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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 LIÊN 
QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, 

TH NG MẠI 

PGS.TS. Hoàng Thế Liên 
Nguyên Thứ tr ởng Bộ T  pháp 

1. Bộ luật Dân sự ra đời để phục 
vụ cho những mục tiêu gì?  

Sau 10 năm thi hành, BLDS 2005 
đã bộc lộ nhiều bất cập. Những bất 
cập này đã được nêu cụ thể trong T  
trình Quốc hội. Bên cạnh đó nhu 
cầu phát triển đất nước đòi hỏi có 

một khung khổ pháp lý dân sự mới và điều này được thể hiện  hai điểm:  

Thứ nhất, Chính phủ rất kỳ vọng BLDS mới sẽ là BLDS của nền kinh 
tế thị trư ng, b i vì trong 30 năm qua đã có 3 Bộ luật Dân sự (BLDS 
1995, 2005 và 2015), tức là cứ sau 10 năm là có 1 BLDS mới. Về mặt 
pháp điển hóa pháp luật, đây là một lỗ hổng pháp luật do sự thay đổi 
quá nhanh. Điều này cho thấy rằng quá trình xây dựng 3 bộ luật thực ra 
là Việt Nam đoạn tuyệt dần với cơ chế bao cấp và từng bước chuyển 
sang nền kinh tế thị trư ng. Đến BLDS 2015, Việt Nam đã cơ bản đáp 
ứng yêu cầu của kinh tế thị trư ng.  

Ngược lại lịch sử, năm 1981, Ban soạn thảo BLDS 1995 được thành lập,  
nhưng đến 1991 mới có dự thảo đầu tiên của BLDS. Trong 10 năm liền, từ 
năm 1981 đến 1991, chưa có dự thảo nào. Th i kỳ này, mọi nghiên cứu, 
trao đổi về việc xây dựng bộ luật chủ yếu xoay quanh việc xác định quan 
hệ dân sự là quan hệ gì. Trong cơ chế bao cấp, có thể nói chỉ  “chợ đen” 
mới xuất hiện quan hệ dân sự còn tất cả đều theo cơ chế tem phiếu. Trong 
khi đó, cơ chế tem phiếu không phải là quan hệ dân sự. Do vậy, việc xây 
dựng BLDS không thể rõ ràng là nhằm để điều chỉnh quan hệ cụ thể nào. 
Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới và công nhận nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước và bắt đầu công 
nhận một số hình thức s  hữu. Do đó đã hình thành lên nền kinh tế hàng 
hóa và là mầm mống của quan hệ dân sự. Đến 1991, dự thảo đầu tiên ra đ i. 
Do sự nghiệp đổi mới của Việt Nam mới chỉ bắt đầu nên ngoài việc pháp 
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điển những thuật ngữ, các giao dịch dân sự cơ bản thì yếu tố bao cấp vẫn 
chi phối và sự can thiệp của Nhà nước vẫn thể hiện rõ nét trong nhiều mặt 
của đ i sống kinh tế - xã hội.  

Tư tư ng cho rằng hình sự bao gi  cũng là nhất, hành chính đi đôi với hình  
sự và sau đó mới là dân sự còn gắn chặt trong tư tư ng lập pháp. Do đó, sự 
áp đặt của Nhà nước, kể cả trong dân sự cũng rất lớn. BLDS 1995 được coi 
là thành quả lập pháp rất lớn, nhưng dấu ấn bao cấp, dấu ấn của sự can thiệp 
của Nhà nước trong nội dung của bộ luật vẫn còn nhiều. Do vậy, thực chất 
quan hệ dân sự cũng chỉ là chuyển từ vị thế bị trói chặt sang vị thế c i m  
hơn để có sự phát triển, nhưng để phát triển theo đúng nghĩa của nó thì còn 
nhiều vấn đề phải bàn.  

Đến năm 2001, Việt Nam sửa đổi Hiến pháp 1992. Tại Hiến pháp 1992, lần  
đầu tiên Việt Nam khẳng định cơ chế của Việt Nam là cơ chế thị trư ng 
định hướng xã hội chủ nghĩa (trước đây trong Hiến pháp 1992 chỉ nói là 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trư ng có 
sự quản lý của Nhà nước). Với sự ra đ i của Hiến pháp 2001, Việt Nam 
mới có mô hình kinh tế thị trư ng định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, 
BLDS 2005 đã có những bước tiến bộnhiều hơn so với BLDS 1995 và tư 
tư ng dân sự ban đầu được trỗi dậy và được bảo đảm thực hiện; vì vậy, 
BLDS 2005 đã bảo đảm cho việc thực hiện nền kinh tế  
thị trư ng.Tuy nhiên, Bộ luật này vẫn tiếp tục cần được cải thiện vì nó chưa 
thực sự tr  thành công cụ phục vụ một cách đắc lực cho phát triển kinh tế 
thị trư ng.Ví dụ, từ BLDS 1995 đến BLDS 2005, chương s  hữu điều chỉnh 
tài sản và quyền s  hữu, nhưng quyền s  hữu  đây là quyền tuyệt đối và 
chỉ điều chỉnh quyền s  hữu thôi. Điều này đã làm cho tài sản bị đóng băng, 
trong khi đó nền kinh tế thị trư ng vận hành rất năng động và cần có sự lưu 
thông của tài sản. Do vậy, chỉ chú trọng quyền s  hữu thì đồng nghĩa với 
việc quan hệ s  hữu chỉ được đặt trong trạng thái tĩnh, trong khi đó nền kinh 
tế thị trư ng vận hành một cách chóng mặt lại đòi hỏi tài sản phải vận hành 
càng nhanh càng tốt. Hạn chế của BLDS 2005 là chỉ chú ý đến quyền s  
hữu, tức là quyền tuyệt đối, mà không quan tâm đến các quyền khác của 
ngư i không phải là chủ s  hữu tài sản. Đây là lý do khiến việc dòng chảy 
về tài sản bị mắc rất nhiều.  

Một ví dụ khác là sự can thiệp của Nhà nước vào quan hệ dân sự thông qua  
các yêu cầu như: giao dịch phải được lập thành văn bản, phải công chứng, 
phải chứng thực, phải đăng ký, cái gì cũng phải tuân theo luật, tất cả cái gì 
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pháp luật quy định là phải làm như vậy. Trong khi đó, pháp luật của Việt 
Nam rất rộng, từ cấp trung ương đến cấp xã đều có quyền thông qua pháp 
luật để can thiệp vào quan hệ dân sự. Do đó đã làm cho dòng chảy của quan 
hệ dân sự gặp nhiều vướng mắc.  

