 

Việc bầu hòa giải viên thể hiện tính dân chủ ở cơ sở, theo đó người dân 

được trực tiếp lựa chọn, bầu ra những người có uy tín, đủ độ tin cậy để giữ vai 

trò trung gian, hướng dẫn các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Mặt khác, 

hòa giải viên được người dân lựa chọn, bầu lên sẽ làm tăng trách nhiệm của hòa 

giải viên đối với cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt 

trong tổ chức bầu hòa giải viên, đúng với bản chất của hòa giải ở cơ sở là hoạt 

động xã hội, xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, do nhân dân tổ chức thực hiện. 

- Quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên: 

Theo Điều 9 và Điều 10 Luật Hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên có các quyền 

và nghĩa vụ sau đây: 

+ Quyền của hòa giải viên: 
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(1) Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

(2) Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến 

vụ, việc hòa giải. 

(3) Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, phương thức 

hoạt động của tổ hòa giải. 

(4) Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; 

được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải. 

(5) Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải. 

(6) Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen 

thưởng. 

(7) Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc 

rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa 

giải. 

(8) Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải. 

+ Nghĩa vụ của hòa giải viên:  

(1) Thực hiện hòa giải khi có căn cứ tiến hành hòa giải. 

(2) Tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

(3) Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách 

quan, công bằng trong hòa giải. 

(4) Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa trong trường hợp thấy mâu thuẫn, 

tranh chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức 

khoẻ, tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng. 

(5) Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự. 

Việc quy định quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên xuất phát từ vai trò, ý 

nghĩa của hoạt động hòa giải cơ sở, những đóng góp không nhỏ của các hòa giải 

viên trong việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư; đồng 

thời nhằm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của hòa giải viên, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của đội ngũ này đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

- Thôi làm hòa giải viên: 

+ Các trường hợp thôi làm hòa giải viên: 

(1) Theo nguyện vọng của hòa giải viên; 
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(2) Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn quy định 

tại Điều 7 của Luật Hòa giải ở cơ sở như: không còn là công dân Việt Nam 

thường trú tại cơ sở; phẩm chất đạo đức không tốt; không còn uy tín trong cộng 

đồng dân cư…; 

(3) Vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định 

tại Điều 4 của Luật Hòa giải ở cơ sở như: không tôn trọng sự tự nguyện của các 

bên; bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở; không khách quan, công 

bằng, không kịp thời, không có lý, có tình, không giữ bí mật đời tư giữa các bên; 

lợi dụng việc hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi 

của mình theo quy định của pháp luật hoặc để trốn tránh việc xử lý vi phạm 

hành chính, xử lý về hình sự…; hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải 

viên do bị xử lý vi phạm pháp luật. 

+ Thẩm quyền, thủ tục cho thôi làm hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải: 

Trường hợp thôi làm hòa giải viên, thì tổ trưởng tổ hòa giải đề nghị 

Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 

làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm 

hòa giải viên. 

Trường hợp thôi làm hòa giải viên đối với tổ trưởng tổ hòa giải thì 

Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 

làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm 

hòa giải viên. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của tổ trưởng Tổ hòa 

giải về việc thôi làm hòa giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối 

hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố xem xét, xác minh, làm văn bản đề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên.  

Đối với trường hợp thôi làm hòa giải viên (do hòa giải viên không còn 

đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của hòa giải viên; hoặc do hòa giải viên vi phạm 

nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở hoặc không có điều kiện tiếp tục 

làm hòa giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật), nếu Trưởng ban công tác Mặt 

trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng 

tổ hòa giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 

phố không thống nhất được với nhau về đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải, thì 

Trưởng ban công tác Mặt trận thông báo với tổ trưởng tổ hòa giải, nêu rõ lý do 

không đồng ý, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, 

quyết định. 

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định. 
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Trường hợp không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải về việc 

thôi làm hòa giải viên, hòa giải viên kiến nghị để Trưởng ban công tác Mặt trận 

chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ dân phố xem xét, giải quyết. 

Quyết định thôi làm hòa giải viên được gửi Ban thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố. 

b) Tổ hòa giải 

Tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở thôn, xóm, 

làng bản, ấp, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân 

cư khác (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố) để hoạt động hòa giải theo quy 

định của Luật Hòa giải ở cơ sở.  

- Cơ cấu, thành phần, thẩm quyền quyết định số lượng tổ hòa giải, hòa giải 

viên trong mỗi tổ hòa giải: 

Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa 

giải viên trở lên. Tuy nhiên, để phù hợp yêu cầu của thực tiễn và đảm bảo nguyên 

tắc bình đẳng giới, thành phần tổ hòa giải phải có hòa giải viên nữ; đối với vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải cần có hòa giải viên là người dân tộc thiểu 

số. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng tổ hòa giải, hòa giải 

viên trong một tổ hòa giải căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, dân số 

của địa phương và đề nghị của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp xã.  

- Trách nhiệm của tổ hòa giải: 

+ Tổ chức thực hiện hòa giải. 

+ Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để tiến hành hòa 

giải vụ, việc phức tạp. 

+ Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh 

niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi hội người cao tuổi, các tổ 

hòa giải và tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

+ Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Uỷ ban nhân 

dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các điều kiện cần thiết cho hoạt động 

hòa giải ở cơ sở.  

+ Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc 

trong công tác hòa giải.  

Quy định này đã khẳng định vị trí, vai trò, đồng thời cũng đề cao trách 

nhiệm của tổ hòa giải trong việc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ 

sở, đoàn thể nhân dân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

- Tổ trưởng tổ hòa giải:  
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Tổ trưởng tổ hòa giải là người do hòa giải viên bầu trong số các hòa giải 

viên để phụ trách tổ hòa giải. 

Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng 

ban Công tác Mặt trận bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. 

Kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải được lập thành văn bản và gửi Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã để ra quyết định công nhận. 

- Quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải 

Theo Luật Hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng tổ hòa giải có các quyền và nghĩa 

vụ như: phân công, phối hợp hoạt động của các hòa giải viên; đại diện cho tổ 

hòa giải trong quan hệ với Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng 

tổ dân phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong thực hiện trách nhiệm của tổ 

hòa giải; đề nghị cho thôi làm hòa giải viên; báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã và cơ quan có thẩm quyền về các vụ, việc nghiêm trọng có 

thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của các bên 

hoặc gây mất trật tự công cộng; hoặc các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự; báo cáo hằng năm và 

báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải với Ủy ban nhân dân, 

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; phối hợp với tổ 

trưởng tổ hòa giải khác để trao đổi kinh nghiệm hoặc tiến hành hòa giải những 

vụ, việc liên quan đến các thôn, tổ dân phố khác nhau; có các quyền, nghĩa vụ 

của hòa giải viên. 

8. Hoạt động hòa giải ở cơ sở   

a) Căn cứ tiến hành hòa giải 

Thứ nhất, một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải.  

Quy định này nhằm đề cao tính tự nguyện, chủ động của các bên khi có 

nhu cầu hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Luật 

Hòa giải ở cơ sở không quy định các bên phải có đơn đề nghị hòa giải.  

Thực tế thời gian qua đã khẳng định việc hòa giải nếu được các bên yêu 

cầu thì việc hòa giải diễn ra thuận lợi hơn so với các trường hợp khác. Do đó, 

khi các bên tranh chấp, mâu thuẫn tìm đến để yêu cầu thực hiện hoà giải, hoà 

giải viên cần cân nhắc xem xét vụ, việc được yêu cầu hoà giải có thuộc phạm vi 

hoà giải ở cơ sở hay không. Thông thường, phần lớn các bên có tranh chấp, mâu 

thuẫn đều tìm đến tổ hoà giải vì tổ hoà giải là nơi gần gũi, thuận tiện nhất, giải 

quyết kịp thời các tranh chấp, xích mích mới phát sinh... Tuy nhiên, cần lưu ý 

phân biệt đối với trường hợp, các bên tranh chấp, mâu thuẫn tìm đến tổ hoà giải 

không phải để được giải quyết bằng con đường hoà giải đối với các tranh chấp, 

mâu thuẫn mà nhằm mục đích trốn tránh việc xử lý hành chính hoặc hình sự đối 

với hành vi vi phạm pháp luật do họ gây ra.  

 Thứ hai, hòa giải viên chủ động tiến hành hòa giải khi trực tiếp chứng 

kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải.  
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Theo đó, khi hòa giải viên trực tiếp chứng kiến tranh chấp, mâu thuẫn 

giữa các bên đang xảy ra (ví dụ, tranh chấp lối đi chung giữa hai gia đình và họ 

đang cãi vã, chửi mắng nhau...) hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải, và 

nhận thức rằng nếu không kịp thời hòa giải, ngăn chặn ngay thì có thể dẫn tới xô 

sát, đánh nhau gây thương tích thì hòa giải viên có thể tự mình chủ động gặp gỡ 

ngay các bên tranh chấp, mâu thuẫn để hòa giải. Việc chủ động tiến hành hòa 

giải của hòa giải viên trong trường hợp này là rất cần thiết để giải quyết kịp thời 

những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, tránh để chuyện bé xé ra 

to, từ tranh chấp dân sự chuyển thành phạm tội hình sự. 

Thứ ba, theo sự phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hay theo đề nghị của 

các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan. 

Theo Điều 18 Luật Hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa 

giải viên tiến hành hòa giải trong trường hợp các bên không lựa chọn hòa giải 

viên. Tổ trưởng tổ hòa giải không phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải nếu 

có căn cứ cho rằng hòa giải viên có quyền, lợi ích, nghĩa vụ liên quan đến vụ, 

việc hòa giải hoặc có lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công 

bằng trong hòa giải. Trong quá trình hòa giải, nếu hòa giải viên vi phạm nguyên 

tắc hoạt động hòa giải hoặc nghĩa vụ khác của hòa giải viên thì tổ trưởng tổ hòa 

giải phân công hòa giải viên khác thực hiện việc hòa giải. 

Tùy thuộc đối tượng, tính chất của vụ, việc hòa giải, điều kiện mâu thuẫn, 

tranh chấp và quan hệ gia đình, xã hội của các bên, tổ trưởng tổ hòa giải xem 

xét, lựa chọn, cử hòa giải viên tham gia hòa giải vụ, việc sao cho phù hợp (theo 

các tiêu chí như lứa tuổi, giới tính, địa vị xã hội, kinh nghiệm sống, ví dụ, nếu 

các bên tranh chấp, mâu thuẫn là nữ giới thì nên phân công hòa giải viên là 

nữ…). 

 Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, hoà giải viên được yêu cầu 

hoặc phân công hòa giải có thể từ chối việc hoà giải hoặc đề nghị yêu cầu, phân 

công hòa giải viên viên khác nếu có căn cứ cho rằng mình có quyền, lợi ích và 

nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hoà giải hoặc liên quan đến một trong các bên 

tranh chấp, mâu thuẫn và việc từ chối này nhằm bảo đảm việc hoà giải được 

khách quan, công bằng. 

b) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải 

Theo Điều 17 Luật Hòa giải ở cơ sở, các bên có quyền lựa chọn, đề xuất 

hòa giải viên, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải; đồng ý hoặc từ chối hòa 

giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải; yêu cầu việc hòa giải được tiến 

hành công khai hoặc không công khai; được bày tỏ ý chí và quyết định về nội 

dung giải quyết hòa giải. Đồng thời, có nghĩa vụ trình bày đúng sự thật các tình 

tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan; tôn trọng hòa giải 

viên, quyền của các bên có liên quan; không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự 

tại địa điểm hòa giải. 

c) Người được mời tham gia hòa giải 
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Theo Điều 19 Luật Hòa giải ở cơ sở, trong quá trình hòa giải, nếu thấy 

cần thiết, hòa giải viên và một trong các bên khi được sự đồng ý của bên kia có 

thể mời người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người có 

trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng, chức sắc tôn giáo, người biết rõ 

vụ, việc; đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc người có uy tín khác tham gia hòa 

giải.  

Người được mời tham gia hòa giải phải tuân thủ các nguyên tắc hoạt động 

hòa giải ở cơ sở. Cơ quan, tổ chức có người được mời tham gia hòa giải có trách 

nhiệm tạo điều kiện để họ tham gia hòa giải.  

Để khuyến khích, động viên, ghi nhận những đóng góp của các cá nhân 

tham gia hòa giải ở cơ sở, Điều 2 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định cá 

nhân có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ 

sở được Nhà nước hỗ trợ tài liệu, được phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động 

hòa giải ở cở, được khen thưởng khi tham gia tích cực hoạt động hòa giải ở cơ 

sở. 

Trường hợp hoà giải viên mời người ngoài tổ hoà giải cùng tham gia việc 

hoà giải thì hoà giải viên đó vẫn đóng vai trò người thực hiện việc hoà giải, còn 

người được mời có vai trò giúp đỡ hòa giải viên thực hiện việc hoà giải. Người 

được mời có thể bằng kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội hoặc uy tín cá nhân 

cùng với hòa giải viên phân tích, khuyên bảo, thuyết phục các bên tự thỏa thuận, 

giải quyết với nhau mâu thuẫn, tranh chấp sao cho “thấu tình, đạt lý”.  

d) Địa điểm, thời gian hòa giải 

Trong thực tiễn hòa giải ở cơ sở, rất nhiều trường hợp, hòa giải viên 

không chỉ tiến hành hoà giải một lần là có thể giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn 

được ngay mà thường phải kiên trì, tốn nhiều thời gian, công sức gặp gỡ từng 

bên hoặc các bên nhiều lần để phân tích, giải thích, thuyết phục mới được. Hơn 

nữa, các bên tranh chấp, mâu thuẫn cũng cần có thời gian để suy ngẫm những 

điều hoà giải viên đã phân tích, giải thích và cân nhắc thiệt hơn để quyết định 

cách dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp. Vì vậy, việc lựa chọn thời gian và địa điểm 

tiến hành hoà giải được diễn ra nhiều lần trong suốt quá trình thực hiện hoà giải, 

phù hợp với nguyện vọng, bảo đảm thuận lợi cho các bên tranh chấp, mâu 

thuẫn. 

Về thời gian hòa giải, để bảo đảm việc hòa giải được tiến hành kịp thời, 

tránh dây dưa, kéo dài, dẫn đến những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra, Luật Hòa 

giải ở cơ sở quy định: “Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, 

hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải 

ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa 

giải”. 

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, việc hoà giải kịp thời, đúng lúc hoặc 

ngay sau khi sự việc xảy ra thì càng thuận lợi cho việc hòa giải đạt được kết 

quả, bởi nếu để mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài, rất có thể trở nên gay gắt, phức 
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tạp hơn, việc thuyết phục các bên đạt được thoả thuận sẽ gặp nhiều khó khăn 

hơn. Chính vì vậy, trường hợp hoà giải viên là người trực tiếp chứng kiến tranh 

chấp, mâu thuẫn và xét thấy cần thiết phải hoà giải ngay thì việc hoà giải có thể 

được tiến hành ngay tại thời điểm và nơi xảy ra tranh chấp, kịp thời can ngăn, 

dàn xếp, làm dịu tình hình căng thẳng giữa các bên, không để kéo dài tình trạng 

cãi cọ qua lại hoặc tụ tập, bàn tán, kích động dẫn đến diễn biến xấu có thể xảy 

ra. 

đ) Tiến hành hòa giải  

Luật Hòa giải ở cơ sở quy định chi tiết, cụ thể về tiến hành hòa giải, song 

vẫn bảo đảm tính linh hoạt, không hành chính hóa hoạt động hòa giải, phát huy 

vai trò chủ động của hòa giải viên.  

Hòa giải được tiến hành trực tiếp, bằng lời nói với sự có mặt của các bên, 

trường hợp các bên có người khuyết tật thì có sự hỗ trợ phù hợp để có thể tham 

gia hòa giải. Tùy thuộc vào vụ, việc cụ thể, trên cơ sở quy định của pháp luật, 

đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân, hòa giải viên áp dụng 

các biện pháp thích hợp nhằm giúp các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm 

của mỗi bên trong vụ, việc để các bên thỏa thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, 

tranh chấp và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó. 

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, hòa giải viên hướng dẫn 

các bên đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

 Hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào Sổ theo 

dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. Mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở 

được ban hành tại Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

Trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng, có thể dẫn đến 

xung đột, hành vi bạo lực thì hòa giải viên cần thông báo kịp thời cho tổ trưởng 

tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng 

ngừa, can thiệp kịp thời nhằm hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an 

toàn, trật tự công cộng. 

e) Hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau 

Trong trường hợp các bên tranh chấp ở các thôn, tổ dân phố khác nhau thì 

tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được phân công hòa giải ở các thôn, tổ 

dân phố đó phối hợp, trao đổi thông tin, bàn về biện pháp tiến hành hòa giải và 

thông báo với Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp giải quyết. 

Các hòa giải viên phối hợp tiến hành hòa giải và thông báo kịp thời với tổ 

trưởng tổ hòa giải về kết quả hòa giải.  

g) Kết thúc hòa giải 

- Các trường hợp kết thúc hòa giải, bao gồm: 
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+  Các bên đạt được thỏa thuận. 

+  Một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải. 

+ Hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải khi các bên không thể đạt 

được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả. 

Như vậy, kết thúc quá trình hòa giải có thể là hòa giải thành hoặc hòa giải 

không thành, trong đó:  

- Hòa giải thành: 

Hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận.  

Theo khoản 2 Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở, các bên có thể thỏa thuận 

lập văn bản hòa giải thành gồm các nội dung chính sau:  

+ Căn cứ tiến hành hòa giải; 

+ Thông tin cơ bản về các bên;  

+ Nội dung chủ yếu của vụ, việc;  

+ Diễn biến của quá trình hòa giải;  

+ Thỏa thuâṇ đaṭ đươc̣ và giải pháp thực hiện;  

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên;  

+ Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuâṇ;  

+ Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên. 

 Để nâng cao trách nhiệm của các bên, của hòa giải viên khi thực hiện hòa 

giải, bảo đảm cho việc thực hiện kết quả hòa giải được hiệu quả, thiết thực, Luật 

Hòa giải ở cơ sở quy định về thực hiện thỏa thuận hòa giải thành và quy định về 

việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành tại Điều 25, Điều 

26 Luật Hòa giải ở cơ sở.  

Theo đó, các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận hòa giải thành. 

Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải thành, nếu một bên vì sự kiện bất 

khả kháng không thể thực hiện được thì có trách nhiệm trao đổi, thỏa thuận với 

bên kia và thông báo cho hòa giải viên.  

Hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận 

hòa giải thành do mình trực tiếp giải quyết; kịp thời thông báo cho tổ trưởng tổ 

hòa giải để báo cáo Trưởng ban công tác Mặt trận những vấn đề phát sinh trong 

quá trình theo dõi, đôn đốc thực hiện. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, 

phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, gia đình, dòng họ, người có uy 

tín vận động, thuyết phục, có biện pháp giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh đó. 

Yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở (Quy định tại 

Chương XXXIII. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015): 
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Để thể chế hóa tinh thần cải cách tư pháp về việc khuyến khích việc giải 

quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; Tòa án hỗ 

trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó. Bộ luật tố tụng dân sự quy 

định cơ chế, phương thức để yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài 

Tòa án trong đó có hòa giải ở cơ sở nhằm giảm số lượng vụ tranh chấp phải giải 

quyết tại Tòa án và nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân 

dân, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Tòa án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hòa giải 

thành vụ việc xảy ra giữa các bên do hòa giải viên đã hòa giải thành theo quy 

định của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

Thứ hai, việc xem xét công nhận kết quả hòa giải ở cơ sở do một Thẩm 

phán giải quyết. 

Thứ ba, điều kiện để Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở là 

các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; các bên 

tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với thỏa thuận hòa 

giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa 

vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý; một hoặc cả hai bên có 

đơn yêu cầu Tòa án công nhận; nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên 

là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã 

hội, nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba. 

Thứ tư, người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở phải gửi 

đơn đến Tòa án trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận 

hòa giải thành. 

Thứ năm, thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải 

thành ở cơ sở được thực hiện theo quy định tại các điều 363, 364, 365 của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. Cụ thể: 

- Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người 

khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi 

vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương 

thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn. 

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay 

giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn 

qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, 

Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn 

khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc 

nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, 

chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu 

cầu. 
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Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung gồm: (i) Ngày, tháng, 

năm làm đơn; Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; (ii) Tên, địa 

chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu; (iii) 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của 

việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó; (iv) Tên, địa chỉ của những người 

có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có); (v) Các thông tin khác 

mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình; (vi) 

Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì 

đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần 

cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu 

được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thì Thẩm phán yêu cầu 

người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được 

yêu cầu. Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 193 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo đó, trường hợp đơn yêu cầu 

không có đủ các nội dung quy định thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu 

rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người yêu cầu để họ sửa đổi, bổ sung. 

Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người 

yêu cầu qua dịch vụ bưu chính và phải ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. 

Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu không tính vào thời hiệu 

yêu cầu. 

Trường hợp người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì 

Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý việc dân sự. 

Hết thời hạn quy định mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu 

cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ. 

- Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ 

điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau: 

+ Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc 

dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ 

phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy 

định của pháp luật về phí, lệ phí; 

+ Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai 

thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự; 

+ Trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì 

Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu. 

- Tòa án trả lại đơn yêu cầu trong những trường hợp sau đây: 

+ Người yêu cầu không có quyền yêu cầu hoặc không có đủ năng lực 

hành vi tố tụng dân sự; 

+ Sự việc người yêu cầu yêu cầu đã được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền giải quyết; 

+ Việc dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; 
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+ Người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu trong thời hạn quy 

định; 

+ Người yêu cầu không nộp lệ phí trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp được miễn hoặc không 

phải nộp lệ phí hoặc chậm nộp vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan; 

+ Người yêu cầu rút đơn yêu cầu; 

+ Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Khi trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án phải thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu được thực 

hiện theo quy định tại Điều 194 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về thông báo thụ lý đơn yêu cầu, khoản 1 Điều 365 Bộ luật Tố tụng dân 

sự quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, 

Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp 

về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu. 

Thứ sáu, quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải 

thành ngoài Tòa án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị 

theo thủ tục phúc thẩm nhưng có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, 

tái thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Kết quả hòa giải thành ở cơ 

sở được Tòa án ra quyết định công nhận sẽ được cơ quan thi hành án dân sự thi 

hành theo pháp luật về thi hành án dân sự. 

- Hòa giải không thành: 

Hòa giải không thành là trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận. 

Trong trường hợp này, các bên có quyền yêu cầu tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và cả hai bên yêu cầu tiếp 

tục hòa giải, thì hòa giải viên tiếp tục tiến hành hòa giải. Trường hợp các bên 

không đạt được thỏa thuận và một bên yêu cầu tiếp tục hòa giải, nhưng có căn 

cứ cho rằng việc tiếp tục hòa giải không thể đạt kết quả thì hòa giải viên quyết 

định kết thúc hòa giải và hướng dẫn các bên đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Trường hợp các bên yêu cầu lập văn bản hòa giải không thành, thì hòa 

giải viên lập văn bản, ghi rõ thông tin cơ bản về các bên; nội dung chủ yếu của 

vụ, việc; yêu cầu của các bên; lý do hòa giải không thành; chữ ký của hòa giải 

viên. 

Sau khi kết thúc hòa giải, hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, 

việc hòa giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của nội dung ghi sổ. 
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Tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm lưu giữ, đôn đốc việc ghi Sổ theo dõi 

hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở 

Hoạt động hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản của 

nhân dân, nên quản lý nhà nước không nhằm “hành chính hóa” hoạt động này, 

mà chủ yếu là tạo ra hành lang pháp lý và những điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động này được duy trì, phát triển. Luật Hòa giải ở cơ sở quy định rõ trách nhiệm 

quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp trong 

việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại Điều 28, Điều 

29 và tại Nghị định số 15/1999/NĐ-CP. Các quy định này đã thể hiện sự phân 

cấp cụ thể giữa cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và các cấp chính quyền 

ở địa phương trong quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở. 

a) Trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Chính phủ, 

Bộ Tư pháp 

Khoản 1 Điều 28 Luật Hòa giải ở cơ sở quy định Chính phủ thống nhất 

quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, có trách nhiệm sau đây:  

-  Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;  

-  Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, tổ 

chức, kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;  

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, 

kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh;  

- Quy định mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; mẫu, biểu thống 

kê về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Luật Hòa giải ở cơ sở cũng quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý 

nhà nước về hòa giải ở cơ sở. 

b) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp  

Luật Hòa giải ở cơ sở đã quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 

các cấp, đặc biệt là Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác hòa giải ở cơ sở, thể 

hiện sự phân cấp trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, cơ chế phối hợp 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa các ngành và các cấp trong công tác 

hòa giải ở cơ sở nhằm bảo đảm thống nhất trong việc quản lý nhà nước về công 

tác hòa giải ở cơ sở; phát huy thế mạnh của địa phương trong công tác hòa giải 

trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương. 
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Luật quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là UBND cấp huyện), Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) tại Điều 29. Đồng 

thời, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết các điều này tại Điều 4 

của Nghị định. Cụ thể như sau: 

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:  

+  Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp tỉnh) hướng dẫn, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

trong phạm vi địa phương; 

+ Biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

hòa giải ở cơ sở cho cấp huyện; hướng dẫn cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 

hòa giải viên theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; 

+ Tổng hợp, trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở tại 

địa phương để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định; 

+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ 

chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở theo quy định 

của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng 

tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân 

tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện; định kỳ 

sáu tháng, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu thực hiện thống kê, báo cáo Hội 

đồng nhân dân cùng cấp và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở. 

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

+  Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp huyện) hướng dẫn, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

trong phạm vi địa phương; hướng dẫn lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, ấp, 

cụm dân cư; cung cấp tài liệu, thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên 

quan cho tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; 

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, 

cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải 

viên theo hướng dẫn của Sở Tư pháp; 
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+ Tổng hợp, trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở tại 

địa phương để Hội đồng nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem 

xét, quyết định; 

+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tổ 

chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở theo quy định 

của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng 

hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, 

đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh khi cần thiết; xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân 

tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải của xã, phường, thị trấn trên cơ 

sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; định kỳ sáu tháng, hằng năm và đột xuất 

khi có yêu cầu thực hiện thống kê, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Sở Tư 

pháp kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã: 

 +  Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, 

thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã) hướng dẫn, 

tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở; lồng ghép thực hiện 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

của thôn, làng, bản, ấp, cụm dân cư; hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ 

hoạt động hòa giải ở cơ sở cho cá nhân có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng 

đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở; 

+ Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hướng dẫn Ban 

công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thành lập, kiện 

toàn tổ hòa giải và công nhận, cho thôi tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên; 

+ Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện 

hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải tại xã, phường, thị trấn; 

+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức 

kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở theo quy định của 

pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng 

hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng tổ chức, cá nhân tham 

gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của xã, phường, thị trấn khi 

cần thiết; định kỳ sáu tháng, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu thực hiện 

thống kê, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Phòng Tư pháp kết quả thực 

hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

c) Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các 

tổ chức thành viên của Mặt trận 

Luật Hòa giải ở cơ sở quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là ở cấp cơ sở 

trong việc: giới thiệu, bầu, công nhận, cho thôi hòa giải viên, củng cố, kiện toàn 
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tổ hòa giải (Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 14), hòa giải giữa các bên ở các 

thôn, tổ dân phố khác nhau (Điều 22), theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa 

thuận hòa giải thành (Điều 26). Điều này khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; 

vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về 

hòa giải ở cơ sở. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia tổ chức thực hiện pháp luật về 

hòa giải ở cơ sở. Các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở theo 

quy định của pháp luật. 

Để cụ thể hóa nội dung này, Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-

UBTƯMTTQVN hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở 

cơ sở giữa cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở các cấp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, cụ thể như sau: 

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở: 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp ở địa phương đóng góp ý kiến về dự thảo văn bản hướng 

dẫn thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy 

ban nhân dân cùng cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn các tổ chức thành viên 

của Mặt trận tham gia theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về 

hòa giải ở cơ sở; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. 

- Tổ chức phổ biến, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về hòa giải ở 

cơ sở: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận 

các cấp phổ biến, vận động nhân dân tại cộng đồng dân cư thực hiện pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ở 

cơ sở bằng biện pháp hòa giải. 

Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức thành viên của Mặt trận về tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ 

sở; bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp để thực hiện 

công tác phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở: 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp ở địa phương cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy ban 
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nhân dân cùng cấp; phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm tra và thực 

hiện kiểm tra theo kế hoạch. 

Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn, 

tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, tổ 

trưởng Tổ hòa giải tiến hành tự kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về hòa 

giải ở cơ sở tại thôn, tổ dân phố, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về kết quả tự kiểm tra. 

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở: 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

yêu cầu cơ quan, tổ chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên 

quan đến nội dung giám sát; tổ chức đối thoại với đối tượng được giám sát để 

làm rõ nội dung kiến nghị; gửi báo kết quả giám sát đến Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân cùng cấp. 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến nội dung giám sát; yêu cầu tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung kiến 

nghị giám sát khi cần thiết; tổ chức thực hiện kiến nghị sau giám sát. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ 

chức hội thi hòa giải viên giỏi: 

Việc phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở được thực hiện như sau: 

+ Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, 

định kỳ năm năm tổ chức tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

+ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp ở địa phương xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng 

cấp để tổng hợp; đóng góp ý kiến về báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp 

và phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ sơ kết, tổng kết; 

Căn cứ kế hoạch sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối 

hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải tổ chức sơ kết, tổng 

kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã 

và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 

Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi. 
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Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công 

tác Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải động viên, khuyến khích hòa giải viên tham 

gia hội thi hòa giải viên giỏi. 

- Tổ chức khen thưởng về hòa giải ở cơ sở: 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp ở địa phương đề xuất với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 

cùng cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia, đóng 

góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Thi đua, khen 

thưởng; cho ý kiến về danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; phối hợp tổ chức tôn vinh, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở. 
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PHẦN THỨ HAI 

KỸ NĂNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

 

I. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HÒA GIẢI 

Hòa giải ở cơ sở là hoạt động tự nguyện, mang tính xã hội, tính cộng đồng 

vì vậy không quy định thủ tục bắt buộc khi tiến hành hòa giải ở cơ sở. Tùy thuộc 

vào đối tượng, tính chất vụ việc, điều kiện nảy sinh mâu thuẫn, phong tục tập 

quán, mối quan hệ giữa các bên tranh chấp… mà hòa giải viên chủ động thực 

hiện hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên, hòa giải viên có thể tham khảo các bước tiến 

hành một cuộc hòa giải ở cơ sở dưới đây để từ đó rút kinh nghiệm, bổ sung thêm 

vào cách thức, kỹ năng hòa giải của mình nhằm nâng cao chất lượng hòa giải ở 

cơ sở. 

1. Bước 1: Trước khi hòa giải  

a) Tìm hiểu nội dung vụ việc, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh 

chấp, lợi ích mà các bên hướng tới, trọng tâm là lợi ích cốt lõi 

Khi có mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại Điều 16 Luật Hòa giải ở cơ sở, tuỳ thuộc đối tượng, tính chất vụ 

việc, quan hệ gia đình, xã hội… của các bên tranh chấp mà tổ trưởng tổ hòa giải 

nghiên cứu, lựa chọn, cử hòa giải viên tham gia hòa giải cho phù hợp. Việc hòa 

giải có thể do một hoặc một số hòa giải viên tiến hành. Tổ hòa giải có thể tự 

quyết định số hòa giải viên tham gia hòa giải đối với từng vụ, việc cụ thể. Ví 

dụ, hoà giải tranh chấp về hôn nhân gia đình nên cử hoà giải viên là nữ giới tác 

động với bên vợ và cử hoà giải viên nam giới tác động với bên chồng sẽ mang 

lại kết quả cao hơn. Đối với những việc tranh chấp tương đối phức tạp, mâu 

thuẫn giữa các bên tương đối gay gắt, sự có mặt của một số hoà giải viên sẽ tác 

động nhiều hơn đến tâm lý của các bên tranh chấp, hoặc mỗi hoà giải viên sẽ 

đứng ra giải thích, thuyết phục, cảm hoá từng bên.  

Hòa giải viên được phân công hòa giải cần chủ động, tích cực tìm hiểu về 

nội dung vụ việc, thu thập thông tin, chứng cứ, nắm bắt hoàn cảnh, nguyên nhân 

xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, tác động của mâu thuẫn, tranh chấp đối với các 

bên thông qua các biện pháp sau đây: 

- Gặp gỡ, trao đổi riêng với từng bên tranh chấp (thường ở nhà riêng của 

từng bên) và phải bảo đảm gặp gỡ, trao đổi được với tất cả các bên tranh chấp; 

cần có cách nhìn khách quan, tránh phiến diện, thiên lệch trong quá trình hòa 

giải vụ, việc. 

- Gặp gỡ, trao đổi với những người khác có liên quan nhằm mục đích hiểu 

rõ hơn về vụ việc; lợi ích, mong muốn của các bên, lợi ích cốt lõi để xem lợi ích 

nào có thể chấp nhận được.  

* Lưu ý: 
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Trường hợp các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau thì tổ hòa giải ở thôn, tổ 

dân phố đó phối hợp thực hiện việc hòa giải và thông báo với Trưởng ban công 

tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp thực hiện để có kết quả tốt. 

- Trong quá trình gặp gỡ, trao đổi với các bên tranh chấp và những người 

có liên quan, hòa giải viên cần phải đề nghị được cung cấp các tài liệu, bằng 

chứng liên quan đến vụ việc và xem xét cụ thể, tỉ mỉ các tài liệu, bằng chứng 

đó. 

- Trong trường hợp các bên đang xung đột gay gắt, căng thẳng, hòa giải 

viên cần can thiệp kịp thời, khuyên giải các bên bình tĩnh, cùng đối thoại, không 

để “việc bé xé ra to”, tránh kéo dài tình trạng cãi cọ qua lại, bàn tán, xúi giục, 

kích động, dẫn đến hành vi bạo lực.  

Nếu thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo 

lực gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự 

công cộng, hòa giải viên thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa hoặc báo trực tiếp 

công an, chính quyền xã để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

b) Tìm hiểu các quy định pháp luật vận dụng trong quá trình hòa giải và 

khả năng đáp ứng lợi ích của mỗi bên, nhất là các lợi ích cốt lõi 

Với các thông tin mà hòa giải viên đã thu thập được, hòa giải viên đọc tài 

liệu pháp luật liên quan, thảo luận với nhau để tìm ra các điều khoản thích hợp 

áp dụng cho vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn. Đối chiếu quy định pháp luật với 

lợi ích, mong muốn của các bên để dự kiến giải pháp tốt nhất có thể gợi ý cho 

các bên về giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

Trường hợp cần thiết, hòa giải viên có thể tham khảo ý kiến của những 

người có trình độ pháp lý (công chức cấp xã, luật gia, luật sư…). 

Đối với vụ việc có thể vận dụng quy định pháp luật một cách rõ ràng, thì 

căn cứ trên quy định của pháp luật, hòa giải viên phân tích, thuyết phục các bên. 

Các bên tranh chấp có thể không cần gặp nhau trực tiếp, mà thống nhất với 

nhau phương án giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp thông qua hòa giải viên (hòa 

giải viên gợi ý giải pháp, hai bên nhất trí với giải pháp đó hoặc một bên tranh 

chấp đưa ra giải pháp, bên tranh chấp còn lại đồng ý khi hòa giải viên đề cập 

đến giải pháp này). Quá trình hòa giải lúc này là hoàn thành và hòa giải viên 

cần khẳng định lại thỏa thuận đạt được và việc thực hiện thỏa thuận, cũng như 

chuyển đến Bước 3 - Sau khi hòa giải. 

2. Bước 2: Tiến hành hòa giải 

a) Thành phần tham dự buổi hòa giải 

Thành phần tham dự buổi hòa giải gồm có: 

- Hòa giải viên; 
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- Các bên tranh chấp, mâu thuẫn; trong trường hợp cần thiết, hòa giải viên 

mời cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia buổi hòa giải để nhìn nhận 

vụ việc toàn diện, khách quan hơn, giúp cho việc hòa giải được thuận lợi. Việc 

gặp gỡ trong hoà giải phải tạo ra không khí thân mật, cởi mở và chân thành, 

không áp đặt ý chí của hoà giải viên đối với các bên tranh chấp; 

- Để cuộc hòa giải đạt hiệu quả, hòa giải viên có thể mời người khác tham 

gia hòa giải, đó là những người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi 

làm việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội. Ví dụ như luật gia, luật 

sư (việc huy động những người này đặc biệt có hiệu quả đối với các địa bàn đô 

thị, tranh chấp xảy ra thường phức tạp, giá trị lớn, trình độ dân trí cao hơn khu 

vực nông thôn); già làng, trưởng bản (tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản là những người có uy tín cao, 

được kính trọng trong cộng đồng, tiếng nói của họ rất có giá trị, vì vậy sự tham 

gia của họ vào quá trình hòa giải là một yếu tố dẫn đến thành công), chức sắc 

tôn giáo (khi các bên hoặc một trong các bên tranh chấp là người theo đạo, thì 

việc tham gia hòa giải của chức sắc tôn giáo sẽ mang lại hiệu quả thiết thực), 

người biết rõ vụ việc; đại diện của cơ quan, tổ chức liên quan (ví dụ: hòa giải 

tranh chấp đất đai, có thể mời công chức địa chính, công chức tư pháp ở xã, 

phường, thị trấn; hòa giải vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở có 

thể mời công an xã…) hoặc người có uy tín khác (đội ngũ cán bộ, công chức đã 

nghỉ hưu);  

- Trường hợp hòa giải viên, các bên tranh chấp, mâu thuẫn có sự bất đồng 

về ngôn ngữ thì cần có người phiên dịch. 

* Lưu ý: 

 Những người không liên quan trực tiếp đến vụ tranh chấp không nên tham 

gia nhiều vào trong việc giải quyết tranh chấp, bởi một điều quan trọng là các 

bên tranh chấp cần được tạo cơ hội trình bày ý kiến và được lắng nghe đầy đủ ý 

kiến của mình. 

b) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi hòa giải 

- Thời gian: Buổi hòa giải cần diễn ra trong khoảng thời gian phù hợp với 

đặc điểm sinh hoạt của các bên.  

- Địa điểm: Địa điểm thực hiện buổi hòa giải cần bảo đảm thuận tiện cho 

các bên. Cách bố trí, sắp xếp không gian tổ chức buổi hòa giải cần phải tạo môi 

trường hài hòa (về chỗ ngồi, ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn…), giúp cho các bên 

có cảm giác thoải mái, dễ chịu khi tham gia buổi hòa giải; không nên hình thức, 

phức tạp hoá trong khâu tổ chức thực hiện. 

c) Quy trình của một cuộc hòa giải 

- Hòa giải viên chủ trì buổi hòa giải nêu mục đích, ý nghĩa, thống nhất về 

một số quy ước, thỏa thuận về cách làm với các bên tranh chấp tại buổi hòa 

giải; 
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- Các bên trình bày nội dung vụ việc; 

- Hòa giải viên tổng hợp lại các vấn đề đang tranh chấp; phổ biến, đối 

chiếu, phân tích các quy định của pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán 

tốt đẹp điều chỉnh về vấn đề các bên đang tranh chấp, giúp các bên hiểu rõ, liên 

hệ đến quyền lợi, trách nhiệm trong vụ việc, thấy rõ những điểm phù hợp, chưa 

phù hợp trong hành vi ứng xử của mình; đưa ra các lựa chọn đáp ứng lợi ích của 

các bên (các phương án giải quyết để các bên tham khảo); phân tích lợi ích của 

việc hòa giải thành, hậu quả pháp lý mà các bên có thể phải gánh chịu nếu tiếp 

tục tranh chấp và có những hành vi sai trái; 

Những người được mời tham gia hòa giải có thể phân tích, bổ sung làm rõ 

ý kiến của hòa giải viên. 

- Các bên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phát biểu quan điểm 

của họ về vấn đề đang tranh chấp, mâu thuẫn; cùng bàn bạc, thỏa thuận, thống 

nhất với nhau về phương án giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Trong quá trình 

các bên thảo luận, đối với những ý kiến đưa ra cách giải quyết bất hợp lý thì hòa 

giải viên kịp thời phân tích, thẳng thắn chỉ cho họ biết yêu cầu của họ đưa ra là 

không hợp lý để họ cân nhắc lại. Những nội dung thoả thuận mà trái pháp luật 

hoặc đạo đức xã hội, thì hòa giải viên cần phải giải thích để họ thoả thuận lại. 

- Sau khi các bên đã thỏa thuận, thống nhất được phương án giải quyết 

mâu thuẫn, tranh chấp, thì hòa giải viên tổng kết lại những vấn đề các bên đã 

thỏa thuận để các bên suy nghĩ, cân nhắc, cùng nhau khẳng định lại những thỏa 

thuận đạt được. Hòa giải viên nhắc nhở, đôn đốc các bên về việc thực hiện thỏa 

thuận. 

Trường hợp các bên chỉ thỏa thuận được một phần những vấn đề có tranh 

chấp, hòa giải viên tiếp tục thuyết phục các bên bàn bạc, thỏa thuận tiếp. Nếu 

các bên vẫn không thống nhất được thì hướng dẫn các bên đề nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật đối với những nội 

dung này. 

- Khi các bên đạt được thỏa thuận và thống nhất lập văn bản hòa giải thành, 

hòa giải viên có thể giúp các bên lập thành văn bản hòa giải thành. 

- Trường hợp các bên yêu cầu lập văn bản hòa giải không thành, thì hòa 

giải viên lập văn bản hòa giải không thành. 

3. Bước 3: Sau khi hòa giải 

a) Đối với trường hợp hòa giải thành (các bên đạt được thỏa thuận) 

- Trường hợp hòa giải thành thì hòa giải viên có trách nhiệm: 

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành do mình trực 

tiếp giải quyết;  

+ Hướng dẫn các bên có thể làm đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả 

hòa giải thành theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (Quy định tại 
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Chương XXXIII. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015), cụ thể như sau: 

* Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở (Điều 417 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015) 

Nhằm bảo đảm kết quả thỏa thuận hòa giải thành đúng quy định pháp luật, 

tránh trường hợp các bên thỏa thuận trái pháp luật và đạo đức xã hội hoặc lợi 

dụng cơ chế công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án để xâm phạm quyền 

và lơị ích hơp̣ pháp của cá nhân, tổ chức khác…, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 đã quy định rất chặt chẽ về điều kiện để Tòa án công nhận kết quả hòa giải 

ngoài Tòa án. Điều này đặt ra yêu cầu hòa giải viên ở cơ sở phải nâng cao chất 

lượng công tác hòa giải ở cơ sở. 

Theo đó, vụ việc hòa giải thành ở cơ sở được Tòa án công nhận khi đáp ứng 

tất cả các điều kiện sau: 

(1). Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; 

(2). Vụ, việc được hòa giải tuân thủ đúng quy định pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở; 

(3). Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với 

nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên 

quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý; 

(4). Có văn bản hòa giải thành. Nội dung thỏa thuận hòa giải thành là hoàn 

toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, 

không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba; 

(5). Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải 

thành ở cơ sở. 

*  Thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở 

Tòa án có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ 

sở là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú, làm việc.  

* Thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải 

thành ở cơ sở 

- Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở (là một bên hoặc 

cả hai bên) phải gửi đơn đến Tòa án theo quy định tại Điều 418 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015.  

Đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Ngày, tháng, năm làm đơn; 

- Tên Tòa án có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành 

ở cơ sở; 



57 

 

- Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người 

yêu cầu; 

- Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc nội dung thỏa thuận 

hòa giải thành ở cơ sở (nếu có); 

- Tên, địa chỉ của hòa giải viên, tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải; 

- Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải 

quyết yêu cầu của mình; 

- Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ 

chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào 

phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con 

dấu được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở xem tại 

Phụ lục IV, mẫu số 1. 

Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi văn bản về kết quả hòa giải 

thành theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

Văn bản về kết quả hòa giải thành do hòa giải viên ở cơ sở lập theo quy 

định tại Khoản 4 Điều 21 và Khoản 2 Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. 

Văn bản hòa giải thành gồm các nội dung chính sau đây:  

- Căn cứ tiến hành hòa giải; 

- Thông tin cơ bản về các bên;  

- Nội dung chủ yếu của vụ, việc;  

- Diễn biến của quá trình hòa giải; 

- Thỏa thuâṇ đaṭ đươc̣ và giải pháp thực hiện;  

- Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

- Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuâṇ; 

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên. 

