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    Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Tòa án nhân dân
Tối cao đã ban hành Công văn 206/TANDTC-PC
về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến
một số vướng mắc trong công tác xét xử. Chúng
tôi cập nhật nội dung dưới đây gồm những
vướng mắc và giải đáp liên quan đến các vụ án
Kinh doanh thương mại. 

    Công văn số 206/TANDTC-
PC thông báo giải đáp kết quả
trực tuyến một số vướng mắc
trong công tác xét xử của Tòa
án nhân dân Tối cao

LS. Nguyễn Thị Ánh Hường
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     Trong vụ án kinh doanh thương mại, sau khi
Tòa án thụ lý vụ án thì người thế chấp tài sản
(người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) chết.
Nguyên đơn và Tòa án không xác định được nơi
cư trú của người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố
tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tòa án căn cứ điểm a khoản 1 Điều 214 Bộ luật
Tố tụng dân sự năm 2015 để tạm đình chỉ giải
quyết vụ án. Như vậy, trường hợp không thể xác
định được nơi cư trú của người kế thừa quyền,
nghĩa vụ tố tụng nêu trên thì Tòa án giải quyết
như thế nào?

Vấn đề vướng mắc số 1

    Theo khoản 1 Điều 74 Bộ luật Tố tụng dân sự
năm 2015 về kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng thì
trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố
tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ
được thừa kế thì người thừa kế của người đó
tham gia tố tụng. 
     Trường hợp nguyên đơn và Tòa án không xác
định được nơi cư trú của người kế thừa quyền và
nghĩa vụ tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan, Tòa án áp dụng điểm a khoản 1
Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 để
tạm đình chỉ giải quyết vụ án. 

Giải đáp vấn đề vướng mắc số 1



nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham
gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào
tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan.”
     Trường hợp này, Tòa án phải xem xét việc
giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi,
nghĩa vụ của người thứ ba này hay không, nếu
có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của họ
thì phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư
cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
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Đồng thời, Tòa án hướng dẫn nguyên đơn có
quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người
vắng mặt tại nơi cư trú (theo quy định tại
chương XXV Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015)
hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất
tích (theo quy định tại chương XXVI Bộ luật Tố
tụng dân sự năm 2015) đối với người kế thừa
quyền, nghĩa vụ tố tụng. Sau khi có kết quả giải
quyết việc tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư
trú hoặc có quyết định tuyên bố một người mất
tích đối với người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố
tụng thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ
tục chung.

Vấn đề vướng mắc số 2

     Trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng có
nguyên đơn là ngân hàng, Tòa án phải xem xét
tính hợp pháp của hợp đồng thế chấp tài sản mà
ngân hàng đã thẩm định tài sản trước khi cho
vay, để làm cơ sở giải quyết vụ án. Trường hợp
sau khi ngân hàng thẩm định tài sản thế chấp mà
có người thứ ba đang sử dụng tài sản này (đang
sử dụng đất hoặc đang ở nhà trên đất) thì khi
giải quyết vụ án, Tòa án có phải đưa những
người này tham gia tố tụng với tư cách người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hay không? 

    Trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng,
bên vay dùng tài sản là quyền sử dụng đất và
nhà trên đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của
mình làm tài sản thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ
trả nợ theo hợp đồng tín dụng, sau đó bên thứ
ba đã tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới trên
đất. Bên thứ ba biết rõ quyền sử dụng đất và
nhà cũ trên đất dùng được thế chấp cho ngân
hàng nhưng không thông báo cho Ngân hàng và
Ngân hàng cũng không biết việc bên thứ ba xây
dựng nhà mới trên đất. Bên vay không trả nợ
đúng hạn nên bị ngân hàng khởi kiện. Khi giải
quyết tranh chấp, Tòa án có cần phải giá tài sản
là căn nhà mới phát sinh trên đất hay không và
giải quyết như thế nào đối với tài sản phát sinh
này?
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Giải đáp vấn đề vướng mắc số 2

       Theo khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân
sự năm 2015 quy định:
      “4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện,
không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân
sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ
nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự
khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ
vào tham gia tố tụng với tư cách là người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan."
        Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có
liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người 

Vấn đề vướng mắc số 3

Giải đáp vấn đề vướng mắc số 3
     Căn nhà mới của bên thứ ba xây dựng trên
đất là tài sản phát sinh sau khi bên vay đã thế
chấp quyền sử dụng đất cho Ngân hàng theo hợp
đồng thế chấp tài sản đã ký  giữa bên vay và
Ngân hàng, nên khi giải quyết vụ án Tòa án
phải đưa bên thứ ba vào tham gia tố tụng với
tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan. Tòa án phải căn cứ vào nội dung thỏa
thuận của các bên trong hợp đồng thế chấp, 



      Khi giải quyết các tranh chấp Hợp đồng tín
dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng với bị đơn
là hộ kinh doanh cá thể, trong đó chủ hộ kinh
doanh là người trên 60 tuổi. Hộ kinh doanh cá
thể vay tiền để thực hiện hoạt động kinh doanh
có mục đích lợi nhuận. Vậy người trên 60 tuổi
trong trường hợp này có được miễn án phí theo
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
không?
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yêu cầu của các bên đương sự để xem xét có
định giá căn nhà mới này hay không. Nếu việc
định giá tài sản này là cần thiết, kết quả định giá
căn nhà mới này có giá trị sử dụng trong quá
trình giải quyết vụ án thì Tòa án cần tiến hành
định giá tài sản này.
      Nếu bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì
theo yêu cầu của Ngân hàng, Tòa án tuyên phát
mại tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên
đất để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bên vay.
Quá trình thi hành án, bên thứ ba được quyền ưu
tiên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và
mua tài sản gắn liền với đất nếu có nhu cầu.
Trường hợp bên thứ ba không nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất và không mua tài sản
gắn liền với đất thì sẽ được thanh toán giá trị tài
sản của mình trên đất theo quy định của pháp
luật.

Vấn đề vướng mắc số 4

Giải đáp vấn đề vướng mắc số 4

   Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định số
01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 quy định:
      “1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các
thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối
với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp
các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh
doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại
diện

diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.”
   Theo khoản 2 Điều 81 Nghị định số
01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 quy định:
     "Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh
doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc
dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và
các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của
pháp luật."
      Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh
chỉ là người đại diện cho hộ kinh doanh tham
gia tố tụng tại Tòa án, nên hộ kinh doanh là chủ
thể phải nộp án phí chứ không phải là chủ hộ
kinh doanh. Vì vậy, nếu chủ hộ kinh doanh là
người trên 60 tuổi thì cũng không được miễn
án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều
12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.
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