Quan niệm về tài sản và quan hệ s  hữu bị mắc kẹt b i sự can thiệp của 
Nhà nước. Ý chí của các bên vẫn bị bó hẹp trong quy định của pháp luật. 
Chúng ta nói rằng Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa mà Nhà nước pháp quyền chỉ có hai nguyên tắc rất cơ bản đó là: 
ngư i có quyền chỉ được làm những việc do luật định và chỉ được phép làm 
như vậy, còn ngư i dân chỉ không được làm những điều luật cấm còn lại 
được làm tất. Đây cũng là lý do Việt Nam thư ng bị thua thiệt khi giải quyết 
tranh chấp với nước ngoài. Ví dụ, nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư vào 
Việt Nam thông qua ngư i khác thì Tòa án Việt Nam xửrằng việc đầu tư 
đó là không hợp pháp. Đối với phạm vi áp dụng luật Việt Nam thì cách xử 
như vậy là đúng vì Việt Nam chỉ có luật đầu tư điều chỉnh. Nhưng khi ra 
trọng tài nước ngoài, việc bỏ vốn đầu tư vào 1 quốc gia thông qua một ngư i 
khác là được phép b i vì Việt Nam đã tuyên bố Nhà nước pháp quyền, tức 
là nhà đầu tư được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Trong khi 
pháp luật nước ta không có quy định nào cấm đầu tư thông qua ngư i khác. 
Kết quả là trọng tài nước ngoài xử phía Việt Nam thua. Ví dụ này cho thấy 
rằng quan hệ dân sự là vấn đề tự chủ của các bên, là quyền dân chủ của con 
ngư i; do đó, Nhà nước với tư cách là thiết chế công chỉ cần can thiệp để 
bảo vệ lợi ích công, còn lại cần tạo không gian cho các quan hệ pháp luật 
dân sự khác phát triển.  

Nếu các quy định luôn trong tình trạng thay đổi và đôi lúc Nhà nước bổ 
sung quy định thêm hàng rào, nhà đầu tư sẽ không thể tính toán trước và dự 
liệu được ý đồ của Nhà nước. Điều nay gây khó khăn rất lớn cho các hoạt 
động kinh doanh và các quan hệ dân sự. Do đó, BLDS 2015 ra đ i đã góp 
phần hiện thực thêm một bước; đó là bộ luật của quan hệ thị trư ng.  

Thứ hai, với nhu cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền, năm 2001, Việt  
Nam đã sửa đổi Hiến pháp 1992 và tuyên bố Nhà nước Việt Nam là nhà 
nước pháp quyền. Tuy nhiên, đó mới chỉ là tuyên bố còn nguyên tắc pháp 
quyền được thực thi vẫn chưa được nêu rõ. Hiến pháp 2013 đã không chỉ 
tuyên bố rõ ràng tại Điều 2 của Hiến pháp rằng Nhà nước Việt Nam là Nhà 
nước pháp quyền mà nguyên tắc pháp quyền còn chi phối toàn bộ Hiến 
pháp. Nguyên tắc này cũng đã chi phối BLDS 2015. Thực chất, Nhà nước 
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pháp quyền là một ý tư ng rất dân chủ, nhằm bảo đảm quyền dân chủ, 
quyền con ngư i.  

Khi nói tới Nhà nước pháp quyền, chúng ta phải thừa nhận quyền cơ bản 
của công dân. Quyền cơ bản của công dân chỉ bị hạn chế b i luật trong 
những trư ng hợp cần thiết với 4 lý do: an ninh quốc phòng, trật tự an toàn 
xã hội, lợi ích cộng đồng và sức khỏe cộng đồng. Do vậy, trong Điều 14 
Hiến pháp đưa ra “8 chữ vàng” mà trong Hiến pháp đã quy định về quyền 
công dân, đó là: i) ghi nhận, tôn trọng; ii) bảo vệ; iii) bảo đảm. Quyền công 
dân chỉ bị hạn chế b i luật do Quốc hội ban hành với 4 lý do mà Hiến pháp 
đã quy định. Với một tinh thần như vậy, BLDS này phải bảo đảm quyền 
dân sự, quyền nhân thân và quyền tài sản trong giao dịch một cách tốt nhất 
có thể chứ không phải ngư i dân chỉ được thực hiện những quyền do pháp 
luật quy định. Với tinh thần như này, BLDS 2015 góp phần thực hiện Điều 
14 của Hiến pháp theo tinh thần bảo đảm quyền dân sự, quyền con ngư i 
và phần nào đó thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế theo Công ước 
1966 về quyền chính trị dân sự, trong đó có nêu rõ các quyền phải được ghi 
nhận bằng luật và bị hạn chế bằng luật.  

2. Tác động của BLDS 2015 đến giải quyết tranh chấp?  

Bộ luật này đã tiếp cận với thông lệ quốc tế, tiếp cận với tư tư ng pháp 
quyền, và dó đó đã rất tôn trọng, đề cao ý chí thật của các bên, nguyên tắc 
dân sự được đặt lên hàng đầu - Những nguyên tắc được quy định trong 
BLDS2015 là những nguyên tắc pháp quyền và bao hàm hai vai trò.  

Thứ nhất, đó phải là những nguyên tắc thể hiện bản chất của giao dịch dân 
sự, của quyền dân sự. Chính vì vậy,  BLDS 2005 đưa 10 nguyên tắc được 
quy định từ Điều 14 đến Điều 23 trong khi BLDS 2015 chỉ đưa 5 nguyên 
tắc và gói trong Điều 3. Lý do mà BLDS 2005 quy định nhiều nguyên tắc 
như vậy là trước đây, Việt Nam có một nền dân trí và một tư duy pháp luật 
dân sự chưa trọn vẹn, do vậy vừa phải nêu ra đầy đủ, vừa phải diễn giải rõ 
ràng nhằm tránh áp dụng sai. Việc nêu ra đầy đủ nhiều khi lại là thừa và 
làm loãng đi nguyên tắc thể hiện bản chất dân sự của các quan hệ dân sự và 
đồng th i khi các nguyên tắc này được giải thích rõ ràng, chính nguyên tắc 
cốt lõi lại bị mềm đi. Việc giải thích sẽ có thể dẫn đến việc giải thích vừa 
thiếu, vừa thừa và có thể làm cho nguyên tắc bi lạc hậu đi so với th i  
cuộc. Do đó, kỹ thuật lập pháp khi xây dựng BLDS 2015 là: những nguyên 
tắc, những vấn đề nào thực sự là hồn cốt của dân sự thì đưa vào, gồm:  
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- Bình đẳng: Đã là dân sự là phải bình đẳng, cho dù là Nhà nước, cá nhân  
hay pháp nhân thì cũng phải bình đẳng; 

- Tự do ý chí, tự do thỏa thuận: Không ai được ép buộc hay làm trái với ý  
muốn của ngư i ta và tự do của ngư i ta; 

- Thiện chí, trung thực; 

- Tự chịu trách nhiệm; 

- Thực hành quyền của mình nhưng không được làm phương hại đến lợi ích  
quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của ngư i khác.  