Mẫu biên bản hòa giải thành ở cơ sở xem tại Phụ lục IV, mẫu số 2. 

b) Thời hạn gửi đơn: Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày lập văn bản hòa 

giải thành. 

* Hiệu lực của Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả 

hòa giải thành ở cơ sở của Tòa án 

- Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ 

sở của Tòa án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo 

thủ tục phúc thẩm. 
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- Việc Tòa án không công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở không ảnh 

hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của kết quả hòa giải ở cơ sở. 

- Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thi hành 

theo pháp luật về thi hành án dân sự. 

Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thi hành 

theo pháp luật về thi hành án dân sự, tức là sau khi có quyết định công nhận của 

Tòa án, các bên phải tự nguyện thi hành thỏa thuận của mình trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành của Tòa án; hết 

thời gian này, bên phải thực hiện nghĩa vụ có điều kiện thực hiện nghĩa vụ mà 

không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện, bên có quyền được nộp 

đơn yêu cầu thi hành cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi 

hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Lưu ý: Việc yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành 

ở cơ sở là hoàn toàn tự nguyện, các bên có quyền gửi đơn yêu cầu hoặc không 

gửi đơn yêu cầu.  

b) Đối với trường hợp hòa giải không thành (các bên không đạt được 

thỏa thuận) 

- Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và cả hai bên yêu cầu tiếp 

tục hòa giải, thì hòa giải viên tiếp tục tiến hành hòa giải. 

- Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và một bên yêu cầu tiếp 

tục hòa giải, nhưng có căn cứ cho rằng việc tiếp tục hòa giải không thể đạt kết 

quả thì hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải và hướng dẫn các bên đề nghị 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

c) Ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở 

Dù việc hoà giải thành hay không thành, hòa giải viên đều có trách nhiệm 

ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để 

phục vụ công tác lưu trữ, thống kê, thanh toán thù lao cho hòa giải viên, trao đổi 

kinh nghiệm trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

II. KỸ NĂNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

1. Kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin về vụ, việc hòa giải 

và nhu cầu lợi ích của các bên  

a) Kỹ năng giao tiếp 

Để góp phần hòa giải thành công các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi 

phạm pháp luật, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của hòa giải viên là 

kỹ năng giao tiếp với các bên trong vụ việc và các bên có liên quan. Trong quá 

trình tiến hành hòa giải, hòa giải viên cần phải vận dụng kỹ năng giao tiếp để 

nắm bắt thông tin vụ việc hòa giải; cung cấp cho các bên những thông tin chính 

xác; đồng thời, chia sẻ, cảm thông về mặt tâm lý với họ; qua đó, trang bị cho họ 

kiến thức pháp luật, giúp họ lựa chọn cách ứng xử, suy nghĩ phù hợp nhất.  
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Giao tiếp là quá trình bày tỏ ý định, cảm xúc, trao đổi thông tin với người 

khác. Giao tiếp có thể bằng lời nói hoặc bằng cử chỉ, hành vi (không lời); hòa 

giải viên tiếp cận đối tượng, nghe đối tượng trình bày, đặt câu hỏi để làm rõ các 

tình tiết của vụ việc, tạo cơ hội cho các bên ngồi lại với nhau cùng bàn bạc, giải 

quyết tranh chấp. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc cần hòa giải, theo phân 

công của tổ trưởng tổ hòa giải, hoà giải viên phải trực tiếp đến gặp từng bên 

hoặc các bên tranh chấp để nghe họ trình bày về nội dung vụ việc, những vấn đề 

vướng mắc và yêu cầu hoà giải. Trong giai đoạn này, hoà giải viên cần tiếp cận 

các bên, nghe họ trình bày nội dung vụ việc, đồng thời, hòa giải viên có thể đặt 

các câu hỏi để làm làm rõ các tình tiết của vụ việc. Mục đích hòa giải viên gặp 

gỡ, giao tiếp với các bên là để tìm hiểu về tâm lý của từng đối tượng và các mối 

quan hệ xã hội của họ, từ đó có thái độ ứng xử, giao tiếp phù hợp. Do đó, khi 

tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào, hòa giải viên đều phải khiêm tốn, thể hiện thái 

độ đúng mực, tôn trọng đối tượng và tạo không khí nói chuyện cởi mở giữa các 

bên tranh chấp để xây dựng niềm tin và hiểu biết lẫn nhau. Đây được coi là bước 

đầu tiên của quá trình hòa giải. 

* Chức năng của giao tiếp 

- Trò chuyện để nắm bắt thông tin; 

- Cung cấp cho đối tượng những thông tin chính xác để xóa bỏ những quan 

điểm lệch lạc, thay đổi niềm tin không đúng đắn; 

- Hỗ trợ chia sẻ về mặt tâm lý, cảm thông với đối tượng; 

- Giúp đối tượng xác định, đưa ra những quyết định cụ thể, lựa chọn cách 

giải quyết phù hợp; 

- Trang bị cho đối tượng kiến thức, cách ứng xử, suy nghĩ phù hợp. 

* Thái độ của hòa giải viên khi tiếp đối tượng 

- Quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ người khác; 

- Tôn trọng đối tượng, không phán xét họ (như: ngắt lời, không lắng nghe, 

ỷ thế kênh kiệu, nói năng thiếu lễ độ…); 

- Nhiệt tình trong công việc và chân thành, cởi mở để tạo sự tin cậy; 

- Chấp nhận đối tượng (dù họ ăn mặc, nói năng thế nào cũng không nên 

phân biệt đối xử…); 

- Quan tâm đến yêu cầu của đối tượng; 

- Thông cảm với đối tượng (hiểu được tâm lý, suy nghĩ và cảm xúc của đối 

tượng). 

* Kỹ năng nghe đối tượng trình bày 
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- Dùng cử chỉ, điệu bộ, ngôn ngữ  thể hiện sự chú ý lắng nghe đối tượng 

nói; tạo cơ hội, điều kiện, môi trường đối thoại cởi mở, thoải mái để các bên 

tranh chấp diễn đạt hết suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của họ.  

- Không phản ứng trước những lời tức giận của các bên, tự kiềm chế, yên 

lặng lắng nghe, để cho họ trút hết những lời bực bội.  

- Kiên trì nghe hết những gì đối tượng nói, không nên cắt ngang lời các bên 

khi họ đang trình bày hoặc hỏi lại ngay trong khi họ đang trình bày về vụ việc 

làm cắt đứt dòng suy nghĩ của họ.  

- Dùng lời nói hoặc thái độ, hành vi, cử chỉ để kiểm tra, khẳng định lại 

những thông tin về suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của đối tượng mà mình tiếp nhận 

được. 

- Tóm lược các nội dung mang tính bản chất của vụ việc và nguyên nhân 

phát sinh tranh chấp một cách chính xác, khẳng định lại với các bên tranh chấp 

để thống nhất quan điểm, cách hiểu về từng vấn đề. 

* Các kỹ năng giao tiếp của hòa giải viên 

Giao tiếp tốt là yếu tố cần thiết cho việc quản lý và giải quyết các xung đột. 

Các bên tranh chấp luôn cần phải cảm thấy rằng mọi người lắng nghe và hiểu 

vấn đề của họ nhằm mục đích hướng đến việc bỏ qua những gì xảy ra trong quá 

khứ và tập trung vào giải quyết các vấn đề trong tương lai. Một nhiệm vụ chính 

cho hòa giải viên là nhằm giúp các bên tranh chấp hiểu được nhau. Những gì 

được nói ra và cách thức nói như thế nào đều cần phải được lắng nghe và quan 

tâm. Tương tự như vậy, một vấn đề không kém phần quan trọng là các hòa giải 

viên cần hiểu nhu cầu và quyền lợi thực sự của các bên. Các hòa giải viên không 

nên giả định rằng họ đã hiểu vấn đề, mà thay vào đó họ cần lắng nghe cẩn thận 

và đặt ra các câu hỏi để làm rõ được thông tin và quyền lợi. 

Trong quá trình giao tiếp, hòa giải viên cần lưu ý về các lý do dẫn đến giao 

tiếp bị thất bại để phòng tránh như: 

- Suy nghĩ và ý kiến của người nói chỉ có họ hiểu được, do đó người nghe 

phải đoán xem người nói đang có ý nghĩ gì. Cách hiểu của người nghe cũng là 

cách hiểu của cá nhân người nghe, điều này có nghĩa là không bên nào biết được 

mình có thể sai. 

- Ngôn ngữ thường khác nhau và có những ý nghĩa khác nhau đối với mọi 

người, đặc biệt nếu họ đến từ những nền văn hóa, các nhóm cộng đồng khác 

nhau. 

- Mọi người thường nói về các vấn đề bề nổi trong khi các vấn đề ẩn chứa 

bên trong thường được quan tâm hơn. 

- Thảo luận cái gì quan trọng nhất với chúng ta là một điều khó khăn. Do 

vậy, chúng ta thường đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề nhỏ mà 

không đề cập đến những băn khoăn thực sự ẩn chứa bên trong. 



61 

 

- Người nói có thể không nhận biết được cảm xúc của họ, nhiều người 

được dạy cách kiềm chế cảm xúc (ví dụ: con trai không được khóc, con gái 

không được tỏ ra cáu giận...). 

- Người nghe bị sao nhãng bởi các suy nghĩ và sự kiện xung quanh họ. Họ 

nghe thông qua các ý niệm có được từ kinh nghiệm và định kiến, các kinh 

nghiệm và định kiến này có thể bóp méo vấn đề đã được nói. Chúng ta thường 

nghe vấn đề chúng ta mong muốn người khác nói. 

* Các rào cản cho việc giao tiếp hiệu quả 

Trong quá trình giao tiếp, hòa giải viên cần lưu ý một số rào cản làm ảnh 

hưởng đến quá trình giao tiếp sau đây: 

- Sự chỉ trích: Tập trung vào các khía cạnh tiêu cực của xung đột gây ra 

cảm giác tội lỗi và làm giảm sự tự tin của đối tượng giao tiếp. 

Ví dụ đưa ra sự khẳng định: “Anh rất ích kỷ khi thực hiện việc đó mà 

không nghĩ đến ai khác”. 

- Sự phỏng đoán: Thăm dò các nội dung ẩn giấu hoặc coi như là hiểu động 

cơ  của đối tượng giao tiếp, gây ra sự giận dữ và hủy hoại lòng tin của đối tượng 

giao tiếp. Ví dụ: “Tôi nghĩ rằng anh đang không kiểm soát được hành động của 

bản thân vì anh cảm thấy bị bỏ rơi khi gia đình anh không nhắc đến anh khi chia 

tài sản thừa kế”. 

- Sự phê phán: Xác lập một vị trí dựa trên quyền lực xã hội, đạo đức hoặc 

tôn giáo đe dọa sự tự nhận thức của đối tượng giao tiếp. Ví dụ: “Anh là một 

công dân có ý thức chấp hành pháp luật thì anh phải luôn thực hiện đúng quy 

định”. 

- Lý lẽ: Tập trung vào các yếu tố xung đột có thật, sử dụng lý lẽ để giải 

thích một người đã sai như thế nào, bỏ qua khía cạnh cảm xúc của xung đột. Ví 

dụ: “Theo luật, anh đã sai rồi, anh chẳng làm gì được để thay đổi đâu”. 

- Làm yên lòng: Cố gắng che giấu mọi thứ và khẳng định vấn đề không quá 

tồi tệ với mọi người là từ chối từ cảm xúc mà người đó đang trải qua. Ví dụ: 

“Đừng lo lắng về việc đó, anh là người tốt, tôi đảm bảo anh đã làm việc đó là 

đúng”. 

- Khuyên nhủ: Nói với một người nào đó rằng người đó nên giải quyết vấn 

đề như thế nào trước khi bạn hiểu một cách đầy đủ về vấn đề, đó là một rào cản 

mà rào cản đó có nghĩa là bạn không tin về kiến thức và kinh nghiệm của người 

đó. Ví dụ: “Tôi nghĩ bác nên từ chối lời đề nghị của gia đình cô ta bởi vì bác có 

quyền có những đề nghị tốt hơn”. 

Thay vào đó, hòa giải viên cần lắng nghe và đặt câu hỏi đối với các bên 

tranh chấp. Tất nhiên hòa giải viên không chỉ có lắng nghe và đặt câu hỏi, nhưng 

cả hai việc lắng nghe hiệu quả và đặt câu hỏi là những yếu tố cần thiết để hiểu 
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quan điểm của các bên về các vấn đề và động lực, mong muốn tiềm ẩn của họ. 

Hiểu các bên và tranh chấp của họ là bước đầu tiên của quá trình hòa giải. 

b) Kỹ năng lắng nghe đối tượng trình bày 

Để thu nhận được những thông tin chính xác, trung thực về vụ việc của các 

bên tranh chấp, hoà giải viên phải chú ý lắng nghe từng bên trình bày để hiểu rõ 

về nội dung và bản chất vụ việc. Việc thực hiện tốt kỹ năng lắng nghe cũng sẽ 

giúp hòa giải viên xây dựng lòng tin của các bên đối với mình, từ đó, khuyến 

khích các bên chia sẻ trung thực, cởi mở, đầy đủ về suy nghĩ, tâm tư, tình cảm 

và những vấn đề, khúc mắc cần giải quyết của họ. 

Khi các bên trình bày dài, hoặc nói lại những nội dung đã nhắc, hoặc có 

thái độ mất kiên nhẫn khi nói, hòa giải viên không nên cắt ngang lời các bên 

hoặc hỏi lại ngay trong khi họ đang trình bày về vụ việc mà nên kiên trì nghe hết 

những gì đối tượng nói. Nghệ thuật tốt nhất là biết lắng nghe để hiểu, đừng phản 

ứng lại đối tượng và cần khuyến khích họ nói đến khi không còn gì để nói. Bằng 

phương pháp đó chúng ta khuyến khích được các bên nói hết những gì cần nói 

và chúng ta sẽ hiểu được bản chất của vụ việc. 

Sau khi nghe các bên trình bày vụ việc, hòa giải viên cần kiểm tra, khẳng 

định lại những thông tin về suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của đối tượng mà mình 

tiếp nhận được. Hoà giải viên cần thể hiện sao cho các bên tin rằng mình đã nắm 

được đúng quan điểm và bản chất vụ việc thì các bên mới dễ tiếp thu những lời 

tư vấn và chấp nhận thỏa thuận phương án giải quyết tranh chấp mà hoà giải 

viên đưa ra. 

Mặc dù là những người uy tín, chuyên đi “gỡ rối” các mâu thuẫn, tranh 

chấp phức tạp trong cộng đồng dân cư, nhưng trong quá trình lắng nghe các bên 

trình bày, hoà giải viên cần tránh các hành vi như: chỉ trích, đặt ra những giả 

định, chỉnh lý, lên lớp về mặt đạo lý, chất vấn, tranh luận với đối tượng trong 

khi họ đang trình bày; có điệu bộ, cử chỉ (như lắc đầu, cau có mặt mày, nheo 

mắt...), lời nói tỏ thái độ phủ định hay khó chịu khi đối tượng trình bày dài dòng, 

không logic, khó hiểu hoặc đặt ra nhiều câu hỏi không có liên quan đến vụ việc; 

buồn bực hay cáu giận khi các bên có cử chỉ hoặc lời nói không hài lòng. 

* Yêu cầu của việc lắng nghe 

- Sự tham gia: Hòa giải viên cần chào đón và khuyến khích các bên chia sẻ 

thông tin qua hỗ trợ không lời như duy trì tư thế chào mừng, ngả người về phía 

trước, sắc mặt biểu lộ sự quan tâm, tập trung lắng nghe. 

- Diễn đạt lại hoặc tóm lược: Hòa giải viên không đánh giá phần trình bày 

của các bên, nói rõ trong lời nói của chính mình việc bạn đã hiểu người nói như 

thế nào. 

- Nhận biết cảm xúc: Hòa giải viên không đánh giá phản ứng của các bên 

về sự tranh chấp, chấp nhận yếu tố cảm xúc của các bên. 
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Khi lắng nghe hiệu quả, hòa giải viên chứng tỏ được sự quan tâm của mình 

đối với vụ việc, giúp các bên cảm thấy hiểu nhau, khuyến khích các bên suy 

nghĩ về lời nói của họ và xây dựng được lòng tin của các bên đối với hòa giải 

viên. 

* Kỹ năng lắng nghe hiệu quả 

Để lắng nghe hiệu quả, hòa giải viên cần lưu ý một số kỹ năng sau: 

- Duy trì sự vô tư và không nghiêng về một phía; 

- Không đồng tình và cũng không phản đối những chia sẻ của các bên; 

- Tập trung vào vấn đề các bên trình bày và diễn đạt lại theo cách của riêng 

bạn; 

- Đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để hiểu anh hoặc chị ấy đang 

nói gì và cảm giác của anh hoặc chị ấy thế nào; 

- Không ngắt lời, đưa ra lời khuyên hay gợi ý trong khi bạn đang lắng nghe. 

* Những điều cần tránh khi lắng nghe 

Trong quá trình lắng nghe, hòa giải viên cần tránh những điều sau đây: 

- Nghe và phán xét: Chỉ trích, đặt ra những giả định, chỉnh lý, dạy bảo về 

mặt đạo lý, chất vấn, tranh luận với đối tượng trong khi họ đang trình bày,…; 

- Không nên có điệu bộ, cử chỉ (như  lắc đầu, cau có mặt mày, nheo 

mắt…), lời nói tỏ thái độ phủ định hay khó chịu khi đối tượng trình bày dài 

dòng, không logic, khó hiểu hoặc đặt ra nhiều câu hỏi không có liên quan đến vụ 

việc…; 

- Không nên buồn bực hay cáu giận khi các bên có cử chỉ hoặc lời nói làm 

mình không hài lòng bởi đó là những bức xúc nhất thời của họ. 

c) Kỹ năng yêu cầu các bên cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc 

Để có thể đưa ra phương án tư vấn cho các bên mâu thuẫn, tranh chấp, hòa 

giải viên cần nghiên cứu kỹ vụ việc, phân tích nội dung vụ việc, nguyên nhân 

mâu thuẫn, tranh chấp, tính chất, mức độ tranh chấp, thái độ tâm lý của các bên 

tranh chấp, xác định các yêu cầu cụ thể của các bên, những nội dung nào các bên 

đã thống nhất được, nội dung nào còn mâu thuẫn thông qua việc tiếp xúc, lắng 

nghe, lấy thông tin từ hai bên tranh chấp. 

Sau khi lắng nghe và ghi chép đầy đủ những nội dung chính mà các bên đã 

trình bày, hòa giải viên có thể khai thác thêm thông tin về vụ việc thông qua việc 

đặt câu hỏi cho họ. Các bên thường trình bày theo ý chí chủ quan và bỏ qua 

nhiều chi tiết mà họ cho là không cần thiết. Vì vậy, hòa giải viên cần gợi ý 

những vấn đề để bên tranh chấp trình bày đúng bản chất của sự việc. Từ đó có 

thể đưa ra những lời khuyên hay tư vấn chính xác, đúng pháp luật, đồng thời 

giúp cảm hóa, thuyết phục được các bên tự nguyện thực hiện.  
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Hòa giải viên nên lựa chọn và sử dụng một số dạng câu hỏi phù hợp với 

từng trường hợp và mục đích thông tin muốn đạt được.  

Ví dụ: Anh A và chị B lấy nhau đã được 7 năm, hiện đang có hai con nhỏ. 

Cuộc sống gia đình anh chị rất vất vả, hàng ngày, chị đi làm công nhân may, còn 

anh thì đi thu mua phế liệu rồi bán lại cho các đại lý. Thời gian gần đây, anh A 

thường bỏ bê công việc, lao vào đánh đề, cờ bạc, rượu chè bê tha. Chị A đã 

nhiều lần khuyên nhủ, thuyết phục chồng, nhưng không được. Hai vợ chồng 

thường xuyên to tiếng, xô xát, anh A đã nhiều lần đánh chị B, gây mất trật tự 

xóm làng. 

Trường hợp này, sau khi gặp gỡ, lắng nghe vụ việc từ phía chị B, nếu hòa 

giải viên muốn lấy được các thông tin cụ thể, chi tiết việc anh A nhiều lần đánh 

chị A thì có thể sử dụng những câu hỏi đóng dưới dạng đưa ra các phương án trả 

lời sẵn để chị V lựa chọn như: “Chị đã báo cáo chính quyền địa phương về hành 

vi cư xử bạo lực của chồng chị chưa?”; “Anh A có thường xuyên đánh chị 

không?”; “Anh A có thường xuyên say xỉn không?” 

Trong trường hợp muốn hiểu rõ hơn tình hình gia đình chị B hoặc suy nghĩ 

của chị B về anh A,  hòa giải viên có thể dùng các câu hỏi mở như: “Hằng ngày, 

anh ấy đối xử với chị như thế nào?”;“Khi chị tức giận như vậy thì anh A đã 

phản ứng ra sao?”;  “Chị mô tả chuỗi sự việc xảy ra có được không?”... Những 

câu hỏi mở dưới hình thức này sẽ giúp cho các bên được tự do đưa ra ý kiến 

theo suy nghĩ của mình, do đó hòa giải viên sẽ thu thập thêm nhiều thông tin có 

ích cho việc hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp. 

Trường hợp chị B thông tin cho hòa giải viên về việc anh A - chồng chị đã 

nhiều lần đánh chị, đã có người can thiệp nhưng vẫn không sửa bỏ, hòa giải viên 

hỏi lại chị B bằng những câu hỏi dưới dạng chủ đạo như: “Chị có thật sự tin lời 

giải thích của chồng chị không?”; “Chị từng bao giờ thử tìm cách nói chuyện 

với anh ấy chưa?”; hoặc “Chị có nghĩ rằng mình nên báo công an ngay khi anh 

A đánh chị không?”... Những câu hỏi này mang tính ép đối tượng đưa ra câu trả 

lời theo một cách nào đó, đồng thời cho phép làm tăng cơ hội phản hồi từ đối 

tượng theo cách nào đó. Tuy nhiên, những câu hỏi dưới dạng này áp đặt quan 

điểm nhất định trong một tình huống nên nếu hòa giải viên không cẩn thận, họ 

có thể tạo ra phản ứng bất hợp pháp hoặc sự khiêu khích từ phía đối tượng.  

Để sử dụng các câu hỏi hiệu quả, một điều rất quan trọng là hòa giải viên 

phải hiểu các dạng câu hỏi và cách sử dụng nó một cách hợp lý. Có các loại câu 

hỏi sau đây: 

* Câu hỏi đóng 

Các câu hỏi đóng là dạng câu hỏi có đưa ra các phương án trả lời sẵn để 

người được hỏi lựa chọn, hoặc câu hỏi dưới dạng Có/Không. Các câu hỏi đóng 

chỉ nhằm mục đích có được các chi tiết cụ thể từ đối tượng, nhưng hình thức của 

câu hỏi này không cho phép mở rộng các phản hồi hay các thông tin bổ sung. 

Chúng không tạo ra cơ hội cho việc biểu lộ cảm xúc của người được hỏi hoặc 
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biểu đạt đầy đủ nội dung chính của vấn đề. Dù vậy, các câu hỏi đóng này cũng 

rất hiệu quả trong việc lấy được các thông tin cụ thể mà hòa giải viên hướng 

đến. Các câu hỏi sau đây thể hiện dạng câu hỏi đóng: 

- “Chị đã báo cáo chính quyền địa phương về hành vi cư xử bạo lực của 

chồng chị chưa?” 

- “Anh ta có thường xuyên hành hung chị không?” 

- “Anh ta có thường xuyên say xỉn không?” 

* Các câu hỏi mở 

Câu hỏi mở là dạng câu hỏi để cho người trả lời được tự do đưa ra ý kiến 

của mình, do đó thông tin thu thập được phong phú, đa dạng. Câu hỏi mở giúp 

duy trì đàm thoại mở, cho phép đối tượng biểu lộ cảm xúc và cung cấp các chi 

tiết khác liên quan đến trường hợp của họ, cũng như các thông tin phù hợp trong 

từng ngữ cảnh. Các câu hỏi mở rất hữu ích trong việc đạt được mô tả chung về 

một tình huống, cho phép thăm dò để hiểu rõ hơn tình hình hoặc suy nghĩ của 

đối tượng. Các câu hỏi sau đây thể hiện dạng câu hỏi mở: 

- “Hằng ngày, anh ấy đối xử với chị như thế nào?” 

- “Khi chị tức giận như vậy thì anh ta phản ứng ra sao?” 

- “Chị mô tả chuỗi sự việc xảy ra có được không?” 

* Các câu hỏi chủ đạo 

Các câu hỏi chủ đạo (còn gọi là câu hỏi áp đặt) là câu hỏi ép đối tượng đưa 

ra câu trả lời theo một cách nào đó. Những câu hỏi này gồm những giả định 

hoặc áp đặt suy nghĩ, cho phép làm tăng cơ hội phản hồi từ đối tượng theo cách 

nào đó. Câu hỏi này áp đặt quan điểm nhất định trong một tình huống và nếu 

hòa giải viên không cẩn thận, họ có thể tạo ra phản ứng bất hợp pháp hoặc sự 

khiêu khích từ phía đối tượng. Các câu hỏi sau đây thể hiện dạng câu hỏi chủ 

đạo: 

- “Anh có thật sự tin lời giải thích của bà ấy không?” 

- “Anh từng bao giờ thử tìm cách nói chuyện với ông ấy chưa?” 

- “Anh có nghĩ rằng mình nên báo công an ngay khi sự việc bắt đầu 

không?” 

* Câu hỏi có tính chỉ dẫn 

Câu hỏi có tính chỉ dẫn là những câu hỏi khuyến khích đối tượng suy nghĩ 

về hành động hoặc giải pháp tiềm năng. Tuy nhiên, câu hỏi như vậy thường có 

hiệu quả nhất khi được sử dụng một cách cởi mở mà họ không đẩy đối tượng tới 

một giải pháp cụ thể đối với một hoặc gợi ý một hành động. Vai trò của hòa giải 

viên không phải để cố gắng giải quyết vấn đề của đối tượng, mà là để cung cấp 
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tư vấn pháp luật giúp đối tượng giải quyết các vấn đề của riêng họ. Các câu hỏi 

sau đây thể hiện dạng câu hỏi có tính chỉ dẫn: 

- “Chị nghĩ chị sẽ nhờ ai cùng mình nói chuyện với anh ấy không?” 

- “Anh đã thử sử dụng những cách nào để thỏa thuận với ông ấy?” 

* Các câu hỏi thăm dò (nhằm tìm kiếm sự thật) 

Câu hỏi thăm dò là những câu hỏi được sử dụng như bước kế tiếp dựa trên 

một câu hỏi ban đầu để có thêm thông tin từ đối tượng. Thông thường chúng 

được sử dụng kết hợp với câu hỏi mở. Các đối tượng sẽ bắt đầu mô tả một tình 

huống, và các hòa giải viên sau đó có thể thăm dò thêm để gợi ra những điểm 

nổi bật dựa trên phản ứng ban đầu của đối tượng. Các câu hỏi sau đây thể hiện 

dạng câu hỏi thăm dò: 

- “Anh có thể kể thêm về người đàn ông mà anh thấy đi cùng ông A ngày 

hôm đó?” 

- “Làm thế nào mà anh lại nghĩ như vậy về ông ấy?” 

Thăm dò có thể là một trong những công cụ quan trọng nhất để các hòa giải 

viên pháp luật sử dụng khi phỏng vấn đối tượng. Để việc thăm dò thông tin hiệu 

quả, người hòa giải viên có thể tiến hành các bước nhỏ sau đây: 

- Thăm dò không dùng lời nói 

Cách thăm dò không dùng lời nói có thể cho phép tạo không khí thoải mái 

cho đối tượng từ đó bạn có thể tập trung vào các thông tin mà bạn muốn họ phát 

triển thêm. Ví dụ, bằng cách nhướn lông mày của bạn và hơi nghiêng đầu, bạn 

có thể gửi một thông điệp là bạn rất quan tâm tới một vấn đề cụ thể mà đối 

tượng vừa nói đến và sau đó họ có thể đưa thêm nhiều thông tin chi tiết hơn về 

vấn đề này. 

- Cách im lặng trong khi trao đổi với đối tượng 

Im lặng cũng có thể rất hiệu quả như là một phương tiện để khuyến khích 

thêm thông tin từ đối tượng. Bằng cách tạm dừng mà không nói bất cứ điều gì 

sau khi đối tượng đã hoàn thành một phản ứng là cách ngầm khuyến khích đối 

tượng tiếp tục câu chuyện của mình. 

- Thăm dò để làm rõ khái niệm 

Thăm dò có thể được sử dụng để các đối tượng suy nghĩ thêm những gì họ 

đang tìm kiếm thông qua việc tư vấn pháp luật, cũng như giúp các hòa giải viên 

hiểu rõ hơn vấn đề đang tìm hiểu. Câu hỏi hiệu quả sẽ giúp các đối tượng chứng 

minh các khái niệm đằng sau lập luận của họ và để họ có câu trả lời sâu hơn. 

- “Tại sao anh lại nói thế?” 

- “Điều này chính xác có ý nghĩa gì?” 

- “Điều này liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang nói?” 
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2. Kỹ năng xem xét, xác minh vụ việc 

a) Kỹ năng yêu cầu cung cấp chứng cứ 

Sau khi đưa ra lời khuyên (tư vấn) chính xác, đúng pháp luật, cảm hóa, 

thuyết phục được đối tượng thì hoà giải viên phải đề nghị đối tượng cung cấp 

đầy đủ các tài liệu (nếu có) phản ánh nội dung và diễn biến của vụ việc tranh 

chấp. 

Trong thực tiễn, hoà giải viên khó có thể đưa ra những lời khuyên (tư vấn) 

chính xác nếu chỉ nghe đối tượng trình bày.  

Đối với những tranh chấp đơn giản, rõ ràng, sau khi nghe các bên trình bày, 

hoà giải viên có thể phân tích, giải thích, hướng dẫn được ngay cho đối tượng.  

Đối với những vụ việc phức tạp, đã diễn ra trong một thời gian dài, vụ việc 

đã được một số cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân can thiệp hoặc giúp đỡ giải quyết, 

nhưng các bên tranh chấp vẫn không hài lòng và tiếp tục tranh chấp, thì phải yêu 

cầu các bên cung cấp các chứng cứ và tài liệu có liên quan (nếu có) đến nội 

dung và diễn biến vụ việc (thông thường hòa giải viên nhận bản sao chụp các 

giấy tờ, tài liệu đó sau khi đã đối chiếu với bản chính).  

Trong trường hợp cần thiết, hoà giải viên phải tự mình tìm hiểu, thu thập 

chứng cứ, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã từng tham gia giúp đỡ giải 

quyết, gặp người chứng kiến nghe họ trình bày về diễn biến và nội dung vụ việc 

mà họ biết được. Chỉ có như vậy thì hoà giải viên mới có thể hiểu biết được bản 

chất vụ việc, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, từ đó đưa ra lời tư vấn chính xác, 

đúng pháp luật, thuyết phục được các bên tranh chấp tự nguyện giải quyết bất 

đồng. 

Trong phần lớn các vụ việc tranh chấp thường có các tài liệu, văn bản, thư 

từ giao dịch… liên quan đến vụ việc. Những giấy tờ, tài liệu này là những chứng 

cứ pháp lý thể hiện nội dung, bản chất của vụ việc hoặc phản ánh diễn biến và 

quá trình giải quyết tranh chấp. Trong thực tiễn, có những vụ việc đối tượng chỉ 

trình bày vụ việc một cách chung chung, chưa muốn cung cấp cho hoà giải viên 

những văn bản, chứng cứ mà họ cho rằng không có lợi cho mình. Hoà giải viên 

cần thuyết phục để họ cung cấp đầy đủ. Nếu các bên tranh chấp không cung cấp 

những tài liệu này thì việc hoà giải khó có thể xác định nội dung vụ việc chính 

xác và đúng bản chất, đúng pháp luật. 

Sau khi đối tượng đã cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan, 

hòa giải viên cần dành thời gian để đọc, nghiên cứu các giấy tờ, tài liệu đó, trong 

khi đọc có thể đồng thời hình thành luôn giải pháp trên cơ sở sắp xếp các tài liệu 

theo tầm quan trọng của vấn đề đưa ra. Có những tài liệu hoà giải viên không 

hiểu, không đọc được hoặc nghi ngờ về tính chân thực của nó thì cần hỏi lại đối 

tượng để khẳng định ngay. Trường hợp sau khi nghe đối tượng trình bày và 

nghiên cứu các tài liệu do đối tượng cung cấp thấy chưa thể đưa ra lời khuyên 

ngay được mà phải có thời gian nghiên cứu thì hẹn tư vấn cho đối tượng vào 
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một ngày khác. Trong mọi trường hợp, khi chưa thực sự tin tưởng về giải pháp 

mà mình sẽ đưa ra cho đối tượng thì hoà giải viên không nên vội vàng đưa ra 

giải pháp đó. 

b) Kỹ năng xác minh vụ việc 

Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật 

hoặc đã được nhiều cơ quan, tổ chức cá nhân giúp đỡ giải quyết mà các bên vẫn 

không thoả thuận được với nhau trong cách giải quyết tranh chấp hoặc sau khi 

đã nghe cả hai bên trình bày, xem xét các giấy tờ, tài liệu các bên cung cấp, hoà 

giải viên thấy chưa đủ cơ sở để tư vấn đưa ra những giải pháp, hòa giải viên cần 

phải tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, gặp gỡ, tiếp xúc với các cơ 

quan, tổ chức và những người có liên quan để tìm hiểu rõ bản chất vụ việc, tránh 

vội vàng đưa ra những kết luận phiến diện, chủ quan.  

Quá trình xác minh vụ việc đòi hỏi hoà giải viên phải thực sự khách quan, 

vô tư, nhất là khi tiếp xúc với những người có lợi ích liên quan trong vụ việc 

hoặc thân quen với một bên tranh chấp. Thông thường, những người này luôn 

bảo vệ, đưa ra những thông tin có lợi cho mình hoặc người thân quen của mình. 

Vì vậy, hoà giải viên cần khéo léo đề nghị những người có liên quan cung cấp 

những thông tin, tài liệu chính xác, trung thực. Trong quá trình tiếp xúc với 

những người này, hòa giải viên có thể lập biên bản làm căn cứ giúp hòa giải vụ 

việc. 

3. Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ 

yếu 

Những tranh chấp phát sinh trong cuộc sống thường ngày có thể được biểu 

hiện dưới một hình thức cụ thể nào đó, nhưng nguyên nhân sâu xa của nó có thể 

là những vấn đề hoàn toàn không có liên quan đến nội dung tranh chấp. Nói 

cách khác, các bên trong quan hệ tranh chấp phát sinh có thể sử dụng hình thức 

tranh chấp này để giải quyết một mâu thuẫn khác. Ví dụ: Hai hộ gia đình có mâu 

thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày nhưng lại phát sinh mâu thuẫn biểu hiện dưới 

hình thức tranh chấp về quyền sử dụng đất. Nếu hòa giải viên chỉ hướng nội 

dung hòa giải đến việc xác minh vấn đề sử dụng đất thì sẽ không giải quyết 

được ngọn nguồn của mâu thuẫn. 

 Để tìm ra mâu thuẫn, các xung đột lợi ích cốt lõi và nguyên nhân chủ yếu 

của vụ việc, hòa giải viên cần liên tục đặt ra những câu hỏi tại sao lại như vậy 

đối với các thông tin, tình tiết của vụ việc mà mình được tiếp nhận.  

a) Các loại lợi ích trong mâu thuẫn, tranh chấp 

Dựa trên những căn cứ khác nhau, các nhà nghiên cứu đã chia lợi ích thành 

nhiều loại khác nhau: dựa vào các lĩnh vực của đời sống xã hội: chia thành lợi 

ích kinh tế, lợi ích văn hoá, lợi ích chính trị... khái quát hơn là lợi ích vật chất và 

lợi ích tinh thần; dựa vào phạm vi hoạt động của chủ thể: chia thành lợi ích cá 

nhân, lợi ích tập thể, lợi ích giai cấp, lợi ích toàn xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích 



69 

 

nhân loại... khái quát hơn là lợi ích riêng và lợi ích chung; dựa vào thời gian tồn 

tại của lợi ích: chia thành lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài; dựa vào tầm quan 

trọng của lợi ích: chia thành lợi ích căn bản và lợi ích không căn bản, lợi ích cấp 

bách và lợi ích không cấp bách; dựa vào tính chất và các biện pháp thực hiện lợi 

ích: chia thành lợi ích chính đáng và lợi ích không chính đáng...   

Lợi ích cá nhân là cái phản ánh quan hệ nhu cầu giữa cá nhân và các chủ 

thể xã hội khác dùng để thỏa mãn nhu cầu riêng tư cụ thể của cá nhân đó, đảm 

bảo cho sự tồn tại và phát triển của cá nhân. Bao gồm: lợi ích vật chất, lợi ích 

tinh thần, lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị,... Đó chính là những lợi ích cụ thể 

phản ánh nhu cầu, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân thể hiện qua 

các quyền của con người như: quyền sống, quyền tự do, được an toàn, được lao 

động, được học tập, được chăm sóc y tế, được hưởng các giá trị an sinh xã hội - 

phúc lợi xã hội, quyền về kinh tế, quyền về chính trị... Lợi ích kinh tế của cá 

nhân ngày nay được biểu hiện khá phong phú, đa dạng, dưới nhiều dạng như: 

các nguồn thu nhập (tiền công, tiền lương, lợi tức, cổ phiếu, thu nhập từ lao 

động, các nguồn thu nhập khác), việc làm, tài sản gắn với cá nhân (đất đai, nhà 

ở, sở hữu trí tuệ, tài sản khác),... 

Thu thập thông tin về lợi ích của các bên tranh chấp cho phép hòa giải viên 

khám phá ra các vấn đề, tạo cơ hội để đưa ra các giải pháp cho vấn đề mâu 

thuẫn, tranh chấp.  

Tìm hiểu về lợi ích cũng giúp xác định những người liên quan đến mâu 

thuẫn, tranh chấp. Các giải pháp giải quyết tranh chấp cần đề cập đến các lợi ích 

luật định (pháp lý), tuy nhiên chúng cũng phải đáp ứng các nhu cầu tâm lý (tình 

cảm) và các nhu cầu thủ tục của các bên tranh chấp. Điều này cho phép tìm ra 

một số giải pháp giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp và tạo ra nhiều lựa chọn đáp 

ứng các nhu cầu khác nhau của các bên tranh chấp. Nắm bắt đúng lợi ích cốt lõi 

dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp, giúp tìm được các giải pháp thích hợp, kết quả là 

các giải pháp giải quyết tranh chấp trở nên bền vững (giải quyết được cái “gốc” 

của vấn đề). 

 

Làm cách nào chúng ta biết được lợi ích của các bên tranh chấp là những 

lợi ích gì? 

Lắng nghe các bên giúp họ bộc lộ tình huống và suy nghĩ thấu đáo hơn về 

những động lực của họ trong vụ tranh chấp. Các hòa giải viên cần bảo đảm phát 

triển các kỹ năng lắng nghe hiệu quả. Bên cạnh đó, để làm rõ thêm thông tin về 

các lợi ích, hòa giải viên cần có kỹ năng đặt câu hỏi (như đã trình bày ở phần 

trên).  

b) Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên tranh chấp 

* Do vấn đề truyền đạt  
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Sự thiếu thông tin (rào cản giao tiếp) là một trong những nguyên nhân gây 

ra xung đột, do kĩ năng lắng nghe chưa tốt, chia sẻ thông tin không đầy đủ, khác 

biệt trong cách giải thích và nhận thức vấn đề, hay các biểu hiện phi ngôn từ bị 

bỏ qua hoặc không được nhận biết. Nội dung của người nói được người nghe 

hiểu không hoàn toàn chính xác. Mức độ không chính xác càng cao càng có 

nguy cơ gây ra những hiểu lầm.  

Ví dụ: Một người không truyền đạt thông tin rõ ràng cho hàng xóm của 

mình về việc sử dụng nhờ phương tiện giao thông của anh ta. Khi anh ta thực 

hiện hành vi sẽ làm cho quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, điều này có 

thể dẫn đến xung đột giữa hai gia đình. 

* Sự phụ thuộc lẫn nhau trong công việc 

Sự phụ thuộc lẫn nhau đối với công việc xảy ra khi hai hay nhiều người 

phụ thuộc lẫn nhau để hoàn thành công việc của họ và tiềm năng xung đột tăng 

lên khi mức độ phụ thuộc lẫn nhau tăng lên. Có ba hình thức phụ thuộc lẫn nhau 

đối với công việc sau đây: 

- Sự phụ thuộc lẫn nhau khi cùng làm việc với nhau: Nhiều người phối hợp 

với nhau cùng thực hiện một công việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ, về tổng thể 

được gọi là sự phụ thuộc lẫn nhau khi cùng làm việc với nhau. 

- Sự phụ thuộc lẫn nhau mang tính nối tiếp nhau: Khi một người không thể 

thực hiện công việc của mình nếu người trước đó không kết thúc. Sự phụ thuộc 

này diễn ra phổ biến trong quá trình sản xuất. Ví dụ trong hoạt động vận tải, 

người sửa xe không hoàn thành công việc sẽ dẫn tới người lái xe không thể làm 

được việc của mình. 

- Sự phụ thuộc qua lại lẫn nhau: Loại này xảy ra đối với những nhiệm vụ 

nối tiếp nhau khi mỗi người phụ thuộc vào việc thực hiện hoạt động của người 

khác. A phụ thuộc vào B và C. Trong khi B và C phụ thuộc lẫn nhau và cũng 

phụ thuộc vào A. 

* Mục tiêu không tương đồng 

Mục tiêu cá nhân của các thành viên cộng đồng không thể giống nhau do 

lợi ích khác nhau. Khi có những hoạt động ảnh hưởng tới không gian, thời gian 

chung của cộng đồng sẽ dễ dàng này sinh mâu thuẫn. 

* Sử dụng đe dọa 

Khi không có sự đe dọa hầu như các cá thể sẽ hợp tác nhiều hơn. Mức xung 

đột tăng lên khi một bên có sự đe dọa đối với phía bên kia.  

* Do khan hiếm nguồn lực 

Khả năng xung đột sẽ tăng lên trong những điều kiện khan hiếm. Khi các 

nguồn lực bị giới hạn, các cá thể bị đẩy vào cuộc cạnh tranh mang tính thắng 

thua và những cuộc cạnh tranh như vậy thường dẫn đến xung đột. 
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Ví dụ về tranh chấp đất đai thì những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất 

đai thường là: 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Người dân thiếu hiểu biết: Có nhiều trường hợp đất công cộng được sử 

dụng cho mục đích làm đường đi, sinh hoạt,… lại bị người dân vô tư phân chia, 

sử dụng theo các luật lệ, tập quán xưa mà không dựa vào luật hiện hành, dẫn đến 

tranh chấp. 

+ Mâu thuẫn lợi ích cá nhân: Quá trình phân chia tài sản, mâu thuẫn khi 

chuyển nhượng,… cũng rất dễ phát sinh tranh chấp đất đai. 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Cơ chế quản lý của Nhà nước còn thiếu sót: Nhiều trường hợp các địa 

phương có quan hệ đất đai phức tạp, Nhà nước vẫn chưa có hồ sơ địa chính hoàn 

chỉnh. Ngoài ra, việc phân cấp quản lý cho quá nhiều ban ngành dẫn đến việc 

quản lý còn nhiều thiếu sót cũng là nguyên nhân gây ra tranh chấp đất. 

+ Cán bộ thực hiện công vụ đất đai không tốt: Một số cán bộ thực hiện 

công vụ không gương mẫu, lợi dụng chức quyền và vì lợi ích riêng tư hoặc thiếu 

trình độ quản lý, gây ra nhiều bức xúc cho người dân. 

+ Bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng: Một số trường hợp giải 

tỏa khu đất đang thuộc quyền sở hữu của người dân không bồi thường thỏa đáng 

hoặc đưa giá tái định cư quá cao, gây ra mâu thuẫn giữa người dân và các nhà 

quản lý. 

+ Công tác giải quyết khiếu nại chưa tốt: Một số cơ quan nhà nước không 

làm việc đúng trách nhiệm trong vấn đề hòa giải, hướng dẫn người dân làm hồ 

sơ khiếu nại, né tránh trách nhiệm khi xảy ra khiếu kiện. Cũng có trường hợp 

đưa ra phương án giải quyết thiếu khả thi và công bằng, dẫn đến phát sinh những 

mâu thuẫn phức tạp hơn. 