5 nguyên tắc chính như vậy đã thể hiện bản chất của giao dịch dân sự và có  
tính hướng dẫn lập pháp. Đây cũng là bộ tiêu chí để chúng ta đánh giá tất 
cả các quan hệ dân sự phải phù hợp với các nguyên tắc này, là căn cứ để 
các Thẩm phán soi chiếu và xác định giao dịch dân sự có vô hiệu hay không.  

Thứ hai, trong điều kiện Nhà nước pháp quyền, đặc biệt là khi Hiến pháp  
2013 đã giao cho Tòa án là cơ quan bảo vệ công lý, khi đó Tòa án là thiết 
chế cuối cùng để dân tìm đến, do đó Tòa án không thể từ chối giải quyết. 
Đây cũng là nguyên tắc được quốc tế áp dụng. Việc ghi nhận nguyên tắc 
này  cả hai Bộ luật đã thể hiện tinh thần rất văn minh và rất Nhà nước pháp 
quyền, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trước ngư i dân. Trước đây, nếu 
nguyên tắc này được ghi nhận thì sẽ vấp phải quy định của Hiến pháp trong 
đó quy định khi xét xử Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật. Đến nay, BLDS 2015 đã cho phép áp dụng pháp luật, không 
có pháp luật thì áp dụng tương tự, không có tương tự thì áp dụng nguyên 
tắc, không có nguyên tắc thì áp dụng lẽ công bằng, rồi án lệ.  
Tất cả những cái đó là quy định của pháp luật và cũng tuân theo chứ không 
phải không tuân theo pháp luật.  

Nhìn  một góc độ khác, khi đã giao cho Tòa án trọng trách lớn phù hợp 
với bản chất bảo vệ công lý và phù hợp với nguyên tắc của Nhà nước pháp 
quyền, các nhà làm luật cũng dự liệu các căn cứ để Tòa án có thể thực hiện 
tốt nhất các nguyên tắc đó. Theo nguyên tắc này, nếu không có thỏa thuận, 
không có pháp luật, không có tập quán, không có tương tự thì có thể áp 
dụng nguyên tắc. Đấy mới là đề cao vai trò của Thẩm phán.  các nước khi 
đứng trước Thẩm phán, ngư i ta luôn thể hiện lòng kính trọng, nhưng  
Việt Nam, dư ng như dựa vào luật thành văn đã thành thói quen nên các cơ 
quan nhà nước phải ban hành nhiều hướng dẫn để cụ thể hóa pháp luật, rồi 
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tự biến mình thành nhân vật xơ cứng.  nhiều quốc gia, pháp luật cũng chỉ 
là công thức, là nguyên tắc và các Thẩm phán, với bản lĩnh nghề nghiệp của 
mình, với vai trò pháp lý của mình sẽ đưa ra cách giải thích pháp luật và 
ban hành những phán quyết phù hợp. Bên cạnh đó, thông qua giải thích 
pháp luật, giải thích án lệ mà các Thẩm phán bổ sung thêm cho quy định 
của pháp luật để pháp luật hoàn thiện, tốt hơn cho thực tiễn cuộc sống. Vì 
vậy, Thẩm phán có vai trò vô cùng lớn.  

Do đó, các Thẩm phán của Việt Nam cần hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn  
đểxác định bản chất của giao dịch dân sự, từ đó đủ khả năng giải quyết tất 
cả các vụ việc mà nhân dân yêu cầu theo tinh thần mới của Hiến pháp, của 
Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật dân sự.  

Trong số 10 nguyên tắc của BLDS 2005, các nguyên tắc không được đưa  
vào thành nguyên tắc cơ bản trong BLDS 2015 bao gồm: (i) “các nguyên 
tắc khác”  thuộc các chế định tương ứng; (ii) nhóm các nguyên tắc thể hiện 
chính sách nhà nước, ví dụ như “khuyến khích hòa giải” là chính sách của 
Nhà nước. Trong số 5 nguyên tắc của BLDS 2015, một nguyên tắc rất quan 
trọng quy định tại khoản 2 Điều 3 là nếu giao dịch dân sự được xác lập đúng 
pháp luật mà không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội thì có hiệu 
lực ràng buộc đối với các bên và bên thứ ba phải thừa nhận. Điểm đặc biệt 
chú ý là quy định trong BLDS mới chỉ là môi trư ng, là nguyên tắc, còn 
thỏa thuận của các bên bảo đảm các nguyên tắc đó mới là luật ràng buộc 
các bên và là luật cho các thiết chế thi hành.  

3. Mối quan hệ giữa ý chí của các bên và sự can thiệp của Nhà n ớc  

BLDS2015 thực hiện rất tốt và quy định theo hướng đề cao thỏa thuận của  
các bên. Trong quan hệ pháp luật, chỉ đối với các các điều cấm và những 
thứ là điều kiện tiên quyết để bảo vệ lợi ích công, Nhà nước mới nên đóng 
vai trò là thiết chế công bảo vệ lợi ích công. Nếu Nhà nước là thiết chế công 
nhưng vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà can thiệp vào quan hệ dân sự thì sẽ 
tạo ra sự méo mó không cần thiết. Vì vậy, cái gì luật quy định cứng phải 
theo thì đó là điều kiện và trong quá trình lập pháp Nhà nước phải chứng 
minh rằng điều cấm đó, điều hạn chế đó là vì lợi ích công và cần thiết.  

Theo BLDS 2015, trong trư ng hợp các bên không có thỏa thuận thì mới 
áp dụng pháp luật chứ không phải Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đương 
nhiên áp dụng pháp luật. Trong trư ng hợp vì mục đích bảo vệ lợi ích của 
Nhà nước, lợi ích công, việc áp dụng pháp luật là đương nhiên, còn trong 
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trư ng hợp đối với lợi ích riêng, tư tư ng bao trùm vẫn đề cao ý chí, thỏa 
thuận của các bên.  