+ Thủ tục chuyển nhượng không đúng: Đã có một số trường hợp khi xem 

lại các hồ sơ đã lập trước đó không đúng với quy định của pháp luật hiện hành 

nên dẫn đến khởi kiện để giành lại quyền lợi. 

- Nguyên nhân khác: Nhận thức của nhiều người dân về quan hệ đất đai 

không phù hợp với quy định của pháp luật. Vẫn còn tồn tại các phong tục, tập 

quán truyền thống, hương ước, luật tục về đất đai, thiếu căn cứ pháp lý đang chi 

phối sinh hoạt kinh tế - xã hội nhiều địa phương, nhất là ở những vùng nông 

thôn, vùng núi. Vì vậy, khi có xung đột, người dân không căn cứ vào pháp luật 

mà chỉ căn cứ vào tập quán để giải quyết, dẫn đến xung đột. Không ít người dân, 

không phân biệt được quyền sở hữu và quyền sử dụng, đồng nhất việc cấp “sổ 

đỏ” với thừa nhận quyền sở hữu đất đai, nhất là đất nông nghiệp, đất ở. Ở Tây 

Nguyên, đồng bào các tộc người thiểu số coi đất đai của mình là bất kỳ nơi nào 

họ đã canh tác, thậm chí là đất đốt rừng, phá rừng. 
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Ví dụ nguyên nhân dẫn đến các vụ việc bạo lực gia đình như do rượu và ma 

túy, do mâu thuẫn trong làm ăn, khó khăn về kinh tế, ngoại tình, do nhận thức về 

vấn đề bình đẳng giới rất hạn chế… 

Bạo lực gia đình là do rượu và ma túy: Khi sử dụng các chất kích thích như 

rượu, ma túy… nam giới thường có nguy cơ giải quyết những khó khăn bằng 

hành vi bạo lực, chẳng hạn như nhiều người thường lấy cớ say rượu, thua bạc để 

đánh đập, hành hạ vợ con, bắt vợ phải đưa tiền để đi uống rượu và chơi cờ bạc.  

Bạo lực gia đình thường xảy ra trong những gia đình có điều kiện kinh tế 

khó khăn: Những cặp vợ chồng phải bươn chải vất vả để kiếm sống thường có 

sự căng thẳng về thần kinh hơn và do đó dễ nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh 

cãi trong gia đình và cuối cùng nam giới thường sử dụng quyền và sức mạnh của 

mình để gây ra bạo lực với phụ nữ… 

4. Kỹ năng tra cứu, tìm kiếm văn bản pháp luật, tìm kiếm giải pháp tư 

vấn cho các bên 

a) Kỹ năng tra cứu, tìm kiếm văn bản pháp luật 

Trong quá trình hoà giải, một hoạt động hết sức quan trọng và mang tính 

quyết định của hoà giải viên là tư vấn pháp luật (giải đáp pháp luật, cung cấp 

thông tin pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp, đưa ra những 

lời khuyên, hướng dẫn các bên xử sự phù hợp với pháp luật…). Để đưa ra lời tư 

vấn pháp luật chính xác, việc tra cứu tài liệu pháp luật trong quá trình hoà giải là 

yêu cầu bắt buộc bởi vì:  

- Thứ nhất, để khẳng định với các bên tranh chấp rằng hoà giải viên đang 

thực hiện hoà giải theo pháp luật, trên cơ sở pháp luật chứ không phải theo cảm 

tính chủ quan. 

- Thứ hai, việc tra cứu tài liệu pháp luật có liên quan đến vụ việc hoà giải 

sẽ giúp hoà giải viên khẳng định những lời tư vấn của mình là đúng pháp luật vì 

trong thực tiễn, không phải bao giờ hoà giải viên cũng có thể nhớ chính xác tất 

cả các quy định thuộc các lĩnh vực pháp luật khác nhau.  

* Nguyên tắc khi tra cứu, tìm kiếm văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật 

- Bảo đảm tính hiệu lực: Văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật được tra 

cứu, áp dụng trong giải quyết vụ việc phải đang có hiệu lực thi hành tại thời 

điểm xảy ra vụ việc (tại thời điểm nảy sinh vụ việc, văn bản pháp luật nào đang 

điều chỉnh và quy phạm pháp luật nào có hiệu lực áp dụng). 

- Bảo đảm tính chính xác: Các văn bản, điều luật hòa giải viên tra cứu, áp 

dụng trong giải quyết tình huống phải được trích dẫn chính xác, bảo đảm hiểu 

đúng quy định pháp luật. 

- Bảo đảm tính đầy đủ, toàn diện: Hòa giải viên phải tìm kiếm đầy đủ các 

quy định của pháp luật liên quan đến giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp; việc tìm 

kiếm, tra cứu đầy đủ các điều luật liên quan sẽ như một chiếc chìa khóa để xử lý 
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tốt các chứng cứ, giải quyết hết được các mối quan hệ pháp luật trong vụ việc, 

làm căn cứ để đưa ra giải pháp tối ưu trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp 

giữa các bên. Bên cạnh những điều luật quy định trực tiếp về quyền lợi, nghĩa 

vụ, trách nhiệm của các bên trong vụ việc, hòa giải viên còn phải tìm kiếm các 

điều luật khác có liên quan (đó là những điều luật không trực tiếp điều chỉnh 

quan hệ của các bên trong vụ việc nhưng phải tìm hiểu điều luật này để hiểu rõ, 

đầy đủ, toàn diện hơn về các điều luật điều chỉnh trực tiếp nội dung vụ việc).  

Ví dụ: Khi hòa giải tranh chấp về xác định cha, mẹ, hòa giải viên cần tìm 

hiểu quy định của pháp luật về vấn đề này. Điều 63 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 quy định: 

“ 1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong 

thời kỳ đó là con chung của vợ chồng. 

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là 

con chung của vợ chồng. 

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và 

phải được Tòa án xác định. 

Việc xác định cha, mẹ cho con được sinh ra theo phương pháp khoa học do 

Chính phủ quy định”. 

Để làm rõ điều này, cần tìm hiểu quy định của pháp luật giải thích thế nào 

là thời kỳ hôn nhân và tìm hiểu quy định của Chính phủ hướng dẫn việc xác 

định cha, mẹ cho con được sinh theo phương pháp khoa học. 

* Nguồn tra cứu, tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật 

- Tra cứu, tìm kiếm các văn bản pháp luật được in trên giấy từ các nguồn 

sau: 

+ Tài liệu pháp luật của cá nhân hòa giải viên (tự thu thập, được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cung cấp, hỗ trợ); 

+ Sách, tài liệu pháp luật tại tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. 

+ Sách, tài liệu pháp luật tại hệ thống thư viện ở địa phương. 

- Tra cứu, tìm kiếm bằng Internet: Để bảo tính chính xác của văn bản pháp 

luật được tra cứu, tìm kiếm qua mạng internet, hòa giải viên phải lựa chọn các 

trang web uy tín, tin cậy. Một trong số các trang dữ liệu pháp luật quan trọng và 

chính xác, có thời gian cập nhật nhanh là: 

Trang web văn bản của Chính phủ: vanban.chinhphu.vn 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn 

Trang web hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Văn phòng Quốc hội: 

vietlaw.gov.vn 

Trang chủ quản của đơn vị ban hành văn bản: Ví dụ, tìm kiếm văn bản về 
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đất đai có thể vào cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

www.monre.gov.vn; tìm kiếm văn bản trong lĩnh vực tài chính có thể vào cổng 

thông tin điện tử của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn 

Các trang tra cứu văn bản pháp luật như: Thuvienphapluat.vn; 

Luatvietnam.vn. 

b) Các bước tra cứu văn bản pháp luật, tài liệu tham khảo 

 Bước 1: Đặt các câu hỏi để xác định vấn đề pháp lý trong vụ việc cần hòa 

giải 

Cần nghiên cứu phân tích vụ việc hòa giải, các câu hỏi cần đặt ra để nghiên 

cứu, phân tích là: 

- Vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn là gì? 

- Vấn đề tranh chấp thuộc lĩnh vực nào? 

- Vấn đề pháp lý đặt ra là gì? Các khía cạnh cần lưu ý là gì? Và định hướng 

điều chỉnh pháp luật đối với các vấn đề pháp lý đó? 

- Các vấn đề cần quan tâm để dẫn chiếu đến văn bản điều chỉnh của pháp 

luật? 

Bước 2: Xác định các văn bản pháp luật thuộc phạm vi tra cứu và khoanh 

vùng các văn bản có chứa các văn bản quy phạm pháp luật cần tra cứu 

Sau khi đã xác định được vấn đề pháp lý của vụ việc, cần tiến hành tìm 

kiếm nguồn luật để giải quyết. Cơ sở dẫn chiếu là mối quan hệ giữa các tình tiết 

thực tế trong vụ việc với phần phạm vi và đối tượng điều chỉnh trong các văn 

bản pháp luật, cụ thể là các yếu tố, tình tiết thuộc nội dung dự liệu của phần giả 

định trong các quy phạm pháp luật. 

Tra cứu văn bản, xác định từ khóa quan trọng. Ví dụ: Hôn nhân gia đình, 

Dân sự, đất đai, năm có hiệu lực của văn bản, Nghị định, thông tư… 

Bước 3: Kiểm tra, rà soát các văn bản trong nhóm văn bản đã tập hợp  

Tiêu chí để kiểm tra, rà soát là tính hợp pháp, hợp lý, tính thống nhất và 

hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật nói chung. Sau đó kiểm tra hiệu lực 

của từng quy phạm có liên quan đến nội dung vụ việc nằm trong các văn bản 

quy phạm pháp luật. Trong đó, lưu ý áp dụng: 

(i) Văn bản pháp luật để điều chỉnh vấn đề của vụ việc, đang còn hiệu lực. 

(ii)  Văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề của vụ việc, đã hết hiệu lực pháp 

luật một phần và chứa đựng quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật điều 

chỉnh vụ việc.  

 Ví dụ: Trước đây nhà ông K có cho nhà ông X mắc đường dây tải điện 

qua đất nhà để phục vụ sinh hoạt của gia đình ông X. Tuy nhiên hiện nay, ông K 

có đang dự định xây dựng nhà trên phần đất có đường dây điện của ông X mắc 
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qua. Ông K có trao đổi với ông X về việc di dời đường dây điện sang vị trí mới 

nhưng ông X không đồng ý với lý do trước đây Ông K đã cho phép ông X mắc 

đường dây điện như hiện tại, hai bên phát sinh mâu thuẫn, ông K gửi đơn đến Tổ 

hòa giải để yêu cầu được hòa giải. 

 Với tình huống này, trước tiên hòa giải viên cần xác định mẫu thuẫn trong 

vụ việc là gì? Thuộc lĩnh vực nào?  

Trong trường hợp này, tranh chấp giữa ông K và ông X là quyền mắc 

đường dây tải điện qua bất động sản của các chủ sở hữu khác, thuộc lĩnh vực 

dân sự. Hòa giải viên cần tìm hiểu về quyền mắc đường dây tải điện qua bất 

động sản của các chủ sở hữu khác, quyền và nghĩa vụ của bên. 

c) Kỹ năng tìm kiếm giải pháp tư vấn cho các bên 

Để bảo đảm thành công của một cuộc hòa giải, hòa giải viên phải tìm ra 

được giải pháp tư vấn hợp tình, hợp lý cho các bên. Quá trình tìm kiếm giải 

pháp tư vấn cho các bên cần phải dựa trên ba yếu tố:  

- Một là, hệ thống bằng chứng của vụ việc; 

- Hai là, cơ sở pháp lý, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán, luật tục, hương 

ước, quy ước; 

- Ba là, lập luận (các luận điểm phân tích, chứng minh). 

* Kỹ năng xử lý bằng chứng để xác định đúng nội dung và nguyên nhân 

phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp 

Từ những bằng chứng thu thập được trong quá trình tìm hiểu nội dung vụ 

việc, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp (do các bên, những người 

khác có liên quan cung cấp, do hòa giải viên tự tìm hiểu, thu thập), hòa giải viên 

cần xử lý để xác định đâu là bằng chứng cần thiết, có giá trị dùng làm căn cứ để 

xác định yêu cầu hay sự phản đối của các bên là có căn cứ và hợp pháp hay 

không cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ 

việc. Kết thúc quá trình này, hòa giải viên ghi khái quát lại diễn biến của vụ 

việc, nguyên nhân (kèm theo hệ thống bằng chứng liên quan). 

Đây là công việc quan trọng trong quá trình hòa giải vụ việc. Nếu những 

phân tích, lập luận của hòa giải viên dựa trên những bằng chứng không chuẩn 

xác, không có giá trị, thì sẽ không thuyết phục được các bên, ảnh hưởng tới hiệu 

quả hòa giải. 

* Kỹ năng xác định hệ thống quy định pháp luật, quy tắc đạo đức xã hội, 

phong tục, tập quán, luật tục, hương ước, quy ước để giải quyết vụ việc 

- Xác định hệ thống quy định pháp luật áp dụng: 

 Trên cơ sở nội dung vụ việc, hòa giải viên liệt kê các điều luật liên quan 

đến nội dung vụ việc, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: 

 (1) Các điều luật quy định trực tiếp về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm 
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của các bên trong vụ việc; 

 (2) Các điều luật khác có liên quan.   

Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết vụ việc phải 

tuân thủ nguyên tắc theo của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể 

như sau:  

+ Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu 

lực.  

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời 

điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản 

quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó. 

Ví dụ: Cũng là việc mua bán nhà ở nhưng nếu mua bán vào năm 2016 thì 

áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015; nếu mua bán vào năm 2003 thì áp dụng Bộ 

luật Dân sự năm 1995 (có hiệu lực từ 01/7/1996 đến 31/12/2005); nếu mua bán 

vào năm 1993 thì áp dụng Pháp lệnh Nhà ở (có hiệu lực từ 01/7/1991 đến 

30/6/1995); nếu mua bán vào 1983 thì áp dụng Nghị quyết 58/1998/NQ-

UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

+ Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác 

nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. 

Giá trị pháp lý của chúng cao thấp khác nhau do vị trí của cơ quan nhà 

nước trong bộ máy Nhà nước quy định (văn bản của cơ quan quyền lực nhà 

nước có giá trị pháp lý cao hơn văn bản của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, 

ví dụ: Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành có 

giá trị pháp lý cao hơn văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có giá trị pháp 

lý cao hơn văn bản của cơ quan cấp dưới, ví dụ: văn bản quy phạm pháp luật do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có giá trị pháp lý cao hơn văn bản quy phạm 

pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành…). 

+ Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan 

ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của 

văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau. 

Ví dụ: Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 do Quốc hội ban hành, có hiệu lực 

từ 01/7/2016. Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về 

việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự quy định tại Điều 2 là: “Đối với các tranh 

chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 

động phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì áp dụng quy định về thời 

hiệu tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Tố tụng dân sự số 

24/2004/QHH11 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12.” 

Như vậy, theo quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 nêu trên thì vụ 

việc phát sinh trước 01/01/2017 sẽ áp dụng quy định về thời hiệu theo luật cũ. 

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 (điểm d khoản 1 Điều 688) lại quy định 
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giao dịch xác lập trước 01/01/2017 thì “Thời hiệu được áp dụng theo quy định 

của Bộ luật này”, tức là theo luật mới. Quy định về thời hiệu của pháp luật cũ và 

pháp luật mới có rất nhiều khác biệt. Ví dụ thời hiệu khởi kiện chia thừa kế của 

pháp luật cũ là 10 năm nhưng theo pháp luật mới là 30 năm kể từ ngày mở thừa 

kế”. 

Do cùng cơ quan ban hành là Quốc hội, quy định cùng về một vấn đề là 

thời hiệu mà có nội dung khác nhau nên phải áp dụng văn bản quy phạm pháp 

luật ban hành sau là Bộ luật Dân sự năm 2015 (Bộ luật Dân sự năm 2015 có 

hiệu lực ngày 01/01/2017, Nghị quyết 103/2015/QH13 có hiệu lực ngày 

25/11/2015). 

+ Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách 

nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra 

trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới. 

Ví dụ: Tại khoản 2 Điều 2 Nghị Quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 quy 

định về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số Điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ 

luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 

số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 quy định: 

“Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình 

phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ 

mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và 

các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những 

hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà sau 

thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với 

người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích”. 

- Xác định các quy tắc đạo đức xã hội, phong tục, tập quán, luật tục, hương 

ước, quy ước 

Xã hội truyền thống Việt Nam chịu ảnh hưởng của tư tưởng đức trị của 

Nho giáo, nên người dân Việt Nam (đặc biệt là người dân sống ở khu vực nông 

thôn) rất coi trọng giá trị đạo đức. Các quan hệ xã hội bị chi phối mạnh bởi quy 

tắc đạo đức, phong tục, tập quán truyền thống. Vì vậy, bên cạnh yếu tố pháp 

luật, hòa giải viên cần xác định, liệt kê cụ thể các quy tắc đạo đức, phong tục, 

tập quán, các quy định trong hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm 

dân cư có liên quan trực tiếp đến nội dung vụ việc để làm căn cứ phân tích, lập 

luận, thuyết phục, hướng dẫn các bên tìm giải pháp giải quyết bất đồng, tranh 

chấp. 

Khi áp dụng phong tục, tập quán, luật tục, hương ước, quy ước để hòa giải 

mâu thuẫn, tranh chấp, hòa giải viên cần lưu ý đó phải là những phong tục, tập 

quán tốt đẹp; không trái nguyên tắc của pháp luật và phù hợp với đạo đức xã 

hội.  

Tại Điều 5 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 
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“1. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, 

nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành 

và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng 

rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh 

vực dân sự. 

2. Trường hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định 

thì có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này”. 

Vì vậy, khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì có 

thể áp dụng tập quán. Đồng thời các phong tục, tập quán đó phải là những phong 

tục, tập quán tốt đẹp; không trái nguyên tắc của pháp luật và phù hợp với đạo 

đức xã hội.  

Để phát huy hiệu quả tối đa trong việc vận dụng các phong tục, tập quán 

giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hòa giải viên cần xác định, liệt kê cụ thể các 

quy tắc đạo đức, phong tục, tập quán, các quy định trong hương ước, quy ước 

của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư có liên quan trực tiếp đến nội dung vụ việc 

để làm căn cứ phân tích, lập luận, thuyết phục, hướng dẫn các bên tìm giải pháp 

giải quyết bất đồng, tranh chấp. 

* Lưu ý: 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP, trong đó quy định 

Danh mục Các tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình cần vận động xóa bỏ và 

cấm áp dụng.  

* Kỹ năng xây dựng giải pháp cho xung đột, mâu thuẫn 

Trên cơ sở bằng chứng thu thập được, các quy định của pháp luật, đạo đức 

xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp, hòa giải viên sử dụng các thao tác sau đây để 

đưa ra giải pháp tư vấn cho các bên trong tranh chấp, xung đột. 

- Phân tích nội dung vụ việc, nguyên nhân mâu thuẫn, tranh chấp: Chia 

tách thành các vấn đề tranh chấp cụ thể để đi sâu xem xét một cách toàn diện (có 

thể chia tách theo từng vấn đề, mỗi vấn đề cần đi sâu xem xét cụ thể hành vi ứng 

xử của mỗi bên). 

- Đọc, nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan: Bằng các lý lẽ, cắt 

nghĩa để hiểu rõ, hiểu đúng khái niệm, quy định của pháp luật. 

- So sánh, đối chiếu giữa quy định của pháp luật với nội dung vấn đề tranh 

chấp từ đó xem xét theo quy định của pháp luật, thì giải pháp nào là tốt nhất cho 

các bên, bảo đảm tốt nhất, hài hòa nhất quyền lợi, nghĩa vụ của các bên phù hợp 

với quy định của pháp luật, đó phải là giải pháp “các bên cùng có lợi”, “tối ưu 

cho tất cả các bên”, “trên cơ sở lẽ phải, lẽ công bằng”, không có “bên thắng, bên 

thua”. 
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- Lập luận cho giải pháp mình đưa ra: Chuẩn bị trước cách thức mình sẽ 

trình bày giải pháp trước các bên, bảo đảm rõ ràng, trung thực vấn đề được bình 

luận, đề xuất và chứng tỏ được ý kiến nhận định, đánh giá của mình là xác đáng. 

Thể hiện rõ chủ kiến của mình, không mập mờ, khó hiểu. 

5. Kỹ năng chuẩn bị tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải 

a) Kỹ năng chuẩn bị tổ chức buổi hòa giải 

Bao gồm các hoạt động sau: 

- Lập danh sách những người tham gia buổi hòa giải 

Ngoài các bên, hòa giải viên cần lưu ý mời người có quyền và lợi ích liên 

quan đến mâu thuẫn, tranh chấp tham dự buổi hòa giải. Trường hợp nội dung 

thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì 

phải được người thứ ba đồng ý. Nếu thấy cần thiết, hòa giải viên và một trong 

các bên khi được sự đồng ý của bên kia có thể mời người có uy tín trong dòng 

họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; 

già làng, chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc; đại diện của cơ quan, tổ chức 

hoặc người có uy tín khác tham gia hòa giải.  

Ví dụ: Anh A vay của anh B 70 triệu đồng, không làm giấy vay tiền. Việc 

vay tiền có chị C, người cùng công ty của hai anh biết. Vừa qua, anh A bị bệnh 

nặng và qua đời. Trước khi chết, anh A đã kịp dặn dò, chia tài sản của mình cho 

bố mẹ, vợ, song lại quên khoản nợ trên. Sau khi biết tang lễ cho anh A hoàn tất, 

anh B đến đề nghị vợ anh A - chị D, trả số tiền 70 triệu đồng. Chị D không đồng 

ý trả vì chị không thấy chồng kể về việc này. Hai bên xảy ra tranh chấp và đề 

nghị tổ hòa giải giúp đỡ. Trong trường hợp này, việc trả anh B 70 triệu đồng sẽ 

liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của bố mẹ anh A. Do đó, hòa giải viên bên 

cạnh việc mời chị C, người biết về việc vay tiền giữa anh A và anh A, cần mời 

thêm bố mẹ anh A tham gia buổi hòa giải. 

Để biết thông tin về người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội hiện 

đang sinh sống hoặc làm việc tại địa phương, hòa giải viên có thể tham khảo ý 

kiến của bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; công 

chức tư pháp - hộ tịch. Hiện nay, tại một số địa phương đang triển khai thực hiện 

phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú và việc thực hiện 

bước đầu có hiệu quả tích cực. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ phụ trách, các 

đảng viên có trách nhiệm đến từng hộ gia đình tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng 

chính đáng của nhân dân, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư... Theo đó, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố sẽ phần nào 

nắm bắt được những thông tin cơ bản của người dân cư trú trên địa bàn.  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 417 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì 

một trong các điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án là “Các 

bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự”. Pháp luật 
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dân sự quy định, người từ đủ 18 tuổi trở lên là người có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ, trừ trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành 

vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Khoản 2 Điều 20 

Bộ luật Dân sự năm 2015). Theo đó, trường hợp vụ việc có một trong các bên là 

người bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi thì hòa giải viên cần lưu ý mời người đại diện theo pháp 

luật/hoặc người giám hộ tham gia hòa giải. 

Ví dụ 1: A, 20 tuổi, bị Tòa án ra quyết định tuyên bố là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi. Ngày 20/01 vừa qua, A cạy cửa, trốn ra ngoài 

chơi. Thấy chiếc xe ô tô nhà bà X đỗ trước cửa nhà, A lấy viên đá ven đường vẽ 

nghịch lên xe làm xước toàn bộ mặt trước và hai bên xe. Thiệt hại gây ra cho bà 

X là 10 triệu đồng. Ông B, bố của A và cũng là người được Tòa án chỉ định 

người giám hộ cho A đề nghị được bồi thường cho gia đình bà X 3 triệu vì hoàn 

cảnh gia đình ông rất khó khăn. Bà X không đồng ý. Vụ việc được đưa ra tổ hòa 

giải. Trong trường hợp này, các bên tham gia hòa giải được xác định là bà X và 

ông B. 

Ví dụ 2: Lê Văn S, 19 tuổi, nghiện ma túy dẫn đến phá tán tài sản của gia 

đình và theo yêu cầu của bà B, mẹ của S, Tòa án huyện M đã quyết định tuyên 

bố S là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bà B là người đại diện theo 

pháp luật của S. Vừa qua, S có hành vi gây thiệt hại cho anh  H số tiền 50 triệu 

đồng. Anh H yêu cầu S bồi thường toàn bộ số tiền cho mình nhưng S không 

đồng ý vì S chỉ vô ý gây ra thiệt hại. Vụ việc được đề nghị tổ hòa giải giúp đỡ. 

Trường hợp này, do việc thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ liên 

quan trực tiếp đến tài sản của S - người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực 

hành vi dân sự nên hòa giải viên cần mời bà B tham gia hòa giải. 

Trường hợp một hoặc các bên là tổ chức thì sẽ do người đại diện hợp 

pháp của tổ chức tham gia hòa giải. 

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức buổi hòa giải 

Trong thực tiễn rất ít trường hợp hòa giải viên chỉ tiến hành hoà giải một 

lần là có thể giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn được ngay mà trái lại để vận 

động, giúp đỡ các bên tự dàn xếp, thoả thuận chấm dứt tranh chấp, mâu thuẫn, 

hoà giải viên phải kiên trì, tốn nhiều thời gian, công sức gặp gỡ từng bên hoặc 

các bên nhiều lần để phân tích, giải thích. Hơn nữa, các bên cũng cần có thời 

gian để suy ngẫm những điều hoà giải viên đã phân tích, giải thích và cân nhắc 

thiệt hơn để quyết định cách hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp. Vì vậy, việc lựa 

chọn thời gian và địa điểm tiến hành hoà giải thường được tiến hành sau khi hòa 

giải viên đã có sự tiếp xúc trực tiếp với các bên mâu thuẫn, tranh chấp. 

Về thời gian hòa giải, để bảo đảm việc hòa giải được tiến hành kịp thời, 

tránh dây dưa, kéo dài, dẫn đến những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra, trong thời 

hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa 
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giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc 

các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải. 

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, việc hoà giải kịp thời, đúng lúc hoặc 

ngay sau khi sự việc xảy ra thì càng thuận lợi cho việc hòa giải đạt được kết 

quả, bởi nếu để mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài, rất có thể trở nên gay gắt, phức 

tạp hơn, việc giúp đỡ các bên đạt được thoả thuận sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 

Chính vì vậy, trường hợp hoà giải viên là người trực tiếp chứng kiến tranh chấp, 

mâu thuẫn và xét thấy cần thiết phải hoà giải ngay thì việc hoà giải có thể được 

tiến hành ngay tại thời điểm và nơi xảy ra tranh chấp. 

Ví dụ: Anh P trong khi đã ngà ngà men rượu có lời nói trêu ghẹo, dùng tay 

sờ soạng lên người vợ anh T, nên bị anh T đánh ngã đập mồm xuống đất xưng 

to. Sau khi bị đánh, anh P gọi điện cho anh em người cùng bản đến để ăn thua 

đủ, “quyết sinh tử” với anh T và cầm quốc của quán gần đó lao vào đòi đánh 

anh T. Nhận định sự việc rất căng thẳng, cần giải quyết ngay để kịp thời phòng 

ngừa việc tổ chức đánh người, dẫn đến tình trạng nhiều người vi phạm pháp 

luật, gây mất trật tự an ninh xã hội, nên ngay khi phát hiện vụ việc, ông Q cùng 

một số người dân có mặt kịp thời can ngăn, đưa mỗi người ra một địa điểm khác 

nhau, đồng thời gọi các thành viên khác của tổ hòa giải đến để phối hợp giải 

quyết. Vụ việc kết thúc với kết quả hòa giải thành, hai bên đều tự nguyện xin lỗi 

và bỏ qua cho nhau, không bên nào đòi hỏi bên kia phải bồi thường. 

- Gửi thông báo, giấy mời cho những người tham gia buổi hòa giải 

- Dự kiến chương trình buổi hòa giải 

Việc làm này là cần thiết để mọi người tham gia buổi hòa giải được chủ 

động tham gia ý kiến, phát biểu, tranh luận... 

- Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

b) Kỹ năng điều hành buổi hòa giải 

Trước khi bắt đầu tiến hành hoà giải, hòa giải viên phải kiểm tra lại chính 

xác thông tin những người tham gia phiên hoà giải để bảo đảm triệu tập người 

tham gia phiên hoà giải được đầy đủ, không bị bỏ sót, nhất là những người có 

quyền, nghĩa vụ liên quan. Có thuộc các trường hợp phải có người đại diện 

không? Nếu có người đại diện theo uỷ quyền, thì thủ tục pháp lý về uỷ quyền đã 

hợp lệ chưa, phạm vi uỷ quyền như thế nào? Đối với trường hợp đại diện đương 

nhiên thì người đại diện đương nhiên đó có đúng pháp luật không? 

Điều hành phiên hòa giải phải đảm bảo nội dung đã dự tính. Nghi thức buổi 

hòa giải cần thực hiện đơn giản gọn nhẹ, nên biểu hiện tình cảm làng xóm, họ 

hàng, gia đình... để giảm căng thẳng cho các bên khi tham dự. Các nội dung 

được hòa giải viên trình bày tại buổi hòa giải phải tập trung, ngắn gọn và súc 

tích. 

Hòa giải viên dành thời gian cho các bên tham gia đưa ra quan điểm, ý kiến 

nhưng cần thông báo cho họ thời gian giới hạn cho việc trình bày để tránh lan 
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man mất thời gian và hướng vào vấn đề trọng tâm. Người điều hành phải kiểm 

soát thời gian, sao cho vừa đảm bảo nội dung, vừa linh hoạt theo diễn tiến thực 

tế của phiên hòa giải, không quá máy móc, cứng nhắc. 

Đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong phiên hòa giải: Các nội dung trình 

bày của các bên phải hết sức ngắn gọn để dành thời gian cho người khác đưa ra 

ý kiến. Vấn đề nào xét thấy có mức độ ít liên quan đến nội dung vụ việc thì hòa 

giải viên cần chủ động dừng tranh luận và hướng các bên quay trở lại nội dung 

chính. Vấn đề nào có tác dụng tích cực tới tất cả các bên để có thể tìm ra tiếng 

nói chung thì hòa giải viên cần tập trung khai thác, định hướng các bên vào vấn 

đề đó. 

Điều hành tập trung, có điểm nhấn, có trọng tâm: Việc sắp xếp nội dung, 

việc xem xét các nội dung vụ việc, việc chọn người đưa ra ý kiến  góp phần tạo 

nên những trọng tâm của phiên hòa giải, đó cũng chính là điểm nhấn, dấu ấn của 

phiên hòa giải. 

c) Kỹ năng kiểm soát buổi hòa giải 

Để có buổi hòa giải diễn ra trong kiểm soát, hòa giải viên cần tổ chức và 

điều hành tốt buổi hòa giải. Ngoài ra cũng cần có một số kỹ năng để kiểm soát 

phiên hòa giải để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. 

Để chuẩn bị cho việc đó hòa giải viên cần đối xử nhạy cảm với các bên: 

Cần thể hiện thái độ quan tâm và nhạy cảm khi nói chuyện với các đối 

tượng yếu thế (phụ nữ, người già, người tàn tật...). Vì một số người có thể miễn 

cưỡng khi cung cấp các thông tin chi tiết về vụ việc, do dự khi kể về vụ việc 

hoặc cố gắng rút lại lời khai về một số điểm. Một số người lại cảm thấy lo sợ họ 

có thể gặp khó khăn, bất lợi khi nói ra quan điểm của mình. 

Người tiến hành hòa giải cần cung cấp trước cho các bên những thông tin 

có liên quan đến quá trình hòa giải để tránh sự hiểu lầm không đáng có và xây 

dựng niềm tin của họ. 

Tạo ra không gian thân thiện và cởi mở để các bên có thể bày tỏ suy nghĩ, 

cảm xúc cũng như quan điểm của họ về vụ việc. Tránh tạo không khí tiêu cực, 

khiến một số người có cảm giác như đang bị hỏi cung hay phán xét. 

Hòa giải viên cần thể hiện sự đối xử tôn trọng với tất cả các bên. Khi cả hai 

bên đều có mặt tại buổi hòa giải, hòa giải viên phải bảo đảm rằng không có bất 

cứ ai phải chịu áp lực hay bị đe dọa từ người khác. 

Quan sát mọi thay đổi trong cách ứng xử của các bên so với buổi gặp sơ bộ 

ban đầu. Nếu một bên có dấu hiệu không thoải mái hoặc sợ hãi, người tiến hành 

hòa giải cần tạm dừng buổi hòa giải, dành thời gian gặp riêng từng bên để xem 

xét lại các tình tiết và chứng cứ của vụ việc. 

Trong quá trình phân tích vụ việc và đi đến thống nhất cách giải quyết tại 

buổi hòa giải, hòa giải viên cần lưu ý: 
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- Khi phân tích vụ việc, cần bảo đảm rằng người tiến hành hòa giải đã có 

được mọi tài liệu có liên quan đến vụ việc hiện tại và trong quá khứ. 

- Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm tuân thủ 

các nguyên tắc pháp luật. Nếu chưa chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến của chuyên 

gia trong lĩnh vực pháp luật có liên quan. 

Đối với vụ việc có phát sinh bạo lực, hòa giải viên cần nhấn mạnh rằng 

không được dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp; đồng thời cần 

cảnh báo cho người gây bạo lực biết họ có thể bị áp dụng những chế tài mạnh 

hơn nếu tiếp tục gây ra bạo lực. 

Việc xử lý đối với người gây bạo lực có thể bao gồm cả việc tiếp cận và 

điều trị cho họ (trong trường hợp người gây bạo lực nghiện rượu hoặc ma túy). 

Việc hòa giải nên tiếp cận dưới góc độ hỗ trợ và bảo vệ bên yếu thế. 

Các cách ứng phó, hóa giải xung đột mà hòa giải viên có thể sử dụng để 

kiểm soát, định hướng buổi hòa giải: 

Sự né tránh: Đây là cách khi gặp xung đột thì né tránh sự va chạm, đối đầu 

với mâu thuẫn, không quan tâm đến nhu cầu của các bên, thua cũng không sao. 

Cách này dễ tạo ra kết quả các bên cùng chấp nhận dừng tranh chấp để giữ hòa 

khí, nhưng nguy cơ bùng phát tranh chấp vẫn tiềm ẩn. 

Sự nhường nhịn, xoa dịu: Cách nàv quan tâm đến giữa các mối quan hệ chứ 

không cần quan tâm đến kết quả quyền lợi. Vì vậy khi các bên giải quyết xung 

đột theo kiểu này có thể hy sinh quyền lợi của mình nhưng giữ được mối quan 

hệ thân thiện với bên kia và mọi người khác trong cộng đồng. 

Sự thỏa hiệp: Mỗi bên trong tranh chấp có thể phải hy sinh một chút quyền 

lợi để đạt được một số quyền lợi khác. Họ cùng nhau tìm những giải pháp trung 

hòa để đôi bên cùng có một phần lợi ích. Có thể tạo ra kết quả cùng thắng hoặc 

cùng thua thiệt. 

Sự hợp tác: Cách này coi trọng cả mục đích và mối quan hệ. Các bên hợp 

tác với nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả đôi bên, chú trọng sự đồng thuận. 

Tất cả các bên phải cùng theo đuổi tìm kiếm giải pháp tốt cho các bên chứ 

không chỉ cho một bên. Cách này tạo ra được kết quả cả hai bên đều thắng. 

6. Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục vận động các bên 

tự thỏa thuận dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp 

Tư vấn pháp luật là hoạt động giải đáp pháp luật, cung cấp thông tin pháp 

luật về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, đưa ra những lời khuyên, 

hướng dẫn các bên xử sự phù hợp với pháp luật. 

Việc đề xuất phương án tư vấn phù hợp là kết quả của một quá trình tìm 

hiểu, phân tích kỹ lưỡng, chính xác nội dung vụ việc. Để tư vấn cho các bên 

cách giải quyết tranh chấp phù hợp với quyền và lợi ích của các bên tranh chấp 

và đảm bảo đúng quy định pháp luật, hòa giải viên cần vận dụng tốt các kỹ năng 
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tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin về vụ, việc hòa giải và nhu cầu của các bên; 

xem xét, xác minh vụ, việc; tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ 

yếu; kỹ năng tra cứu pháp luật, tài liệu tham khảo, vận dụng pháp luật, phong tục, tập 

quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.  

Trên cơ sở các thông tin thu thập được và nghiên cứu các quy định của 

pháp luật, các phong tục, tập quán tốt đẹp liên quan đến vụ việc, hòa giải viên 

nên dự kiến trước các phương án tư vấn cho các bên tranh chấp đảm bảo được 

quyền và lợi ích cho hai bên, phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế của các 

phương án để đưa ra, gợi ý phương án tư vấn phù hợp nhất cho các bên. 

Tại buổi hòa giải, hòa giải viên chỉ gợi ý giải pháp khi các bên tranh chấp 

không đưa ra được phương án giải quyết hoặc phương án do các bên đưa ra 

không đúng pháp luật, khó khả thi trên thực tế. Đồng thời, hòa giải viên phải 

phân tích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong vụ việc, hành vi nào các bên 

được làm và những hành vi nào pháp luật cấm; phân tích những hành vi nào phù 

hợp với pháp luật, với đạo đức xã hội và hành vi nào trái pháp luật, trái với đạo 

đức xã hội, nêu rõ hậu quả pháp lý mà các bên phải gánh chịu nếu tiếp tục tranh 

chấp và đưa ra định hướng giải quyết tranh chấp để các bên xem xét, thảo luận, 

tự lựa chọn và quyết định. 

Tuy nhiên làm sao để truyền đạt được đầy đủ ý nghĩa, ưu điểm của giải 

pháp, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, chi tiết cho các bên về phương án giải quyết 

vụ việc đòi hỏi hòa giải viên phải nghiên cứu về cách trình bày các giải pháp 

trước hai bên sao cho rõ ràng, trung thực, thuyết phục đảm bảo căn cứ pháp lý rõ 

ràng, đầy đủ lý lẽ, đề xuất và chứng tỏ được ý kiến nhận định, đánh giá của 

mình là xác đáng. Đồng thời, hòa giải viên phải vận dụng tốt kỹ năng thuyết 

phục, vận động các bên. 

Thuyết phục các bên tự nguyện thoả thuận, giải quyết tranh chấp là nghệ 

thuật hoà giải, đòi hỏi hoà giải viên phải có kiến thức pháp luật có liên quan đến 

lĩnh vực tranh chấp, có kỹ năng hoà giải, có uy tín, phẩm chất đạo đức, kinh 

nghiệm cuộc sống, biết vận dụng pháp luật và đạo đức xã hội để thuyết phục các 

bên đi đến thoả thuận giải quyết tranh chấp. Thuyết phục các bên tự nguyện giải 

quyết tranh chấp được hoà giải viên thực hiện trong suốt quá trình hoà giải. Về 

thực chất, thuyết phục là việc hòa giải viên đưa ra lời khuyên, hướng dẫn cách 

ứng xử (nên làm gì và không nên làm gì) để các bên chấp nhận, đồng ý những 

lời khuyên của hòa giải viên, tự lựa chọn phương thức giải quyết mâu thuẫn, 

tranh chấp một cách tốt nhất.  

Muốn thực hiện tốt việc thuyết phục các bên, trước hết hoà giải viên cần 

phải đưa ra giải pháp, phương án… để tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột; 

trong đó xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong vụ việc, hành vi nào 

các bên được làm và những hành vi nào pháp luật cấm; phân tích những hành vi 

nào phù hợp với pháp luật, với đạo đức xã hội và hành vi nào trái pháp luật, trái 

với đạo đức xã hội, nêu rõ hậu quả pháp lý mà các bên phải gánh chịu nếu tiếp 

tục tranh chấp và đưa ra định hướng giải quyết tranh chấp để các bên xem xét, 
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thảo luận, tự lựa chọn và quyết định. Một điều quan trọng là trong quá trình hòa 

giải, hòa giải viên cần phải luôn kết hợp cả tình và cả lý để phân tích, giải thích, 

thuyết phục các bên tranh chấp hòa giải với nhau. Muốn thuyết phục các bên 

tranh chấp thương lượng thành công, đạt được thỏa thuận, hòa giải viên cần lưu 

ý một số điểm sau: 

- Luôn thông cảm và tôn trọng đối tượng: Khi phân tích, giải thích cho các 

bên biết hành vi của họ là đúng hay sai, hòa giải viên cần phải xây dựng không 

khí gần gũi và tin tưởng, cảm thông và tôn trọng đối tượng, luôn có thái độ ân 

cần, chia sẻ, nhiệt tình, cần phải làm cho không khí nói chuyện được vui vẻ, 

chan hòa. Như vậy, đối tượng sẽ lắng nghe ý kiến thuyết phục của hòa giải viên. 

Khi thuyết phục đối tượng mà nói được những suy nghĩ, trăn trở của họ, dễ đạt 

được kết quả mong muốn. Muốn thế mọi lý lẽ, thuyết phục của hòa giải viên 

phải xuất phát từ lập trường của các bên tranh chấp mà suy nghĩ và đặt vấn đề, 

đưa ra giải pháp tối ưu cho các bên tranh chấp, hợp tình, hợp lý. Nếu hòa giải 

viên không biết tôn trọng đối tượng, ra vẻ ta đây hơn người, chì chiết, mang tính 

dạy bảo thì chắc chắn cuộc hòa giải sẽ không thành công.  

- Khơi gợi cho các bên tranh chấp những tình cảm tốt đẹp vốn có giữa họ  

(tình cảm gia đình, tình cảm hàng xóm, tình cảm bạn bè…) để họ dễ thông cảm 

cho nhau. 

- Đưa ra những chứng cứ, ví dụ cụ thể: Điều thuyết phục đối tượng tốt nhất 

là hòa giải viên cần đưa ra được những ví dụ, những chứng cứ minh họa cụ thể 

cho phân tích, lập luận của mình. 

- Cần phải kiên trì thuyết phục, không nên nôn nóng: hòa giải viên cần phải 

suy nghĩ chín chắn, đắn đo câu nói, nói cái gì trước, cái gì sau, điều gì không 

nên nói. Ngoài ra, cần phải bình tĩnh, kiên trì giải quyết từng bước, nhất là đối 

với những người có thái độ ngoan cố. 

7. Kỹ năng ghi chép của hòa giải viên; ghi sổ theo dõi hoạt động hòa 

giải ở cơ sở; lập văn bản hòa giải thành, văn bản hòa giải không thành 

a) Kỹ năng ghi chép của hòa giải viên 

Để lưu giữ các thông tin cần thiết làm cơ sở tiến hành hòa giải vụ việc mâu 

thuẫn, tranh chấp, hòa giải viên cần phải ghi chép đầy đủ các thông tin liên quan 

đến vụ việc để lưu giữ các thông tin cần thiết làm cơ sở tiến hành hòa giải vụ 

việc mâu thuẫn, tranh chấp. Nội dung ghi chép bao gồm: 

- Nội dung cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với từng bên tranh chấp; 

- Nội dung trao đổi giữa hòa giải viên với những cá nhân, cơ quan, tổ chức 

có liên quan; 

- Ý kiến tư vấn của những người được mời tham gia hòa giải (những người 

có uy tín trong dòng họ ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người có trình độ pháp lý, 

có kiến thức xã hội; già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ 

việc; đại diện của cơ quan, tổ chức liên quan hoặc người có uy tín khác); 
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- Diễn biến buổi hòa giải. 

Yêu cầu ghi chép: 

- Trung thực, đầy đủ, chính xác và chi tiết các nội dung, tình tiết sự việc, ý 

kiến và số liệu. 

- Chú ý vào các vấn đề trọng tâm của vụ việc. 

Trong quá trình ghi chép, hòa giải viên cần lưu ý một số kỹ năng cụ thể 

sau: 

- Ghi những điều có giá trị: Chỉ nên ghi lại những thông tin có giá trị, đây 

chính là cách ghi chép chủ động; cần quyết định điều gì có giá trị để ghi lại, 

đừng cố ghi lại nguyên văn cuộc đối thoại, không cần ghi lại những thứ không 

cần thiết, chỉ ghi lại những ý kiến và sự kiện quan trọng, không phải mọi thứ đều 

có giá trị. 

- Không cần đẹp nhưng phải thật rõ ràng: Không cần phải viết ngay ngắn, 

sạch đẹp. Không nên quá chú ý đến các lỗi chính tả và các lỗi ngữ pháp. Điểm 

quan trọng là phải viết thật rõ ràng và dễ hiểu. Bạn cần sắp xếp thông tin một 

cách có tổ chức để bảo đảm có thể hiểu ngay khi đọc lại, chú trọng quá nhiều 

vào hình thức ghi chép sẽ mất tập trung lắng nghe.  