Trong nhiều trư ng hợp, luật quy định rằng một quy định cụ thể nào đó 
sẽ được áp dụng trừ trư ng hợp các bên có thỏa thuận khác, nhưng nếu 
các bên không thỏa thuận trong hợp đồng thì thỏa thuận đó cũng không 
được áp dụng được. Ví dụ, trư ng hợp bồi thư ng thiệt hại ngoài hợp 
đồng cho phép các bên thỏa thuận về việc bồi thư ng thiệt hại, nhưng 
nếu các bên không thỏa thuận thì không áp dụng thỏa thuận đó để giải 
quyết. Trong trư ng hợp các bên có thỏa thuận nhưng chưa cụ thể thì 
mới áp dụng pháp luật để quy định mức bồi thư ng cụ thể. Như vậy, thỏa 
thuận của các bên tr  thành tiền đề để áp dụng pháp luật. Ví dụ, trước 
đây việc áp dụng th i hiệu là thẩm quyền của Tòa án và các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, nhưng BLDS 2015chỉ đưa ra quy định th i hiệu để 
các vụ việc dân sự có điểm dừng, nhưng việc có yêu cầu áp dụng th i 
hiệu hay không là quyền của các đương sự. Tòa án không thể tự áp dụng 
th i hiệu để đánh mất lợi ích của ngư i khác mà không cân nhắc đến ý 
chí của các bên. Pháp luật các nước cũng không cho phép như vậy và đó 
mới đúng là bản chất của dân luật.  

Sự can thiệp của Nhà nước thể hiện  2 nội dung:  

Một là, quy định về hình thức là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Trước  
đây, điều kiện về hình thức do pháp luật quy định. Các văn bản pháp luật 
từ trung ương đến địa phương đưa ra các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 
mặc dù ý chí của các bên là thật và thực hiện đúng nguyên tắc, nhưng lại 
phụ thuộc vào điềukiện về hình thức do Nhà nước định ra. Trong một vụ 
việc, hai bên giao kết hợp đồng bảo đảm, nhưng vì không đăng ký giao dịch 
bảo đảm theo Nghị định 83/2010/NĐ-CP nên giao dịch đó bị tuyên bố vô 
hiệu vì đăng ký giao dịch bảo đảm là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. 
Trong nhiều trư ng hợp ngư i ta lợi dụng việc pháp luật quy định nghĩa vụ 
của các bên phải thực hiện các yêu cầu về hình thức của giao dịch để tuyên 
bố giao dịch vô hiệu và làm rối loạn quan hệ dân sự, khiến cho tính ổn định 
của quan hệ dân sự không được cao.  

Trước đây cái gì pháp luật đã quy định là điều kiện có hiệu lực của giao 
dịch thì phải chấp hành và giao dịch chỉ có hiệu lực từ khi thực hiện xong 
điều kiện đó. Đến BLDS 2015 đã thay đổi, điều kiện có hiệu lực của giao 
dịch chỉ được quy định tại luật vì đây là quyền dân sự. Chúng ta thấy rõ 
sự khác biệt giữa việc quy định điều kiện trong “pháp luật” và trong 
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“luật”. Về phạm vi, nếu được quy định trong luật thì sẽ hẹp, do đó số 
lượng điều kiện sẽ rất ít; nhưng nếu điều kiện được quyđịnh trong pháp 
luật nói chung thì rất rộng.  

Hai là, trước đây pháp luật yêu cầu một số giao dịch phải được lập bằng ăn  
bản, phải công chứng, phải chứng thực, phải đăng ký thì mới có hiệu lực 
pháp luật và đây là điều kiện về hình thức để giao dịch có hiệu lực. Lần này, 
với tư tư ng đề cao ý chí của các bên, chỉ trong trư ng hợp luật định rõ giao 
dịch phải được lập bằng văn bản, phải đăng ký, phải công chứng hoặc phải 
chứng thực thì mới phải tuân theo. Đặc biệt, trong trư ng hợp có khiếm 
khuyết về hình thức, thì vẫn có cơ chế để xử lý, tạo điều kiện cho các bên 
hoàn thiện hình thức của giao dịch.  

Ví dụ 1: Theo Luật công chứng, Công chứng viên giống như Thẩm phán  
phòng ngừa có nhiệm vụ đảm bảo giá trị pháp lý của giao dịch dân sự, trong 
khi đó Thẩm phán và Hội thẩm lại không có quyền quyết định như công 
chứng viên. Nếu Thẩm phán đã xem xét đầy đủ quy định của pháp luật và 
ý chí của các bên thì việcphải phụ thuộc vào Công chứng viên để xác định 
hiệu lực của hợp đồng có còn cần thiết không? Do đó, trong tương lai, có 
thể cân nhắc việc coi công chứng chỉ phải bắt buộc và cần thiết trong trư ng 
hợp vì lợi ích công để bù đắp việc văn bản pháp luật chưa có tính pháp điển 
hóa cao, dân trí chưa cao, chưa có hệ thống trợ giúp, tư vấn pháp luật. Các 
trư ng hợp còn lại chỉ cần tuyên bố giá trị pháp lý của công chứng, ngư i 
dân hoàn toàn có quyền lựa chọn việc sử dụng công chứng, nếu đã yên tâm 
với các thủ tục và quy định của pháp luật thì không cần thiết, như vậy sẽ 
giúp giảm chi phí tuân thủ pháp luật.  

Ví dụ 2: vấn đề đăng ký giao dịch bảo đảm. Đăng ký giao dịch bảo đảm là  
đăng ký đối kháng, không phải đăng ký để phát sinh quyền. Cần thiết có 
quy định về việc đăng ký, nhưng đăng ký phát sinh quyền và đăng ký đối 
kháng khác nhau.Trong dân sự càng ít can thiệp càng tốt, còn biện pháp an 
toàn mang tính dịch vụ thì các bên làm theo lợi ích chính và phù hợp với ý 
chí của họ, khi đó mới là nền kinh tế thị trư ng thực sự.  

4. Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản  

BLDS 2015 có nhiều quy định mới theo hướng ghi nhận và bảo đảm đầy 
đủ hơn các quyền về tài sản; vì vậy, nó làm cho quan hệ tài sản và quan hệ 
s  hữu  trạng thái vận động và an toàn hơn.  

a) Tài sản  
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Có hai điểm mới trong quy định về tài sản có thể tác động rất nhiều đến 
giao dịch dân sự. Luật ghi nhận quyền s  hữu là quyền tài sản b i vì BLDS  
2015 coi tài sản bao gồm vật, tiền, giấy t  có giá và quyền tài sản. Một số 
văn bản trước đây có đề cập đến quyền tài sản, nhưng chưa quy định  luật 
gốc. Lần đầu tiên nội dung này được quy định một cách minh bạch. Ví dụ, 
có quyền sử dụng đất tức là có tài sản. Tất nhiên đây là chế định phức tạp, 
b i vì đất đai thuộc s  hữu toàn dân mà do Nhà nước là đại diện chủ s  hữu, 
ngư i dân chỉ có một số quyền. Việc tuyên bố quyền sử dụng đất được bảo 
hộ đã được hiến định, nhưng tuyên bố một cách rất minh bạch về quyền sử 
dụng đất là quyền tài sản trong BLDS với tư cách là luật chung, luật nền 
cho các quan hệ dân sự thì đây là lần đầu tiên.  