- Không nên quá chú ý đến các lỗi chính tả và các lỗi ngữ pháp. 

- Có thể để chừa lại nhiều khoảng trống trong sổ ghi chép để điền thêm 

những gì quên trong quá trình trao đổi, tìm hiểu vụ việc. 

- Sử dụng hệ thống viết tắt, các biểu tượng, bảng biểu, sơ đồ, hình ảnh, 

đánh số: 

+ Để ghi chép nhanh, hòa giải viên có thể sử dụng hệ thống viết tắt, các 

biểu tượng. 

+ Để kích thích khả năng ghi nhớ của mình, hòa giải viên nên thể hiện 

thông tin ghi chép được dưới dạng bảng biểu, sơ đồ, hình ảnh minh họa, đánh 

số, gạch chân cho những ý chính, ý trọng tâm cho dễ hiểu, dễ nhớ. 

- Đừng ngần ngại khi đặt câu hỏi cho người trình bày: 

Khi chưa hiểu rõ ý của một người nào đó, hòa giải viên đừng ngần ngại, 

hãy đặt câu hỏi để làm sáng tỏ thông tin, bảo đảm nội dung ghi chép chuẩn xác, 

trung thực. 

- Nếu được người đối thoại cho phép, hòa giải viên có thể ghi âm lại. 

b) Kỹ năng ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở 

Theo Điểm d Khoản 2 Điều 28 Luật hòa giải ở cơ sở và Khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, ngày 21/4/2014, Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở tại 
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Quyết định số 889/QĐ-BTP. Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở có ký hiệu: 

TP/HG-2014-TDHĐ và được sử dụng thống nhất trên khổ giấy 210 x 297 mm.  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi Sổ của hòa giải viên, mẫu Sổ 

được thiết kế theo dạng bảng và gồm 11 cột như sau: 

- Cột 1: Số thứ tự của vụ, việc hòa giải đã thực hiện trong năm. 

- Cột 2: Ngày, tháng năm nhận vụ, việc hòa giải. 

- Cột 3: Ngày, tháng năm thực hiện hòa giải. 

- Cột 4: Họ và tên, tuổi, địa chỉ các bên, người có liên quan đến vụ, việc 

hòa giải (nếu có) 

- Cột 5: Họ và tên hòa giải viên, người chứng kiến việc hòa giải, người 

được mời tham gia hòa giải (nếu có) 

- Cột 6: Nội dung chủ yếu của vụ, việc và yêu cầu của các bên 

- Cột 7: Thỏa thuận của các bên (hoặc yêu cầu của mỗi bên) sau khi hòa 

giải 

- Cột 8, 9: Kết quả hòa giải 

- Cột 10: Chữ ký của hòa giải viên; người chứng kiến việc hòa giải; người 

được mời tham gia hòa giải (nếu có) 

- Cột 10: Ghi chú 

Việc ghi Sổ được thực hiện như sau: 

- Hòa giải viên ghi các thông tin về vụ, việc đã thực hiện hòa giải liên tiếp 

theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống. Nội dung ghi phải chính xác, chữ 

viết phải rõ ràng. Nếu có sai sót khi ghi chép, thì người ghi chép trực tiếp gạch 

bỏ phần sai sót, ghi chép lại. Cụ thể như sau: 

+ Cột 1: Thứ tự các vụ, việc được ghi chép theo năm tính từ ngày 01 tháng 

01 cho đến hết ngày 31 tháng 12; bắt đầu từ số 01 và ghi liên tục đến hết năm. 

Trong trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác, thì hòa giải viên phải 

lấy tiếp số thứ tự cuối cùng của sổ trước, không được ghi từ số 01. Đối với sổ 

được sử dụng tiếp cho năm sau, thì hòa giải viên ghi vụ, việc hòa giải đầu tiên 

của năm sau tại trang mới và bắt đầu từ số 01. 

+ Cột 6: Ghi tóm tắt mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật đã được hòa 

giải; nguyên nhân của mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật; yêu cầu của 

các bên… 

+ Cột 7: Ghi thỏa thuận của các bên trong trường hợp các bên đạt được 

thỏa thuận; hoặc ghi yêu cầu của mỗi bên trong trường hợp các bên không đạt 

được thỏa thuận. 

+ Cột (8, 9): Đánh dấu (x) vào ô tương ứng với kết quả hòa giải. 
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- Tổ trưởng tổ hòa giải phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ, không được để 

nhòe hoặc rách nát. Khi thôi giữ nhiệm vụ, tổ trưởng tổ hòa giải phải bàn giao 

Sổ cho người kế nhiệm. Khi hết năm  theo dõi, tổ trưởng tổ hòa giải có trách 

nhiệm thóng kê tổng số vụ, việc đã thực hiện hòa giải; tổng số vụ, việc đã hòa 

giải thành và hòa giải không thành; ký, ghi rõ họ tên và xin chữ ký, đóng dấu 

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

c) Lập văn bản hòa giải thành, văn bản hòa giải không thành 

* Văn bản hòa giải thành 

Trong trường hợp các bên thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành, hòa giải 

viên có thể giúp các bên lập văn bản này gồm các nội dung chính sau đây:  

+ Căn cứ tiến hành hòa giải: Nêu rõ việc hòa giải được thực hiện trong 

trường hợp nào. 

+ Thông tin cơ bản về các bên: Họ và tên, tuổi, địa chỉ các bên, người có 

liên quan đến vụ, việc hòa giải (nếu có). 

+ Nội dung chủ yếu của vụ, việc: Ghi tóm tắt mâu thuẫn, tranh chấp, vi 

phạm pháp luật đã được hòa giải; nguyên nhân của mâu thuẫn, tranh chấp, vi 

phạm pháp luật. 

+ Diễn biến của quá trình hòa giải: Ghi tóm tắt quá trình tổ chức hòa giải 

vụ việc (tổ chức gặp gỡ từng bên, tổ chức buổi hòa giải giữa các bên - thời gian, 

địa điểm, thành phần, nội dung: ý kiến hòa giải viên, ý kiến từng bên). 

+ Thỏa thuâṇ đaṭ đươc̣ và giải pháp thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các 

bên: Ghi rõ giải pháp hai bên thống nhất để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. 

Trong đó, nêu rõ để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hai bên đã thống nhất 

quyền và nghĩa vụ của từng bên như thế nào. 

+ Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuâṇ: Nêu cách thức, phương pháp 

và thời hạn thực hiện thỏa thuận. 

+ Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên. 

* Văn bản hòa giải không thành 

Trường hợp các bên yêu cầu lập văn bản hòa giải không thành, thì hòa giải 

viên lập văn bản hòa giải không thành gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

+ Căn cứ tiến hành hòa giải: Nêu rõ việc hòa giải được thực hiện trong 

trường hợp nào. 

+ Thông tin cơ bản về các bên: Họ và tên, tuổi, địa chỉ các bên, người có 

liên quan đến vụ, việc hòa giải (nếu có). 

+ Nội dung chủ yếu của vụ, việc: Ghi tóm tắt mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 

pháp luật đã được hòa giải; nguyên nhân của mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp 

luật. 
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+ Diễn biến của quá trình hòa giải: Ghi tóm tắt quá trình tổ chức hòa giải 

vụ việc (tổ chức gặp gỡ từng bên, tổ chức buổi hòa giải giữa các bên - thời gian, 

địa điểm, thành phần, nội dung: ý kiến hòa giải viên, ý kiến từng bên). 

+ Yêu cầu của mỗi bên về từng vấn đề tranh chấp sau khi hòa giải. 

+ Lý do hòa giải không thành: Nêu lý do chủ yếu dẫn đến việc hai bên 

không thỏa thuận được với nhau về cách giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. 

+ Chữ ký của hòa giải viên. 

* Lưu ý: Có thể tham khảo Mẫu biên bản hòa giải như sau:  

 

1. Mẫu đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN YÊU CẦU  

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở) 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN ....................... 

 

Họ tên người yêu cầu:  

1....................................................................... Sinh năm: ....................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................  

Số điện thoại:…………………………… Fax: ....................................................  

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………. (nếu có). 

2....................................................................... Sinh năm: ....................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................   

Số điện thoại:…………………………… Fax: ....................................................  

Địa chỉ thư điện tử:……………………………………… (nếu có). 

Hòa giải viên 

1. Họ và tên: .........................................................................................................  

Tổ hòa giải: ..........................................................................................................  

2. Họ và tên: .........................................................................................................  
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Tổ hòa giải: ..........................................................................................................  

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân ..........................................  

việc như sau: ........................................................................................................  

1. Vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: Ra quyết định công nhận kết quả hòa 

giải thành ngoài Tòa án giữa ông (bà)……………………….....…. với ông 

(bà) ………… về tranh chấp............................................................................. 

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề nêu trên: Nhằm bảo đảm 

thực hiện thỏa thuận hòa giải thành ở cơ sở. 

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: Biên bản 

hòa giải thành được lập ngày …. tháng …. năm ….. 

4. Nội dung, thỏa thuận hòa giải thành yêu cầu Tòa án công nhận. ................. ....  

…………………………………………………………………………..... 

5. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu 

cầu Tòa án giải quyết: ...........................................................................................  

6. Thông tin khác: ..................................................................................................  

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có: 

1. ............................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................  

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực. 

  
…., ngày......tháng......năm … 

         NGƯỜI YÊU CẦU 

 

2. Mẫu biên bản hòa giải thành 

Xã, phường, thị trấn: 

................................. 

Thôn, tổ dân phố: 

........................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI THÀNH Ở CƠ SỞ 

 

Hôm nay, vào........ giờ........... phút, ngày.........tháng......năm......... 

Tại: .................................................................................................................... 
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Tiến hành hòa giải tranh chấp ở cơ sở 

Căn cứ tiến hành hòa giải(1):................................................................................. 

Thành phần gồm có: 

Người tiến hành hòa giải: 

- Ông (Bà)............................................................................ - Hòa giải viên. 

- Ông (Bà)............................................................................ (2) 

Các bên tranh chấp: 

Ông (Bà)(3):.............................................................................................................. 

Địa chỉ(4):................................................................................................................. 

Ông (Bà):................................................................................................................. 

Địa chỉ:.................................................................................................................... 

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

Ông (Bà):................................................................................................................. 

Địa chỉ:.................................................................................................................... 

Nội dung chủ yếu của vụ, việc (5): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Diễn biến quá trình hòa giải(6): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Quyền và nghĩa vụ của các bên: 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Cuộc hòa giải kết thúc hồi........giờ.......phút ngày...... tháng....... năm......., biên 

bản được lập thành ….... bản, gửi 02 bên tranh chấp, mỗi bên 01 bản, tổ hòa giải 
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thôn, tổ dân phố (7) …..........01 bản và được các bên nhất trí cùng ký tên dưới 

đây. 

Các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành(8) 

 

 

 

 

Ký ghi rõ họ tên 

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan 

 

 

 

Ký ghi rõ họ tên 

Người được mời tham gia hòa giải 

 

 

 

 

Ký ghi rõ họ tên 

Hòa giải viên 

 

 

 

 

Ký ghi rõ họ tên 

 

 Hướng dẫn ghi Biên bản hòa giải thành ở cơ sở: 

(1) Ghi một trong các bên tranh chấp yêu cầu hòa giải hoặc do hòa giải viên 

chứng kiến, biết vụ việc thuộc phạm vi hòa giải hoặc theo đề nghị của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan (ví dụ: Theo đề nghị của Hội Phụ nữ thôn, bản... 

hoặc theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Y là mẹ đẻ chị Nguyễn Thị B). 

(2) Ghi “Hòa giải viên” nếu có 02 hòa giải viên thực hiện hòa giải hoặc ghi chức 

vụ, chức sắc của người được mời tham gia hòa giải như trưởng họ, già làng, giáo 

phu trưởng, hoặc người có trình độ pháp lý, kiến thức xã hội hoặc đại diện của 

cơ quan, tổ chức... (Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A - Trưởng họ, người được mời 

tham gia hòa giải). 

(3) Nếu bên tranh chấp là cá nhân thì ghi họ tên; nếu bên tranh chấp là cơ quan, 

tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức đó. 

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm tiến hành hòa giải. Nếu bên tranh chấp là 

cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); 

nếu bên tranh chấp là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, 

tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, 

thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu bên tranh chấp là cá nhân (ví dụ: 

Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H). 

(5) Ghi tóm tắt tranh chấp, mâu thuẫn giữa các bên. 

(6) Ghi diễn biến của buổi hòa giải, ý kiến các bên. 
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(7) Ghi rõ địa chỉ thôn, tổ dân phố (ví dụ: thôn A, xã B, huyện C, tỉnh M hoặc tổ 

dân phố số 1, phường X, quận Y, thành phố H). 

(8) Tất cả các bên tranh chấp lần lượt ký và ghi rõ họ tên. Nếu bên tranh chấp là 

cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan tổ chức 

thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, 

chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. 

         8. Kỹ năng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình hòa 

giải ở cơ sở 

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoà giải khác với tuyên truyền 

miệng về pháp luật ở chỗ chỉ khi nào có vụ, việc vi phạm pháp luật hoặc tranh 

chấp, mâu thuẫn xảy ra và trong quá trình tiến hành hoà giải vụ việc đó, hòa giải 

viên kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho các bên mâu thuẫn, tranh chấp và 

những người có liên quan. Vì vậy, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

thông qua hoạt động hòa giải ở đây là phương thức tác động trực tiếp từ chủ thể 

(Hòa giải viên) đến đối tượng (các bên mâu thuẫn, tranh chấp và những người 

khác) với nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật xác định, gắn liền với từng mâu 

thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật cụ thể...  

Để thực hiện tốt phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt 

động hoà giải ở cơ sở, hoà giải viên cần thực hiện các bước sau đây: 

a) Bước 1. Trực tiếp nắm rõ nội dung mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 

pháp luật, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp và yêu cầu cụ thể 

của các bên tranh chấp, kết hợp việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật. 

Việc nắm rõ nguyên nhân phát sinh tranh chấp sẽ tạo điều kiện để Hoà giải 

viên có phương pháp hoà giải đúng, vận dụng, viện dẫn, các điều luật phù hợp 

với nội dung tranh chấp xảy ra đồng thời có căn cứ giải thích, hướng dẫn, thuyết 

phục các bên tranh chấp hiểu được hành vi của mình đúng hay sai, vi phạm pháp 

luật hay không vi phạm pháp luật… để các bên hiểu và tự giác điều chỉnh hành 

vi của mình cho phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt 

đẹp của địa phương.  

Trong khi tiến hành hòa giải, trường hợp các bên tranh chấp có yêu cầu về 

cung cấp, giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn 

này để họ nghiên cứu, xem xét thì hoà giải viên giúp đỡ, hoặc hướng dẫn các 

bên mâu thuẫn, tranh chấp tìm đọc và hiểu đúng tinh thần của quy định pháp 

luật có liên quan. Trường hợp cần thiết, hòa giải viên có thể tham khảo ý kiến 

của những người có trình độ pháp lý (công chức cấp xã, luật gia, luật sư, công 

chức tư pháp - hộ tịch… đảm bảo các quy định pháp luật, quy phạm đạo đức 

vận dụng vào vụ, việc hòa giải là đúng, chính xác. Trong bước này, hoà giải 

viên có thể khéo léo lồng ghép với việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các 

bên tranh chấp hiểu về quyền và nghĩa vụ của họ giúp họ hiểu đúng và tự giác 

thực hiện pháp luật. 
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b) Bước 2. Xác định tính chất của tranh chấp, lựa chọn văn bản có liên 

quan đến tranh chấp để vận dụng các quy định đó vào việc giải quyết tranh 

chấp. 

Sau khi nắm rõ nội dung tranh chấp, hoà giải viên cần tìm hiểu xem quan 

hệ tranh chấp này được văn bản pháp luật nào điều chỉnh? Đây là một công việc 

khó, đòi hỏi hoà giải viên phải lựa chọn đúng điều luật để áp dụng vào vụ, việc 

hòa giải cụ thể. Nếu lựa chọn sai điều luật điều chỉnh có thể dẫn đến việc phổ 

biến, giáo dục pháp luật không đúng và ảnh hưởng đến kết quả hoà giải cuối 

cùng. Vì thế, để lựa chọn các văn bản pháp luật phù hợp, hoà giải viên phải căn 

cứ vào tính chất của tranh chấp. Ví dụ: Đối với các mâu thuẫn, tranh chấp giữa 

các thành viên trong gia đình do khác nhau về quan niệm sống, lối sống, tính 

tình không hợp, hoà giải viên lựa chọn, áp dụng các quy định của Luật Hôn 

nhân và gia đình; hoặc đối với tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cá nhân, các gia 

đình trong quan hệ xóm giềng liên quan đến sử dụng lối đi qua nhà, sử dụng 

điện, nước sinh hoạt, công trình phụ thì hòa giải viên phải xem xét các quy định 

của Bộ luật dân sự... 

Ở bước này, khi đã rõ văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc giải 

quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hoà giải viên có thể đối chiếu, phân tích các quy 

định của pháp luật về vấn đề mà các bên đang mâu thuẫn, tranh chấp cần biết, 

cần hiểu để họ tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với pháp luật.  

Trong trường hợp gặp những quy định pháp luật khó hiểu, hoặc có nhiều cách 

hiểu khác nhau cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp luật để được 

hướng dẫn, giải thích đúng và đầy đủ.  

 c) Bước 3. Hòa giải viên cần gặp gỡ từng bên tranh chấp để hòa giải kết 

hợp với việc giải thích pháp luật giúp họ nhận thức được các quyền và nghĩa 

vụ của mình. 

Trong quá trình trao đổi, hòa giải viên phải kiên nhẵn lắng nghe ý kiến, 

hiểu tâm lý của các bên mâu thuẫn, tranh chấp, cố gắng không dùng lời lẽ khó 

hiểu, thuật ngữ pháp lý chuyên ngành mà bằng lời giải thích pháp luật giản đơn, 

dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề, sau cùng dùng lời lẽ phân tích cho họ thấy các quy 

định của pháp luật liên quan đến tranh chấp, để mỗi bên tranh chấp nhận thức 

được cái đúng, cái sai của mình và đi đến phương án giải quyết phù hợp với 

pháp luật, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân. 

Trong trường hợp cần thiết, hòa giải viên có thể cung cấp cho đối tượng 

những thông tin chính xác để xóa bỏ những quan điểm lệch lạc, sai trái, phiến 

diện, giúp đối tượng hiểu đúng, lựa chọn đưa ra những quyết định cụ thể, đúng 

đắn phù hợp với pháp luật. Trường hợp, một trong các bên tranh chấp có thái độ 

gay gắt, nóng nảy, bất hợp tác, hòa giải viên phải bình tĩnh, lắng nghe (không 

ngắt lời, khó chịu, sốt ruột...), giữ thái độ bình tĩnh, đúng mực, tỏ ra thông cảm, 

quan tâm đến yêu cầu của đối tượng... đồng thời, lựa chọn phương án xử lý linh 

hoạt, tiếp tục hòa giải hay để vào dịp khác nhằm giải tỏa không khí bớt căng 

thẳng mà mục tiêu của  hòa giải vẫn đạt được.  



95 

 

Trường hợp khi hòa giải nếu có những quy định pháp luật khó hiểu, hòa 

giải viên có thể đối chiếu, phân tích các quy định của pháp luật về các vấn đề 

đang tranh chấp, lấy ví dụ minh hoạ, liên hệ với những sự việc đã xảy ra ở địa 

phương mà các bên tranh chấp cũng biết rõ. Trên cơ sở các quy định của pháp 

luật, hòa giải viên có thể nêu các phương án giải quyết của mình để các bên 

tham khảo. 

Khi các bên thống nhất được cách thức giải quyết tranh chấp, nếu cần thiết, 

hòa giải viên có thể giúp các bên tranh chấp lập văn bản ghi nhận sự thỏa thuận 

của các bên làm cơ sở cho việc thi hành sau này. 

 Như vậy, trong khi tiến hành hòa giải các bên tranh chấp, hòa giải viên có 

rất nhiều cơ hội để lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật, nhấn mạnh 

những quy định mấu chốt của pháp luật nếu các bên tranh chấp nghiêm chỉnh 

trong ứng xử của mình thì sẽ tránh được tranh chấp xảy ra. Đồng thời, qua đó 

các bên tranh chấp và những người có liên quan có thể được nâng cao hiểu biết 

pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật từ đó hạn chế những vi phạm pháp luật 

và tranh chấp nhỏ xảy ra. 
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 MỘT SỐ CÂU CA DAO, TỤC NGỮ ĐƯỢC VẬN DỤNG  

TRONG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

 

1. Ca dao, tục ngữ về hôn nhân - gia đình 

a) Quan hệ giữa cha, mẹ và con 

- Cá chẳng ăn muối cá ươn 

Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. 

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

- Cây xanh thì lá cũng xanh 

Cha mẹ hiền lành để đức cho con. 

- Có cha có mẹ thì hơn, 

Không cha không mẹ như đàn không dây. 

- Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho trong chữ hiếu mới là đạo con. 

- Công cha nghĩa mẹ cao dày 

Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ 

Nuôi con khó nhọc đến giờ 

Trưởng thành con phải biết thờ hai thân 

Thức khuya dậy sớm chuyên cần 

Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con. 

- Con dại, cái mang. 

- Cá chuối đắm đuối về con 

- Có chi bằng cơm với cá, 

Có chi bằng má với con. 

- Lá rụng về cội. 

- Con hơn cha, nhà có phúc. 

- Con có mẹ như măng ấp bẹ 

- Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. 

- Con gái là con người ta 
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Con dâu mới thật mẹ cha mua về. 

- Con chẳng chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. 

- Cha sinh không tày mẹ dưỡng. 

- Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn. 

- Dâu dâu rể rể, cũng kể là con 

- Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai. 

- Gái mà chi, trai mà chi 

Sinh ra có nghĩa, có nghì thì hơn. 

- Hùm giữ chẳng ăn thịt con. 

- Một mẹ nuôi được mười con 

Mười con không nuôi được một mẹ. 

- Tu đâu cho bằng tu nhà, 

Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu. 

- Trẻ cậy cha, già cậy con 

- Uốn cây từ thuở còn non, 

Dậy con từ thuở con còn ngây thơ. 

- Ép dầu ép mỡ 

Ai nỡ ép duyên. 

b) Quan hệ giữa vợ và chồng 

- Râu tôm nấu với ruột bầu 

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. 

- Của chồng, công vợ 

- Chồng giận thì vợ bớt lời 

Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. 

- Chồng em áo rách em thương 

Chồng người áo gấm, xông hương mặc người. 

- Chồng còng lấy vợ cũng còng 

Nằm phản thì trật, nằm nong thì vừa. 

- Chồng như đó, vợ như hom 

- Cờ bạc là bác thằng bần 

Cửa nhà tan nát, vợ con chia lìa. 
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- Ớt nào ớt chẳng cay,  

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. 

- Thuyền theo lái, gái theo chồng. 

- Đạo vợ, nghĩa chồng 

- Đốn cây ai nỡ đứt chồi 

Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương. 

- Gái có công chồng chẳng phụ 

- Hai tay bưng đọi chè tàu 

Vừa đôi thì lấy, ham giàu làm chi. 

- Ta về ta tắm ao ta 

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 

- Tay nâng chén muối đĩa gừng, 

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. 

- Thương nhau bất luận giàu nghèo 

Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam. 

- Thuận vợ, thuận chồng tát bể Đông cũng cạn. 

- Xấu chàng hổ ai. 

c) Quan hệ giữa anh, chị, em trong gia đình 

- Anh em nào phải người xa 

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân 

- Anh em như thể tay chân 

Anh em hòa thuận song thân vui vầy. 

- Anh em ăn ở thuận hòa 

Chớ điều chếch lệch người ta chê cười. 

- Anh em hiền thậm là hiền 

Đừng một đồng tiền mà đấm đá nhau. 

- Cắt dây bầu dây bí, 

Chẳng ai cắt dây chị dây em 

- Chị ngã em nâng. 

- Em thuận, anh hòa là nhà có phúc 

- Khôn ngoan đá đáp người ngoài, 
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Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 

- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ 

d) Quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình 

- Trong ấm, ngoài êm 

- Kính trên, nhường dưới 

- Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 

- Trên thuận, dưới hòa. 

- Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì 

- Lọt sàng xuống nia. 

2. Ca dao, tục ngữ về quan hệ xóm giềng, xã hội 

- Ăn cây nào, rào cây ấy 

- Kính lão, đắc thọ 

- Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

- Bán anh em xa mua láng giếng gần. 

- Cái sảy nảy cái ung 

- Cả giận mất khôn. 

- Đói cho sạch, rách cho thơm. 

- Không tham của người. 

- Lạt mềm buộc chặt 

Già néo đứt dây. 

- Lời nói chẳng mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

- Một điều nhịn, chín điều lành. 

- Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao. 

- Mình vì mọi người, mọi người vì mình 

- Nói lời phải giữ lấy lời 

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay. 

- Nhặt được của rơi, trả người bị mất. 

- Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
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Người trong một nước thì thương nhau cùng. 

- Ở hiền thì lại gặp lành 

Những người nhân đức trời dành phúc cho. 

- Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. 

- Tối lửa tắt đèn có nhau. 

- Thương người như thể thương thân. 

- Trai thời trung hiếu làm đầu 

Gái thời tiết hạnh là câu sửa mình. 

- Xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau. 
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PHẦN THỨ BA 

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT  

LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC HÒA GIẢI 

 

LĨNH VỰC DÂN SỰ 

Tình huống 1: A mua xe đạp của B trị giá 800.000 đồng mà không biết 

đây là xe B ăn trộm của C. Sau 06 tháng, C phát hiện chiếc xe đạp A đang 

sử dụng là của mình nên đòi lại. A không đồng ý trả lại. Xin hỏi, trong 

trường hợp này, quyền lợi của các bên được giải quyết như thế nào? 

Trả  lờ i: 

Khoản 1 Điều 166 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:  

“Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản 

từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có 

căn cứ pháp luật”.  

Khoản 1 Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

“Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn 

cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài 

sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản 

thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 236 của Bộ luật này”. 

Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: " Người chiếm hữu, người được 

lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai 

trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở 

thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp 

Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác". 

Như vậy, A mua xe đạp của B với giá 800.000 đồng mà không biết đây là xe 

B ăn trộm của C nên A là người chiếm hữu ngay tình. Thời gian A sử dụng xe đạp 

công khai, liên tục là 06 tháng nên không thể trở thành chủ sở hữu của chiếc xe 

đạp.  

Điều 167 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, chủ sở hữu có quyền đòi lại động 

sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong 

trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp 

đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp 

hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản 

nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý 

chí của chủ sở hữu.. 

Điều 582 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, trường hợp người chiếm hữu, 

người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật đã giao tài sản cho người 

thứ ba thì khi bị chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản yêu cầu hoàn 
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trả, người thứ ba có nghĩa vụ hoàn trả tài sản đó, trừ trường hợp Bộ luật này có 

quy định khác; nếu tài sản đó đã được trả bằng tiền hoặc có đền bù thì người thứ 

ba có quyền yêu cầu người đã giao tài sản cho mình bồi thường thiệt hại 

Điều 583 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác 

đối với tài sản, người bị thiệt hại được hoàn trả tài sản thì phải thanh toán chi phí 

cần thiết mà người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản 

mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng 

giá trị của tài sản.. 

Do đó, C có quyền đòi lại A xe đạp và phải thanh toán những chi phí cần thiết 

mà A đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng giá trị của tài sản (nếu có); A có quyền yêu 

cầu B bồi thường thiệt hại - trả lại 800.000 đồng và yêu cầu C thanh toán những chi 

phí cần thiết mà A đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng giá trị của tài sản (nếu có). 

Tình huống 2: Nhà ông S và nhà bà Y liền kề nhau, ranh giới giữa 

khoảng sân của hai nhà là một hàng rào. Ông S xây lại nhà và có bàn với bà 

Y là mỗi gia đình bớt một ít đất để xây tường rào chung, nhưng bà Y không 

đồng ý. Theo bà Y, ông S muốn xây tường rào thì cứ xây trên phần đất nhà 

mình chứ không được lấn sang đất nhà bà. Ông S lại cho rằng vì lợi ích 

chung nên ông vẫn xây ở đúng vị trí của hàng rào râm bụt cũ. 

Xin hỏi Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Khoản 1 và khoản 2 Điều 176 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau: 

“1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, 

xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. 

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc 

dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc 

giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung 

của các chủ thể đó. 

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và 

được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở 

hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính 

đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải 

dỡ bỏ”. 

Đối chiếu quy định trên, nếu ông S và bà Y không thoả thuận được với 

nhau về vị trí xây tường làm mốc giới ngăn cách giữa hai nhà, thì ông S chỉ 

được xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.  

Tình huống 3: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình và chị Lê Thị An (đều 

là người Việt Nam), sinh được một bé gái vào ngày 20/9/2017. Anh Bình, chị 
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An rất mê xem phim Hàn Quốc nên muốn đặt tên cho con theo tiếng Hàn 

Quốc, vợ chồng thống nhất sẽ đặt tên cho con là Lê Nguyễn Seoul. 

Xin hỏi theo quy định của pháp luật, cháu bé có thể mang họ của chị 

An hay không? Việc anh Bình, chị An đặt tên khai sinh cho con là Seoul  có 

được hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định 

về quyền có họ, tên như sau: 

1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của 

một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. 

2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo 

thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định 

theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác 

định theo họ của mẹ đẻ. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được 

nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ 

của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc 

mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa 

được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người 

đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu 

đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi 

dưỡng. 

Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong Bộ luật này là cha, mẹ được xác định 

dựa trên sự kiện sinh đẻ; người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc 

mang thai hộ theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

Việc anh Bình và chị An đặt tên khai sinh cho con là Seuol là không được 

vì theo khoản 3, 4, 5 Điều 26 Bộ luật Dân sự thì: 

Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 

quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. 

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác 

của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Cá 

nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình. Việc sử 

dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của người khác. 

Tình huống 4: Nhà của ông A và nhà của ông B (nhà bên cạnh) đều là 

nhà cấp 4 và đều đang ở trạng thái có thể sử dụng bình thường nhưng do A 

phá dỡ nhà cũ để xây nhà mới nên đến nay mặc dù nhà của A chưa kịp 
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hoàn thiện nhưng nhà của B đã có hiện tượng tuờng bị nứt ngang và có 

nguy cơ bị sập. Ông B yêu cầu ông A ngừng thi công vì nếu tiếp tục xây sẽ 

gây ra thiệt hại, nhưng ông A chỉ hỗ trợ cho ông B một khoản tiền rồi lại 

tiếp tục xây vì cho rằng ông đã được cấp phép xây dựng bốn tầng nên ông 

có quyền xây dựng.  

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? 

Trả lời: 

Điều 174 Bộ luật Dân sự năm 2015 về nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng 

qui định:  

Khi xây dựng công trình, chủsở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản 

phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt 

quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật vềxây dựng quy định và không được xâm 

phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với 

tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh. 

Đối chiếu với quy định nêu trên, thì ông A là chủ sở hữu công trình phải 

cho ngừng ngay việc xây dựng theo yêu cầu của B. Việc ông A xây dựng đã làm 

lún, nứt nhà ông B nên ông A phải bồi thường thiệt hại. Như vậy, việc ông A 

cho rằng ông được cấp phép xây dựng bốn tầng nên ông có quyền xây tiếp là 

không đúng với quy định của pháp luật hiện hành. 

Tình huống 5: Chị Nguyễn Thị X thường xuyên cho Facebook, ngày 

nào cũng chụp hình đăng lên để kiếm like và comment. Ngày 20/9/2019, chị 

X lấy điện thoại chụp hình bạn là chị K. Sau khi chụp, chị X liền đăng lên 

Facebook và rất nhiều bạn học nhảy vào bình luận, nhiều bình luận mang 

tính chỉ trích đã làm cho chị K cảm thấy khó chịu. Chị K đã yêu cầu X gỡ 

bức ảnh trên Facebook xuống, nhưng X không gỡ. 

Xin hỏi việc chị X chụp hình chị K và đăng lên Facebook là đúng hay 

sai? Vì sao?   

Trả lời:  

Việc chị X chụp hình chị K và đăng lên Facebook khi chưa được sự đồng ý 

của chị K là sai, vì theo quy định tại  Khoản 1, 2 Điều 32 Bộ luật Dân sự năm  

2015 về quyền của cá nhân đối với hình ảnh thì: 

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. 

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. 

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả 

thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý 

của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: 

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; 
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b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, 

hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công 

cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có 

hình ảnh. 

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có 

hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình 

ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của 

pháp luật. 

Tình huống 6: Ngày 15/4/2020, trên đường đi học, Phan Văn H nhặt 

được chiếc ví trong ví có 10 triệu đồng và một số giấy tờ nhưng không thể 

hiện thông tin chủ nhân chiếc ví. 

Xin hỏi trong trường hợp này H sẽ phải làm như thế nào và số tiền này 

sẽ thuộc về ai? 

Trả lời 

Điều 230 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc xác lập quyền sở hữu đối 

với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên như sau: 

1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được 

địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản 

cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải 

thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi 

gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. 

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông 

báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. 

2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác 

đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không 

đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau: 

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 

mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác 

lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người 

nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy 

định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước 

quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước; 

b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử 

– văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà 

nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định 

của pháp luật. 
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Như vậy trong trường hợp này H phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND 

cấp xã hoặc công an xã nơi gần nhất để thông báo cho chủ sở hữu biết nhận lại. 

Sau 1 năm kể từ ngày thông báo mà không có người tới nhận thì số tiền đó sẽ 

thuộc về H. 

Tình huống 7:   Anh Nguyễn Văn T tới nhà anh B chơi. Hôm đó nhà B 

tổ chức nhậu cuối tuần nên mời T ở lại nhậu cùng. Do tửu lượng yếu nên T 

chỉ xin phép uống 5 lon bia rồi đi về, tuy nhiên anh B không cho về và ép B 

uống 10 lon. Nghe anh B nói vậy, T ngồi lại uống thêm 5 lon nữa sau đó ra 

về. Trên đường đi do quá say không làm chủ tốc độ, T đã gây tai nạn đâm 

vào chị C gây hỏng xe và điều trị tiền thuốc hết 5 triệu đồng. Chị C yêu cầu 

T bồi thường nhưng T không đồng ý và cho rằng, trách nhiệm bồi thường 

thuộc về anh B, vì anh B ép T uống chứ T không tự nguyện uống nên anh B 

cũng phải có trách nhiệm bồi thường cùng với T. 

Xin hỏi trong trường hợp này T hay anh B phải bồi thường thiệt hại 

cho chị C. 

Trả lời: 

Theo Điều 596 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại 

do người dùng chất kích thích gây ra, thì: 

1. Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình 

trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác 

thì phải bồi thường. 

2. Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người 

khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi mà gây thiệt 

hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. 

Trong tình huống này mặc dù anh B có dùng lời nói để ép T uống nhưng 

việc uống bia của T là tự nguyện, T có thể từ chối bằng nhiều cách. Như vậy 

việc bồi thường cho chị C là trách nhiệm của T chứ không phải của anh B 

Tình huống 8: Ông H đào giếng sát chân tường nhà ông A. Ông A cho 

rằng ông H làm như vậy thì nhà ông sẽ bị hỏng. Nhưng ông H cho rằng đất 

thuộc quyền sử dụng của ông thì ông có quyền sử dụng theo mục đích riêng 

của mình.  

Xin hỏi vỏi việc làm của ông H có bảo đảm đúng với quy định về an 

toàn đối với công trình xây dựng liền kề hay không? 

Trả lời:  

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 177 Bộ luật Dân sự năm 2015, 

khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công 

trình phải đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng 

quy định. 
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Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa chất độc hại và các công trình 

khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì chủ sở hữu tài 

sản đó phải xây cách mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm 

vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản khác. 

Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung 

quanh quy định này thì chủ sở hữu cây cối, công trình phải bồi thường. 

Đối chiếu với quy định trên, việc ông H cho rằng đất thuộc quyền sử dụng 

của ông thì ông có quyền sử dụng theo mục đích riêng của mình là không phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bởi vì, chủ sở hữu công trình xây 

dựng phải có nghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng liền kề. 

Tình huống 9:  Trong cơn bão số 6, tháng 7/2019, có một con bò chửa 

gần đẻ đi lạc tới gia đình anh A. Anh A đã báo chính quyền địa phương và 

thông báo công khai nhưng không ai đến nhận. Anh A chăm sóc con bò rất 

cẩn thận và bò đã đẻ ra nghé con. Đến ngày 01/11/2019, ông B tới nhà anh 

A nhận bò nhưng anh A chỉ cho nhận con bò mẹ còn con bò con thì không 

cho vì cho rằng lúc con bò đi lạc chỉ có 1 con và khi ông B mất bò cũng chỉ 

mất 1 còn. 

Xin hỏi trong trường hợp này con nghé thuộc về ai?  

Trả lời: 

Điều 231 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc xác lập quyền sở hữu đối 

với gia súc bị thất lạc như sau: 

1. Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết 

mà nhận lại. Sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối 

với gia súc thả rông theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số gia súc 

được sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia súc. 

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh 

toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc. Trong 

thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được 

gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị số gia súc sinh 

ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc. 

Trong trường hợp này ông B sẽ được nhận lại con bò, phải thanh toán tiền 

công nuôi dưỡng và các chi phí khác cho anh A. Bên cạnh đó, anh A chỉ được 

được hưởng 50% giá trị của con nghé. 

Tình huống 10: Nhà ông H liền kề với nhà ông M. Trên phần đất giáp 

ranh giữa hai nhà, ông M có trồng 01 cây nhãn. Theo thời gian, cây phát 

triển, nhiều cành ngả sang phần đất nhà ông H. Lá cây rụng nhiều tích tụ 

làm hỏng mái ngói nhà ông H. Hơn nữa, một cây còn bị nghiêng có nguy cơ 

đe dọa đổ sập vào nhà ông H. Đã nhiều lần ông H sang thương lượng với 
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ông M về việc chặt cây nhãn bị nghiêng và các cành vươn sang đất nhà ông 

H nhưng ông M không đồng ý.  

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Dân sự quy định về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới 

giữa các bất động sản như sau: Người sử dụng đất được sửdụng không gian và 

lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định 

của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người 

khác. 

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn 

viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu 

rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, 

trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 177 Bộ luật dân sự năm 2015, trường hợp 

cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và 

xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt 

cây, sửa chữa hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu 

bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; nếu không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề 

và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, 

phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng 

chịu. 

Đối chiếu với quy định trên cho thấy, yêu cầu của ông H là chính đáng, nếu 

ông M không tự nguyện chặt cây có nguy cơ đổ xuống nhà ông H thì ông H có 

quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền chặt cây, chi phí chặt cây do 

ông M chịu. 

Tình huống 11:  Chị M có vay của chị H số tiền là 50 triệu đồng và 

được chị H cho vay không lấy lãi. Chị H có yêu cầu chị M trong 01 năm 

phải hoàn trả lại số tiền này cho chị. Tuy nhiên, sau 01 năm vẫn chưa thấy 

chị M đến trả tiền, chị H liền đến nhà chị M đòi tiền nhưng chị M lấy lý do 

khi đến hạn không thấy chị H đến lấy tiền nên đã dùng số tiền trả nợ vào 

việc khác nên chưa có để trả.  

Xin hỏi lý do của chị M trong tình huống trên có phù hợp không? 

Trả lời:  

Khoản 1 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định bên vay tài sản là 

tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn, nếu là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số 

lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Như vậy việc chị M không trả tiền cho chị H khi đến hạn đã vi phạm nghĩa 

vụ trả nợ của bên vay. Chị M lấy lý do khi đến hạn mà không thấy chị H đến nhà 
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chị M để lấy tiền làm lý do trốn tránh trách nhiệm vì khoản 3 Điều 466 Bộ luật 

Dân sự năm 2015 quy định địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của 

bên cho vay, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp này, 

khi đến hạn trả nợ chị M phải mang toàn bộ số tiền 50 triệu đồng đến nhà chị H 

để trả nợ. Đối với việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ của chị M, chị H còn có quyền 

yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới 

hạn (20% năm) trên số tiền 50 triệu đồng mà chị M chậm trả. 

Tình huống 12: Ông K sinh năm 1945, sống một mình vì không có vợ 

con. Ông bị tai nạn cụt cả 2 tay, mắt nhìn kém do tuổi cao nhưng vẫn minh 

mẫn. Hiện nay ông K muốn bán căn nhà của mình nhưng bản thân ông 

không thể ký được giấy tờ.  

Xin hỏi trong trường hợp này ông K có thể tự mình xác lập việc mua 

bán nhà hay không? Trường hợp của ông K có được coi là mất năng lực 

hành vi dân sự không? 

Trả lời:  

Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Khi một người do bị bệnh tâm 

thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì 

theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức 

hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành 

vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. 

Như vậy, căn cứ điều luật trên thì ông K chỉ bị hạn chế một số khả năng về 

viết, đọc do mắt mờ và cụt cả 2 tay nhưng còn trí tuệ vẫn minh mẫn, có khả 

năng nhận thức tốt nên không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân 

sự theo quy định. Do vậy ông K có thể toàn quyền thực hiện các giao dịch dân 

sự để định đoạt tài sản của mình. 

Tình huống 13: Năm 1997 do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cha mẹ 

N đã cho N làm con nuôi một gia đình hiếm muộn và N mang họ theo họ 

của cha nuôi là Trần Văn N. Lúc đầu cha mẹ nuôi của N rất tốt nhưng sau 

đó mấy năm tình cảm của cha mẹ nuôi dành cho N nhạt dần, thường xuyên 

chửi mắng khiến N thấy mặc cảm, buồn chán vì thế đôi khi N có những 

hành động không đúng khiến cha mẹ nuôi bực mình.  

Sau nhiều năm tìm kiếm, năm 2018, N đã tìm lại được cha mẹ đẻ của 

mình. Cha mẹ đẻ của N lúc này cũng  rất muốn nhận lại con và thay đổi họ 

tên của con theo họ của cha đẻ nhưng cha mẹ nuôi không đồng ý. 

Xin hỏi trong trường hợp này N có quyền thay đổi lại họ theo họ của 

cha đẻ hay không? 

Trả lời:  

Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định  
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1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

việc thay đổi họ trong trường hợp sauđây: 

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược 

lại; 

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha 

nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi; 

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ 

yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ; 

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi 

xác định cha, mẹ cho con; 

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của 

mình; 

e) Thay đổi họ theo họ của vợ,họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng 

người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họtrước khi thay đổi; 

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ; 

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của 

người đó. 

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa 

vụ dân sự được xác lập theo họ cũ. 

Theo quy định tại Điều 26 Luật Hộ tịch thì quyền thay đổi họ, tên theo quy 

định của Bộ luật Dân sự là quyền thay đổi họ, chữ đệm, tên của cá nhân trong 

nội dung khai sinh đã đăng ký.  

Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 và khoản 3 Điều 13 của Luật Nuôi con 

nuôi, trong trường hợp này vì bố mẹ nuôi của N thường xuyên chửi mắng,  N đã 

thành niên nên N hoặc bố mẹ đẻ của N có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền 

chấm dứt việc nuôi con nuôi.  

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2015, khi N thôi 

không làm con nuôi, N hoặc cha, mẹ đẻ của N có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ tên của N theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ. 

Tình huống 14: Anh A (22 tuổi) kết hôn với chị B (20 tuổi) nhưng không 

có khả năng sinh con. Vào đầu tháng 2/2020 vợ chồng anh A nhận nuôi một 

bé gái 4 tuổi tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở địa phương và quyết 

định thay đổi họ tên của bé sang họ của mình nhưng khi tới cơ quan cơ 

quan có thẩm quyền để làm thủ tục giao nhận cháu bé thì được thông báo 

không được nhận con nuôi vì vợ chồng anh A chưa đủ tuổi. 
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Xin hỏi pháp luật quy định về độ tuổi để được nhận con nuôi là bao 

nhiêu? 

Trả lời: 

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010  quy định điều kiện đối với người nhận 

con nuôi như sau: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; 

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con nuôi; 

d) Có tư cách đạo đức tốt. 

Như vậy, trong trường hợp này nếu anh A 22 tuổi và vợ 20 tuổi thì không 

được nhận bé 3 tuổi làm con nuôi. 