b) Quyền sở hữu  

Nếu chỉ đề cập đến quyền s  hữu đơn thuần thì chỉ nhằm bảo vệ quyền của  
chủ s  hữu và như thế không phù hợp với nền kinh tế thị trư ng b i tài sản 
là của chủ s  hữu thật, nhưng nhiều ngư i có quyền hợp pháp. Quyền của 
chủ s  hữu chắc chắn là quyền tuyệt đối, không ai có thể bác bỏ được. 
Nhưng nếu chỉ dừng  quy định này, chắc chắn quan hệ tài sản không được 
vận động mạnh mẽ. Do đó, BLDS 2015 đưa ra quy định về vật quyền, tức 
là quyền đối với tài sản, tài sản đó có thể thuộc s  hữu của ngư i khác, 
nhưng là quyền hợp pháp. Với quyền này, chủ thể của quyền được trực tiếp 
truy đòi tài sản đó, dù tài sản đó do ai nắm giữ và  bất kỳ đâu mà không 
phải thông qua ngư i khác. Như vậy, bảo vệ vật quyền không chỉ dừng lại 

 việc bảo vệ quyền của chủ s  hữu mà cả quyền của ngư i khác  
không phải là chủ s  hữu nhưng có quyền đối với tài sản của chủ s  hữu. 
Tuy nhiên, khi xây dựng BLDS 2015, quan điểm này chưa nhận được sự 
đồng thuận cao nên cách tiếp cận về vật quyền và trái quyền không được 
đưa vào rõ ràngnhưng tư tư ng “vật quyền” vẫn được sử dụng, tức là bảo 
vệ quyền s  hữu, quyền và lợi ích hợp pháp khác với tài sản.  

c) Quyền khác đối với tài sản  

Vật quyền bao gồm quyền của chủ s  hữu, quyền của ngư i khác đối với 
tài sản và hai quyền này hư ng chung một cơ chế bảo vệ, đó là có quyền 
truy đòi tài sản tới cùng một cách trực tiếp. Trong hai quyền đó, quyền của 
chủ s  hữu vẫn là quyền tuyệt đối; quyền tài sản của ngư i không phải chủ 
s  hữu là quyền tương đối. Trong quá trình xây dựng BLDS 2015, một số 
ý kiến đồng ý với cách tiếp cận này, nhưng đồng th i vẫn coi trọng quyền 
s  hữu. Ví dụ, khi đã đưa tài sản ra thế chấp thì chủ s  hữu vẫn là chủ s  
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hữu tài sản đó, còn ngư i được thế chấp chỉ được quyền đối với tài sản đó 
thôi. Tại sao lại không đặt vấn đề cho họ bán tài sản đó mà không cần có sự 
đồng ý của ngư i nhận thế chấp? Quy định này có thể dẫn tới một loạt các 
vấn đề pháp lý khác, giúp xử lý được tài sản thế chấp và giảm nợ xấu tại 
các ngân hàng. Hiện nay, khi ngư i dân đi vay ngân hàng, ngân hàng giữ 
giấy chứng nhận quyền s  hữu, chủ s  hữu không thể thực hiện được quyền 
của mình và coi như mất quyền luôn vì thực tế là không thể định đoạt được 
tài sản của mình. Nhưng nếu để ngân hàng bán tài sản mà không cần sự 
đồng ý của ngư i thế chấp thì ngư i mua tài sản đó có vai trò gì? Khi soạn 
thảo BLDS 2015, có quan điểm cho rằng cần phải i) công khai tài sản đang 
thế chấp, ai đồng ý mua thì mua, trong trư ng hợp đó điều kiện mua khác 
và giá mua cũng khác so với tài sản đó nếu không phải là tài sản thế chấp; 
ii) ưu tiên thanh toán cho ngư i nhận bảo lãnh từ nguồn tiền bán tài sản; iii) 
trong trư ng hợp chưa thanh toán thì ngư i mua tài sản đó tr  thành ngư i 
bảo lãnh. Sau đó, chúng ta sửa quy định về thế chấp theo hướng  
không những dùng tài sản của mình để thế chấp bảo đảm thực hiện nghĩa 
vụ của mình mà còn dùng tài sản của mình để thế chấp bảo đảm việc thực 
hiện nghĩa vụ của ngư i khác. Tuy nhiên, quan điểm này cũng tạo ra những 
rủi ro và nhóm các Ngân hàng không ủng hộ. Do vậy, Ban soạn thảo vẫn 
giữ như cũ, đó là khi xử lý tài sản thế chấp phải được sự đồng ý của ngư i 
nhận thế chấp.  

Khái niệm “vật quyền” thư ng gắn liền với khái niệm “trái quyền”. Trong  
trái quyền, mặc dù chủ thể có quyền nhưng muốn thực hiện phải thông qua 
ngư i khác và vì vậy  đây có sự chuyển đổi lẫn nhau, chuyển hóa lẫn nhau. 
Vì có tư tư ng vật quyền này, BLDS 2015 có hai điểm quy định về chiếm 
hữu. Về ngôn ngữ ngữ chỉ thay 2 từ (BLDS 2005 quy định “chiếm hữu là 
nắm giữ và quản lý tài sản”, BLDS 2015 chỉ còn là “nắm giữ và chi phối 
tài sản”). Đó là nội hàm về khái niệm. Nhưng chiếm hữu trong BLDS 2015 
có hai loại hình là chiếm hữu trạng thái và chiếm hữu với tư cách là nội 
dung của vật quyền.  

- Chiếm hữu trạng thái: Lần đầu tiên pháp luật quy định về chiếm hữu 
với tư cách là một trạng thái vì việc “nắm giữ và chi phối” một vật là 
“trạng thái”. Việc công nhận thực tế đang chiếm hữu giúp xử lý được 
nhiều vấn đề khác. Do vậy có quy định chiếm hữu ngay tình, chiếm hữu 
không ngay tình, chiếm hữu liên tục, công khai để chúng ta xử lý quyền 
lợi của các bên, ví dụ trong trư ng hợp chiếm hữu theo th i hiệu. Quan 
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trọng nhất, quy định này giúp Thẩm phán đưa ra những suy đoán phù 
hợp. Một ngư i đang chiếm hữu phải được suy đoán là chiếm hữu có 
căn cứ. Nếu ngư i khác cho rằng ngư i đang chiếm hữu không có quyền 
chiếm hữu thì phải chứng minh. Một chế định mang trạng thái chiếm 
hữu và quy định được những nguyên tắc suy đoán góp phần rất lớn trong 
việc ổn định quan hệ dân sự.  

- Chiếm hữu với tư cách là nội dung của vật quyền: đây là chiếm hữu với 
tư cách là một nội dung trong quyền s  hữu, tức là chiếm hữu của chủ s  
hữu.  