Tình huống 15: Từ ngày nhà ông B mang cái máy xẻ gỗ ra trước cổng 

nhà để cưa xẻ thì khắp ngõ chỗ nào cũng thấy mùn cưa. Nhà bà H ở liền kề 

nhà ông B, không những hàng ngày phải chịu tiếng ồn của máy mà còn phải 

chịu cảnh sân vườn lúc nào cũng phủ đầy bụi gỗ. Nhiều lần bà H yêu cầu 

ông B phải có biện pháp che chắn, nhưng ông B vẫn không làm theo yêu 

cầu của bà H.  

Xin cho biết trong trường hợp này, nghĩa vụ của ông B được pháp luật 

quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 172 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường như sau: Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ 

thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô 

nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện 

pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. 

Trong trường hợp này nếu ông cưa xẻ gỗ thì phải có biện pháp che chắn 

không để mùn cưa, bụi gỗ bay lung tung làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm và 

ảnh hưởng môi trường xung quanh. Nếu ông không thực hiện, gây ô nhiễm môi 

trường quá mức quy định thì có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ  

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 Tình huống 16: A và B mua đất có ký giấy đặt cọc, theo đó A đã đặt 

cọc cho B số tiền 150 triệu đồng, hẹn 30 ngày nữa A chuẩn bị đủ tiền sẽ ra 

văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng đất. Đến hạn A 

mang nốt số tiền còn lại đến nhưng B nói là không bán nữa và trả lại A số 

tiền đã đặt cọc là 150 triệu đồng.  
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Xin hỏi trong trường hợp này A có quyền đòi thêm tiền phạt của B hay 

không?  

Trả lời: 

 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về đặt cọc như sau: 

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia 

(sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc 

vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để 

bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. 

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được 

trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt 

cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên 

nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì 

phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài 

sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Trong giao dịch bạn trên, A là bên đặt cọc nên A có quyền được mua mảnh 

đất đó, nếu B cố tình phá cọc thì xem như đã vi phạm cam kết về đặt cọc. Theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 351 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì bên có nghĩa vụ mà 

vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền như 

sau: 

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng 

thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung 

của nghĩa vụ. 

Trong trường hợp này, nếu B không bán đất cho A nữa thì ngoài việc B 

phải trả lại cho A tiền 150 triệu đồng đã đặt cọc còn phải trả cho A thêm một 

khoản tiền là 150 triệu đồng nữa, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác 

hoặc A từ chối nhận khoản tiền “phạt cọc”. 

Tình huống 17: Anh C sắm được bộ giàn âm thanh mới, cứ về khuya là 

anh lại mở nhạc. Các hộ liền kề trong khu tập thể đã nhiều lần yêu cầu anh 

C bảo đảm sự yên tĩnh chung, không được làm ảnh hưởng đến mọi người 

xung quanh, nhưng anh C cho rằng việc mở nhạc to hay nhỏ là quyền của 

anh, không liên quan đến các hộ liền kề.  

Xin hỏi hành vi của anh C có phù hợp với quy định của pháp luật 

không? 

Trả lời: 

Điều 173 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ tôn trọng, bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội như sau: Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối 

với tài sản thì chủ thể phải tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không 

được lạm dụng quyền để gây mất trật tự, an toàn xã hội, làm thiệt hại đến lợi ích 

quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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Như vậy, việc anh C thường xuyên mở nhạc to, gây ồn, thiếu ý thức tôn 

trọng cuộc sống của những người hàng xóm là trái với quy định của Bộ luật Dân 

sự năm 2005. Nếu anh C vẫn tiếp tục gây ồn quá mức quy định thì sẽ bị cơ quan 

có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 6 Nghị định số 

167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Tình huống 18: A mồ côi cha mẹ, ở với người cô ruột từ nhỏ nhưng 

không có quyết định nhận nuôi con nuôi. Cô A không lấy chồng và ở vậy 

nuôi A. Khi cô già yếu vợ chồng A phụng dưỡng cô như cha mẹ mình. 

Trong sổ hộ khẩu gia đình chỉ có tên cô cùng vợ chồng A và 3 đứa con của 

A. Khi người cô chết không để lại di chúc. Cha mẹ cô của A đã chết và cô 

của A còn có 3 người em ruột. 

Xin hỏi trong trường hợp này tài sản do người cô để lại vợ chồng A có 

được thừa kế hay không? 

Trả lời: 

Khoản 1a Điều 650 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thừa kế theo pháp 

luật được áp dụng trong trường hợp không có di chúc. 

Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: 

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: 

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ 

nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; 

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là 

ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú 

ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà 

người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người 

chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn 

ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền 

hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

Trong trường hợp này, nếu cô của A chết không để lại di chúc thì tài sản sẽ 

được chia theo pháp luật, 3 người em ruột sẽ là những người thuộc hàng thừa kế 

thứ 2. Chỉ khi không còn ai ở hàng thứ kế thứ nhất và thứ hai thì A mới được 

chia tài sản. 

Tình huống 19: Ông M trồng cây bưởi trong vườn nhà mình, nhưng có 

vài cành bưởi vươn sang phần đất nhà bà Ng. Đến khi thu hoạch bưởi, ông 
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M định sang nhà bà Ng để trẩy quả nhưng bà Ng không đồng ý với lý do 

quả bưởi ở phần đất của ai thì người đó được hưởng.  

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?  

Trả lời:  

Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định ranh giới giữa các 

bất động sản như sau: 

Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng 

đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không 

được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. 

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn 

viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu 

rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, 

trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Như vậy, ông M đã vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng 

ranh giới giữa các bất động sản. Trong trường hợp này, theo quy định của pháp 

luật, ông M muốn thu hoạch bưởi trên cành vươn sang nhà bà Ng thì phải hỏi ý 

kiến bà Ng và được bà Ng đồng ý. Tuy nhiên, hai gia đình nên thoả thuận để 

cùng thụ hưởng phần quả trên những cành bưởi vươn sang đất nhà bà Ng, không 

nên chỉ vì mấy quả bưởi mà làm mất đi tình làng nghĩa xóm. 

Tình huống 20: Anh A đang tiến hành xây dựng nhà ở trên mặt đường 

quốc lộ. Trước kia, dọc đường trước lô đất nhà A có chừa một mương thoát 

nước (do các hộ dân gần đó vét để thoát nước mưa chứ không phải mương, 

cống bê tông do nhà nước làm). Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng vì để 

tiện cho việc thi công nên A đã lấp đoạn mương đó (A dự định khi làm nhà 

xong sẽ chừa cống). Điều này dẫn đến việc ứ đọng nước trong vườn các nhà 

kế bên nên dẫn đến mâu thuẫn. 

Xin hỏi trong trường hợp này A có nghĩa vụ phải chừa cống thoát 

nước trước nhà hay không? Hay đây chỉ là việc làm tự phát của các hộ dân. 

Trả lời : 

Theo Điều 252 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền cấp thoát nước 

qua bất động sản liền kề như sau: 

Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước 

buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy 

qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn 

chặn dòng nước chảy. 

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại 

cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu 

gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao 
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xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua 

thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại. 

Căn cứ quy định trên nếu như việc cấp thoát nước của các hộ, dân xung 

quanh buộc phải qua đất nhà A thì A là chủ sở hữu nhà đất sẽ  phải dành một lối 

cấp thoát nước thích hợp, không được cản trở hay ngăn chặn dòng nước 

chảy. Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; 

nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Nếu việc cấp thoát nước của các hộ dân có thể đi theo hướng khác mà 

không bắt buộc phải đi qua đất nhà A thì anh A hoàn toàn có quyền san lấp cái 

rãnh đó và không cho phép việc cấp thoát nước qua đất nhà mình. 

Tình huống 21: B là con trưởng trong dòng họ và được giao trông coi 

quản lý nhà thờ họ trên mảnh đất 1000m2. Vì cần tiền, B có rao bán một 

phần mảnh đất đó và đã thoả thuận được với người mua về giá cả. Đúng lúc 

hai bên đo đất và chuẩn bị giao nhận tiền, thì anh em trong họ ra can ngăn 

không cho B bán và nói rằng nhà thờ họ thuộc sở hữu chung của dòng họ, 

nếu B muốn bán phải có ý kiến của tất cả mọi người trong họ. 

 Xin cho biết, theo quy định của pháp luật, B có quyền bán một phần 

mảnh đất đó không ? 

Trả lời: 

Đối với đất nhà thờ họ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, thì thuộc 

quyền sử dụng chung của dòng họ. Theo khoản 5 Điều 100 Luật đất đai 2013 

thì, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ 

đường, nhà thờ họ không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất 

xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   

Điều 211 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, sở hữu chung của cộng đồng 

là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo 

và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản 

do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho 

chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục 

đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng. 

 Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản 

chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng 

không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

 Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia. 

Đối chiếu với các quy định trên của pháp luật, thì việc anh B tự ý bán đất 

thuộc sở hữu chung của dòng họ khi chưa được sự đồng ý của anh em trong 

dòng họ là trái với các quy định của pháp luật và việc dòng họ không đồng ý cho 
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anh bán một phần mảnh đất đó là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Tình huống 22: A và vợ đã ly hôn được 4 năm nhưng hiện tại chưa 

tách hộ khẩu do bên vợ không có nơi nhận, cho nhập sổ hộ khẩu. Vợ cũ của 

A đã vay tiền ngân hàng nhiều lần. 

Xin hỏi nếu trường hợp vợ cũ của A không có khả năng trả nợ thì A có 

phải trả không vì A và cô ấy vẫn chung sổ hộ khẩu. 

Trả lời:  

Khoản 1 Điều 288 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

1. Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên 

có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực 

hiện toàn bộ nghĩa vụ. 

Do A và vợ đã ly hôn được 4 năm nên theo quy định của pháp luật, việc A 

có trách nhiệm liên đới chịu trách nhiệm trả nợ cho vợ cũ hay không sẽ phụ 

thuộc vào thời điểm phát sinh khoản nợ, mục đích, tính chất khoản vay theo các 

trường hợp sau đây: 

Trường hợp 1: Khoản nợ của vợ A phát sinh trong thời kỳ hôn nhân,  nếu  

A biết và đồng ý với khoản vay này hoặc vợ A tự vay tiền nhưng nhằm mục 

đích phục vụ sinh hoạt chung của gia đình như chi phí ăn uống, thuê nhà, cho 

con đi học, chi trả viện phí,... thì A có nghĩa vụ cùng trả nợ với vợ cũ theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể: 

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: 

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, 

nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng 

phải chịu trách nhiệm; 

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của gia đình. 

Trường hợp 2: Khoản nợ này có sau khi vợ chồng A ly hôn; hoặc có trong 

thời kỳ hôn nhân nhưng A không biết và không đồng ý với khoản vay này, mục 

đích khoản vay không nhằm phục vụ sinh hoạt chung của gia đình thì A sẽ 

không có nghĩa vụ liên đới trả nợ với khoản vay của vợ cũ. 

Vấn đề hộ khẩu chỉ có  ý nghĩa trong việc xác định nơi cư trú của một 

người. Việc sau khi hai vợ chồng ly hôn nhưng vợ chồng A vẫn còn chung hộ 

khẩu không ảnh hưởng đến tình trạng hôn nhân cũng như nghĩa vụ trả nợ của A 

trong trường hợp này. 

Tình huống 23: Nhà bà K và bà H ở sát nhau. Hai nhà thoả thuận xây 

một bức tường rào chung. Bà K nhận lo toàn bộ gạch để xây tường, bà H 
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nhận mua cát, xi măng. Vài năm sau, do có mâu thuẫn, xích mích giữa hai 

nhà, bà K tự ý cho con trai phá bức tường để lấy lại gạch.  

Xin hỏi việc bà K làm như vậy có đúng không? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 226 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc xác lập quyền 

sở hữu trong trường hợp trộn lẫn như sau: Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở 

hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau tạo thành vật mới không chia được thì vật 

mới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể từ thời điểm trộn 

lẫn. 

Đối chiếu với quy định nêu trên, về nguyên tắc, trước khi phá bức tường, 

bà K phải trao đổi, bàn bạc với bà H vì bức tường đã thuộc sở hữu chung của hai 

nhà kể từ thời điểm nó được xây lên, việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được 

thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của 

pháp luật (Điều 218 Bộ luật Dân sự năm 2015). Do đó, việc bà K tự ý phá bức 

tường để lấy gạch là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Tình huống 24: Năm 1987 ông A bán cho bà B một mảnh đất trên đó 

có 01 ngôi nhà cấp 4 nhưng không làm giấy tờ gì cả. Đến năm 1996 thì nhà 

nước đã cấp bìa đỏ bà B. Nay ông A lại làm đơn kiện muốn lấy lại mảnh đất 

của bà B đang sử dụng và nói rằng ngày xưa bán nhà chứ không bán đất, sổ 

sách địa chính vẫn còn tên ông A.  

Xin hỏi trường hợp này được giải quyết như thế nào? 

Trả lời: 

Năm 1987, ông A có bán lại cho bà B đất và không lập hợp đồng mua bán, 

do đó, bà B cần chứng minh về việc thực tế có thỏa thuận mua bán đất và đã 

giao đầy đủ số tiền như theo thỏa thuận để làm căn cứ xác minh có tồn tại giao 

dịch chuyển nhượng đất đai giữa ông A và bà B. 

Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì 

vô hiệu, trừ trường hợp sau đây: 

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản 

nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực 

hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên 

hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. 

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định 

bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít 

nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các 

bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường 

hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực. 
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Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì giao dịch mua bán đất đai 

của ông A và bà B không đảm bảo về mặt hình thức do không lập thành văn bản 

và không công chứng, chứng thực nhưng do bà B đã thực hiện nghĩa vụ trả toàn 

bộ số tiền cho việc mua bán và đã nhận nhà, sinh sống trên đó cũng như đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, việc mua bán nhà đất của ông A 

và bà B có thể vẫn được công nhận hiệu lực do đã thực hiện được quá 2/3 nghĩa 

vụ trong giao dịch. 

Tình huống 25: Trên đường đi làm về, ông A phát hiện thấy một hộp 

giấy khi mở ra bên trong có 01 điện thoại Iphone. Ông A đã mang về nhà 

cho con trai dùng. Sau đó một tháng, ông N có đến nhà ông A xin lại chiếc 

điện thoại vì làm rơi. Tuy nhiên, ông A nói đã cho con trai điện thoại để 

dùng nên muốn trả ông N bằng tiền. Ông N không đồng ý.  

Xin hỏi quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp này được giải 

quyết như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 230 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc xác lập quyền sở hữu đối 

với người khác đánh rơi, bỏ quên như sau: 

1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được 

địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản 

cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải 

thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi 

gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. 

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông 

báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. 

2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác 

đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không 

đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau: 

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 

mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác 

lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người 

nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy 

định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước 

quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước; 

b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - 

văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; 

người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp 

luật. 
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Như vậy, việc ông A không thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết 

mà nhận lại là vi phạm pháp luật. Ông A là người chiếm hữu, sử dụng tài sản 

không có căn cứ pháp luật. 

Khoản 1 Điều 166 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:  

“Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản 

từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có 

căn cứ pháp luật”.  

Khoản 1 Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Người chiếm hữu, 

người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải 

hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không 

tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật 

này. 

Như vậy, ông A có nghĩa vụ hoàn trả cho ông N chiếc điện thoại. Trong 

trường hợp, ông A muốn hoàn trả bằng tiền thì phải thỏa thuận với ông N và 

được ông N đồng ý. 

Tình huống 26: Bà A có thư nhưng lại đi trông cháu ở thành phố 

không có nhà. Nhân viên bưu điện nhờ bà B hàng xóm cầm hộ. Vì là chị em 

họ, bà B thấy bà A lâu không về nhà nên mở thư ra xem. 

Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì bà B có được mở thư của bà A  

hay không? 

Trả lời: 

Điều 38 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định quyền về đời sống riêng tư, bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình như sau: 

1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm 

và được pháp luật bảo vệ. 

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời 

sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, 

sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành 

viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao 

đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. 

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu 

điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được 

thực hiện trong trường hợp luật quy định. 



120 

 

4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng 

tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá 

trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Như vậy việc bà B tự ý bóc thư của bà A trong trường hợp này là không 

đúng với quy định của pháp luật. 

Tình huống 27: Nhà ông B và nhà ông T thầu hai đầm ở sát nhau để 

nuôi cá. Sau một trận mưa rào, cá từ đầm nhà ông B tràn sang đầm nhà 

ông T. Ngay sau đó, ông T bắt cá trong đầm nhà mình để đem bán. Ông B 

sau khi biết chuyện đã yêu cầu ông T phải trả lại cá cho nhà ông.  

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Điều 233 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định xác lập quyền sở hữu đối với 

vật nuôi dưới nước như sau: 

Khi vật nuôi dưới nước của một người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, hồ 

của người khác thì thuộc sở hữu của người có ruộng, ao, hồ đó. Trường hợp vật 

nuôi dưới nước có dấu hiệu riêng biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc 

sở hữu của mình thì người có ruộng, ao, hồ đó phải thông báo công khai để chủ 

sở hữu biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà 

không có người đến nhận thì quyền sở hữu vật nuôi dưới nước đó thuộc về 

người có ruộng, ao, hồ.  

Trong trường hợp này, ông B có quyền yêu cầu ông T trả lại số cá tràn sang 

đầm nhà ông T nếu cá nhà ông có dấu hiệu khác biệt, không giống với cá được 

nuôi ở đầm nhà ông T (căn cứ vào giống cá, thời kỳ phát triển của cá…).  

Tình huống 28: Anh T bị mắc bệnh tim bẩm sinh, biết mình không thể 

sống lâu được nữa anh T có nguyện vọng sau khi chết sẽ hiến tim và gan 

của mình cho y học để cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn.  

Xin hỏi theo quy định của pháp luật, anh T có thể thực hiện được 

nguyện vọng của mình hay không? 

Trả lời: 

Điều 35 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền hiến, nhận mô, bộ phận 

cơ thể người và hiến, lấy xác như sau: 

1. Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc 

hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh 

cho người khác hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học 

khác. 

2. Cá nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh 

cho mình. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên 
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cứu khoa học có quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử 

nghiệm y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác. 

3. Việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người, hiến, lấy xác phải tuân thủ theo 

các điều kiện và được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật hiến, lấy, 

ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và luật khác có liên quan. 

Như vậy trong trường hợp này anh T toàn có thể thực hiện quyền hiến tim 

và gan của mình sau khi chết. 

Tình huống 29: Nhà ông H ở phía trong, nhà ông S ở phía ngoài. Theo 

thỏa thuận ông S dành cho ông H một lối đi ra đến đường công cộng và ông 

H đã thanh toán cho ông S một khoản tiền. Nhưng khi ông S bán ngôi nhà 

của mình cho anh K thì anh K lại không đồng ý cho ông H sử dụng lối đi đó 

nữa.  

Xin hỏi trong trường hợp này anh K có được quyền làm như vậy 

không? 

 Trả lời: 

Điều 245 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định qyền đối với bất động sản liền 

kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu 

hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc 

quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).  

Điều 247 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền đối với bất động sản 

liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao khi bất 

động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

 Việc chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu tài sản cho người khác không phải 

là căn cứ để chấm dứt các quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định tại 

Điều 256 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Đối chiếu với các quy định trên, việc ông S bán nhà cho anh K không làm 

chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề của ông H. Việc làm của 

anh K vi phạm quy định của pháp luật hiện hành. 

Tình huống 30:  Sau một vụ tai nạn giao thông anh A (25 tuổi) rơi vào 

tình trạng lúc nhớ, lúc quên và có những biểu hiện thiếu minh mẫn, tỉnh táo 

trong nhận thức và điều khiển hành vi. Có những thời điểm anh đã bán 

chiếc xe máy cho một người lạ với giá rẻ bằng 1/3 so với giá trị thực của tài 

sản hoặc tặng đồng hồ, laptop cho những người mới gặp lần đầu. 

Xin hỏi trong trường hợp này bố mẹ anh có thể gửi đơn đến Tòa án 

nhân dân huyện nơi gia đình anh A cư trú để yêu cầu tuyên bố anh A có 

khó khăn trong nhận thức không? 

Trả lời: 
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Theo quy định của Điều 23 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì anh A có thể bị 

Tòa án tuyên bố là cá nhân có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi nếu 

có đơn yêu cầu của bố mẹ anh A và có kết luận của Tổ chức giám định pháp y 

tâm thần. Trong quyết định của Tòa án cần chỉ định người đại diện theo pháp 

luật cho anh A. Nếu bố mẹ anh A đã già yếu, không có thu nhập, không biết 

chữ, tai nghe không rõ và mắt đã mờ thì sẽ không đủ điều kiện để làm người đại 

diện cho anh A. Nếu anh A có người thân khác như anh, chị, em ruột, cô dì chú 

bác cậu ruột mà có khả năng bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho anh A thì có thể chọn 

là người đại diện theo pháp luật cho anh A. Người cụ thể nào là đại diện theo 

pháp luật cho anh A thì sẽ do Tòa án chỉ định. Khi Tòa án đã tuyên bố anh A có 

khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi thì mọi giao dịch tặng cho tài sản 

của anh A cho người khác đều vô hiệu và các giao dịch khác liên quan đến tài 

sản của anh A đều phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Trường 

hợp sau này anh A đã khỏi hẳn những triệu chứng trên, minh mẫn sáng suốt trở 

lại và có kết luận của cơ quan giám định pháp y tâm thần, có đơn gửi đến Tòa án 

thì Tòa sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định anh A có khó khăn trong nhận thức 

và làm chủ hành vi. Khi đó, anh A lại trở thành là người có năng lực hành vi dân 

sự đầy đủ, độc lập và tự chịu trách nhiệm về các giao dịch dân sự mà mình đã 

xác lập thực hiện. 

Tình huống 31: Nhà bà V và nhà ông T sát cạnh nhau. Khi sửa nhà, bà 

V làm thêm mái tôn che mưa nhưng lại không làm đường ống thoát nước. 

Mỗi khi trời mưa nước từ mái tôn nhà bà V lại chảy sang mái nhà ông T và 

thấm xuống các phòng bên dưới. Khi ông T yêu cầu bà V phải làm đường 

ống thoát nước thì bà V lại cho rằng việc nhà ông T bị thấm là do xử lý 

chống thấm trần nhà không tốt, việc này không liên quan đến bà.  

Xin hỏi pháp luật quy định như trường hợp thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Trước khi bà V sửa nhà, mái nhà ông T không bị thấm. Vì vậy, nguyên 

nhân việc nhà ông T bị thấm khi trời mưa là do nước mưa chảy từ mái tôn nhà 

bà V sang. Ông T đề nghị bà V là đường ống thoát nước mưa là hoàn toàn chính 

đáng. 

Việc bà V không làm đường ống thoát nước mưa, để nước chảy sang trần 

nhà ông T là không phù hợp với quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc 

thoát nước mưa. 

Theo quy định tại Điều 250 Bộ luật dân sự năm 2015 về nghĩa vụ của chủ 

sở hữu trong việc thoát nước mưa thì chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác 

phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng 

của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền 

kề. 

Tình huống 32: Bố mẹ mất sớm nên để lại cho A căn nhà 4 tầng. Đã 

nhiều năm nay A nghiện ma túy, do không có tiền để hút chích nên tài sản 
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trong gia đình lần lượt bị A mang đi bán, nay A lại đe dọa bán cả căn nhà 

của gia đình.  

Xin hỏi trong trường hợp này C có bị coi là người bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự để không thể bán tài sản của gia đình không? 

Trả lời: 

Điều 24 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hạn chế năng lực hành vi 

dân sự như sau: 

1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán 

tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc 

của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này 

là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hành chế 

năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện. 

2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người 

bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người 

đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày 

hoặc luật liên quan có quy định khác. 

Như vậy, trong trường hợp này, do A nghiện ma túy nên gia đình (vợ, con 

A) cần yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố A bị hạn chế năng lực hành vi dân 

sự. Trên cơ sở đó, A sẽ không thể tự mình thực hiện việc mua bán căn nhà là tài 

sản có giá trị của gia đình.  

Tình huống 33: Ông Q chết để lại một mảnh đất có diện tích 200m2 

cho hai con trai là T và H. T do đam mê cờ bạc nên đã bán hết tài sản riêng 

của mình. Gần đây, một người muốn mua lại mảnh đất nói trên để mở công 

ty với giá cao nên T vận động H đồng ý bán đất rồi chia tiền nhưng H  

không đồng ý. Thấy vậy, T lừa lúc H say rượu để ký vào bản hợp đồng bán 

mảnh đất cha để lại. 

Xin hỏi trong trường hợp này, giao dịch dân sự trên có hiệu lực 

không? 

Trả lời: 

Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015, giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với 

giao dịch dân sự được xác lập; 

Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội. 

Đồng thời, theo quy định tại Điều 128 về giao dịch dân sự vô hiệu thì: 
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Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng 

thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền yêu 

cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. 

Trong trường hợp này T đã lợi dụng lúc H say rượu để H ký hợp đồng bán 

mảnh đất do cha để lại cho 2 anh em. Đối chiếu với các quy định trên, giao dịch 

dân sự được xác lập vào đúng thời điểm H không nhận thức và làm chủ được 

hành vi của mình. H có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đó là vô hiệu. 

Tình huống 34: Khi sinh con do bố em đi làm xa không quan tâm đến 

vợ con A buồn chán đặt tên con là Hận và cho mang họ của mẹ. Khi đi học, 

do bị bạn bè trêu chọc nên nhiều lần Hận về xin mẹ được đặt tên khác. Lúc 

này bố em cũng đã trở về nhận lỗi và đoàn tụ gia đình, nên bố mẹ Hận cũng 

muốn đổi họ của em từ họ của mẹ sang họ của bố và đổi tên khác. 

 Xin hỏi trong trường hợp này Hận có được thay đổi họ, tên không? 

Pháp luật dân sự quy định về vấn đề này như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 27 Bộ luật Dân sự quy định quyền thay đổi họ như sau: 

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược 

lại; 

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha 

nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi; 

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ 

yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ; 

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi 

xác định cha, mẹ cho con; 

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của 

mình; 

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng 

người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi; 

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ; 

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của 

người đó. 

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa 

vụ dân sự được xác lập theo họ cũ. 
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Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: 

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

việc thay đổi tên của mình trong các trường hợp sau: 

- Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm 

lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của 

người đó; 

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi 

hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ 

đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; 

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho 

con; 

- Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại; 

- Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của 

mình; 

- Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính; 

- Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 

Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý 

của người đó. 

Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, 

nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ. 

Như vậy trọng trường hợp này Hận hoàn toàn có quyền được thay đổi họ, 

tên. 

Tình huống 35: Thấy được tiềm năng của các loại hình kinh doanh 

trên bờ biển, lại có lợi thế nhà tiếp giáp và quay ra hướng biển, gia đình 

ông A đã chiếm dụng khoảng không gian trước nhà để kinh doanh, thu phí 

khách du lịch. Khi chính quyền đến xử lý thì ông A cho rằng đây là tài sản 

sở hữu toàn dân nên ông có toàn quyền sử dụng.  

Xin hỏi trong tình huống trên, quan điểm của ông A có phù hợp với 

quy định pháp luật không? 

Trả lời: 

Điều 197 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tài sản thuộc sở hữu toàn dân 

như sau: 

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, 

vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản 

lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và 

thống nhất quản lý. 

Theo quy định trên thì khoảng không gian bờ biển trước nhà ông A thuộc 

sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không 

thể coi là tài sản riêng của bất kỳ cá nhân nào. Vì vậy, ông A không có quyền tự 
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ý sử dụng khoảng không gian bờ biển trước nhà phục vụ việc kinh doanh của gia 

đình, trừ trường hợp ông làm dự án đăng ký thuê sử dụng đất có thời hạn và 

được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Tình huống 36: Trong khi đào móng xây nhà, gia đình ông A đào được 

một chiếc hòm gỗ, bên trong có đựng một chiếc lư đồng, bát đĩa, một số đồ 

thờ cúng khác bằng đồng đen. Khi phát hiện ra các đồ vật trên, ông A 

không đến Ủy ban nhân dân xã khai báo mà đem giấu các đồ vật đó trong 

nhà. Tuy nhiên, ông M, trưởng thôn đã biết việc gia đình ông A đào được 

chiếc các đồ vật trên nên đến khuyên nhủ, động viên gia đình ông nên báo 

chính quyền để có hướng giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật 

nhưng ông A không đồng ý.  

Xin hỏi hành vi không khai báo với chính quyền của ông A có vi phạm 

pháp luật không? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 229 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định, người phát hiện tài 

sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ 

sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ theo quy định trên của pháp luật, khi phát hiện chiếc hòm với các 

đồ vật bên trong, ông A có trách nhiệm thông báo kịp thời và giao nộp toàn bộ 

số đồ vật được tìm thấy cho Ủy ban nhân dân xã hoặc công an xã.   

Trường hợp những đồ vật mà ông A phát hiện được xác định những di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia mà ông A lại cố tình không thông báo, không giao nộp 

thì có thể bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 

158/2013/NĐ-CP, cụ thể: 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không tự 

giác khai báo, cố tình chiếm đoạt di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện. 

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm. 

Tình huống 37: Trên đường làm về ông B phát hiện thấy có một chiếc 

túi xách rơi bên đường. Ông mở ra thấy có hơn 30 triệu tiền mặt và một số 

giấy tờ mang tên anh Hoàng văn T tuy nhiên lại không rõ địa chỉ cư trú 

của T.  

Xin hỏi trong trường hợp này, ông B phải làm gì? Pháp luật quy đinh 

về việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ 

quên như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 230 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc xác lập quyền sở hữu 

đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên như sau: 
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1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được 

địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản 

cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải 

thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi 

gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. 

Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông 

báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. 

2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác 

đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không 

đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau: 

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 

mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác 

lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người 

nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy 

định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước 

quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước; 

b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch 

sử - văn hoá theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà 

nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy 

định của pháp luật. 

Như vậy, theo các quy định này, ông B phải phải thông báo hoặc giao nộp 

cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo 

công khai cho chủ sở hữu biết, nhận lại. 

Tình huống 38: Nhà ông T ở phía trong, nhà ông B ở phía ngoài. Ông 

T muốn mắc điện thoại nhưng lại phải kéo dây qua nhà ông B. Ông B 

không đồng ý vì cho rằng  như thế ảnh hưởng đến mỹ quan nhà mình.  

Xin cho biết pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?   

Trả lời:  

Điều 255 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về mắc đường dây tải điện, 

thông tin liên lạc qua bất động sản khác như sau : 

Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên 

lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo 

đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường. 

Căn cứ quy định nêu trên, ông T có quyền mắc đường dây tải điện, thông 

tin liên lạc qua nhà ông B một cách hợp lý và phải bảo đảm an toàn và thuận tiện 

cho sinh hoạt của gia đình ông B. 
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Tình huống 39: Anh T xây nhà kho sát với vườn nhà ông A. Tuy 

nhiên, nhà kho của anh T không có đường dẫn nước xuống cống, mỗi khi 

trời mưa là nước từ mái tôn nhà kho lại chảy sang vườn nhà ông A gây úng 

lụt. Ông A yêu cầu anh T phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa 

không được chảy xuống vườn nhà ông.  

Xin hỏi yêu cầu của ông A trong trường hợp này có phù hợp với quy 

định của pháp luật không? 

Trả lời: 

Điều 250 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của chủ sở hữu 

trong việc thoát nước mưa như sau: 

Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước 

sao cho nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy 

xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề. 

Như vậy, việc ông A yêu cầu anh T phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho 

nước mưa từ mái nhà của anh T không được chảy xuống vườn của mình là phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

Tình huống 40: Bà A có căn nhà tập thể cho thuê lấy tiền hàng tháng. 

Do có nhu cầu cần tiền nên bà đã mang giấy tờ của căn nhà cho thuê đi thế 

chấp cho ông B.   

Xin hỏi trong trường hợp này bà A có tiếp tục được hưởng tiền thuê 

nhà hay không? Quyền của bên thế chấp được pháp luật quy định như thế 

nào? 

Điều 321 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của bên thế chấp như 

sau: 

1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ 

trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận. 

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp. 

3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài 

sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp 

chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa 

luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền 

yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền 

thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp. 

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay 

thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng 

như thỏa thuận. 
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5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa 

luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp 

đồng ý hoặc theo quy định của luật. 

6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên 

thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế 

chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết. 

Như vậy trong trường hợp này, bà A vẫn được hưởng tiền cho thuê nhà 

nếu như giữa bà A và ông B có thỏa thuận về việc nội dung này. 

Tình huống 41: Bà A là chủ nhà trọ đồng ý cho B thuê phòng trọ nếu như 

B chấp nhận các điều kiện không được về muộn quá 22h, không được cho bạn 

bè và người lạ ngủ lại qua đêm. Nếu B đồng ý thì đầu tháng sau sẽ chuyển đến 

phòng trọ. B đã đồng ý các điều kiện này.  

Xin hỏi, trường hợp này có được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp 

đồng hay không? Pháp luật quy định về thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp 

đồng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 393 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về chấp nhận đề nghị giao kết 

hợp đồng như sau: 

1. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị 

về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. 

2. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị 

giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được 

xác lập giữa các bên. 

Về thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 

394 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể: 

1. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ 

có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp 

đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là 

đề nghị mới của bên chậm trả lời. 

Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ 

có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý. 

2. Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do 

khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì 

thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề 

nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị. 

3. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua 

điện thoại hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có 

chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thoả thuận về thời 
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hạn trả lời. 

Đối chiếu với các quy định trên thì trường hợp của B có được coi là chấp nhận 

đề nghị giao kết hợp đồng. 

Tình huống 42: A bán cho B chiếc xe máy với giá 40 triệu đồng, có làm 

hợp đồng mua bán xe máy viết tay nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Một 

tuần sau, vợ A đi công tác về biết chuyện A bán xe nên không đồng ý. Sau 

đó, A sang gặp B đề nghị được lấy lại xe máy, đồng thời sẽ trả lại B 40 triệu 

tiền bán xe nhưng B không đồng ý trả xe. 

Xin hỏi trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào? 

Trả lời: 

Trường hợp này, việc mua bán chỉ được thể hiện dưới hình thức hợp đồng 

mua bán xe ký tay giữa hai bên đã vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực 

của hợp đồng, cụ thể như sau: 

Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự có hiệu lực khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp 

với giao dịch dân sự được xác lập; 

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội. 

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân 

sự trong trường hợp luật có quy định. 

Tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 

của Bộ Công an quy định về đăng ký xe như sau:  Giấy bán, cho, tặng xe của cá 

nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng 

thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, 

cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.  

Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Trường hợp luật quy định 

giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, 

đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.  

Theo đó, B mua xe của A có lập hợp đồng mua bán xe và có chữ ký của hai 

bên nhưng không được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật nên 

đã vi phạm pháp luật về hình thức hợp đồng. 

Điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:  

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì 

vô hiệu, trừ trường hợp sau đây: 
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1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản 

nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực 

hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên 

hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. 

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định 

bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít 

nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các 

bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường 

hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực. 

Trường hợp này, văn bản mua bán có vi phạm quy định bắt buộc về công 

chứng, chứng thực, nhưng bên bán và bên mua đã thực hiện nghĩa vụ giao tài 

sản và giao tiền thì anh B là bên mua có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định công 

nhận hiệu lực của giao dịch đó và không phải trả lại cho anh A là bên bán chiếc 

xe máy. 

Tình huống 43: A muốn lập hợp đồng bán chiếc ô tô của mình cho 

công ty vận tải K. Tuy nhiên vì ở xa trụ sở công ty nên A có mong muốn 

được ký kết hợp đồng mua bán tại nhà của mình? 

 Xin hỏi pháp luật quy định về đia điểm giao kết hợp đồng và thời 

điểm giao kết hợp đồng như thế nào? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 399 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì địa điểm giao kết 

hợp đồng do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì địa điểm giao kết 

hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị 

giao kết hợp đồng. 

Điều 400 của Bộ luật Dân sự năm 2015 t quy định hời điểm giao kết hợp 

đồng như sau: 

1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp 

nhận giao kết. 

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao 

kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm 

cuối cùng của thời hạn đó. 

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa 

thuận về nội dung của hợp đồng. 

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký 

vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản. 

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng 

văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này. 

Như vậy, hợp đồng bán chiếc ô tô cũ giữa A và công ty vận tải K có thể 
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được ký kết tại nhà của A trong trường hợp hai bên thỏa thuận được với nhau. 

Tình huống 44: K làm hợp đồng vận chuyển hàng hóa với nhà xe V 

với nội dung chuyển hàng từ thành phố Hà Nội lên tỉnh Điện Biên với thời 

gian cả đi lẫn về trong 03 ngày. Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng, trên 

đường đi, do thời tiết bất ngờ chuyển mưa bão, K rất lo lắng không biết có 

thực hiện được hợp đồng này hay không?  

Xin hỏi pháp luật quy định về việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh 

thay đổi cơ bản như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 420 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thực hiện hợp đồng khi 

hoàn cảnh thay đổi cơ bản như sau: 

1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao 

kết hợp đồng; 

b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về 

sự thay đổi hoàn cảnh; 

c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp 

đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn 

khác; 

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp 

đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên; 

e) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong 

khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn 

chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích. 

2. Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có 

quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý. 

3. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp 

đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án: 

a) Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định; 

b) Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do 

hoàn cảnh thay đổi cơ bản. 

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc 

chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp 

đồng nếu được sửa đổi. 

4. Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải 

quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp 

đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
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Tình huống 45: T và P thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng mua bán 

chiếc ô tô của T với nội dung sau khi ký hợp đồng 02 ngày, T sẽ bàn giao ô 

tô và giấy tờ xe cho P. Tuy nhiên ngay sau ký hợp đồng 01 ngày, xe của T 

đã bị mất trộm.  

Xin hỏi trong trường hợp này, hợp đồng mua bán xe của T và P có bị 

chấm dứt hay không? 

Trả lời: 

Điều 422 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng chấm dứt trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Hợp đồng đã được hoàn thành; 

2. Theo thoả thuận của các bên; 

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt 

tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; 

4. Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; 

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không 

còn; 

6.Hợp đồng chấm dứt theo quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh 

thay đổi cơ bản theo Bộ luật dân sự 

7. Trường hợp khác do luật quy định. 

Trong trường hợp này, hợp đồng của T và P đã bị chấm dứt do đối tượng 

của hợp đồng là chiếc ô tô không còn nữa. 

Tình huống 46: Anh Q ký hợp đồng vận chuyển hành khách với hãng 

xe D với điều kiện hàng ngày hãng xe sẽ bố trí xe chuyên chở công nhân 

của công ty tại các điểm hẹn đến nhà máy theo một lịch trình đã định. Tuy 

nhiên, sau khi thực hiện hợp đồng được 03 tháng, tài xế của hãng xe 

thường xuyên đến không đúng giờ hẹn, còn chuyên chở thêm hàng hóa 

riêng, không bảo đảm đủ chỗ ngồi. Anh Q đã có ý kiến nhiều lần nhưng 

hãng xe không thay đổi. 

Xin hỏi trong trường hợp này anh Q có được đơn phương chấm dứt 

hợp đồng không? Pháp luật quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp 

đồng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về đơn phương chấm dứt thực 

hiện hợp đồng như sau: 

1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không 

phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp 

đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 
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2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho 

bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại 

thì phải bồi thường. 

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt 

kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải 

tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại 

và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu 

cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện. 

4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp 

đồng của bên kia được bồi thường. 

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có 

căn cứ quy định nêu trên thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 

được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự 

theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng 

nghĩa vụ trong hợp đồng. 

Đối chiếu với quy định trên trong trường hợp này, anh Q có thể đơn 

phương chấm dứt thực hiện hợp đồng vận chuyển do hãng xe đã vi phạm 

nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng. 

Tình huống 47: Bà M làm hợp đồng mua bán nhà cho chị N với thỏa 

thuận sau khi nhận tiền sẽ chuyển nhà đi trong vòng 01 tuần. Tuy nhiên 

gần đến ngày hết hạn phải chuyển đi, bà M vẫn chưa tìm được nhà để mua. 

Bà M có ý định xin xin ở thêm vài ngày nữa liệu có được không? 

 Xin hỏi pháp luật quy định về thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán 

như thế nào? 

Trả lời: 

Việc của bà M muốn kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng phải được bên 

mua đồng ý vì Điều 434 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hạn thực 

hiện hợp đồng mua bán như sau: 

1. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thoả thuận. Bên bán 

phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thoả thuận; bên bán chỉ được 

giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý. 

2. Khi các bên không thoả thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có 

quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua 

nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. 

3. Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác 

định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh 

toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền 

sở hữu tài sản. 
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Tình huống 48: Anh A mua một chiếc điện thoại di động với giá 04 

triệu đồng và được ông B là chủ cửa hàng cam kết bảo hàng trong thời hạn 

03 tháng. Tuy nhiên, sau khi mua về sử dụng được 1 tháng, chiếc điện thoại 

bị hỏng không sử dụng được. Anh A mang điện thoại ra cửa hàng để bảo 

hành thì ông B trả lời không nhận bảo hành do đã hết thời hạn bảo hành vì 

thời điểm bảo hành tính từ khi sản xuất máy đến nay đã 04 tháng.  

Xin hỏi trong trường hợp này, anh A có quyền yêu cầu được bảo hành 

hay không? 

Trả lời: 

Điều 446 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền yêu cầu bảo hành thì 

bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là 

thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có 

quy định. Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ 

phải nhận vật. 

Theo quy định này có thể thấy, anh A và ông B đã thỏa thuận bảo hành 

trong thời hạn 03 tháng mà theo quy định thời hạn bảo hành được tính từ thời 

điểm anh A nhận chiếc điện thoại. Vì vậy, việc ông B không đồng ý bảo hành 

chiếc điện thoại với lý do thời điểm bảo hành tính từ khi máy sản xuất, đã hết 

thời hạn bảo hành là không phù hợp với quy định trên. Theo đó, anh A có quyền 

yêu cầu ông B thực hiện việc bảo hành đối với chiếc điện thoại do tính tới thời 

điểm anh A phát hiện chiếc điện thoại bị hỏng, anh A mới sử dụng được 01 

tháng, vẫn còn trong thời hạn bảo hành.  

Đồng thời căn cứ theo Điều 447 Bộ luật Dân sự năm 2015, anh A có quyền 

yêu cầu ông B sửa chữa chiếc điện thoại không phải trả tiền, giảm giá, đổi chiếc 

điện thoại bỉ hỏng lấy vật khác hoặc trả lại chiếc điện thoại và lấy lại tiền. 

Tình huống 49: B cho anh D vay số tiền 100 triệu đồng, trong thỏa 

thuận vay giữa anh B và anh D không xác định thời hạn trả nợ và không 

tính lãi. Hai tháng sau, vì có việc cần sử dụng đến tiền, anh B có đến gặp 

anh D yêu cầu trả số tiền anh đã cho vay.  

Xin hỏi theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì việc anh B đòi 

lại số tiền này có phù hợp không? 

Trả lời: 

Do thỏa thuận vay giữa anh B và anh D không xác định thời hạn trả nợ và 

không tính lãi nên hợp đồng vay giữa anh B và anh D được xác định là hợp đồng 

vay không kỳ hạn và không có lãi.  

Căn cứ theo khoản 1 Điều 469 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì đối với hợp 

đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản 

và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau 

biết trước một thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
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Như vậy, việc anh B đòi lại số tiền từ anh D là phù hợp, tuy nhiên anh B 

cần phải thực hiện thông báo trước một thời gian hợp lý để anh D chuẩn bị số 

tiền trả nợ cho anh B trừ trường hợp trong thỏa thuận không yêu cầu phải thông 

báo trước hoặc đã xác định một thời hạn thông báo trước cụ thể. 

Tình huống 50: Ông C và hai người bạn muốn mở một công ty sản 

xuất phụ tùng ô tô. Do đang sở hữu một mảnh đất ở vị trí đẹp nhưng chưa 

sử dụng đến, ông C muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất mảnh đất này 

vào công ty.  

Xin hỏi theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì việc góp vốn 

của ông C được thực hiện theo hình thức và thủ tục nào? 

Trả lời:  

Việc ông C thỏa thuận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của mình vào 

công ty X được coi là một loại hợp đồng về quyền sử dụng đất. Do đó, việc góp 

vốn của ông C sẽ được thực hiện theo hình thức và thủ tục được quy định tại 

Điều 502 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể như sau: 

- Về hình thức: Hợp đồng góp vốn giữa ông C và công ty phải được lập 

thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự, pháp luật 

về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Về thủ tục góp vốn: Việc thực hiện hợp đồng góp vốn phải đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

Tình huống 51: Anh A được thuê lắp thiết bị điện cho nhà của anh C. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công việc, anh A phát hiện căn nhà 

anh C có dấu hiệu tường bị thấm nước nếu tiếp tục lắp các hệ thống điện sẽ 

gây ra cháy chập gây mất an toàn. Anh A đã điện thoại liên lạc với anh C 

để hỏi ý kiến anh C về việc xử lý chống thấm nước trước khi lắp các thiết bị 

điện nhưng không liên lạc được. 

Xin hỏi trong trường hợp này, anh C có quyền xử lý chống thấm nước 

trước khi lắp thiết bị điện hay không? 

Trả lời:   

Trong trường hợp này quan hệ giữa anh A và anh C là quan hệ hợp đồng 

dịch vụ, theo đó, anh A được anh C thuê thực hiện một công việc lắp thiết bị 

điện. Việc anh A phát hiện việc tường nhà anh C bị thấm nước phải tiến hành 

chống thấm trước khi lắp thiệt bị điện đã vượt quá điều kiện dịch vụ ban đầu 

(chỉ lắp hệ thống điện).   

Khoản 2 Điều 518 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền của bên 

cung ứng dịch vụ như sau: 

1. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện 

để thực hiện công việc. 
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2. Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà 

không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ 

gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng 

dịch vụ. 

3. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ. 

Đối chiếu với các quy định trên trong tình huống này, việc không xử lý 

chống thấm nước sẽ ảnh hưởng an toàn đối với hệ thống điện nhà anh C, gây 

chập cháy, làm thiệt hại cho anh C nên trong trường hợp này tuy không có sự 

đồng ý của anh C, anh A vẫn có quyền xử lý chống thấm nước trước khi tiếp tục 

thực hiện công việc nhưng anh A phải tiến hành thông báo ngay cho bên sử 

dụng dịch vụ (anh C). 

Tình huống 52: Do có nhu cầu tìm người giúp việc, chị A muốn thuê 

chị B thực hiện việc nấu ăn và dọn dẹp nhà trong khoản thời gian 1 năm. 

Sau khi chị B đồng ý với thỏa thuận này và làm được khoản 3 tháng, chị A 

thấy chị B thường xuyên lau dọn nhà cửa còn để lại vết bẩn, nấu ăn không 

đảm bảo vệ sinh nên có ý muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Xin hỏi theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, để đơn phương 

chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này chị A cần phải làm gì? 

Trả lời: 

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, việc chị A thuê chị B thực 

hiện công việc nấu ăn và dọn dẹp nhà trong thời gian 01 năm được coi là hợp 

đồng dịch vụ, trong đó, chị A là người sử dụng dịch vụ còn chị B là người cung 

cấp dịch vụ. 

Khoản 1 Điều 520 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về đơn phương chấm 

dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ trong những trường hợp sau: 

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử 

dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện 

hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian 

hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung 

ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.  

2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên 

cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu 

cầu bồi thường thiệt hại. 

Căn cứ theo quy định này, nếu chị A tiếp tục để chị B thực hiện công việc 

nội trợ gia đình thì không có lợi cho chị A, do chị B không đảm bảo chất lượng 

công việc (lau dọn nhà cửa còn vết bẩn, nấu ăn không đảm bảo vệ sinh) nên chị 

A có đủ điều kiện để đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, để 

đơn phương chấm dứt hợp đồng, chị A phải thông báo cho chị B biết trước một 

thời gian hợp lý, đồng thời phải trả tiền công cho chị B trong khoảng thời gian 

chị B đã thực hiện công việc nội trợ theo yêu cầu và bồi thường thiệt hại cho chị 

B nếu có thiệt hại xảy ra xuất phát từ việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp 

đồng của chị. 
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Tình huống 53: A là chủ hãng xe khách chạy tuyến Hà Nội – Điện 

Biên. Khi đón khách tại bến xe Gia Lâm, có 01 hành khách sau khi mua vé 

xe có dấu hiệu say rượu mất kiểm soát, có lời lẽ chửi bới, đe dọa đánh các 

hành khách xung quanh.  

Xin hỏi trong trường hợp này, anh A có quyền từ chối chuyên chở 

hành khách này hay không? 

Trả lời: 

 Việc từ chối chuyên trở hành khách được quy định tại điểm khoản 2 Điều 

525 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau: 

a) Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có 

hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa 

đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc có hành vi khác không bảo 

đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả 

lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có 

quy định; 

b) Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng 

việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc người khác 

trong hành trình; 

c) Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. 

Trong trường hợp này, hành khách sau khi mua vé xe có dấu hiệu say rượu, 

chửi bới, dọa đánh người khác. Đối chiếu quy định nêu trên anh A (bên vận 

chuyển) có quyền từ chối chuyên chở hành khách, đồng thời hành khách này 

không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ 

vận chuyển của anh A có quy định. 

Tình huống 54: Chị B hẹn hãng xe Phương Trang vào 6 giờ sáng để gửi 

hàng đi Hà Nội. Tuy nhiên, đến 6h30 chị B mới đến và giao hàng để chuyển, 

hãng xe Phương Trang yêu cầu chị B thanh toán thêm tiền do chị B giao 

hàng trễ hẹn. Chị B không đồng ý với yêu cầu này vì lý do khách quan do bi 

tắc đường nên đến muộn. 

Xin hỏi trong trường hợp này, hãng xe Phương Trang có quyền yêu 

cầu chị B thanh toán thêm tiền hay không? 

Trả lời: 

Trong quan hệ giữa chị B và hãng xe Phương Trang có thể thấy, chị B là 

bên thuê vận chuyển tài sản. Điều 532 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc 

giao tài sản cho bên vận chuyển như sau: 

1. Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng 

thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thỏa thuận; phải chịu chi 

phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 
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2. Trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa 

điểm đã thỏa thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản 

đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển. 

Trường hợp bên vận chuyển chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa 

thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận. 

 Như vậy, có thể thấy việc chị B giao hàng trễ hẹn đã vi phạm về nghĩa vụ 

giao hàng. Việc yêu cầu thanh toán thêm tiền do phải chờ đợi của hãng xe 

Phương Trang là có cơ sở, đúng theo quy định của pháp luật do chị B đã giao 

hẹn chậm 30 phút so với thỏa thuận. 

Tình huống 55: Cơ sở sản xuất A có ký hợp đồng với xưởng may của 

chị C gia công 1000 sản phẩm may mặc trong vòng 1 tháng, tuy nhiên hết 1 

tháng xưởng may của chị C không kịp giao đủ số hàng theo yêu cầu của cơ 

sở sản xuất A. 

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về việc chậm giao sản phẩm 

gia công? 

Trả lời: 

Điều 550 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc chậm giao, nhận sản phẩm 

gia công như sau: 

1. Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công 

có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành 

công việc thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp 

đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

2. Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công 

có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia 

công. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã 

thỏa thuận và bên đặt gia công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu 

mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ. 

Trong trường hợp này bên nhận gia công là xưởng may của chị C chậm giao 

sản phẩm thì bên đặt gia công là cơ sở sản xuất A có thể gia hạn. Nếu hết thời hạn 

đó mà xưởng may của chị C vẫn chưa hoàn thành công việc thì cơ sở sản xuất A 

có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu xưởng may của 

chị C bồi thường thiệt hại. 

Tình huống 56: Chị A đến siêu thị để có gửi túi trong đó có điện thoại 

vào tủ gửi đổ của siêu thị. Tuy nhiên sau khi mua hàng và ra lấy lại đồ từ 

nhân viên, chị A phát hiện bị mất điện thoại. 

 Xin hỏi trong trường hợp này chị A có quyền yêu cầu siêu thị bồi 

thường không? 

Trả lời: 
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Điều 556 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của bên gửi tài sản như 

sau:  

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác 

định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý. 

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi 

giữ, trừ trường hợp bất khả kháng. 

 Như vậy trong trường hợp này, chị A có quyền yêu cầu siêu thị bồi 

thường thiệt hại do bị mất đồ khi gửi ở tủ đồ của siêu thị. 

Tình huống 57: Do cần tiền, anh B đến cửa hàng cầm đồ của ông A 

cầm cố chiếc xe máy để vay của ông A 5.000.000 đồng, nhưng sau đó anh B 

phát hiện ông A thường xuyên sử dụng xe của anh B và còn cho người khác 

mượn để sử dụng.  

Xin hỏi trong trường hợp này ông A có quyền làm như vậy không?  

Trả lời:  

Điều 313 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của bên nhận cầm cố 

như sau: 

1. Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài 

sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố. 

2. Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ khác. 

3. Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, 

lợi tức từ tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo 

đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

Điều 314 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của bên nhận cầm cố 

như sau: 

1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả 

lại tài sản đó. 

2. Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định 

của pháp luật. 

3. Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng 

hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận. 

4. Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản 

cho bên cầm cố. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật ông A không được cho mượn và 

cũng không được sử dụng chiếc xe nếu không có sự thỏa thuận với anh B. 
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Tình huống 58: Ông A mượn của ông B chiếc xe máy. Do không khóa 

cẩn thận, chiếc xe ông A mượn đã bị kẻ gian lấy cắp. Giá trị chiếc xe là 10 

triệu đồng. Ông A đồng ý sẽ bồi thường cho ông B nhưng mới chỉ bồi 

thường được 8 triệu đồng, số tiền còn lại ông B không trả, mặc dù ông A đã 

nhiều lần yêu cầu thanh toán. Ông B cho rằng đây là rủi ro ngoài ý muốn, 

ông đã trả cho ông A 8 triệu đồng là ông đã hết sức thiện chí rồi.    

Xin hỏi trong trường hợp này, ông B có thể đòi ông A trả nốt 2 triệu 

đồng hay không? 

Trả lời: 

Trường hợp ông A cho ông B mượn xe là đã xác lập một hợp đồng mượn 

tài sản. Điều 496 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định bên mượn tài sản có những 

nghĩa vụ sau:  

1. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của 

tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa. 

2. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên 

cho mượn. 

3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả 

lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt 

được. 

4. Bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn. 

5. Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian 

chậm trả. 

Trong trường hợp này A là người đã làm mất chiếc do ông không khoá xe 

cẩn thận nên theo khoản 4 Điều 496 Bộ luật Dân sự năm 2015 ông A phải chịu 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông B. Do đó, ÔngB có quyền yêu cầu ông 

A phải trả nốt 2 triệu đồng để bồi thường thiệt hại đã gây ra cho ông A. 

Tình huống 59: Chị T (chưa có chồng) có một mảnh đất và giấy Chứng 

nhận quyền sử dụng đất do chị đứng tên. Trong một chuyến đi làm ăn, chị 

T đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau 10 năm kể từ ngày không có tin tức 

gì về chị T, mẹ của chị T đã yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố đã chết 

và chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đó cho anh C và anh C đã sử 

dụng mảnh đất đó đến nay. Hiện nay, chị T đã trở về Việt Nam.  

Xin hỏi trong trường hợp này chị T có được đòi lại mảnh đất của mình 

không?  

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về tuyên bố chết như 

sau: 
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Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Toà án ra quyết định 

tuyên bố một người là đã chết trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu 

lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống; 

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc 

mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống; 

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn 

hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; 

thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này. 

Điều 72 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quan hệ nhân thân và quan hệ 

tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết như sau: 

1. Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực 

pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của 

người đó được giải quyết như đối với người đã chết. 

2. Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết 

như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định 

của pháp luật về thừa kế. 

Do chị T không để lại di chúc nên việc thừa kế di sản của chị T sẽ được 

giải quyết theo pháp luật. Theo điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 

2015, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ 

đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết sẽ được hưởng phần di 

sản bằng nhau từ tài sản mà người đó để lại. Gia đình của T đã thực hiện những 

thủ tục để yêu cầu Tòa án tuyên bố chị T đã chết và bản án, quyết định tuyên bố 

chị T chết đã có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp này, gia đình chị T (mẹ 

chị) có quyền định đoạt khối tài sản của chị T (mảnh đất thuộc quyền sử dụng 

của chị T). Vì thế, việc gia đình chị T đã chuyển nhượng mảnh đất thuộc quyền 

sử dụng của chị T cho anh C là hợp pháp. Tuy nhiên, nay chị còn sống và đã trở 

về nên theo khoản 3 Điều 73 Bộ luật Dân sự năm 2015,chị T có quyền yêu cầu 

những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Tuy 

nhiên, nếu mảnh đất đó đã được chuyển nhượng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các 

quy định của pháp luật thì chị T chỉ có quyền yêu cầu hoàn trả giá trị hiện còn 

của mảnh đất đó.    

Tình huống 60: N 16 tuổi đá bóng dưới lòng đường cùng các bạn. 

Trong lúc đá bóng N và các bạn đá vào cửa sổ nhà ông K làm vỡ kính. Ông 

K đi thay cửa kính mới (cùng loại với cửa kính cũ) hết 5.000.000 đồng. Ông 

K yêu cầu N bồi thường thiệt hại mà N đã gây ra. 

Xin hỏi pháp luật quy định về trường hợp này như thế nào? 
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Trả lời: 

Tại Khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định năng lực chịu 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau: 

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. 

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ 

phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi 

thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để 

bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật 

này. 

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải 

bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, 

mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. 

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ 

thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; 

nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường 

thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ 

chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài 

sản của mình để bồi thường. 

Như vậy, trong trường hợp này N phải bồi thương thiệt cho ông K bằng tài 

sản của mình, trong trường hợp N không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ N 

phải bồi thường phần còn thiếu cho ông K. 

Tình huống 61: Ông A ký hợp đồng với ông B mua gạch để xây nhà. 

Theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông A đã thanh toán trước cho ông B 1/3 

giá trị hợp đồng, số còn lại sẽ được giao khi ông A gạch. Tuy nhiên, khi 

nhận gạch, ông A phát hiện ông B giao loại gạch thỏa thuận trong hợp đồng 

nên yêu cầu ông B trả lại số tiền đã tạm ứng. Ông B không đồng ý trả lại 

tiền, hai bên xảy ra tranh chấp.  

Xin hỏi trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào? 

Trả lời: 

Trong trường hợp này, ông B không thực hiện đúng nghĩa vụ thỏa thuận 

trong hợp đồng, cụ thể là giao gạch không đúng chủng loại. Căn cứ theo quy 

định tại Ðiều 439 Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm giao vật không đúng 

chủng loại thì trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua 

(ông A) có một trong các quyền sau đây: 

- Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận. 

- Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại. 
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- Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không 

đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng. 

Trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với 

thỏa thuận đối với một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp 

đồng liên quan đến loại tài sản đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Tình huống 62: Ông L thỏa thuận với ông K về việc cho ông K thuê 

nhà của mình. Hai bên ký kết hợp đồng thuê nhà. Giá thuê là 10.000.000 

đồng/1 tháng, trả tiền 6 tháng/1 lần, thời hạn thuê 5 năm kể từ thời điểm 

ông L, giao nhà cho ông K. Trong năm đầu tiên thuê nhà, ông K thực hiện 

đúng nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng. Nhưng đến năm thứ hai ông K không 

thực hiện trả tiền thuê nhà theo đúng hợp đồng, ông L đã nhiều lần nhắc 

nhở nhưng ông K vẫn không trả.  

Xin hỏi trong trường hợp này ông L có quyền yêu cầu ông K trả nhà 

cho thuê trước thời hạn không?  

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng thuê nhà ở 

được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật Nhà ở và quy định khác của 

pháp luật có liên quan.  

Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 quy định:  

Đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở 

thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các 

bên có nhu cầu. 

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của 

hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì 

thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng. 

Đối chiếu quy định của pháp luật, hợp đồng thuê nhà giữa vợ chồng ông L, 

bà C và ông K phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm do các bên thỏa thuận trong 

hợp đồng; trường hợp các bên không thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của 

hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng. 

Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014 quy định bên cho thuê nhà ở có 

quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang 

cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không 

đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định 

của Luật nhà ở 

- Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà 

không có lý do chính đáng; 
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- Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong 

hợp đồng; 

- Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê; 

- Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không 

có sự đồng ý của bên cho thuê; 

- Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ 

trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến 

lần thứ ba mà vẫn không khắc phục; 

- Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật Nhà ở. 

Theo trường hợp này ông K đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền thuê nhà. Vì vậy, 

dù hợp đồng thuê nhà còn thời hạn nhưng ông K vi phạm nghĩa vụ trả tiền thuê 

nên ông L được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà.  

Theo quy định tại khoản 4 Điều 132 Luật  

Nhà ở năm 2014, nếu ông L chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải 

thông báo cho ông K trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác; nếu vi phạm quy định này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 

định của pháp luật. 

Tình huống 63: Chị A vay của chị B 20 triệu, đã quá hạn theo thỏa 

thuận mà mà chị B vẫn chưa trả. Sau nhiều lần yêu cầu chị B thanh toán 

không được, chị A đã đến nhà chị B định lấy đi chiếc xe máy của chị B để 

xiết nợ. Hai bên cãi vã, to tiếng với nhau, gây mất trật tự trong xóm. 

Xin hỏi quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp này được quy 

định như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định 

nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:  

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật 

thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác. 

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá 

của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý. 

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc 

trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất 

theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương 
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ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy 

định khác. 

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không 

đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau: 

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với 

thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này; 

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng 

tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Như vậy, chị A vay tiền của chị B thì phải có nghĩa vụ trả lại cho chị B đầy 

đủ và đúng hạn. Việc chị A định xiết nợ bằng chiếc xe máy của chị B là vi phạm 

pháp luật. Nếu chị A cố tình lấy chiếc xe máy của chị B thì hành vi của chị có 

thể cấu thành tội "công nhiên chiếm đoạt tài sản" theo Điều 172 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 và chị A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của 

mình.  

Tình huống 64: Ông A và bà  B có 1 người con chung là S. Trước khi 

lấy ông A, bà B đã có một con riêng là K. Sau này K sống chung trong gia 

đình coi ông A là bố và chăm sóc ông như bố ruột. Năm 2008 Bà B mất, có 

để lại di chúc là để lại toàn bộ tài sản cho ông A. Năm 2018 ông A mất 

không để lại di chúc. S cho rằng chỉ có S là con đẻ của ông A nên toàn bộ di 

sản ông A để lại đều thuộc về S, K chỉ là con riêng của vợ nên không có 

quyền hưởng. 

Xin hỏi trong trường hợp này K có được hưởng thừa kế tài sản của 

ông A để lại không? 

Trả lời: 

Trong trường hợp này, sau khi ông A mất, người thuộc hàng thừa kế thứ 

nhất là S (do ông A mất không để lại di chúc). Còn K là quan hệ con riêng và bố 

dượng. Tuy nhiên, Điều 654 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quan hệ thừa 

kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế thì: Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có 

quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản 

của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của 

Bộ luật này.  

Như vậy, trường hợp này, K là con riêng nhưng do có công chăm sóc, 

nuôi dưỡng ông A như bố ruột nên K vẫn có quyền được hưởng di sản như 

trường hợp đối với con nuôi. Vì vậy, theo quy định, di sản ông A để lại sẽ được 

chia đôi, K và S mỗi người một nửa. 

Tình huống 65: Ông N chết không để lại di chúc. Khi còn sống, ông N 

tạo lập được khối tài sản chung với bà Y khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài tài sản này 

không N không còn tài sản nào khác. Ông N có 1 công ty riêng do ông làm 
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chủ sở hữu, tuy nhiên do làm ăn thua lỗ nên công ty đang nợ 1,5 tỷ đồng. 

Biết tin ông N mất, chủ nợ đã đến tìm gặp gia đình bà Y để đòi nợ.  

Xin hỏi di sản mà ông N để lại có phải dùng để trả nợ hay không hay 

phải chia cho người thừa kế? 

Trả lời: 

Sau khi ông  N mất, di sản của ông N để lại là ½ khối tài sản chung đã tạo 

lập được với bà Y. Tuy nhiên, do ông N có khoản nợ riêng là 1,5 tỷ đồng, mà 

theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thứ tự ưu tiên thanh 

toán thì sau khi trừ hết các khoản sau đây, phần còn dư mới được đem chia cho 

những người thừa kế, các khoản đó bao gồm: 

-  Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; 

- Tiền cấp dưỡng còn thiếu; 

- Chi phí cho việc bảo quản di sản; 

- Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; 

- Tiền công lao động; 

- Tiền bồi thường thiệt hại; 

- Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; 

- Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; 

- Tiền phạt; 

- Các chi phí khác. 

Như vậy, trong trường hợp này di sản của ông N để lại phải được ưu tiên 

trả nợ trước, sau đó nếu dư mới được đem chia di sản cho người thừa kế.  

Tình huống 66: Bà L chết có để lại di chúc nhưng sau khi mở thừa kế, 

mọi người trong gia đình bà L phát hiện bản di chúc do bà L viết không 

hợp pháp vì di chúc được lập trong lúc bà L bị bệnh không còn minh mẫn.  

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định di chúc hợp pháp 

phải có đủ các điều kiện sau: 

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị 

lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; 

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo 

đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật. 

Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thừa kế theo pháp 

luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: 
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1. Không có di chúc; 

2. Di chúc không hợp pháp; 

3. Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm 

với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không 

còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; 

4. Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có 

quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

Trong trường hợp này di chúc được lập trong lúc bà L bị bệnh không còn 

minh mẫn, sáng suốt vì vậy di chúc này không được coi là hợp pháp. Như vậy 

tài sản của bà L để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. 

Tình huống 67: Ông K bị tai nạn giao thông rất nặng, do sức khỏe 

nguy kịch, ông K muốn được lập di chúc miệng để lại tài sản cho vợ và con 

trai.  

Xin hỏi trong trường hợp này, di chúc miệng của ông K có được coi là 

hợp pháp không? 

Trả lời: 

Theo Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc di chúc miệng như 

sau:  

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di 

chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. 

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn 

sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. 

Khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Di chúc miệng được 

coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình 

trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể 

hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí 

cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền 

chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. 

 Như vậy, trong trường hợp này do tính mạng đang bị đe dọa mà không thể 

lập di chúc bằng văn bản, ông K có quyền được lập di chúc miệng. 

Tình huống 68: Sau khi bố chị C chết được 8 năm, chị C mới phát 

hiện ra việc em trai mình đã tự ý sửa đổi lại di chúc để được hưởng toàn bộ 

tài sản của bố để lại.  

Xin hỏi trong trường hợp này nếu chị C làm đơn kiện ra Tòa án nhân 

dân thì có được xem xét, giải quyết hay không? 

Trả lời: 
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Theo khoản 2 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hiệu để 

người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế 

của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

 Trong trường hợp này vì bố chị C mới chết 8 năm, chị C phát hiện ra việc 

em trai mình đã tự ý sửa đổi lại di chúc để được hưởng toàn bộ tài sản của bố để 

lại nên chị C vẫn còn thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế. 

Tình huống 69: Bố đẻ A dân tộc Kinh còn mẹ dân tộc Thái. Khi sinh 

A, được sự đồng ý của bố, mẹ A đã đi khai sinh cho cho con theo dân tộc 

của mẹ. Hiện nay bố mẹ đã ly hôn, A ở với bố, nên bố muốn A đổi lại theo 

dân tộc Kinh của bố.  

Xin hỏi trong trường hợp này, A có quyền thay đổi dân tộc của mình 

không? 

Trả lời: 

Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền xác định, xác định 

lại dân tộc như sau: 

1. Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình. 

2. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ 

đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con 

được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thoả thuận của cha đẻ, 

mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo 

tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo 

tập quán của dân tộc ít người hơn. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được 

nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ 

nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi 

thì dân tộc của trẻ em được xác định theo dân tộc của người đó. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa 

được nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo đề nghị của người đứng 

đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người đang tạm thời nuôi 

dưỡng trẻ em vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em. 

3. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định 

lại dân tộc trong trường hợp sau đây: 

a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha 

đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau; 

b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con 

nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình. 

4. Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười 

tám tuổi phải được sự đồng ý của người đó. 
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5. Cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc 

gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. 

Căn cứ những quy định trên, A có quyền được xác định lại dân tộc theo 

dân tộc của bố đẻ của mình.  

Tình huống 70: Sau khi bố mẹ mất, nhà chỉ còn A và em trai 15 tuổi. 

Hiện nay A đi lấy chồng xa và kinh tế cũng khó khăn nên A muốn có người 

giám hộ cho em trai mình. 

 Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về người giám hộ cho người 

chưa thành niên? 

Trả lời: 

Điều 52 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người giám hộ đương 

nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định 

được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ 

không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ 

có yêu cầu, được xác định theo thứ tự sau: 

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả 

hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột 

tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột 

khác làm người giám hộ; 

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì 

ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này 

thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ; 

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ. 

Trường hợp người chưa thành niên không có người giám hộ đương nhiên 

theo quy định trên thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám 

hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. 

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, A có thể nhờ ông bà nội, ông bà 

ngoại hoặc bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ 

cho em trai để đảm bảo tốt nhất lợi ích của em trai. 

Tình huống 71: Chị M kết hôn với anh H được 10 năm nay. Do chịu 

nhiều áp lực từ công việc, cuộc sống và gia đình, đặc biệt là sau khi con gái 

chị bị tại nạn qua đời, chị M đã phát bêṇh tâm thần. Biết chị M bị bệnh, gia 

đình anh H đã xua đuổi nên bố mẹ đẻ chị M đã đón chị về ở.  

Xin hỏi, trách nhiêṃ phải nuôi dưỡng chị M trong trường hợp này 

thuộc về ai? 

Trả lời: 
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Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 

thì: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, 

lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên 

cơ sở kết luận của tổ chức giám định.” Như vậy, chị M bị coi là mất năng lực 

hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự khi và chỉ khi có quyết định của 

Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. 

Thứ hai, về việc xác định người có trách nhiệm trông nom, nuôi dưỡng 

người bị mất năng lực hành vi dân sự. Chị M bị bệnh tâm thần sau khi đã kết 

hôn. Vì vậy, việc xác định người giám hộ trong trường hợp này cần phải căn cứ 

vào các quy định của Bộ luật dân sự. Điều 53 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về 

người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự như sau: 

Trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người giám hộ đương nhiên của người mất 

năng lực hành vi dân sự được xác định như sau: 

1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người 

giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám 

hộ. 

2. Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một 

người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm 

người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ 

điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người 

giám hộ là người giám hộ. 

3. Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, 

chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người 

giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ. 

Theo quy định nêu trên, trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự 

thì chồng là người giám hộ đương nhiên. Chỉ khi vợ, chồng, con đều không có 

đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ. Như vậy, trường 

hợp này thì anh H - chồng chị M là người có trách nhiệm phải trông nom, nuôi 

dưỡng, chăm sóc chị M. 

Tình huống 72: A năm 19 tuổi hiện đang học nghề tại một tiệm sửa 

chữa xe máy do ông G làm chủ. A được giao sửa một chiếc xe của khách, 

sau khi sửa xong thấy khách chưa đến lấy nên A lấy xe của khách chạy đi 

công việc cá nhân. Do bất cẩn, A đã đâm xe vào ông Ng làm cả hai xe máy 

đều bị hư hỏng, người thì không bị thiệt hại gì. Sau đó, ông Ng và khách 

hàng sửa xe đều yêu cầu A bồi thường thiệt hại. 

 Xin hỏi yêu cầu của khách hàng và ông Ng như vậy có đúng theo quy 

định của pháp luật không?  
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Trả lời: 

Điều 600 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do 

người làm công, người học nghề gây ra như sau: 

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người 

học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu 

người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một 

khoản tiền theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các quy định trên, thì quyền yêu cầu bồi thường và trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hư hỏng của chiếc xe khách hàng và xe của 

ông Ng như sau: 

Thứ nhất, đối với thiệt hại gây ra cho xe của ông Ng - người bị A đâm 

vào, do A tự ý lấy xe của khách đi mà không được sự đồng ý của chủ tiệm và 

gây ra thiệt hại, tức là thiệt hại gây ra không phải khi đang thực hiện công việc 

được chủ giao mà hoàn toàn do lỗi của bạn vì bạn đã chiếm hữu, sử dụng chiếc 

xe đó trái pháp luật. Do vậy, ông Ng có quyền yêu cầu và A có trách nhiệm  

phải bồi thường thiệt hại cho ông Ng. 

Thứ hai, đối với thiệt hại gây ra chiếc xe máy do khách hàng giao cho 

tiệm ông G sửa chữa thì ông G có trách nhiệm bồi  thường thiệt hại cho khách 

hàng. Bởi vì ông G với tư cách là chủ tiệm có nghĩa vụ trông giữ, bảo quản khi 

thực hiện việc nhận sửa xe. Nếu ông G có yêu cầu thì A phải có trách nhiệm 

hoàn trả cho ông G một khoản tiền theo quy định vì trong trường hợp này A đã 

có lỗi tự ý lấy xe đi và bất cẩn gây tai nạn. 

Tình huống 73: Để tránh cho đám cháy lan rộng ra các nhà xung 

quanh gây thiệt hại lớn, anh A và mọi người có mặt tại hiện trường đã 

quyết định phá căn bếp nhà anh B để lấy lối vào chữa cháy (anh B về quê 

không có nhà). 

Xin hỏi trong trường hợp này việc phá bếp nhà anh B của anh A và 

những người có mặt lúc đó có được coi là tình thế cấp thiết không? Anh B 

có quyền yêu cầu những người này bồi thường thiệt hại không? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 171 Bộ luật Dân sự năm 2015, thì tình thế cấp 

thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực 

tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác 

mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn 

thiệt hại cần ngăn chặn. 

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền 

khác đối với tài sản bị thiệt hại trong tình thế cấp thiết được bồi thường thiệt hại 

theo quy định tại Điều 595 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 



153 

 

Đối chiếu với trường hợp này, anh A và những người có mặt lúc đám 

cháy xảy ra vì muốn tránh nguy cơ lửa cháy lan sang nhiều nhà khác, gây thiệt 

hại lớn đến các nhà xung quanh mà không có cách nào khác phải phá căn bếp 

anh B để lấy lối vào chữa cháy. Sự việc xảy ra trong hoàn cảnh bất khả kháng, 

ngoài ý muốn của anh A và mọi người. Tuy bếp nhà anh B đã bị thiệt hại nhưng 

nếu anh A và mọi người không phá bếp nhà anh B, ngọn lửa sẽ cháy lan sang 

các căn nhà khác và khi đó sẽ rất nhiều căn nhà bị cháy, thiệt hại chắc chắn sẽ 

lớn hơn rất nhiều so với việc bếp nhà anh B bị phá.   

Do vậy, việc phá bếp nhà B của anh A và mọi người trong trường hợp này 

được coi là tình thế cấp thiết nên anh A và những người tham gia phá bếp không 

có lỗi và không phải bồi thường thiệt hại cho anh B. Tuy nhiên, anh B có thể yêu 

cầu người đã gây ra đám cháy nêu trên phải bồi thường thiệt hại (khoản 2 Điều 

595 Bộ luật Dân sự năm 2015). 

Tình huống 74: Anh A và anh B có mua hai mảnh đất ở cạnh nhau. 

Khi xây nhà, để tiết kiệm diện tích, chi phí nên A và B thống nhất xây 

chung vách tường ở giữa 2 căn nhà (mỗi bên ½ chiều dày của bức tường). 

Vừa qua, anh B đã xây thêm 01 tầng nữa nhưng lại xây chồng và lấn lên 

toàn bộ vách tường chung.  

Xin hỏi hành vi đó của anh B có vi phạm pháp luật không? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì không được lấn, 

chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, 

hào, rãnh, bờ ruộng; mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung. 

Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng 

từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm 

ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. 

Đồng thời, cũng theo quy định tại Điều 176 Bộ luật dân sự năm 2015 thì 

đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không 

được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường 

hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý. Trường hợp nhà xây riêng 

biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết 

cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình. 

Do vậy, trong trường hợp này, anh B đã có hành vi xây lấn mốc giới ngăn 

cách giữa 2 căn nhà (xây lấn cả vách tường chung) nên đã vi phạm nghĩa vụ tôn 

trọng ranh giới giữa các bất động sản. 

Tình huống 75: Ông A ủy quyền cho ông B quản lý nhà của mình 

trong thời gian ông A đi thăm người thân ở nước ngoài từ năm 1999. Đến 

nay đã 21 năm, ông B không nhận được tin tức của ông A.  
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Xin hỏi theo quy định của pháp luật về quyền chiếm hữu của người 

được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản thì ông B có thể trở thành chủ sở 

hữu đối với căn nhà đó không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì khi chủ sở hữu 

ủy quyền quản lý tài sản cho người khác thì người được ủy quyền thực hiện 

quyền chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở 

hữu xác định. Tuy nhiên, người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không 

thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định về xác lập 

quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ 

pháp luật tại Điều 236 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Như vậy, mặc dù ông B đã quản lý nhà của ông A hơn 21 năm nhưng theo 

quy định của pháp luật ông B là người đã được ông A uỷ quyền quản lý nên ông 

B không thể trở thành chủ sở hữu đối với căn nhà đó. 

Tình huống 76: Vợ chồng ông bà X qua đời vì bị tai nạn giao thông. 

Các con của ông bà đều đã trưởng thành. Tài sản ông bà để lại gồm 01 căn 

nhà 5 tầng, 01 ô tô và 01 sổ tiết kiệm trị giá 500.000.000 đồng. Các con ông 

bà muốn tiến hành chia tài sản thừa kế của bố mẹ.  

Xin hỏi trong trường hợp này, thời điểm và địa điểm mở thừa kế tài 

sản của vợ chồng ông bà X được xác định như thế nào? Pháp luật quy định 

như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 thì thời điểm mở 

thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một 

người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 

Điều 71 của Bộ luật Dân sự năn 2015. 

Tại khoản 2 Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, tùy từng trường 

hợp, Tòa án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết,cụ thể: 

- Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu 

lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống; 

- Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà 

vẫn không có tin tức xác thực là còn sống; 

- Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc 

thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác; 

- Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời 

hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật dân sự. Cụ thể, 

khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện 

pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng 



155 

 

vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo 

yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó 

mất tích. 

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người 

đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được 

tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không 

xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ 

ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng. 

Do đó, thời điểm mở thừa kế của vợ chồng ông X sẽ do Tòa án quyết định 

căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên. 

Về địa điểm mở thừa kế, khoản 2 Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 quy định 

là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư 

trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần 

lớn di sản. 

Theo đó, trong trường hợp này, địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng 

của ông bà X, trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì 

địa điểm mở thừa kế sẽ là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản của ông bà X. 

Tình huống 77: Sau 2 năm đi làm ăn xa, A về quê thì được biết tin B đã 

chết cách đây hơn 1 năm. A cho biết, trước khi đi làm, A đã cho anh B vay 

20 triệu đồng bằng hợp đồng viết tay và có người làm chứng.  

Xin hỏi trong trường hợp này A  có thể khởi kiện yêu cầu những người 

thừa kế của B phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ được không? Pháp luật quy 

định như thế nào về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại? 

Trả lời: 

Khoản 3 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định, thời hiệu yêu cầu 

người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể 

từ thời điểm mở thừa kế. 

Do B chết được hơn 1 năm nên thời hiệu khởi kiện của anh A vẫn còn, vì 

vậy, nếu sự việc B vay A 20 triệu nhưng chưa trả thì anh A có thể khởi kiện yêu 

cầu những người thừa kế của B thực hiện nghĩa vụ trả 20 triệu đồng thay anh B 

khi còn sống đã vay. 

Về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, Điều 615 Bộ luật Dân sự 

2015 quy định: 

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản 

trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để 

lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế 

trong phạm vi di sản do người chết để lại. 
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3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa 

vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà 

mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di 

chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người 

thừa kế là cá nhân. 
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LĨNH VỰC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 

 

Tình huống 1: A 17 tuổi, do nhà đông anh em nên A nghỉ học ở nhà đi 

làm thêm phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ A muốn gả em cho một gia đình khá giả 

trong xóm. A cho rằng mình vẫn còn trẻ nên vẫn chưa muốn lấy chồng, tuy 

nhiên, bố mẹ A lại ép em phải kết hôn vì đã hứa hôn với gia đình họ.  

Xin hỏi việc bố mẹ ép A phải lấy chồng có vi phạm pháp luật không? 

A đã đủ tuổi kết hôn chưa? Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện kết 

hôn? 

Trả lời: 

Theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện 

kết hôn như sau: 

 1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: 

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; 

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự; 

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn,  theo 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia 

đình, cụ thể:  

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; 

- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; 

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng 

với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống 

như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ; 

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng 

máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi 

với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với 

con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng 

của chồng 

Ngoài ra, Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng 

giới tính. 

Do A mới 17 tuổi, nên chưa đủ tuổi để kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014.  Một trong những hành vi bị cấm trong lĩnh vực hôn nhân và gia 

đình là cưỡng ép kết hôn, đồng thời một trong những điều kiện kết hôn là việc 

kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định. Như vậy, việc bố, mẹ ép A kết hôn là 

vi phạm pháp luật. 



158 

 

Tình huống 2: A và B tổ chức đám cưới và về sống chung với nhau 

như vợ chồng  mà chưa đăng ký kết hôn ở Ủy ban nhân dân xã.  

Xin hỏi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì việc không 

đăng ký kết hôn như vậy có vi phạm pháp luật không? 

Trả lời: 

Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về đăng ksy kết 

hôn như sau: 

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật về hộ tịch. 

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định của pháp luật thì không 

có giá trị pháp lý. 

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng 

ký kết hôn. 

Trong trường hợp này, việc A và B có tổ chức đám cưới và về sống chung 

với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn là vi phạm quy định về 

đăng ký kết hôn theo Luật bôn nhân và gia đình và việc kết hôn của A và B 

trong trường hợp này không có giá trị pháp lý theo quy định. 

Tình huống 3: Anh H và chị Th kết hôn với nhau năm 2015. Thời gian 

gần đây chị Th phát hiện ra anh H thường xuyên sống chung với chị L trên 

thị trấn. Chị Th đã đến gặp và yêu cầu L chấm dứt việc chung sống bất hợp 

pháp với anh H nhưng L không chấp nhận mà còn tuyên bố anh H yêu tôi, 

tự nguyện đến sống chung nên không đồng ý chất dứt việc sống chung với 

anh H.  

Xin hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?          

 Trả lời: 

Khoản 1 Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định một trong 

những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình là hôn nhân tự 

nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

Điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cấm 

người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với 

người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ 

chồng với người đang có chồng, có vợ. 

Như vậy, hành vi chung sống như vợ chồng của anh H và chị L khi anh H 

đang có vợ đã vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

Nếu anh H và chị L không chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật thì cả hai 

người có thể bị xử phạt hành chính theo khoản 1 Điều 48 Nghị định số 

110/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 67/2015/NĐ-CP 

ngày 14/8/2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 
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pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản 

doanh nghiệp, hợp tác xã  

Nếu đã bị xử phạt hành chính mà anh H và chị L vẫn cố tình không chấm 

dứt chung sống, họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 

182 Bộ luật hình sự năm 2015- tội vi phạm chế độ  một vợ, một chồng. 

Tình huống 4: Chị D và anh S sống chung với nhau như vợ chồng 

nhưng không đăng ký kết hôn. Sau một thời gian chung sống, do bất đồng 

quan điểm nên không còn muốn sống chung với nhau nữa.  

Xin hỏi, trong trường hợp này, anh S và chị D có phải làm thủ tục ly 

hôn không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời:  

Điều 14  Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về giải quyết hậu 

quả của việc nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết 

hôn như sau: 

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và 

gia đình chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì 

không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.Quyền, nghĩa vụ đối với 

con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định 

tại Điều 15 và Điều 16 của Luật Hôn nhân và gia đình.  

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy 

định của khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo 

quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký 

kết hôn. 

Như vậy, trường hợp của chị D và anh S không bắt buộc phải làm thủ tục ly 

hôn theo quy định. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và 

tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng.  Khi Tòa án tuyên bố họ không 

phải là vợ chồng  thì  tài sản chung sẽ được giải quyết theo Điều 16 Luật Hôn 

nhân và gia đình.  

Tình huống 5: Gia đình chồng chị A theo đạo thiên chúa. Sau khi kết 

hôn, chồng và gia đình chồng chị A bắt ép chị phải theo đạo thiên chúa. Chị 

A không đồng ý và mâu thuẫn gia đình phát sinh.  

Xin hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 22 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Vợ, chồng có 

nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. 

Như vậy, theo quy định này, chị A có quyền tự do quyết định theo hoặc 

không theo đạo thiên chúa. Việc chồng và gia đình chồng chị A ép chị A phải 

theo tôn giáo của họ là trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này chị 
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A có thể giải thích, thuyết phục với chồng và gia đình chồng để họ hiểu và tôn 

trọng quyền tự do tín ngưỡng của mình. Nếu như chị A không tự thuyết phục 

được thì nên nhờ sự giúp đỡ của những người có uy tín trong cộng đồng, chính 

quyền, đoàn thể nơi chị A đang sinh sống để thuyết phục chồng và gia đình 

chồng chị A tôn trọng quyền tự do tôn giáo của chị A. 

Tình huống 6: Anh P và chị G kết hôn với nhau đã được 5 năm và đã 

có 02 con chung. Gần đây, do làm ăn thu lỗ, anh P bỏ bê công việc thường 

xuyên về nhà đánh đập, chửi bới hành hạ vợ con dẫn đến chị G muốn được 

ly hôn. 

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về tình nghĩa vợ chồng trong 

quan hệ gia đình và hành vi của anh P có vi phạm pháp luật không? 

Trả lời: 

Điều 19 Luật Hôn nhân và gi đình quy định về tình nghĩa vợ chồng như 

sau: 

1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, 

chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia 

đình. 

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có 

thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia 

các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác. 

Khoản 1 Điều 8 Luật Phòng chống bạo lực gia đình nghiêm cấm hành hạ, 

ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;  

Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Do đó hành vi 

đánh vợ của anh P là vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.  

Tình huống 7: Chồng chị B thường xuyên uống rượu say và đánh đập 

vợ con. Chị B không muốn tiếp tục cuộc sống chịu đựng như vậy nữa. Chị 

muốn ly hôn nhưng chồng chị không đồng ý. 

 Xin hỏi, trong trường hợp này nếu chị B tự mình yêu cầu ly hôn thì 

Tòa án có giải quyết không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

thì vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Do 

vậy, chị T có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn mà không cần có sự đồng 

ý của chồng chị.  

Khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Khi vợ 

hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải 

quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình 

hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân 
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lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của 

hôn nhân không đạt được. 

Căn cứ những quy định trên, nếu chồng chị B thường xuyên có hành vi 

đnáh đập vợ con thì chị B có thể tự mình yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn 

mà không cần sự đồng ý của chồng. 

Tình huống 8: Anh K là công dân nước ngoài sang Việt Nam làm 

việc. Trong khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam, anh K đã 

yêu và muốn kết hôn với chị Y mang quốc tịch Việt Nam. Anh K muốn hỏi, 

pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc kết hôn có yếu tố nước 

ngoài? 

Trả lời: 

Vì anh K là công dân nước ngoài nên việc anh kết hôn với chị Y là người 

Việt Nam được xác định là kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 

126 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, theo đó: 

1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi 

bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết 

hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người 

nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về 

điều kiện kết hôn. 

2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật Hôn 

nhân và gia đình về điều kiện kết hôn. 

 

Trong trường hợp này anh K cần tuân thủ pháp luật nước mình là công 

dân về điều kiện kết hôn và chị Y phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam về điều 

kiện kết hôn. 

Ngoài ra, nếu anh K tiến hành kết hôn với chị Y tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền của Việt Nam thì anh K phải tuân theo pháp luật của nước anh là 

công dân, đồng thời, anh cũng phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện 

kết hôn, cụ thể gồm các điều kiện sau: 

-  Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; 

-  Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; 

-  Không bị mất năng lực hành vi dân sự; 

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp kết hôn giả tạo; tảo 

hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; người đang có vợ, có 

chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có 

vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có 

chồng, có vợ; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng 
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dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, 

mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha 

chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với 

con riêng của chồng. 

Tình huống 9: Chiếc ô tô thường để chở hàng đi bán ở các tỉnh là tài 

sản chung của vợ chồng anh C nhưng chỉ ghi tên vợ anh C trong giấy đăng 

ký xe. Do vay nợ bạn, vợ anh C bàn với anh C bán chiếc ô tô để trả nợ 

nhưng anh C không đồng ý. Vợ anh C cho rằng chiếc ô tô đó đăng ký tên 

mình thì mình được quyền quyết định bán.  