5. Hình thức sở hữu  

BLDS 2005 quy định 6 hình thức s  hữu. BLDS 2015 chỉ quyền quy định   
hình thức s  hữu. Tuy nhiên, về bản chất, không có gì thay đổi. S  hữu về 
tài sản bao gồm 3 quyền: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Hình thức s  
hữu chỉ là phương thức để vận hành quyền s  hữu trong cuộc sống của chủ 
thể s  hữu, tức là nhằm phân biệt các hình thức s  hữu thông qua địa vị 
pháp lý của chủ s  hữu. Do đó, cần có sự phân biệt giữa hình thức s  hữu 
của Nhà nước, cá nhân, tập thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội… 
Để khái quát hơn và quy định đúng hơn nhằm phân biệt các hình thức s  
hữu thông qua phương thức thực hiện quyền, BLDS phân chia làm 3 hình 
thức s  hữu: i) s  hữu toàn dân; ii) s  hữu chung và iii) s  hữu riêng. Ba 
hình thức s  hữu này có phương thức thực hiện quyền s  hữu  
có sự khác biệt và cũng được nhiều BLDS trên thế giới sử dụng cách thức 
phân biệt này.  

Còn các quyền khác đối với s  hữu, BLDS cũng đã quy định từ trước, tức 
là ngoài quyền của chủ s  hữu còn có quyền của ngư i không phải là chủ 
s  hữu đối với tài sản của ngư i khác. Thứ nhất là quyền sử dụng hạn chế 
bất động sản liền kề. Quyền này xuất phát từ vị trí tự nhiên mà buộc phải 
sử dụng bất động sản liền kề mới khai thác được tài sản của mình, như lối 
đi, đư ng dây, thoát nước v.v. Ví dụ: trước đây ngư i nông dân không chịu 
vào hợp tác xã, đất của ngư i đó bị vây quanh b i đất hợp tác xã nên 
hợp tác xã không cho đi qua, lấy đó làm sức ép để buộc họ phải vào 
hợp tác xã. Thứ hai, quyền hư ng dụng. Quyền này đã có từ lâu với 
nghĩa được sử dụng và hư ng lợi từ tài sản đó. Thứ ba, quyền bề mặt, 
tức là quyền xây dựng và canh tác trên đất, mặt nước thuộc quyền s  
hữu của ngư i khác. Chính vì có quy định về những quyền không phải 
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là của chủ s  hữu đối với tài sản nên chúng ta xử lý được rất nhiều vấn 
đề đặt ra của nền kinh tế thị trư ng.  

6. C  chế bảo hộ quyền dân sự  

BLDS 2015 là một thành công khi đặt ra được một cơ chế để bảo vệ ngư i  
có quyền dân sự. Trước hết, ngư i có quyền có thể tự mình thực hiện các 
biện pháp tự bảo vệ; trong trư ng hợp không tự bảo vệ được thì có quyền 
yêu cầu cơ chế khác để bảo vệ. Trước đây chúng ta rất coi trọng quyền và 
lợi ích dân sự bằng con đư ng hành chính và thậm chí cho phép các bên lựa 
chọn hoặc là con đư ng hành chính hoặc là con đư ng tư pháp. Trong nhiều 
trư ng hợp, chỉ khi không giải quyết được bằng con đư ng hành chính thì 
mới chuyển sang thủ tục tư pháp. Theo t  trình Quốc hội về BLDS, chúng 
ta bảo đảm quyền kh i kiện ra tòa án, nhưng cũng sử dụng các cơ chế khác 
để giải quyết tranh chấp. Thực tế chứng minh rằng quyền dân sự được giải 
quyết bằng con đư ng hành chính chỉ trong những trư ng hợp luật định, 
tức là hành chính không thể can thiệp vào bất cứ lúc nào. Con đư ng  
hành chính có thể nhanh, nhưng không dân chủ, có thể mang tính áp đặt và 
do đó có thể vi phạm quyền dân chủ. Để hạn chế việc này, BLDS 2015 quy 
định việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính chỉ được thực hiện 
trong trư ng hợp luật định, tức là chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền quy 
định các trư ng hợp được tiến hành theo thủ tục hành chính và phải được 
quy định trong luật. Khi quyền dân sự bị xâm phạm, về nguyên tắc phải giải 
quyết bằng con đư ng Tòa án và Tòa án có quyền xem xét quyết định hành 
chính để bác, có thể hủy bỏ quyết định hành chính. Một điểm quan trọng 
nữa trong BLDS 2015 là quy định Tòa án không có quyền từ chối giải quyết 
vụ việc. Quan điểm này xuất phát từ nguyên tắc Tòa án là địa chỉ  
cuối cùng để thực hiện công lý, đồng th i m  ra cánh cửa để Thẩm phán có 
đủ điều kiện để xét xử các loại vụ việc.  

7. Thẩm quyền của Tòa án đối với việc thực hiện hợp đồng khi hoàn 
cảnh thay đổi  

BLDS 2015 m  rộng thẩm quyền của Tòa án đối với việc giải quyết yêu 
cầu sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi. Về nguyên tắc, hợp đồng là 
thỏa thuận của hai bên và là luật để hai bên thực hiện. Nhưng khi có biến 
động lớn, hoàn cảnh thay đổi cơ bản làm lợi ích giữa hai bên thay đổi và 
việc tiếp tục thực hiện sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên thì theo 
yêu cầu của một hoặc các bên Tòa án có thể xem xét việc sửa đổi hợp đồng. 
Điều 420 BLDS quy định rõ các điều kiện gồm: i) hoàn cảnh thay đổi; ii) 
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đó là hoàn cảnh khách quan; iii) với hoàn cảnh như vậy thì sẽ không ký hợp 
đồng với những điều kiện như đã thỏa thuận; iv) trong hoàn cảnh đó nếu 
tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã thỏa thuận sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho một bên; v) bên có lợi ích bị ảnh hư ng đã áp dụng mọi biện pháp để 
vượt qua hoàn cảnh đó nhưng không thể ngăn chặn thiệt hại. Trong trư ng 
hợp này, bên có quyền lợi bị ảnh hư ng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán. 
Nếu không đạt được thỏa thuận, một bên có quyền yêu cầu tòa án hủy hoặc 
sửa đổi hợp đồng. Đây là thẩm quyền mới được giao cho Tòa. Tuy nhiên, 
BLDS cũng chỉ rõ rằng việc hủy hợp đồng chỉ được thực hiện trong trư ng 
hợp việc hủy hợp đồng mang lại nhiều lợi ích hơn nhằm tránh sự tùy tiện 
khi hủy hợp đồng. Về cơ bản, trong trư ng hợp này thư ng là hủy hợp đồng, 
nhưng nếu việc sửa hợp đồng có chi phí và lợi ích mang lại tốt hơn thì tiến 
hành sửa hợp đồng.  

Tất cả những điểm trên đây cho thấy BLDS 2015 theo tinh thần đề cao ý 
chí của các bên và là tinh thần xuyên suốt của cả Bộ luật. Thẩm phán phải 
theo tuân theo pháp luật, nhưng trong dân sự, phải chú ý rằng cần luôn đề 
cao ý chí của các bên.  

HỎI ĐÁP 

Câu hỏi và bình luận 1:  

Tranh chấp hợp đồng nói chung và tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh  
thương mại nói riêng là vấn đề hình thức hợp đồng. Cứ nói tranh chấp hợp 
đồng khi đưa ra tòa án giải quyết thì dù người ta có yêu cầu tuyên bố vô 
hiệu hay không, một hoặc các bên yêu cầu bên kia tiếp tục thực hiện hợp 
đồng… thì Thẩm phán chắc chắn phải xem xét hợp đồng đó có hiệu lực hay 
không. Cả 3 BLDS đều quy định về hình thức của hợp đồng. Mặc dù các 
nhà làm luật đã dần giảm bớt sự chi phối của hình thức hợp đồng đối với 
hiệu lực của hợp đồng nhưng vấn đề hình thức hợp đồng vẫn chưa hết toàn 
bộ. BLDS 1995 tuyên bố phải tuân theo hình thức của hợp đồng trong điều 
kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. BLDS 2005 tiến bộ hơn một bước 
với quy định rằng khi “pháp luật” có quy định thì mới coi là điều kiện có 
hiệu lực. BLDS 2015 thì quy định rằng hình thức chỉ là điều kiện có hiệu 
lực của hợp đồng khi “luật” có quy định. Tuy nhiên, Điều 129 về giao dịch 
dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức hợp đồng lại nói 
rằng giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức thì vô hiệu, trừ trường 
hợp sau đây: i) giao dịch dân sự đã thực hiện được ít nhất 2/3 nghĩa vụ. 
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Như vậy, các bên đã thực hiện được 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch dân sự 
thì không vô hiệu. Con số 2/3 căn cứ vào đầu?. 

Tôi có hỏi PGS.TS. Đỗ Văn Đại, thành viên BST BLDS tại sao mà có quy 
định thực hiện được 2/3 thì không vô hiệu? Anh Đại có giải thích rằng lúc 
đưa ra thường vụ Quốc hội để chuẩn bị đưa ra Quốc hội thì có 2 ý kiến 
khác nhau. Một bên quan điểm rằng phải thực hiện toàn bộ thì mới công 
nhận; còn bên kia thì cho rằng thực hiện được một nửa là được rồi. Để 
dung hòa hai quan điểm này thì cuối cùng lấy 2/3 cho nó cân bằng. Tôi 
không nói về mặt thực tiễn, nhưng về mặt lý thuyết thì căn cứ vào đâu để 
2/3 thì công nhận? Về thực tiễn thế nào được coi là thực hiện được 2/3 cũng 
khó đánh giá. Nếu hợp đồng không quy định giá trị thì quy đổi ra sao?Về 
lý luận, tại sao Nhà nước cứ phải coi hình thức là điều kiện có hiệu lực của 
giao dịch dân sự? Để làm gì? Để bảo vệ trật tự công cộng hay bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của các bên? Nếu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của các bên thì các bên tự do lựa chọn hình thức hợp đồng chứ? Tại sao 
Nhà nước tích cực can thiệp? Các bên thỏa thuận như nào là quyền của họ 
nếu thỏa thuận đó không xâm phạm trật tự công cộng, lợi ích của người 
khác thì người ta có quyền lựa chọn hình thức chứ?Tại sao lại bắt 
buộc?Như vậy, hình thức là vấn đề tồn tại bao nhiêu năm nay, không bỏ 
được không biết có phải vì nó có liên quan đến công chứng hay không?Phải 
có cái này thì công chứng mới có việc làm hay không?  

Theo tôi nếu hình thức của hợp đồng không làm cho giao dịch đó xâm phạm 
đến trật tự công. Nếu Nhà nước cần quy định hợp đồng phải công chứng, 
chứng  thực trong thủ tục hành chính để Nhà nước làm thủ tục đăng ký, 
sang tên thì có thể chấp nhận được chứ không phải coi đó là điều kiện có 
hiệu lực của hợp đồng. Ví dụ, Nhà nước quy định bộ hồ sơ để chuyển giao 
quyền sở hữu tài sản phải được công chứng là để tránh khiếu nại về sau 
này, nhưng cái đó không phải là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.Vậy vì 
sao cứ phải quy định hình thức là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng?  

Ngoài ra, Điều 129 BLDS không tương thích với Luật nhà ở 2014 trong đó  
có quy định tất cả các giao dịch về nhà ở, giao dịch mua bán, trao đổi, tặng 
cho, thế chấp, góp vốn, mà trong đó một bên là doanh nghiệp kinh doanh 
bất động sản thì bắt buộc phải công chứng chứng thực. Và hợp đồng chỉ có 
hiệu lực từ thời điểm được công chứng chứng thực. Như vậy, khi các bên 
không tiến hành công chứng hợp đồng nhưng đã thực hiện được 2/3 và tòa 
án công nhận thì nó có mâu thuẫn với Điều 122 của Luật Nhà ở hay không? 
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Điều 122 của Luật Nhà ở quy định hợp đồng mua bán, tặng cho, thế chấp 
nhà ở chỉ có hiệu lực từ thời điểm công chứng, chứng thực.  

Trả lời câu hỏi 1:  

Về Điều 129, cái mới là chúng ta hạn chế quy định về mặt hình thức ảnh  
hư ng tới ý chí của các bên thì chúng ta đều thấy rất rõ. Trước đây chúng 
ta yêu cầu điều kiện về mặt hình thức là do “pháp luật” quy định mà “pháp 
luật” có phạm vi rất rộng; do đó, các yêu cầu về hình thức trong nghị định, 
thông tư cũng phải chấp hành. Nếu như không chấp hành thì cơ quan có 
thẩm quyền, đặc biệt là bên đối lập dựa vào đó tuyên bố là vô hiệu. Do vậy, 
đây là sự can thiệp rất không hợp lý vào ý chí của các bên. Lần này, BLDS 
vẫn quy định về hình thức (tham khảo luật của Nhật Bản cũng quy định như 
vậy) nhưng có giới hạn lại chỉ khi “luật” quy định thôi. Về nguyên tắc, nói 
điều kiện có hiệu lực của hợp đồng do luật định thì đó là nghĩa vụ, nếu 
không tuân thủ là vi phạm và coi như chưa hoàn thiện, tức là chưa có hiệu 
lực. Trong nguyên tắc cứng thì có ngoại lệ. B i vì chúng ta thấy rằng quan 
hệ dân sự rất là sâu rộng, nhưng nó cũng có nhu cầu ổn định. Do đó, nếu ý 
chí của các bên là có thật, không vi phạm điều cấm, không trái với đạo đức 
xã hội thì cần tôn trọng thỏa thuận của các bên mặc dù thỏa thuận đó có 
những khiếm khuyết về mặt hình thức, như về văn bản, về l i nói, hay công 
chứng, chứng thực, đăng ký… mà tuyên vô hiệu thì quá đơn giản. Nhưng 
nếu ý chí của các bên đã hiện thực hóa được 2/3 thì chúng ta cần công nhận 
thỏa thuận với mục đích chủ yếu là ổn định quan hệ dân sự.  