Xin hỏi theo quy định của pháp luật trong tình huống này vợ anh C có 

quyền quyết định bán ô tô không? 

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc định 

đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Bất động sản; 

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; 

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình. 

Trong trường hợp này mặc dù chiếc ô tô chỉ ghi tên vợ anh C trong giấy 

đăng ký xe nhưng nó là tài sản chung, là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia 

đình vì vậy việc quyết định bán chiếc ô tô phải có sự thỏa thuận đồng ý bằng 

văn bản của vợ chồng anh C. Vợ anh C có thể bán ô tô nhưng phải có sự đồng ý 

của anh C. 

Trong trường hợp nếu vợ anh C tự mình quyết định bán ô tô cho người thứ 

ba mà chưa được sự đồng ý, ủy quyền của anh C thì giao dịch đó vô hiệu. 

Tình huống 10: Chị X lấy anh H do sự cưỡng ép của bố mẹ chứ không 

xuất phát từ tình yêu vì vậy cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Hai vợ 

chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau và không có tiếng nói 

chung trong cuộc sống, dẫn đến chị X nhiều lần bị căng thẳng và muốn hủy 

hôn.  

Xin hỏi trong trường hợp này chị X có thể tự mình yêu cầu Tòa án  

hủy việc kết hôn của mình không? Pháp luật quy định những cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nào có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật? 

Trả lời: 

Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định người có quyền 

yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật như sau: 

1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp 

luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức 
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khác yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình. 

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố 

tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết 

hôn vi phạm điều kiện kết hôn của Luật hôn Hhân và gia đình: 

- Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; 

cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người 

kết hôn trái pháp luật; 

- Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; 

- Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; 

- Hội liên hiệp phụ nữ. 

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật 

thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức (cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ 

quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội Liên hiệp phụ nữ) yêu cầu Tòa án hủy 

việc kết hôn trái pháp luật. 

Do chị X bị cha mẹ cưỡng ép kết hôn nên theo quy định của pháp luật về 

tố tụng dân sự, chị X có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan quản lý 

nhà nước về gia đình, Hội liên hiệp phụ nữ ở địa phương yêu cầu Tòa án hủy 

việc kết hôn trái pháp luật. 

Tình huống 11: Trước khi kết hôn anh T có mua được 01 căn hộ tập 

thể. Sau khi kết hôn với chị N, do không có nhu cầu sử dụng anh T cho thuê 

với giá 3 triệu đồng/tháng (số tiền này anh T để cho chị N chi tiêu cá nhân) 

vì anh chị đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập tương đối cao. Năm 

2019, anh T trao đổi với chị N rằng sẽ bán căn hộ tập thể đó với giá 850 

triệu đồng. Thấy chồng bán nhà với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường, 

chị N không đồng ý.  

Xin hỏi trong trường hợp này anh T có thể bán căn hộ tập thể mà 

không có sự đồng ý của vợ không? 

Trả lời: 

Trong trường hợp này anh T có thể bán căn nhà tập thể khi không có sự 

đồng ý của vợ, vì căn nhà này là tài sản riêng được anh T tạo lập trước khi kết 

hôn và sau khi kết hôn, anh T cũng không có thỏa thuận nhập vào tài sản chung 

của vợ chồng.  

Khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Tài sản 

riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn.  

Theo đó, anh T có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với căn nhà 

này. Tại khoản 4 Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Trong 

trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là 
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nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng 

ý của chồng, vợ. Trong trường hợp này, do anh T và chị N có công ăn việc làm 

ổn định, thu nhập tương đối cao chứ không phải không có việc làm và việc cho 

thuê nhà chỉ để “chi tiêu cá nhân thêm” cho chị N chứ không phải là “nguồn 

sống duy nhất” của gia đình anh T - chị N, nên trong trường hợp này anh T có 

quyền bán nhà mà không bắt buộc phải có ý kiến thống nhất của chị N. 

Tình huống 12: H và Đ là vợ chồng. Đ là giám đốc một công ty nên từ 

khi kết hôn Đ nói H không đi làm nữa mà ở nhà chăm sóc con nhỏ và bố mẹ 

chồng luôn đau yếu. Muốn chồng yên tâm công tác, H đồng ý nghỉ việc cơ 

quan ở nhà lo việc gia đình nhưng mẹ chồng H lại cho rằng H ở nhà là ăn 

bám chồng, mọi tài sản trong nhà là của Đ chứ H không có quyền gì cả. 

Xin hỏi trong trường hợp này chị Đ có quyền gì đối với tài sản ( cả 

tiền, và các loại tài sản khác) do chồng chị tạo lập được hay không ?  

Trả lời: 

Theo khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định 

nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng thì vợ, chồng bình đẳng với 

nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài 

sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu 

nhập. 

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của 

vợ chồng gồm: 

1. Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác 

trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của 

Luật hôn nhân và gia đình; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được 

tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung; 

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung 

của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho 

riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để 

bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. 

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng 

đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản 

chung. 

Như vậy trong trường hợp này mặc dù chị Đ không trực tiếp đi làm nhưng 

vẫn có quyền gì đối với tài sản do chồng chị tạo lập. 

Tình huống 13: Chị B muốn thành lập công ty kinh doanh để lo cho cuộc 

sống của gia đình nhưng anh T - chồng chị B không đồng ý vì cho rằng chị B 

chưa lường trước hết những rủi ro trong kinh doanh. Chị B đòi chia một phần 
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tài sản chung của vợ chồng để chị mở công ty. Hai vợ chồng mâu thuẫn vì 

không thống nhất được với nhau.  

Xin hỏi, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có được chia tài sản chung 

không? 

Trả lời: 

Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc chia tài sản 

chung trong thời kỳ hôn nhân như sau: 

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần 

hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật hôn 

nhân và gia đình; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản 

này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp 

luật. 

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia 

tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và gia 

đình. 

Như vậy, trong trường hợp này trước hết chị B nên thuyết phục chồng đồng 

ý với nguyện vọng chính đáng của mình, nếu không thỏa thuận được với chồng 

về việc chia một phần tài sản chung, chị B có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tình huống 14: Anh H kết hôn với chị S có đăng ký tại Ủy ban nhân 

dân xã. Do chị S ngoại tình nên anh H viết đơn xin ly hôn. Trong thời gian 

chờ tòa án giải quyết cho ly hôn, anh H chơi xổ số và trúng thưởng 70 triệu 

đồng. Khi hai vợ chồng thỏa thuận việc chia tài sản chung khi ly hôn, anh H 

cho rằng số tiền trúng thưởng này không được tính vào tài sản chung của 

vợ chồng anh chị khi ly hôn. Chị S không đồng ý, tranh chấp phát sinh giữa 

anh H và chị S.  

Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì số tiền trúng thưởng này có 

thuộc tài sản chung của hai vợ chồng anh H, chị S không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 13, 14 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì, 

thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ 

ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân. Ly hôn là việc chấm dứt 

quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 

 Do Tòa án mới thụ lý đơn yêu cầu xin lý hôn của anh H và đang trong giai 

đoạn xem xét, giải quyết mà chưa có quyết định cho phép anh H, chị S ly hôn 

nên quan hệ hôn nhân giữa anh chị vẫn tồn tại. 
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Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014, thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu 

nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ 

tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp 

được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và gia đình; tài sản mà vợ 

chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ 

chồng thỏa thuận là tài sản chung. 

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung 

của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho 

riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

Điều 9 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia 

đình quy định thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân 

gồm: 

- Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ khoản trợ 

cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi 

người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, 

chồng. 

- Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ 

luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị 

bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước. 

- Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ váo các quy định nêu trên thì số tiền anh H trúng thưởng xổ số cũng 

được tính vào khối tài sản chung của vợ chồng. 

Tình huống 15: Anh A và chị B kết hôn năm 2008. Trước khi kết hôn, 

anh A đã mua được một căn hộ chung cư. Năm 2018, do cuộc sống vợ 

chồng có mâu thuẫn, anh A và chị B có đơn xin ly hôn. Việc chia tài sản chị 

B dự tính căn nhà là tài sản riêng của anh A nên vẫn thuộc quyền sở hữu 

của anh A, chị B sẽ dọn đi nơi khác ở nhưng chị B chỉ yêu cầu anh A thanh 

toán cho chị một phần chi phí do anh chị cùng bỏ ra để sửa chữa căn nhà và 

cho chị lưu trú tại căn hộ này thêm 03 tháng để tìm thuê nhà. Anh A không 

đồng ý với yêu cầu của chị B, đồng thời anh A bảo chị B phải chuyển đi 

ngay sau khi ly hôn.  

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Điều 63 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền lưu cư 

của vợ hoặc chồng khi ly hôn như sau: Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng 

đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; 

trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong 
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thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các 

bên có thỏa thuận khác.  

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy 

định: Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản 

chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị 

tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa 

thuận khác.  

Theo đó, do chị B có công sức và tiền bạc bỏ ra để sửa chữa ngôi nhà của 

anh A trong thời kỳ hôn nhân nên khi ly hôn anh A có trách nhiệm thanh toán 

phần giá trị này cho chị B. Đồng thời, trong lúc chị B dang gặp khó khăn về chỗ 

ở thì anh A có nghĩa vụ bảo đảm quyền được quyền lưu cư của chị B theo quy 

quy định của pháp luật. A không  được phép bắt chị B phải dọn đi ngay sau khi 

ly hôn. 

Tình huống 16: Sau khi cưới nhau, vợ chồng anh A, chị B được bố mẹ 

hai bên gia đình hỗ trợ tiền để mua một căn nhà tại Hà Nội, trong Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi tên của cả hai vợ chồng. Năm 2018, anh 

A đột ngột chết vì tai nạn giao thông. Chị B chuyển về quê sinh sống và có ý 

định bán căn nhà chung của hai vợ chồng. Khi biết chuyện, gia đình anh A 

đã yêu cầu chị B phải chia căn nhà đó theo pháp luật về thừa kế. Chị B 

không đồng ý. Hai bên xảy ra tranh chấp.  

Xin hỏi trong trường hợp này pháp luật quy định như thế nào về vấn 

đề chia di sản thừa kế ? 

Trả lời: 

Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định giải quyết tài sản 

của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết 

như sau: 

1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên 

còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có 

chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử 

người khác quản lý di sản. 

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia 

đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của 

vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của 

pháp luật về thừa kế. 

3. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống 

của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu 

Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự. 

4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại 

các mục 1, 2 và 3 nêu trên, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định 

khác. 
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Căn cứ vào quy định trên, khi có yêu cầu của gia đình anh A về chia di sản 

thừa kế thì căn nhà thuộc sở hữu chung của anh A và chị B sẽ được chia đôi. 

Phần tài sản của anh A sẽ được chia theo pháp luật về thừa kế với hàng thừa kế 

thứ nhất theo quy định của Bộ luật dân sự gồm: vợ, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ 

nuôi, con đẻ, con nuôi của anh A. 

Tình huống 17: A yêu và quyết định sẽ kết hôn với B nhưng bố mẹ của 

A  không đồng ý vì ông nội của A và cụ ngoại của B là anh em con chú con 

bác nên A không thể kết hôn với B.  

Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì A và B có được kết hôn với 

nhau không? Nếu được kết hôn mà bố mẹ A vẫn cản trở thì xử lý thế nào? 

Trả lời  

Nếu A và B đều đã đủ tuổi kết hôn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác 

theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì  A và B được kết 

hôn với nhau. Quan hệ giữa gia đình K và H  không thuộc điều cấm kết hôn theo 

quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể. 

* Về điều kiện kết hôn 

Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nam, nữ kết hôn phải 

tuân theo các điều kiện sau đây: 

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; 

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự; 

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014, gồm: 

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; 

- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; 

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng 

với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống 

như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ; 

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu 

về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với 

con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con 

dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của 

chồng. 

Khoản 17 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 giải thích “Những 

người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ thuyết thống, trong 

đó người này sinh ra người kia kế tiếp”. 

Khoản 18 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 giải thích “Những 

người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha 

mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác 

cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời 

thứ ba”.  
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Như vậy A và B có quyền kết hôn với nhau và không thuộc trường hợp 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cấm kết hôn. Mọi hành vi cản trở việc kết 

hôn giữa A và B với lý do vì 2 người có quan hệ họ hàng là vi phạm pháp luật.  

* Về xử lý vi phạm 

Khoản 3 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

“3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý 

nghiêm minh, đúng pháp luật. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm 

pháp luật về hôn nhân và gia đình”. 

Nếu bố A cố tình cản trở hôn nhân thì có thể bị xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 55 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định: 

“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

một trong những hành vi sau đây: 

1. Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược 

đãi, uy hiếp tinh thần hoặc bằng thủ đoạn khác. 

2. Cản trở người khác kết hôn, ly hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ 

bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ 

đoạn khác”. 

Người cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ cũng có thể phải chịu trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 181 Bộ luật hình sự năm 2015: 

“Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản 

trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc 

cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp 

tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm”. 

Tình huống 18: Chồng chị A có quan hệ bất chính với người phụ nữ 

khác, về nhà làm đơn ly hôn với vợ, mặc dù khi đó người vợ đang mang 

thai.  

Xin hỏi trong trường hợp đó, người chồng có quyền yêu cầu ly hôn 

không? 

Trả lời: 

Tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền yêu 

cầu giải quyết ly hôn như sau: 

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly 

hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không 

thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo 

lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính 

mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. 

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, 

sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 
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Như vậy, trong trường hợp này, chồng chị A không có quyền yêu cầu ly 

hôn, vì người vợ đang có thai. 

Tình huống 19: Anh A và chị B lấy nhau được 10 năm và đã xây nhà 

để ở trên đất của bố mẹ chồng. Mấy năm gần đây nay, anh A thường xuyên 

bắt vợ đưa tiền để đi uống rượu, chơi bài, nếu vợ không đưa thì anh A đánh 

đập, chửi bới vì vậy chị B muốn ly hôn. Mẹ chồng chị B biết chị B muốn ly 

hôn thì nói nếu ly hôn, chị B phải chuyển đi chỗ khác ở vì đất này của bà 

mà chưa làm thủ tục sang tên và không được nuôi đứa con nào hết.  

Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, nếu ly hôn thì chị B có được chia 

tài sản và nuôi con không? 

Trả lời:  

Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Vợ, chồng hoặc cả hai 

người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn”.  

Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc ly hôn theo yêu 

cầu của một bên như sau: “Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại 

Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, 

chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ 

của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung 

không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được”. Như vậy trong 

trường hợp này chị B có quyền làm đơn xin ly hôn khi hôn nhân lâm vào tình 

trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân 

không đạt được kể cả chồng không đồng ý. 

Còn về nhà đất vợ chồng anh A đang ở, do mảnh đất chưa sang tên cho vợ 

chồng anh nên vợ chồng anh A không có quyền đối với mảnh đất đó. Tuy nhiên, 

ngôi nhà là tài sản do vợ chồng anh A tạo lập trong thời kỳ hôn nhân nên nó là 

tài sản chung của hai vợ chồng. Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 

2014 quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, 

thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh 

từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân”. Nếu ly hôn, 

tài sản của vợ chồng anh A sẽ được chia theo nguyên tắc quy định tại Điều 59 

Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó, tài sản chung của vợ chồng được chia 

đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: 

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; 

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển 

khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao 

động có thu nhập; 

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và 

nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; 

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. 

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được 

bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá 

trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh 

lệch. 
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Còn việc nuôi con, tại khoản 2, 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 

quy định:  

“2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của 

mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa 

án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi 

mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của 

con. 

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp 

người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”. 

Như vậy, chị B có thể căn cứ vào các quy định của pháp luật để bảo vệ 

quyền lợi của mình. 

Tình huống 20: Vợ chồng chị A có cửa hàng bán vật liệu xây dựng, có 

02 con gái đang ở độ tuổi học phổ thông. Với suy nghĩ “con gái có học nhiều 

cũng không có lợi ích gì, lớn lên cũng sẽ đi lấy chồng” nên năm học 2019,  

chồng chị A quyết định cho 02 con gái nghỉ học để phụ giúp công việc gia 

đình. Chị A không muốn con gái sau này không có học rồi sẽ vất vả như 

mình nên chị kiên quyết không đồng ý.  

Xin hỏi việc chồng chị A quyết định cho con gái nghỉ học để phụ giúp 

công việc gia đình như vậy có vi phạm pháp luật không? 

Trả lời:  

Khoản 4 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Không 

được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của 

cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã 

thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; 

không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội". 

Điều 18 Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định: Con trai, con gái được 

gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui 

chơi, giải trí và phát triển. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm 

chia sẻ công việc gia đình. 

Điều 41 Luật Bình đẳng giới quy định các hành vi vi phạm pháp luật về bình 

đẳng giới trong gia đình gồm: 

- Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới 

tính. 

- Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến 

vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu 

nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới. 

- Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính. 

- Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý 

do giới tính. 

- Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, 

triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định. 
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Như vậy, theo quy định của pháp luật nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Con 

trai hay con gái đều cần được đối xử như nhau, cũng cần được học tập, lao động, 

giải trí theo đúng độ tuổi và sự phát triển của con. Cha mẹ cần phải đối xử công 

bằng với con cái, không nên “trọng nam, khinh nữ” để dẫn đến cách nhìn lệch 

lạc của các con về vai trò của mỗi giới, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý 

và hình thành nhân cách của các con sau này.  

Vì vậy, nếu chồng chị A kiên quyết bắt con gái nghỉ học để phụ giúp việc 

gia đình vì cho rằng con gái không cần học nhiều là vi phạm pháp luật về hôn 

nhân và gia đình, pháp luật về bình đẳng giới. Hành vi này sẽ bị xử phạt theo 

quy định tại Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy 

định về xử phạt hành chính về bình đẳng giới. 

 Tình huống 21: Anh A và chị B kết hôn năm 2017 hiện nay có 01 con 

gái 03 tuổi. Do mâu thuẫn vợ chồng, chị B đưa con về nhà mẹ đẻ. Khi anh A 

tới thăm con, gia đình nhà chị B đã không cho vào thăm và còn chuyển  

trường học cho con mà anh A không biết.  

Xin hỏi theo quy định của pháp luật chị A có được phép làm như vậy 

không? 

Trả lời:  

Khoản 1, khoản 2 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định 

về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ như sau: 

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo 

dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con 

hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.  

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không 

có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

Khoản 1 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:  

Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi 

dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc 

không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

Khoản 1 Điều 72 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho 

con học tập. 

Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm 

ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà 

trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con. 

Theo các quy định trên, việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con... không 

chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền của cả hai vợ chồng. Do đó, hành vi của chị B 

và gia đình nhà chị ngăn cản anh thực hiện quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đối với 

con là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.  

Điều 53 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành 

vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà 

và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau như 

sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 
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hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ 

và con, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định 

của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau. 

Nếu vợ và gia đình nhà vợ tiếp tục ngăn cản anh A thực hiện các quyền, 

nghĩa vụ của cha mẹ đối với con thì anh A có quyền trình báo với cơ quan công 

an, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết. 

Tình huống 22: A và B dự định kết hôn nhưng thỏa thuận muốn sau 

khi kết hôn thì tài sản của 2 vợ chồng độc lập với nhau. Theo đó, trong quá 

trình chung sống, cả hai sẽ để một khoản chi tiêu chung trong gia đình do 

còn thu nhập của ai thì người đó giữ.  

Xin hỏi, việc thống nhất như vậy giữa A và B có hợp pháp không? Để 

rõ ràng về tài sản vợ chồng A phải làm gì? 

Trả lời: 

Thỏa thuận của anh A và chị B trong trường hợp này là hoàn toàn hợp 

pháp. Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Vợ chồng có 

quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo 

thỏa thuận. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy 

định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật 

Hôn nhân và gia đình. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực 

hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật hôn nhân và gia 

đình. 

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp 

vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có thỏa 

thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu. 

Các quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản vợ chồng (Điều 29), 

quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình 

(Điều 30), giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng (Điều 31), 

giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài 

khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không 

phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Điều 32) của Luật Hôn nhân và gia 

đình được áp dụng không phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa 

chọn. 

Nếu A và B đã lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì trong thời kỳ hôn 

nhân, vợ chồng A vẫn có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội 

dung của chế đội tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định. 

Thủ tục xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được quy định 

tại Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình như sau: 

- Việc lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì thỏa thuận 

này phải được lập trước khi kết hôn 

- Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng 

thực 

- Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng 

ký kết hôn. 
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Điều 48 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy đinh nội dung của văn 

bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng phải bao gồm: 

- Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng. 

- Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao 

dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình; 

- Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài 

sản; 

- Nội dung khác có liên quan. 

Như vậy, nếu A và B đã thống nhất lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng 

theo thỏa thuận thì trước khi đăng ký kết hôn thì cần ra văn phòng công chứng 

để lập và đề nghị công chứng văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. 

Tình huống 23: Anh A vốn ham chơi, mới đây có một nhóm người đến 

nhà anh A  để đòi nợ số tiền 50 triệu đồng, có giấy ghi nhận nợ viết tay của 

A. Do anh A không có nhà, vợ lại không biết khoản vay này của chồng nên 

đã nói rằng ai vay thì người đó trả, mình  không có nghĩa vụ trả nợ cho 

chồng. Nhóm đòi nợ đe dọa nếu sau 01 tuần không trả thì sẽ thu giữ đồ đạc 

trong nhà để trừ nợ. Vợ anh A rất lo sợ. 

Xin hỏi trong trường hợp này anh A có liên đới gì với trách nhiệm trả 

nợ khoản vay của chồng không? 

Trả lời: 

Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định trách nhiệm liên 

đới của vợ, chồng. Theo đó, vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao 

dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc 

giao dịch khác do đại diện, ủy quyền giữa vợ, chồng. Vợ, chồng chịu trách 

nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung về tài sản gồm: 

- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, 

nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng 

phải chịu trách nhiệm; 

- Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của gia đình; 

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; 

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối 

tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; 

- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật 

dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; 

 - Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan. 

 Đối chiếu các quy định trên với trường hợp của anh A do vay tiền để tiêu 

dùng cá nhân, không phục vụ các hoạt động chung của gia đình, không thuộc 

trường hợp nào nêu trên, vợ anh A cũng không biết gì về khoản vay này, do đó 

anh A hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về khoản vay này, ông phải dùng tài 

sản riêng để trả nợ. 

 Hành vi của nhóm đòi nợ đe dọa nếu sau 01 tuần không trả thì sẽ thu giữ 

đồ đạc trong nhà để trừ nợ là hành vi vi phạm pháp luật. Vợ anh A có quyền đề 
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nghị cơ quan có thảm quyền can thiệp khi nhóm người này thực hiện hành vi 

này. 

Tình huống 24: Năm 2015, bà Th lập di chúc (có công chứng tại văn 

phòng công chứng) để lại mảnh đất cho cháu H - 3 tuổi. Năm 2017, bà Th 

chết. Hiện nay cháu H đang bị nặng, cần tiền để chữa trị. Anh T là bố cháu H 

muốn bán 1 phần của mảnh đất để lo viện phí nhưng các anh em họ hàng 

không đồng ý vì cho rằng bà Th cho cháu H chứ không cho anh T nên anh T 

không có quyền bán mảnh đất này. 

Xin hỏi trong trường hợp này, anh T có quyền bán một phần mảnh đất 

nói trên để lấy tiền chữa bệnh cho con không? 

Trả lời: 

Trong trường hợp này quyền sử dụng đối với mảnh đất là tài sản riêng của 

cháu H vì được thừa kế riêng từ bà Th.  

 Theo quy định tại Điều 73 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì cha mẹ 

là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có 

người khác đại diện theo pháp luật. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện 

giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành 

niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có 

tài sản để tự nuôi mình. 

Do cháu H chưa thành niên nên bố mẹ cháu - vợ chồng anh T là người đại 

diện đương nhiên của cháu. 

 Tại khoản 1, khoản 2 Điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy 

định về việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên 

mất năng lực hành vi dân sự như sau: 

1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con 

dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 

09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. 

2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ 

trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 

dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của 

cha mẹ hoặc người giám hộ.  

Như vậy, việc định đoạt mảnh đất thuộc quyền của cháu H và người đại 

diện của cháu mà ở đây là vợ chồng anh T, anh chị em họ hàng không có quyền 

can thiệp hay ngăn cấm việc bán một phần thửa đất này. Đặc biệt là khi việc bán 

một phần mảnh đất để chữa bệnh cho cháu là hoàn toàn chính đáng, phù hợp với 

quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Do đó, vợ 

chồng anh T hoàn toàn có quyền bán một phần mảnh đất để lấy tiền chữa bệnh 

cho cháu H. 

Tình huống 25: Vợ chồng A bán nhà ở trung tâm thành phố để mua 

chung cư. Sau khi mua nhà mới, còn dư 1,2 tỷ đồng nên thống nhất sẽ gửi 

tiết kiệm. Nhưng vợ A  chỉ gửi ngân hàng 800 triệu đồng, còn 400 triệu vợ A 

tự ý mua chứng khoán mặc dù không có sự đồng ý của A.  
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Xin hỏi trong trường hợp này A có quyền đề nghị hủy việc mua bán 

chứng khoán của vợ không? 

Trả lời: 

Giao dịch mua chứng khoán giữa vợ A với Công ty chứng khoán được 

xác định là giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản chứng 

khoán. Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:  

1. Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng là người đứng 

tên tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán được coi là người có quyền xác 

lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó. 

2. Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng đang chiếm 

hữu động sản mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu 

được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó 

trong trường hợp Bộ luật dân sự có quy định về việc bảo vệ người thứ ba ngay 

tình. 

Trong trường hợp này, công ty chứng khoán được coi là bên thứ ba ngay 

tình, vì vậy giao dịch mua chứng khoán của vợ A với công ty này là giao dịch 

hợp pháp. A không có quyền yêu cầu công ty chứng khoán hủy giao dịch đó. 

Tình huống 26: Bà B mua vé xổ số và trúng giải đặc biệt nên bà cho 

rằng đây là tài sản riêng của bà. Chồng bà lại cho rằng đây tài sản chung 

của hai vợ chồng vì khoản thu nhập phát sinh trong thời kỳ hôn nhân do 

vậy hai vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn.  

Xin hỏi trong trường hợp này thì tiền trúng xổ số là tài sản chung hay 

tài sản riêng của bà B? 

 Trả lời: 

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của 

vợ chồng gồm: 

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do 

lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản 

riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài 

sản chung của vợ chồng và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng sau khi chia 

tài sản chung; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho 

chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.  

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung 

của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho 

riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để 

bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. 

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng 

đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản 

chung. 

Trong đó, thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân bao gồm: 

- Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp (trừ khoản trợ 

cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi 
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người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, 

chồng). 

- Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ 

luật dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị 

bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước. 

- Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (Điều 9 Nghị định 

số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình). 

Như vậy trong trường hợp này tiền trúng thưởng xổ số của bà B được xác 

định là tài sản chung của vợ chồng. 

Tình huống 27: Theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa 

án, hàng tháng P phải chuyển cho chị M 02 triệu đồng để cấp dưỡng nuôi 

con. Một năm sau P kết hôn với O và thỏa thuận toàn bộ tài sản, thu nhập 

của P chuyển giao cho bà O. Lấy lý do không có tài sản để thực hiện nghĩa 

vụ cấp dưỡng, P đã không chuyển tiền nuôi con nữa. 

Xin hỏi trong trường hợp này thỏa thuận về chế độ tài sản vợ chồng 

giữa ông P và bà O có hiệu lực không và chị M cần làm gì để bảo đảm 

quyền lợi cho con mình? 

 Trả lời: 

 Một trong những thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu là 

nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền 

được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên 

khác của gia đình (Điểm c Khoản 1 Điều 50 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014). Vì vậy, thỏa thuận về chế độ tài sản giữa P và O bị vô hiệu do vi phạm 

nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng đối với con của P với M. 

 Để bảo đảm quyền được cấp dưỡng cho con, chị M có quyền yêu cầu Tòa 

án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng P và O bị vô hiệu (theo 

Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BTP ngày 06/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia 

đình). 

  Cụ thể Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BTP quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây, theo quy định 

của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về 

chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ 

chồng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia 

đình: 

- Vợ, chồng hoặc vợ chồng đã thỏa thuận về chế độ tài sản; 

- Người bị xâm phạm, người giám hộ của người bị xâm phạm quyền và lợi 

ích hợp pháp do có thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. 
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 Trong trường hợp này, bà M với tư cách là người giám hộ cho con mình, 

có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng 

ông P và bà O bị vô hiệu do thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ông P bà 

O thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014 là vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng của con mình.  

Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ 

tài sản của vợ chồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự (Chương XXIII Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, từ Điều 362 đến 

Điều 375). 

Tình huống 28: Vợ A bị bệnh không thể sinh con. Hai vợ chồng đã 

thống nhất nhờ người em họ là B mang thai hộ. Mọi thủ tục thực hiện mang 

thai hộ đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên từ 

lúc biết đứa bé trong bụng là con trai, B đã có thái độ khác hẳn, không hợp 

tác với vợ A. Khi sinh cháu ra, B nhất định không chịu trả con cho vợ A vì 

B đã đẻ 02 con gái.  

Xin hỏi, pháp luật quy định việc xác định cha mẹ cho con của A trong 

trường hợp này như thế nào và vợ chồng A sẽ phải làm gì để được nhận 

con? 

Trả lời:  

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cho phép những cặp vợ chồng hiếm 

muộn có thể có con bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Để giải quyết 

tranh chấp về xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân 

đạo, Điều 94 của Luật Hôn nhân và gia đình quy định “Con sinh ra trong trường 

hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang 

thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra”. 

Quyền và nghĩa vụ của bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được 

quy định tại Điều 97, 98, theo đó bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có 

quyền và nghĩa vụ sau: 

- Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ 

như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con 

cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ; phải giao đứa trẻ cho 

bên nhờ mang thai hộ. 

- Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định về thăm khám, các quy trình 

sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai theo quy định 

của Bộ Y tế. 

- Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp 

luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ 

mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà 

thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn 

được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai 

hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

- Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc 

hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức 

khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người mang thai hộ có quyền 
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quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù 

hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng 

kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

- Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang 

thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con. 

Bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có quyền và nghĩa vụ sau: 

- Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm 

việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế.  

- Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với 

con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ 

được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo 

hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. 

- Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp 

bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, 

chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định và bị xử lý 

theo quy định của pháp luật có liên quan; nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ 

thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được 

hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai 

hộ.  

- Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia 

đình bên nhờ mang thai hộ có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

- Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con thì bên nhờ mang 

thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên mang thai hộ giao con. 

Luật đã quy định rõ bên mang thai hộ có nghĩa vụ phải giao đứa trẻ cho bên 

nhờ mang thai hộ; bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con.  

Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con; bên mang thai 

hộ từ chối giao con thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án can thiệp, giải quyết. 

Đối chiếu với quy định trên trong trường hợp này vợ chồng A có thể nhờ 

Tổ hòa giải ở địa phương hòa giải tranh chấp hoặc nhờ chính quyền Ủy ban 

nhân dân cấp xã can thiệp, giải quyết hoặc khởi kiện vụ việc ra Tòa án để buộc 

B giao con cho hai vợ chồng theo đúng quy định pháp luật và thỏa thuận giữa 

hai bên. 

Tình huống 29: A năm nay đã 36 tuổi, do bị khuyết tật từ nhỏ nên A  

không muốn lấy chồng nhưng muốn có con.  

Xin hỏi trong trường hợp này A có thể sinh con bằng cách thụ tinh 

trong ống nghiệm không?  Nếu được thì A cần phải làm gì? 

Trả lời: 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cho phép người phụ nữ sống 

độc thân được sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (thụ tinh nhân tạo hoặc thụ 

tinh trong ống nghiệm). Phụ nữ độc thân là phụ nữ không có quan hệ hôn nhân 

hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Khoản 2 Điều 93 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Trong 

trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 

thì người phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra (kể cả trường hợp người phụ nữ 
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đó không có noãn hoặc noãn không bảo đảm chất lượng để thụ thai mà họ phải 

xin phôi thì họ được xác định là mẹ của con được sinh ra). 

Điều 3 Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ quy 

định một số nguyên tắc liên quan đến phụ nữ độc thân sinh con bằng kỹ thuật 

thụ tinh trong ống nghiệm như sau: 

- Cặp vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ 

thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa; 

- Việc thụ tinh trong ống nghiệm, cho và nhận noãn, cho và nhận tinh 

trùng, cho và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. 

- Việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận phôi được thực hiện trên nguyên 

tắc vô danh giữa người cho và người nhận; tinh trùng, phôi của người cho phải 

được mã hóa để bảo đảm bí mật nhưng vẫn phải ghi rõ đặc điểm của người cho, 

đặc biệt là yếu tố chủng tộc. 

- Việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải tuân theo quy 

trình kỹ thuật; quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người được thực hiện kỹ thuật 

thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai và sinh con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành. 

Phụ nữ độc thân có nhu cầu sinh con được nhận tinh trùng nếu noãn của họ 

bảo đảm chất lượng để thụ thai. Nếu họ không có noãn hoặc noãn không bảo 

đảm chất lượng để thụ thai thì họ được nhận phôi. 

Người nhận tinh trùng, nhận noãn, nhận phôi phải có đủ sức khỏe để thực 

hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai và sinh con; không đang mắc 

các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV, bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A, B; không bị bệnh di truyền ảnh hưởng đến thế hệ sau, không bị mắc 

bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành 

vi của mình. 

Để bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân và tránh tranh chấp trong xác 

nhận cha, mẹ, con về sau, Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh không được cung cấp tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh của người 

cho tinh trùng (Khoản 3 Điều 4 Nghị định này); Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

không được cung cấp tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh của người nhận tinh trùng, 

nhận phôi (Khoản 5 Điều 5 Nghị định này). 

Tình huống 30: M 24 tuổi (chưa lấy chồng) có thai ngoài ý muốn và 

sinh ra cháu B. Do M không muốn nuôi con để sau này còn lập gia đình nên 

đã đồng ý cho B làm con nuôi.  

Xin hỏi sau khi cho con làm con nuôi, cháu B có còn là con của M nữa 

không? 

Trả lời: 

Việc nuôi con nuôi không làm thay đổi mối quan hệ huyết thống giữa cha 

mẹ đẻ và con được cho làm con nuôi, chỉ làm thay đổi quyền và nghĩa vụ giữa 

cha mẹ và con về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi 

thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng. 
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 Khoản 1 Điều 11 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định “Con nuôi có 

quyền được biết về nguồn gốc của mình. Không ai được cản trở con nuôi được 

biết về nguồn gốc của mình”.  

Sau khi cho con làm con nuôi người khác thì cha mẹ đẻ vẫn có quyền thăm 

nom con. Nếu phát hiện cha mẹ nuôi lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc 

lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em; phân biệt đối xử 

giữa con đẻ và con nuôi; cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành 

hạ con nuôi... cha mẹ đẻ có quyền yêu cầu Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi. 

Nếu con nuôi được giao cho cha mẹ đẻ thì các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ 

được khôi phục, con nuôi có quyền lấy lại họ, tên của mình như trước khi được 

cho làm con nuôi (Điều 25, 26, 27 Luật Nuôi con nuôi năm 2010) 

Tình huống 31: A đi lao động ở Hàn Quốc và đã kết hôn với chồng là 

người Hàn Quốc, việc đăng ký kết hôn thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài. A sống tại Hàn Quốc 03 năm, nhưng hiện tại hai vợ chồng 

có mâu thuẫn do khác nhau về quan điểm sống do vậy năm 2019 A đã bỏ về 

đã bỏ về Việt Nam sinh sống. Nay A muốn ly hôn với người chồng. 

 Xin hỏi, trong trường hợp này A có thể nộp đơn xin ly hôn ra Tòa án 

Việt Nam không?  

Trả lời: 

Do A chỉ đi lao động ở Hàn quốc và vẫn mạng quốc tịch Việt Nam vì vậy 

trong trường hợp này A hoàn toàn có thể nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án có thẩm 

quyền của Việt Nam vì: 

Khoản 1 Điều 469 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án Việt Nam 

có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Bị đơn là cá nhân cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam; 

b) Bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở tại Việt Nam hoặc bị đơn là cơ quan, 

tổ chức có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với các vụ việc liên 

quan đến hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức đó 

tại Việt Nam; 

c) Bị đơn có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam; 

d) Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam hoặc 

các đương sự là người nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam; 

đ) Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ 

đó xảy ra ở Việt Nam, đối tượng của quan hệ đó là tài sản trên lãnh thổ Việt 

Nam hoặc công việc được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam; 

e) Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ 

đó xảy ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc có trụ sở, nơi cư trú tại Việt Nam. 

Điều 127 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định: Việc ly hôn 

giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau 

thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

theo quy định của Luật này. 
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Tình huống 32: K là công dân Việt Nam đã kết hôn với người chồng 

Mỹ, sau 02 năm chung sống thì hai người đã ly hôn. Việc kết hôn và ly hôn 

của K đều thực hiện tại Mỹ. Hiện tại K muốn kết hôn với người Việt Nam, 

do K còn giữ quốc tịch Việt Nam, nên khi ra Ủy ban nhân dân xã để xin 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn thì bị từ chối do Ủy ban đã 

cấp giấy này cho cô cách đây hơn 02 năm.  

Xin hỏi trong trường hợ này K  cần làm thủ tục gì để được kết hôn? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy 

định Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp. Khoản 

6 Điều 22 Nghị định này cũng quy định: Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng, thì phải nộp lại Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó. 

Do Ủy ban nhân dân xã đã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cách đây 

hơn 02 năm cô K đã làm thủ tục kết hôn với người chồng Mỹ tại Mỹ và sau này 

cô cũng ly hôn tại Mỹ mà không làm thủ tục ghi chú ly hôn tại cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam. Vì vậy, hiện tại K muốn kết hôn thì phải làm thủ tục ghi 

chú ly hôn. 

Thủ tục ghi chú ly hôn như sau: 

- Thẩm quyền ghi chú ly hôn (Điều 38 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch): Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi K thường trú 

- Hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ sau (Khoản 1 Điều 50 Luật Hộ tịch 

năm 2014): 

+ Tờ khai theo mẫu quy định; 

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật (Vì giấy tờ 

ly hôn của K do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp, vì vậy K phải hợp pháp 

hóa lãnh sự văn bản ly hôn này tại cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan 

lãnh sự của Việt Nam tại Mỹ theo quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP 

ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự). 

- Thủ tục ghi chú ly hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 

của Luật Hộ tịch năm 2014 và Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ. 

Nếu việc ghi chú ly hôn không vi phạm quy định hoặc không thuộc trường hợp 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định, thì 

Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. Trường hợp cần xác 

minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc. 
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+ Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm quy định hoặc thuộc trường hợp 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, thì Trưởng phòng Tư 

pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối. 

+ Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc Sở Tư pháp thì sau khi ghi chú ly hôn, Phòng Tư pháp gửi thông báo kèm 

theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp để 

ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ quan đại diện thì gửi Bộ 

Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch. 

Sau khi đã hoàn tất thủ tục ghi chú ly hôn, được cấp bản chính trích lục, K 

có thể đề nghị Ủy ban nhân dân xã cấp Giấy xác nhận tình trạng ly hôn để kết 

hôn với người khác. 

Tình huống 33: Do phát hiện vợ có quan hệ với người yêu cũ, A đã 

nhiều lần khuyên nhưng vợ vẫn không chấm dứt mối quan hệ này và muốn 

ly hôn. Tuy nhiên, hiện tại con gái của vợ chồng A mới được 8 tháng tuổi.  

Xin hỏi  theo quy định của pháp luật thì A có thể ly hôn vợ tại thời 

điểm này không? 

Trả lời: 

Theo quy định của pháp luật, kết hôn, ly hôn là quyền của mỗi người. Nếu 

kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn, thì ly hôn là 

việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án. 

Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định quyền yêu cầu giải 

quyết ly hôn như sau: 

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly 

hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không 

thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo 

lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính 

mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. 

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, 

sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.  

Do con gái của vợ chồng A mới được 8 tháng tuổi, nên căn cứ Khoản 3 

Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thìu A không có quyền yêu cầu 

đơn phương ly hôn vợ. Tuy nhiên, pháp luật hôn nhân chỉ hạn chế quyền đơn 

phương ly hôn của người chồng mà không hạn chế quyền đơn phương ly hôn 

của người vợ nên nếu trường hợp vợ bạn đơn phương ly hôn hoặc 2 vợ chồng 

bạn thuận tình ly hôn thì Tòa án vẫn thụ lý giải quyết. 

Tình huống 34: Sau kế hôn chị A mới biết anh H là người tính tình 

thất thường, hay rượu chè rồi đánh đập vợ con. Khuyên nhủ chồng nhiều 

lần không được, nên chị A muốn ly hôn  nhưng lại nghe một số người nói, 

muốn xin ly hôn thì phải hòa giải ở cơ sở trước nhưng chị A chưa hiểu hòa 

giải ở cơ sở là gì?  
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Xin hỏi pháp luật có quy định bắt buộc phải hòa giải ở cơ sở trước khi 

yêu cầu ly hôn không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Luật Hòa  giải ở cơ sở thì hòa giải ở 

cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự 

nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo 

quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hHa giải ở cơ sở quy định tranh 

chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình như tranh chấp phát sinh từ quan 

hệ giữa vợ, chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa ông bà nội, ông bà 

ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp 

dưỡng; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn thuộc phạm vi được tiến 

hành hòa giải ở cơ sở. 

Tuy nhiên, hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn không phải là 

thủ tục bắt buộc phải thực hiện mà chỉ có thủ tục hòa giải tại Tòa án sau khi Tòa 

án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn mới là thủ tục bắt buộc phải thực hiện. Điều 52 và 

Điều 54 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Nhà nước và xã hội 

khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa 

giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

Bên cạnh đó, xuất phát từ lợi ích gia đình, quyền lợi của vợ chồng, các con 

cũng như các thành viên khác, với phương trâm kiên trì “còn nước, còn tát”, sau 

khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án tiến hành hòa giải theo quy định của 

pháp luật về tố tụng dân sự. 

Tình huống 35: Do không có tình cảm thực sự nên cuộc sống vợ chồng 

tôii thường xuyên không được thuận hòa. Sau khi xin chuyển vào làm ở chi 

nhánh của công ty trong miền Nam, A đã quen và có tình cảm với một 

người con gái khác nên muốn ly hôn vợ. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề ly hôn, 

vợ A không đồng ý và giấu luôn Giấy đăng ký kết hôn.  

Xin hỏi trong trường hợp này nếu A không xuất trình được Giấy đăng 

ký kết hôn thì A có thể đơn phương yêu cầu Tòa án cho ly hôn không? 

Trả lời: 

Theo quy định của pháp luật thì vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu 

cầu Toà án giải quyết việc ly hôn. Trường hợp vợ đang mang thai hoặc đang 

nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì người chồng không có quyền yêu cầu xin 

ly hôn (nhưng người vợ vẫn có quyền yêu cầu xin ly hôn). 

Do đó, nếu vợ A không thuộc trường hợp đang mang thai hoặc đang nuôi 

con dưới mười hai tháng tuổi thì A có quyền đơn phương yêu cầu Tòa án cho ly 

hôn. Việc vợ A không đồng ý ly hôn nên không đưa A Giấy đăng ký kết hôn 

không làm hạn chế hoặc cản trở quyền được yêu cầu ly hôn của A. 

Mặc dù Khoản 5 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định khi tham 

gia tố tụng, đương sự có quyền và nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ; chứng 

minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhưng tại Khoản 1 Điều 96 

Bộ luật Tố tụng dân sự quy định trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân 
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sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. 

Trường hợp tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp chưa bảo đảm đủ cơ sở để giải 

quyết vụ việc thì Thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung tài liệu, chứng 

cứ. Nếu đương sự không giao nộp hoặc giao nộp không đầy đủ tài liệu, chứng cứ 

do Tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng thì Tòa án căn cứ vào tài liệu, 

chứng cứ mà đương sự đã giao nộp và Tòa án đã thu thập theo quy định tại Điều 

97 của Bộ luật tố tụng dân sự  để giải quyết vụ việc dân sự. 

Do đó, trong trường hợp này A có thể đề nghị Tòa án thu thập thêm chứng 

cứ trong quá trình giải quyết yêu cầu đơn phương ly hôn của mình. Tòa án sẽ 

xem xét, quyết định cho vợ chồng A ly hôn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

Tình trạng của vợ chồng trầm trọng; Đời sống chung không thể kéo dài; Mục 

đích của hôn nhân không đạt được. 