Tôi đồng ý rằng sẽ có khó khăn trong quá trình giải quyết. Đối với hợp đồng  
đơn giản thì dễ xác định 2/3 nghĩa vụ, nhưng có những hợp đồng xác định 
2/3 rất khó. Tất nhiên là sau này về nghiệp vụ và trong bài toán xác định 
chúng ta phải tính và thực hiện sao cho có hiệu quả, đảm bảo về mặt pháp 
lý. Lý do chính của việc công nhận hiệu lực giao dịch trong trư ng hợp này 
là bảo đảm tính ổn định và không xới xáo các nghĩa vụ đang thực hiện.  

Câu hỏi và bình luận 2:  

Về vấn đề thời hiệu khởi kiện, BLDS 2015 có quy định thời hiệu khởi kiện  
tranh chấp hợp đồng dân sự và một số tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng là 3 năm. Còn BLTTDS 2004 có quy định thời hiệu khởi kiện là 2 
năm trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đến BLTTDS 2015 thì ghi 
một câu rất ngắn gọn: thời hiệu khởi kiện hay thời hiệu yêu cầu giải quyết 
vụ việc dân sự là theo quy định của BLDS. Vấn đề đặt ra là BLDS có quy 
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định về thời hiệu đó, nhưng các luật chuyên ngành khác, như Luật Thương 
mại, Bộ luật Hàng hải… quy định về thời hiệu khởi kiện không phải là 3 
năm như BLDS 2015, ví dụ như thời hiệu khởi kiện theo Luật Thương mại 
2005 là 2 năm; tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 
cũng là 2 năm, nhưng tranh chấp bồi thường thiệt hại do mất mát hàng hóa 
bằng đường biển thì có 1 năm… thì Tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện theo 
luật nào? Nếu theo BLDS là 3 năm; vậy quy định của luật chuyên ngành ở 
đây có còn giá trị không? Áp dụng luật chuyên ngành ở đây có được không? 
Vấn đề ở chỗ BLTTDS không hề nói đến các luật khác, chỉ nói đến BLDS. 
Mà BLDS chỉ quy định vậy thôi.  

Trả lời câu hỏi 2:  

Như đã đề cập  trên, việc gì thì cũng phải có điểm dừng; do vậy, cần phải  
có quy định về th i hiệu để giải quyết dứt điểm vấn đề đó. Bộ luật có quy 
định th i hiệu có 4 loại: i) được hư ng quyền dân sự; ii) miễn trừ nghĩa vụ 
dân sự; iii) có quyền kh i kiện; và iv) yêu cầu giải quyết việc dân sự. Trước 
đây, Tòa án chủ động áp dụng th i hiệu; cho nên khi thụ lý một đơn yêu 
cầu nào đó chúng ta thư ng phải xem th i hiệu còn hay không. Nếu th i 
hiệu hết thì chúng ta trả lại đơn.  

Chúng tôi cho rằng việc thụ lý vụ việc  Việt Nam hơi dễ dãi. Việc thư ký  
nhận đơn, xem xét các điều kiện để xác định có chấp nhận đơn hay không 
rất đơn giản. Kinh nghiệm tham gia các vụ kiện quốc tế tôi thấy rằng các 
nước đều m  phiên tòa và Thẩm phán quyết định thì lúc đấy mới thụ lý vụ 
việc. Trong các vụ kiện quốc tế nộp đơn rồi thì mấy tháng sau tòa mới quyết 
định không chấp nhận đơn và bằng phán quyết chứ không phải là vừa mới 
bắt đầu đi vào tố tụng. Trong khi đó,  ta thì khoán cho một bộ phận nhận 
đơn rồi Thẩm phán quyết định có chấp nhận đơn hay không, kể cả việc xem 
xét luôn th i hiệu kh i kiện. Cần phải nhìn nhận rằng quyền kh i kiện là 
quyền mà không ai có thể tước đoạt. Các quy định hiện nay của Việt Nam 
đã có sự tiến bộ trong đó quy định việc áp dụng th i hiệu hay không là tùy 
thuộc vào đương sự với lập luận rằng không vì th i hiệu mà một ngư i mất 
đi quyền, lợi ích rất lớn. Do đó, việc lựa chọn áp dụng phải là họ chứ không 
phải là ai khác.  

Về luật áp dụng, Điều 4 đã quy định rất rõ rằng BLDS áp dụng chung cho  
các quan hệ dân sự. Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng, tức là bao gồm cả 
thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, nhà . Trong trư ng hợp pháp 
luật khác có quy định khác thì áp dụng quy định đó, nhưng không được trái 
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với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của 
BLDS. Việc xác định quy phạm pháp luật áp dụng cần cân nhắc 3 góc độ. 
Thứ nhất, là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất; thứ hai là th i gian ban 
hành; thứ ba là các vấn đề khác. Ngư i ta thư ng ưu tiên luật chuyên ngành, 
nhưng với điều kiện không vi phạm những nguyên tắc cơ bản. Trong trư ng 
hợp này, luật chuyên ngành quy định th i hiệu 2 năm hay 1 năm thì áp dụng 
luật chuyên ngành mà không áp dụng BLDS. Ví dụ, luật quy định lãi suất 
quá hạn không được quá 150% lãi suất trung bình. Trong trư ng hợp các 
bên thỏa thuận lãi suất thấp hơn thì vẫn chấp nhận, nhưng thỏa thuận  mức 
cao hơn thì phải kéo về đúng mức cao nhất mà luật quy định.  

Chúng tôi cho rằng những quan hệ điển hình tồn tại ổn định trong cuộc 
sống thì mới quy định trong BLDS; cái gì có sự biến động thì cần quy 
định trong luật. 

 

SOURCE: KỶ YẾU TỌA ĐÀM “CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT 

TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TH NG MẠI”. TÒA 
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