Tình huống 36: Tháng 02/2010, anh B bỏ nhà đi không để lại tin tức gì 

cho gia đình và vợ là chị A. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của chị A 

một mình nuôi 3 con nhỏ, anh H thường xuyên quan tâm, giúp đỡ chị từ vật 

chất, đến động viên tinh thần. Thế rồi giữa anh H và chị A nảy sinh tình 

cảm và có nguyện vọng chung sống với nhau. Nay chị A muốn yêu cầu Tòa 

án tuyên bố anh B mất tích và xin được ly hôn với anh B thì có được 

không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 68 Bộ luật Dân sự năm 2015 về tuyên 

bố mất tích thì, khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng 

đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã 

chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên 

bố người đó mất tích. 

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người 

đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được 

tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không 

xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ 

ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng. 

Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì 

Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia 

đình. 

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 thì tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ 

thẩm yêu cầu tuyên bố một người mất tích. 

Căn cứ vào quy định trên của pháp luật, chị A có quyền yêu cầu Tòa án 

huyện nơi vợ chồng anh chị cư trú tuyên bố anh B mất tích, sau đó yêu cầu xin 

ly hôn với anh B. 

Tình huống 37: Tháng 5/2005, bố A bỏ nhà ra đi không để lại tin tức 

gì. Đến năm 2012, mẹ A kết hôn với người khác nên yêu cầu Tòa án tuyên 

bố bố của A chết và cho ly hôn. Tài sản của bố A được chia theo pháp luật. 

Năm 2019, A tìm lại được bố và dự định sẽ đón ông về chung sống.  



186 

 

Xin hỏi trong trường hợp này quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản 

của bố A sẽ được giải quyết như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì khi một người bị 

tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo 

yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra 

quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết. 

Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi 

Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường 

hợp sau đây: 

a) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly 

hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 của Bộ luật Dân sự thì quyết định cho ly 

hôn vẫn có hiệu lực pháp luật; 

b) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người 

khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật. 

Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người 

đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. 

Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này 

còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả 

toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường. 

Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết theo quy định của Bộ 

luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình. 

Cũng tại Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định rất cụ thể  

về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về. 

Theo đó: 

- Về quan hệ nhân thân: Do sau khi được Tòa án quyết định cho ly hôn, mẹ 

A đã kết hôn với người khác nên quan hệ hôn nhân giữa mẹ A và ông T có hiệu 

lực pháp luật, quan hệ hôn nhân giữa bố mẹ A đã chấm dứt. 

- Về quan hệ tài sản:Do hôn nhân giữa bố mẹ A không được khôi phục, tài 

sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố bố A là đã chết có 

hiệu lực đã được chia theo pháp luật nên bố A - người bị Tòa án tuyên bố là đã 

chết nay trở về có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài 

sản, giá trị tài sản hiện còn. 

Tình huống 38: Sau khi ly hôn, theo quyết định của Tòa án, anh H phải 

cấp dưỡng nuôi con gái chưa thành niên là 02 triệu đồng/tháng. Do mẹ bị 

ốm nằm viện nên 5 tháng gần đây anh Hùng chỉ đưa tiền cấp dưỡng nuôi 

con 01 triệu đồng/tháng. Chị M nhiều lần yêu cầu anh H thực hiện đúng 

nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng anh vì chưa có tiền nên anh H chưa đưa đủ  

đươc, vì vậy chị M không cho anh H thăm con.  

Xin hỏi việc làm của chị M như vậy có đúng không? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Sau khi ly 

hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 
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con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không 

có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan. 

Theo đó, việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành 

niên vừa là quyền, đồng thời cũng nghĩa vụ của cha, mẹ đối với con cái. Quyền 

của cha mẹ đối với con chưa thành niên chỉ bị hạn chế trong trường hợp: 

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 

phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa 

vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; 

b) Phá tán tài sản của con; 

c) Có lối sống đồi trụy; 

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 

(Khoản 1 Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2014). 

Cũng theo quy định của pháp luật thì chỉ Tòa án nhân dân có thẩm quyền 

mới có quyền hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. 

Do đó, chỉ vì không thỏa thuận được với anh H về việc thanh toán tiền cấp 

dưỡng nuôi con theo quyết định của Tòa án mà chị M cấm không cho anh H 

không được thăm con là hành vi không đúng. Trường hợp này, chị M có thể yêu 

cầu tòa án buộc anh H thực hiện đúng nghĩa vụ cấp dưỡng. 

Tình huống 39: Năm 1991, sau khi được chính quyền xã cấp cho 100 

m2 đất ở, vợ chồng anh H, chị M đã xây nhà để ở. Trong quá trình sử dụng, 

chị M có dần lấn chiếm 30 m2 đất công ích chưa sử dụng do Ủy ban nhân 

dân xã quản lý để trồng rau. Nay vợ chồng anh H, chị M thuận tình ly hôn. 

Về tài sản, phần diện tích đất ở anh H và chị M xác định là 130m2 được chia 

đôi, mỗi người một nửa.  

Xin hỏi trong trường hợp này anh H và chị M xác định tài sản chung 

của vợ chồng khi ly hôn như vậy có đúng không? 

Trả lời: 

Theo quy định của pháp luật thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản 

do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa 

lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ 

hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng 

cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung (Khoản 1 

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014). 

Như vậy, trong trường hợp này chỉ phần diện tích đất 100m2 đất ở được 

chính quyền xã cấp mới được xác định là tài sản chung thuộc sở hữu chung hợp 

pháp của vợ chồng anh H, chị M. Phần diện tích 30 m2 có được do lấn chiếm đất 

công ích chưa sử dụng do Ủy ban nhân dân xã quản lý không được coi là tài sản 

chung của vợ chồng anh H, chị M. Nên việc anh chị thỏa thuận chia đôi diện 

tích đất này là không đúng và sẽ không được tòa án công nhận. 

Tình huống 40: Tháng 6/2013, thuyền cá của chồng chị A ra khơi đánh 

bắt cá rồi gặp nạn, gia đình không có tin tức gì,  từ đó đến nay chị A nuôi 02 
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con nhỏ và không lấy ai. Đầu năm 2020, mẹ chồng chị A yêu cầu chia tài 

sản của chồng chị A.  

Xin hỏi trong trường hợp này pháp luật quy định như thế nào về việc 

chia tài sản? 

Trả lời:  
 Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì 

người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố 

một người là đã chết trong trường hợp bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 

02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có 

tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Cũng tại Điều 72 Bộ luật dân sự 2015 quy định, khi quyết định của Tòa án 

tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia 

đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với 

người đã chết. 

Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định hôn nhân chấm dứt 

kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc 

chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết 

được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án. 

Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết 

như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định 

của pháp luật về thừa kế. 

Do đó, trong trường hợp này trước tiên chị A có thể đề nghị Tòa án có 

thẩm quyền tuyên bố chồng chị đã chết. Khi Tòa án tuyên bố chồng chị là đã 

chết thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014, chị có quyền quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp chồng 

chị để lại di chúc trong đó có chỉ định người khác quản lý hoặc những người 

thừa kế thỏa thuận người quản lý.  

Nếu mẹ chồng chị A yêu cầu chia di sản của chồng chị thì sẽ xảy ra các 

trường hợp sau: 

+ Trường hợp khi chồng chị A còn sống, vợ chồng anh chị không có thỏa 

thuận về chế độ tài sản, thì tài sản chung của vợ chồng chị sẽ được chia đôi. Di 

sản của chồng chị A sẽ được xác định là 1/2 giá trị khối tài sản chung của vợ 

chồng chị. 

+ Trường hợp khi chồng chị A còn sống, vợ chồng anh chị có thỏa thuận về 

chế độ tài sản và thỏa thuận đó hợp pháp thì  di sản của chồng chị A được xác 

định gồm những tài sản được chia theo thỏa thuận. 

+ Trường hợp khi chồng chị A còn sống, vợ chồng anh chị có thỏa thuận về 

chế độ tài sản và thỏa thuận đó vô hiệu một phần thì phần thỏa thuận về tài sản 

không bị vô hiệu sẽ được chia theo thỏa thuận, phần tài sản theo thỏa thuận bị vô 

hiệu thì sẽ áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của 

vợ chồng. Như vậy, trong trường hợp này di sản của chồng chị A được xác định 

gồm tài sản chia theo thỏa thuận và tài sản chia theo luật định. 

+ Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản vô hiệu toàn bộ thì sẽ áp dụng 

chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng. Trường 
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hợp này, di sản của chồng chị A sẽ được xác định là những tài sản được chia 

theo luật định. 

 Sau khi xác định được phần di sản của chồng chị A để lại mới thực hiện 

được việc chia thừa kế. Theo đó sẽ xảy ra các trường hợp sau: 

- Trường hợp chồng chị A trước khi gặp nạn mất tích đã có di chúc hợp 

pháp thì phần di sản của anh sẽ được chia theo di chúc. 

- Trường hợp chồng chị A trước khi gặp nạn mất tích đã có di chúc nhưng 

chỉ một phần di chúc hợp pháp thì: (1) Phần di chúc hợp pháp sẽ được chia theo 

di chúc; và (2) Phần di chúc không hợp pháp sẽ được chia theo pháp luật. 

- Trường hợp chồng chị không có di chúc để lại thì toàn bộ di sản của anh 

sẽ được chia theo pháp luật. 

Tình huống 41: Chị X có con là Y đã lớn và đã đi lấy chồng. Năm 43 

tuổi, chị X lại sinh thêm con là cháu N. Năm N được 5 tuổi thì vợ chồng chị 

X bị tai nạn giao thông và qua đời. Y đón em về nuôi. Tuy nhiên, hoàn cảnh 

kinh tế của vợ chồng Y cũng khó khăn, chồng Y cho rằng đúng ra trách 

nhiệm nuôi N là thuộc về ông bà nội hoặc ông bà ngoại nên có ý muốn gửi N 

sang cho ông bà nội nuôi.  

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 105 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định 

anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, 

nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ 

không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.  

Còn về nghĩa vụ và quyền của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu, thì 

khoản 1 Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định ông bà nội, 

ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu 

mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã 

thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình mà không có anh, chị em nuôi dưỡng trong 

trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi 

dưỡng cháu.  

Như vậy, nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 

ngoại chỉ đặt ra khi cháu không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện 

trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con và không có anh, chị, em nuôi 

dưỡng.  

Trong trường hợp này, việc Y chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục em là hoàn 

toàn đúng với bổn phận làm chị theo đạo lý và theo quy định của pháp luật. 

Tình huống 42: Năm 2010, bố chồng chị A chết có để lại di chúc thừa 

kế cho con trai chị A số tiền 100 triệu đồng. Khi đó con trai chị A mới 12 

tuổi, nên vợ chồng chị A quyết định gửi số tiền đó vào ngân hàng, đến khi 

cháu trưởng thành thì giao lại cho cháu. Sau khi thi trượt đại học năm 

2015, con trai chị A cùng một số bạn học có ý định mở cửa hàng kinh doanh 

và đề nghị vợ chồng chị A đưa lại toàn bộ số tiền mà ông nội cho để góp 
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vốn. Nhận định lĩnh vực kinh doanh này cần nguồn vốn lớn, tính rủi ro cao 

nên vợ chồng chị A không đồng ý giao lại số tiền trên cho cháu. Tuy nhiên, 

con chị A không hiểu, nên nhất quyết đòi trả số tiền đó. 

 Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về trường hợp quản lý, định 

đoạt tài sản của con chưa thành niên vì hiện nay, con trai chị A mới hơn 17 

tuổi? 

Trả lời: 

Thứ nhất, về quyền có tài sản riêng của con 

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người con trong quan hệ 

hôn nhân gia đình, theo quy định tại Điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 thì con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản 

được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, 

lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản 

được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con 

Con từ đủ mười lăm tuổi trở lên còn sống chung với cha mẹ có nghĩa vụ 

chăm lo đời sống chung của gia đình; nếu có thu nhập thì đóng góp vào các nhu 

cầu thiết yếu của gia đình. 

Thứ hai, về việc quản lý tài sản riêng của con 

Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định rất rõ về vấn đề 

quản lý tài sản riêng của con, cụ thể: 

-  Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ 

cha mẹ quản lý. 

- Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do 

cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng 

của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại 

cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. 

-  Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang 

được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài 

sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người 

khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

- Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành 

niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho 

người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ 

quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Thứ ba, về việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên 

Điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cụ thể về việc định 

đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành 

vi dân sự như sau: 

- Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con 

dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 

09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. 

-  Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ 

trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 
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dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của 

cha mẹ hoặc người giám hộ. 

-  Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc 

định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện. 

Như vậy, trong trường hợp này, hiện nay con của chị A 17 tuổi, cháu có 

quyền quản lý tài sản của mình. Tuy nhiên, do cháu chưa đủ 18 tuổi nên khi 

cháu cần tài sản đó để góp vốn kinh doanh thì bắt buộc phải có sự đồng ý bằng 

văn bản của bố mẹ tức là của hai vợ chồng chị. Vợ chồng chị cũng nên giải thích 

các quy định của pháp luật để cháu hiểu, đồng thời có thể tham gia góp ý, hỗ trợ 

để xây dựng kế hoạch kinh doanh khác phù hợp và khả thi hơn với lứa tuổi của 

cháu. 
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C: LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

 VÀ BẢO VỆ TRẺ EM 

 

Tình huống 1: Anh A và chị B lấy nhau đã được 10 năm và có hai con 

gái. Thời gian gần đây, công việc của anh A không ổn định, mức lương thấp 

nên cuộc sống gia đình anh trở nên khó khăn. Chị B thường xuyên lăng mạ, 

khinh miệt anh A vì anh không kiếm được nhiều tiền. Ngoài việc kiểm soát 

thu nhập của anh A, chị B còn không cho anh giao lưu bạn bè. Chán cảnh 

mình không có con trai, lại bị vợ coi thường, anh A thường xuyên uống 

rượu rồi về nhà mắng chửi vợ con, đập phá đồ đạc, nhiều lần anh vứt quần 

áo của chị B ra đường và đuổi chị ra khỏi nhà, khiến mâu thuẫn gia đình 

ngày càng trầm trọng.  

Xin hỏi theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì những hành vi 

bạo lực gia đình nào đã xảy ra trong tình huống trên? 

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đã quy 

định rất cụ thể về các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:  

1. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức 

khoẻ, tính mạng.  

2. Lăng mạ hoặc có hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm.  

3. Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả 

nghiêm trọng.  

4. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, 

bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.  

5. Cưỡng ép quan hệ tình dục.  

6. Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự 

nguyện, tiến bộ.  

7. Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng 

tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành 

viên gia đình.  

8. Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá 

khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình 

trạng phụ thuộc về tài chính.  

9. Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.  

Như vậy trong tình huống này đã có các hành vi bạo lực gia đình sau: 

- Các hành vi bạo lực gia đình của anh A: Mắng chửi vợ con; đập phá tài 

sản trong gia đình; vứt quần áo của chị B ra đường và đuổi chị ra khỏi nhà. 

- Các hành vi bạo lực gia đình của chị B: Lăng mạ, khinh miệt xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm của anh A; kiểm soát thu nhập của anh A. 

Tình huống 2: Anh A và chị B lấy nhau đã 10 năm và có với nhau 2 

con nhưng thời gian gần đây anh A nghi ngờ vợ ngoại tình, rồi thường hay 

uống rượu, chửi mắng tôi và các con. Mâu thuẫn gia đình ngày càng gay 

gắt, không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Vì còn thương yêu chồng và 
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các con nên chị B muốn nhờ người khuyên nhủ chồng để hòa giải mâu 

thuẫn của hai vợ chồng.  

Xin hỏi trong trường hợp này nguyện vọng của chị B có được đáp 

ứng không? Nếu có thì việc hòa giải được thực hiện như thế nào?  

Trả lời: 

Theo Khoản 1 Điều 3, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì một trong 

những nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình là: Kết hợp và thực hiện đồng 

bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú 

trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với 

truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Do 

vậy, chị có thể nhờ người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức 

hoặc tổ hòa giải ở thôn để tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật. 

Điều 12 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định nguyên 

tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình như sau:  

1. Kịp thời, chủ động, kiên trì.  

2. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, đạo dức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.  

3. Tôn trọng sự tự nguyện tiến hành hoà giải của các bên.  

4. Khách quan, công minh, có lý, có tình.  

5. Giữ bí mật thông tư đời tư của các bên.  

6. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm 

lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.  

7. Không hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình do 

cơ quan, tổ chức và tổ hòa giải ở cơ sở tiến hành trong những trường hợp sau 

đây: 

a) Vụ việc thuộc tội phạm hình sự, trừ trường hợp người bị hại yêu cầu 

không xử lý theo quy định của pháp luật hình sự;  

b) Vụ việc thuộc hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính.  

Như vậy trong trường hợp này việc chị B muốn nhờ người khuyên nhủ 

chồng để hòa giải mâu thuẫn của hai vợ chồng là phù hợp, việc hòa giải sẽ được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

Tình huống 3: Tôi vừa phát hiện anh A có hành động đánh vợ thâm 

tím mặt mày và chửi bới, đuổi vợ ra khỏi nhà. Xin hỏi trong trường hợp 

này, tôi phải báo tin cho cơ quan, tổ chức nào về hành vi bạo lực gia đình 

của anh A?  

Trả lời: 

Theo Điều 18 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, người phát 

hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất 

hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra 

bạo lực, trừ trường hợp nhân viên y tế và nhân viên tư vấn phải giữ bí mật thông 

tin về nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng 

đồng dân cư khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình có trách 
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nhiệm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử 

lý; giữ bí mật về nhân thân và trong trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo 

vệ người phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình. 

Đối chiếu với quy định trên và điều kiện thực tế, trong trường hợp này 

người phát hiện ra hành vi bạo lực của anh A có thể báo tin cho trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố hoặc cơ quan công an gần nhất hoặc UBND xã nơi người phát 

hiện ra hành vi bạo lực đang ở về hành vi bạo lực gia đình của anh A. 

Tình huống 4: Anh A chồng chị P rất ham mê cờ bạc, rượu chè nên 

vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Chị P đã nhiều lần khuyên chồng từ bỏ 

cờ bạc nhưng anh A không nghe lại còn chửi bới, xúc phạm danh dự vợ. 

Chị P ra sức khuyên ngăn, anh A không những không nghe mà còn đánh vợ 

gây thương tích. 

Xin hỏi trong trường hợp này hành vi bạo lực gia đình của anh A bị 

xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, hành vi 

“hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, 

tính mạng” là hành vi bị luật nghiêm cấm, người thực hiện hành vi này, tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi 

phạm hành chính.  

 Trong tình huống nêu trên, anh A có hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, 

đánh vợ là hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Anh A 

phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật đó. Nếu tiếp tục vi phạm thì tùy 

theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Theo Điều 49 và Điều 51 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa 

cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi của anh A bị xử lý như sau: 

Đối với hành vi xâm hại sức khỏe chị P: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh 

đập gây thương tích cho thành viên gia đình. 

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

+ Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương 

tích cho thành viên gia đình; 

+ Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn 

nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian 

nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn 

nhân từ chối. 

Đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị P: 

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, 

chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. 

https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-167-2013-nd-cp-ngay-12-thang-11-nam-2013


195 

 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

+ Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên 

gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; 

+ Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

thành viên gia đình; 

+ Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. 

Bên cạnh đó, anh A còn bị buộc xin lỗi công khai khi chị P có yêu cầu. 

Tình huống 5: Anh X thường xuyên có hành vi đánh vợ anh là chị Y 

rất tàn nhẫn, gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của chị. Xin hỏi 

trong trường hợp này chị Y có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp cấm 

anh X tiếp xúc với chị được không? Nếu có thì áp dụng biện pháp này như 

thế nào? 

Trả lời: 

 Theo Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, hành vi: 

“hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, 

tính mạng” là hành vi bị luật nghiêm cấm. Người thực hiện hành vi này tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt vi phạm 

hành chính. 

Theo Điều 21 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, “Toà án 

đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa nạn nhân bạo lực gia đình và 

người có hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc 

trong thời hạn không quá 4 tháng khi có đủ các điều kiện sau đây:  

+ Có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc 

người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn yêu cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân 

bạo lực gia đình; 

+ Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến sức 

khỏe hoặc đe doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình; 

+ Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi 

ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc”. 

Đối chiếu với quy định trên thì hành vi của anh X đánh vợ rất tàn nhẫn, 

gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của vợ đã vi phạm Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình. Chị Y có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện 

pháp cấm tiếp xúc đối với anh X. Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau 

khi ký và được gửi cho anh X, chị Y, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người 

đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của chị Y và Viện kiểm sát nhân dân 

cùng cấp. 

Ngoài ra, để đảm bảo tính cấp thiết, kịp thời chị Y có thể làm đơn yêu cầu 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định áp dụng 

biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 3 ngày theo quy định tại Điều 

20 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Chậm nhất 12 giờ, kể từ khi nhận được 

đơn yêu cầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện 
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pháp cấm tiếp xúc; trường hợp không ra quyết định thì phải thông báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết. Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực 

ngay sau khi ký và được gửi cho anh X, chị Y, người đứng đầu cộng đồng dân 

cư nơi cư trú của chị Y. 

Tình huống 6: Chị T thường xuyên bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà, 

hàng xóm khuyên chị nên đến cơ sở trợ giúp bạo lực gia đình để được tư 

vấn, trợ giúp.  

Xin hỏi theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì có 

những cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 26 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định cơ 

sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi chăm sóc, tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ 

những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình. Cơ sở trợ giúp 

nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm:  

- Cơ sở khám, chữa bệnh;  

- Cơ sở bảo trợ xã hội;  

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;  

- Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;  

- Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.  

Đối chiếu với các quy định trên và điều kiện thực tế địa phương,  chị T có 

thể tìm đến các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình nêu trên để được tư 

vấn, trợ giúp. 

Tình huống 7: Vốn không ưa con dâu, lại biết con trai rất nghe lời 

mẹ, nên mỗi khi vợ chồng người con trai mâu thuẫn, cãi vã, bà M không 

những không can ngăn làm mà còn có những lời nói kích động, bênh vực 

con trai bất kể con trai đúng hay sai, khiến không ít lần cô con dâu được 

chồng “dạy” cho thâm tím mày mặt, chân tay.  

Xin hỏi hành vi của bà M có vi phạm pháp luật không? Nếu có, thì bị 

xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Là người làm cha, làm mẹ, đáng lẽ ra khi thấy con cái mâu thuẫn, bất hòa 

thì mình phải là người đứng ra dàn xếp, hóa giải để giữ gìn hạnh phúc cho con, 

nhưng bà M lại có hành vi ngược lại, đổ thêm dầu vào lửa để xả sự không ưa 

con dâu của mình. Đó không chỉ là hành vi không đúng về mặt đạo đức mà còn 

là hành vi vi phạm pháp luật. Khoản 2 Điều 8 Luật phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2007 quy định hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người 

khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình là một trong các hành vi bị pháp luật 

nghiêm cấm. Người có hành vi nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 59 

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia 

đình. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cưỡng bức 

người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 
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Theo đó, tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm mà bà M 

có thể bị xử lý theo quy định pháp luật nêu trên. 

Tình huống 8: Mẹ chị A bị tai biến liệt nửa người, chị A bàn với 

chồng nghỉ làm để ở nhà nội trợ chăm sóc mẹ. Chồng chị đồng ý song mỗi 

khi hai vợ chồng mâu thuẫn anh B chồng chị lại nói chị là ăm bám và 

không đưa tiền cho chị khiến chị lâm vào tình trạng khó khăn, mẹ chị 

không có tiền mua thuốc chữa bệnh, buộc chị phải xin lỗi, chịu nhận phần 

sai mặc dù có thể lỗi hoàn toàn do anh B.  

Xin hỏi hành vi của anh A trong trường hợp này có phải là hành vi 

bạo lực gia đình không?  

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, các hành 

vi bạo lực gia đình được chia thành bốn nhóm sau: 

- Nhóm hành vi bạo lực về thể chất. 

- Nhóm hành vi bạo lực về tinh thần. 

- Nhóm hành vi bạo lực về kinh tế. 

- Nhóm hành vi bạo lực về tình dục.  

Trong nhóm hành vi bạo lực về kinh tế gồm các hành vi chiếm đoạt, huỷ 

hoại, đập phá, cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình 

hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình, cưỡng ép thành viên gia đình lao 

động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ hoặc kiểm soát thu nhập 

của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính. 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 thì lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như 

lao động có thu nhập khi xác định tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp 

ly hôn. Theo đó, công việc nội trợ chăm sóc gia đình của chị A được xem là lao 

động có thu nhập nên chị hoàn toàn có quyền đối với các tài sản chung mà vợ 

chồng anh chị tạo dựng được trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, việc anh B biết tình 

trạng chị A phải phụ thuộc tài chính vào anh nên gây sức ép cho chị A mỗi khi 

vợ chồng anh chị mâu thuẫn có thể được coi là hành vi thuộc vào nhóm hành vi 

bạo lực kinh tế. 

Tuy nhiên, trước khi nhờ đến cơ quan pháp luật giải quyết, chị A nên giúp 

anh B nhận thức được hành vi của mình không đúng cả về mặt đạo đức, lẫn quy 

định pháp luật để thay đổi cách suy nghĩ, cách ứng xử về vấn đề này. Nếu anh B 

cố tình không chịu hiểu và thay đổi hành vi gây bạo lực kinh tế đối với chị thì 

chị có thể nhờ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà hành vi của anh B sẽ 

bị xử lý theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, cụ thể Điều 

này quy định xử phạt như sau: 

 - Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho 

thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng. 

 - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình; Ép buộc 

thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, 
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tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của 

pháp luật về lao động; Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang 

kiếm sống. 

Tình huống 9: Ngày 20/4/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường X 

đã ra quyết định cấm anh Ph, chồng chị A tiếp xúc với chị A vì có hành vi 

bạo lực gia đình. Tuy nhiên, trong thời hạn quyết định cấm tiếp xúc còn 

hiệu lực, ngày 11/5/2017, mẹ chị A đột ngột qua đời.  

Xin hỏi trong trường hợp này anh Ph có được tiếp xúc với chị A 

không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật phòng chống bạo lực gia đình 

năm 2007 và Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bọa lực gia đình thì các 

trường hợp đặc biệt mà người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp xúc với nạn 

nhân bạo lực gia đình sau khi báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi 

cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm: 

a. Gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi; 

b. Gia đình có người bị tai nạn, bị bệnh nặng; 

c. Tài sản của gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; 

d. Những trường hợp khác mà phải tiếp xúc theo phong tục, tập quán tốt 

đẹp của địa phương. 

Do đó, trong trường hợp này anh Ph sẽ được tiếp xúc với chị A sau khi 

báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của chị A. 

Tình huống 10: Do công ty bị pháp sản anh A thường xuyên cáu gắt, 

bực tức với vợ con. Trong một lần say rượu, anh A đã đánh chị C là vợ anh 

phải nhập viện. Trong thời gian chị C nhập viện, tuy chị C có nhu cầu cần 

anh A chăm sóc nhưng anh A đã không tới. Quá bức xúc, người nhà chị C 

đã tố cáo hành vi của anh A tới công an. Công an xác định thương tích của 

chị C chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Xin hỏi theo quy định của pháp luật, hành vi này của anh A sẽ bị xử 

lý như thế nào? 

Trả lời 

Do hành vi gây thương tích của anh A chưa đến mức độ truy cứu trách 

nhiệm hình sự nên căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 49 Nghị định số 

167/2013/NĐ-CP về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình, anh A sẽ bị 

phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không chăm sóc 

nạn nhân (chị C) trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo 

lực gia đình mà anh A thực hiện.  

Ngoài ra, anh A còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc 

xin lỗi công khai khi chị C có yêu cầu theo khoản 3 Điều 49. 

Tình huống 11: H đang là sinh viên, chưa kết hôn nhưng đã sinh con. 

Do không có đủ khả năng nuôi con cùng với việc lo sợ dư luận xã hội nên 

sau khi sinh 6 ngày H đã đem đứa trẻ để trước cổng chùa mong có người 
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nhìn thấy em bé thương tình mang về nhà nuôi, nhưng không may đứa trẻ 

đã bị chết. 

Xin hỏi trẻ mới sinh ra có quyền được bảo vệ tính mạng không? 

Trong trường hợp này H sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 1 và Điều 12 Luật trẻ em năm 2016 thì trẻ em là 

người dưới 16 tuổi và trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt 

nhất các điều kiện sống và phát triển. Như vậy, con của H dù mới sinh nhưng 

cũng có quyền được bảo vệ tính mạng. 

Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định tại Điều 

124 về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ như sau:  

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong 

hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì 

bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong 

hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi 

dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Đối chiếu với quy định trên thì H đã có hành vi vứt bỏ con 06 ngày làm 

cho đứa trẻ bị chết. Hành vi đó đã cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ và 

người thực hiện hành vi đó phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Trong trường hợp này H có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai 

năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Khi xét xử, Tòa án sẽ căn cứ vào quy 

định của Bộ luật hình sự, xem xét, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và 

tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt với H. Mức hình phạt sẽ 

phụ thuộc rất nhiều vào thái độ khai báo của người phạm tội, sự ăn năn hối cải 

cũng như các yếu tố nói trên. 

Tình huống 12: Nghỉ hè, X (15 tuổi) xin mẹ muốn xin làm ở xưởng thủ 

công mỹ nghệ của chị Y để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mẹ X đồng ý 

nhưng bà lại băn khoăn và sợ việc X có thể phải làm việc quá sức hoặc bị bố 

trí công việc không phù hợp.  

Xin hỏi quyền được bảo vệ của trẻ em để không bị bóc lột sức lao động 

được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 26, Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em có quyền được bảo vệ dưới 

mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, 

quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định 

của pháp luật; không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến 

nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

Đồng thời, để bảo vệ trẻ em không bị bóc lột sức lao động, Bộ luật lao 

động năm 2012 tại Chương XI đã có các quy định cụ thể về người lao động chưa 

thành niên, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc sử dụng lao động 

trẻ em, độ tuổi lao động của trẻ em và các công việc của trẻ em.  

https://luatduonggia.vn/bo-luat-hinh-su-nam-1999-sua-doi-bo-sung-nam-2009
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Do vậy, nếu X đi làm thêm nếu người sử dụng lao động vi phạm các quy 

định của pháp luật về lao động của trẻ em và liên quan đến trẻ em thì  X và gia 

đình cần phải thương lượng với người sử dụng lao động để làm đúng pháp luật 

và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Tình huống 13: Do nhà nghèo, bố mẹ M quyết định không cho M đi 

học lớp 1. Biết tin đó các bác, các cô ở Hội phụ nữ phường đã đến động viên 

bố mẹ M cho con đi học và cho biết nhà nước có chính sách bảo đảm về giáo 

dục cho trẻ em.  

Vậy vấn đề này được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 44, Luật Trẻ em 2016 quy định bảo đảm về giáo dục cho trẻ 

em như sau: 

1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được đi học, giảm 

thiểu tình trạng trẻ em bỏ học; có chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 

trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh 

sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn được tiếp cận giáo dục phổ cập, giáo dục hòa nhập, được 

học nghề và giới thiệu việc làm phù hợp với độ tuổi và pháp luật về lao động. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, bảo đảm công bằng về cơ hội tiếp 

cận giáo dục cho mọi trẻ em; giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật; có chính 

sách miễn, giảm học phí cho từng nhóm đối tượng trẻ em phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. 

3. Chương trình, nội dung giáo dục phải phù hợp với từng độ tuổi, từng 

nhóm đối tượng trẻ em, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn 

diện và yêu cầu hội nhập; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân 

tộc và phát triển nhân cách, kỹ năng sống, tài năng, năng khiếu của trẻ em; giáo 

dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho trẻ em. 

4. Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng, chống bạo lực học đường. 

5. Nhà nước có chính sách phù hợp để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 05 tuổi và chính sách hỗ trợ để trẻ em trong độ tuổi được giáo dục mầm non 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; khuyến khích, thu 

hút các nguồn đầu tư khác để phát triển giáo dục, đào tạo. 

Đồng thời theo khoản 1 Điều 72 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy 

định cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho 

con học tập. 

Tình huống 14: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, B (10 tuổi) phải làm 

thêm tại một cửa hàng bán phở trên thành phố. Trong quá trình làm việc, 

B nhiều lần bị chủ cửa hàng ngược đãi, hành hạ làm em bị tổn hại về thể 

chất và tinh thần. Vụ việc sau đó bị phát giác và chủ cửa hàng đã bị khởi tố 

về tội hành hạ người khác. B được xác định là người bị hại, đồng thời là 

người làm chứng trong vụ án.  

Xin hỏi để bảo vệ B khi tham gia vào quá trình tố tụng, các biện pháp 

nào sẽ được áp dụng? 
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Trả lời: 

Do em B mới 10 tuổi nên theo Điều 1 Luật trẻ em năm 2016 em B là trẻ 

em. Theo khoản 2 Điều 71 Luật Trẻ em năm 2016, khi tham gia vào quá trình tố 

tụng với vai trò là người bị hại và người làm chứng mà bị tổn hại về thể chất, 

tinh thần, em B có thể được áp dụng các biện pháp bảo vệ sau đây:  

1. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm:  

+ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ 

em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền 

được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt 

của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng 

đồng) 

+ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp 

cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện điều 

kiện sống cho trẻ em. 

2. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ can thiệp bao gồm: 

+ Chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần cho trẻ em 

bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần can thiệp; 

+ Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe 

dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em; 

+ Bố trí chăm sóc thay thế tạm thời hoặc lâu dài cho trẻ em không thể 

sống cùng cha, mẹ vì sự an toàn của trẻ em; cha, mẹ không có khả năng bảo vệ, 

nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính là người xâm hại trẻ em. 

+ Đoàn tụ gia đình, hòa nhập trường học, cộng đồng cho trẻ em bị bạo 

lực, bóc lột, bỏ rơi; 

+ Tư vấn, cung cấp kiến thức cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các 

thành viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về trách nhiệm và kỹ năng bảo 

vệ, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng này; 

+ Tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cha, mẹ, người 

chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

+ Các biện pháp hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và gia đình của trẻ em nhằm hỗ 

trợ, bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ 

em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được đi học, giảm 

thiểu tình trạng trẻ em bỏ học; có chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 

trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh 

sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn được tiếp cận giáo dục phổ cập, giáo dục hòa nhập, được 

học nghề và giới thiệu việc làm phù hợp với độ tuổi và pháp luật về lao động; hỗ 

trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách 

trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện Điều kiện sống cho 

trẻ em. 

+ Theo dõi, đánh giá sự an toàn của trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

xâm hại. 
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Ngoài ra, trẻ em là người làm chứng còn được bảo vệ an toàn tính mạng, 

sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư; hạn chế tối đa việc 

dẫn giải, gây áp lực về tâm lý. 

Tình huống 15: Sau khi kết hôn, A và B có 02 người con, một trai một 

gái. Trong quá trình chăm sóc giáo dục cho hai con, hai người hay cãi vã do 

mâu thuẫn về phương pháp nuôi dạy giáo dục. Trong cuộc sống gia đình, 

anh A thường xuyên áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái mà không chịu 

lắng nghe suy nghĩ của con. Chị B cho rằng cách dạy con của anh A là gia 

trưởng, không đúng và đã vi phạm đến quyền tham gia của trẻ em vào các 

vấn đề trong gia đình.  

Xin hỏi pháp luật quy định cha mẹ có trách nhiệm gì trong việc bảo 

đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình?  

Trả lời: 

Theo Điều 75 Luật Trẻ em năm 2016 quy định bảo đảm sự tham gia của 

trẻ em trong gia đình như sau: 

1. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến, nguyện vọng 

của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện, hoàn cảnh 

của gia đình. 

2. Tạo điều kiện, hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, 

phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

3. Tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những 

quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em. 

4. Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, trừ trường 

hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

Như vậy trong tường hợp này việc làm của anh A đã vi phạm Luật Trẻ em 

về trách nhiệm của người cha trong việc bảo đảm sự tham gia của của con cái 

trong gia đình. 

Tình huống 16: T vừa tốt nghiệp trung học cơ sở. Dù bản thân học 

giỏi nhưng cha, mẹ muốn em không tiếp tục học lên trung học phổ thông để 

ở nhà phụ giúp công việc buôn bán của gia đình. T cho rằng cha, mẹ em vi 

phạm quyền được học tập của trẻ em.  

Xin hỏi việc bảo đảm quyền học tập của trẻ em được pháp luật quy 

định như thế nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 99 Luật Trẻ em năm 2016, vấn đề bảo đảm quyền học tập, phát 

triển năng khiếu, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của trẻ 

em được quy định như sau: 

1. Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia 

đình có trách nhiệm gương mẫu về mọi mặt cho trẻ em noi theo; tự học để có 

kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ em về đạo đức, nhân cách, quyền và bổn phận 

của trẻ em; tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

2. Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm bảo đảm cho 

trẻ em thực hiện quyền học tập, hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập theo 

quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho trẻ em theo học ở trình độ cao hơn. 
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3. Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em phát hiện, khuyến khích, bồi 

dưỡng, phát triển tài năng, năng khiếu của trẻ em. 

4. Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em tạo điều kiện để trẻ em được 

vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi. 

Như vậy cha, mẹ T có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập của em, cho 

em tiếp tục theo học lên trung học phổ thông. Việc cha, mẹ của T muốn em nghỉ 

học để phụ công việc buôn bán của gia đình khi em mới vừa tốt nghiệp trung 

học cơ sở là trái quy định tại Điều 99 Luật Trẻ em năm 2016. 

Tình huống 17: Do cháu X (8 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ nên chị H 

được Tòa án ra quyết định là người giám hộ của cháu.  

Xin hỏi trong trường hợp này chị H có trách nhiệm gì trong việc bảo 

đảm quyền dân sự của cháu X? 

Trả lời: 

Điều 101 Luật Trẻ em năm 2016 quy định khi làm người giám hộ cho 

cháu X, chị H có trách nhiệm sau: 

1. Cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em và các thành viên trong gia đình có 

trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em; đại diện cho trẻ em trong 

các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trong trường 

hợp để trẻ em thực hiện giao dịch dân sự trái pháp luật. 

2. Cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em phải giữ gìn, quản lý tài sản của trẻ 

em và giao lại cho trẻ em theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp trẻ em gây thiệt hại cho người khác thì cha, mẹ, người giám 

hộ của trẻ em phải bồi thường thiệt hại do hành vi của trẻ em đó gây ra theo quy 

định của pháp luật. 

Tình huống 18: A năm nay 15 tuổi. Do bị bạn bè rủ rê, A tham gia 

đua xe và gây tai nạn chết người. Hiện nay, A đã bị khởi tố nhưng được cho 

tại ngoại. Sắp tới, A sẽ bị Tòa đưa ra xét xử nên mẹ A đang rất lo lắng 

không biết A có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng không? Nếu có 

A sẽ được bảo vệ  như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 30, Luật Trẻ em năm 2016 quy định: Trẻ em có quyền được bảo vệ 

trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm quyền được bào 

chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; được trợ giúp pháp 

lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật; không bị tra 

tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể, 

gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại khác. 

Điều 70 Luật Trẻ em năm 2016 cũng quy định về các yêu cầu bảo vệ trẻ 

em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập 

cộng đồng: Bảo đảm trẻ em được đối xử công bằng, bình đẳng, tôn troṇg, phù hợp 

với độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em; Ưu tiên giải quyết nhanh chóng 

các vu ̣viêc̣ liên quan đến trẻ em để giảm thiểu tổn hại đến thể chất và tinh thần 

của trẻ em; Bảo đảm sư ̣hỗ trơ ̣của cha mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp 

pháp khác đối với trẻ em trong suốt quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính 

để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; Người tiến hành tố tụng, người 
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có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, luật sư, trợ giúp viên pháp lý phải có 

hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với trẻ em; sử dụng ngôn 

ngữ thân thiện, dễ hiểu với trẻ em; Bảo đảm quyền được bào chữa, trợ giúp pháp 

lý cho trẻ em; Chủ đôṇg phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và tái 

phạm của trẻ em thông qua viêc̣ kịp thời hỗ trơ,̣ can thiêp̣ để giải quyết các 

nguyên nhân, điều kiêṇ vi phaṃ pháp luâṭ, giúp trẻ em phục hồi, tái hòa nhập 

cộng đồng; Bảo đảm kịp thời cung cấp các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can 

thiệp an toàn, liên tục, đầy đủ, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh, độ tuổi, 

đặc Điểm tâm lý, sinh lý của từng trẻ em trên cơ sở xem xét và tôn trọng ý kiến, 

nguyện vọng, tình cảm và thái độ của trẻ em; Bảo đảm sự liên kết chặt chẽ, kịp 

thời giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, gia đình, cơ 

sở giáo dục với các cơ quan tiến hành tố tụng, xử lý vi phạm hành chính; Ưu tiên 

áp dụng các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp hoặc biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với trẻ em 

vi phạm pháp luật; biện pháp cưỡng chế và hạn chế tự do chỉ đươc̣ áp duṇg sau 

khi các biêṇ pháp ngăn chăṇ, giáo duc̣ khác không phù hơp̣; Bảo đảm bí mật đời 

sống riêng tư của trẻ em; áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế trẻ em 

phải xuất hiện trước công chúng trong quá trình tố tụng. 

Như vậy, trong trường hợp này vì A là trẻ em nên em có quyền được bảo 

vệ trong quá trình tố tụng.  

Tình huống 19: Anh D là chủ cở sở sản xuất hàng mây tre đan. Hiện 

tại anh đang cần nhiều lao động, vì để tiết kiệm chi phí nhân công nên anh 

gọi các cháu nhỏ đtrong xóm đến làm cho anh. Anh cho tiền, mua bánh kẹo 

để dụ dỗ các em ấy bỏ học đến làm.  

Xin hỏi việc làm của anh D có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì 

mức xử phạt như thế nào?  

Trả lời: 
Điều 16 Luật trẻ em năm 2016 quy định trẻ em có quyền được giáo dục, 

học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.  

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em thì “2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi 

dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học”. 

Trẻ em có quyền được học tập. Pháp luật nghiêm cấm các hành vi cản trở 

việc học tập của trẻ em như lợi dụng uy tín, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực 

hoặc sử dụng vật chất, uy quyền để dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ 

học. Do đó, việc anh Ddùng tiền, bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em bỏ học làm việc cho 

mình là hành vi vi phạm pháp luật. Đối với hành vi vi phạm này, anh D có thể bị 

phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

Tình huống 20: H bị bạn bè xa lánh, chế giễu, thậm chí có những lời 

nói miệt thị chỉ vì ngoại hình quá béo. Thậm chí, các bạn em còn đăng ảnh 

chế nhạo Hlên mạng xã hội facebook và có những lời bình luận xúc phạm 

danh dự của em….Việc này, khiến H sống trong tự ti, trầm cảm và không 

có nhiều bạn bè.  

http://luatviet.net.vn/s/d%E1%BB%A5+d%E1%BB%97.html
http://luatviet.net.vn/s/b%E1%BB%8F+h%E1%BB%8Dc.html
http://luatviet.net.vn/s/ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt.html
http://luatviet.net.vn/s/ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt.html
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Xin hỏi việc làm của các bạn H có vi phạm pháp luật không? Nếu có 

thì sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Trẻ em có quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân 

phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc; được thừa nhận các quan hệ gia đình 

(Điều 18 Luật trẻ em năm 2016). Pháp luật nghiêm cấm hành vi kỳ thị, phân biệt 

đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, 

quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em (Khoản 8 Điều 6 Luật trẻ em năm 

2016) 

Như vậy, việc làm của các bạn của H là vi phạm pháp luật và tùy vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi mà các bạn của H có thể sẽ bị xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, xử phạt vi phạm hành chính 

Theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP 

ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin và tấn số vô tuyến điện thì: Phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cung cấp, 

trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, 

xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín 

của người khác. 

Thứ hai, truy cứu trách nhiệm hình sự 

Trong trường hơp̣ các bạn Huyền dùng facebook để xúc phaṃ nhân phẩm, 

danh dư ̣ của bạn đến mức nghiêm trọng thì người đó có thể bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về “Tôị làm nhuc̣ người khác”  theo quy điṇh taị Điều 155 Bô ̣

luâṭ hình sư ̣năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): 

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người 

khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Đối với người đang thi hành công vụ; 

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để 

phạm tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 05 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 
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