
TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 

 

TÌNH HUỐNG 1: Hình thức xử lý đối với hành vi tảo hôn, tổ chức 

tảo hôn 

P 19 tuổi, là con trai ông Q và bà N. P có tình cảm yêu đương với H, bạn 

gái cùng tuổi, là bạn học và cũng là hàng xóm của nhau; biết chuyện tình cảm 

của đôi trẻ và cũng mong muốn con trai ổn định gia đình, ông Q, bà N đã bàn 

với bố, mẹ của H để tổ chức đám cưới. Biết việc của hai gia đình dự kiến tổ 

chức đám cưới cho P và H là trái với quy định của pháp luật, Tổ hoà giải đã tổ 

chức đến gia đình ông Q, bà N để khuyên giải, tuyên truyền, vận động gia đình 

chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. 

Hỏi: Là Hoà giải viên tham gia vụ việc trên, ông/bà sẽ giải thích như thế 

nào để gia đình ông Q, bà N hiểu được quy định của pháp luật về vấn đề này? 

Trả lời: 

Hoà giải viên tham gia vụ việc trên, trước hết cần phân tích, giải thích để 

ông Q, bà N hiểu, P mới 19 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: 

 “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”. 

Nếu ông Q, bà N tổ chức đám cưới cho P và H sẽ vi phạm điều cấm quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: 

“2. Cấm các hành vi sau đây: 

a) …; 

b) Tảo hôn,…;  

Tảo hôn theo giải thích tại khoản 8 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi 

kết hôn theo quy định. 

Bên cạnh đó, hành vi tảo hôn của P và tổ chức tảo hôn của ông Q, bà N 

có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia 

đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã: 

“Điều 58. Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn 
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1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ 

chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi duy 

trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã 

có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án”. 

Ngoài ra, hành vi tổ chức tảo hôn còn có thể bị xử lý hình sự theo quy 

định tại Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): 

“Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn 

Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi 

kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì 

bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm”. 

TÌNH HUỐNG 2: Đăng ký kết hôn sau khi đã ly hôn 

Anh A và chị B kết hôn năm 2005, năm 2006 có 01con chung; thời gian 

đầu cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, nhưng sau đó do làm ăn khó khăn, thua lỗ, 

anh A thay đổi tính nết, thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ, con; không chịu 

được với tính nết của chồng, chị B đã xin ly hôn và được Toà án quyết định cho 

ly hôn. Sau ly hôn, cháu Q sống cùng với mẹ còn anh A đi làm ăn ở địa phương 

khác. Đến địa phương mới A nhanh chóng tìm được việc làm và cũng đã chí 

thú làm ăn; khi cuộc sống ổn định A thường xuyên quan tâm hỏi han, chăm 

sóc, gửi tiền để chị B nuôi con. Cảm thấy ăn năn đối với những hành vi mình 

đã cư xử với vợ, con trước đây và thấy rằng mình vẫn còn tình cảm với vợ cũ 

(B), A đã nhiều lần xin lỗi vợ cũ và mong được hàn gắn tình cảm gia đình. Do 

vẫn còn tình cảm với A và cũng mong con có một gia đình hạnh phúc, có đủ 

cha và mẹ nên B đã đồng ý hàn gắn và nhất trí để anh A chuyển về chung sống 

với hai mẹ, con mình. Thấy anh A về chung sống với hai mẹ con chị B, bác Tổ 

trưởng Tổ hoà giải đã đến, đề nghị anh A và chị B làm thủ tục đăng ký kết hôn, 

nhưng anh A và chị B bảo không cần thiết vì hai anh chị đã là vợ chồng rồi nay 

về đoàn tụ với nhau thì không phải đăng ký kết hôn. 

Hỏi: Anh A và chị B đã ly hôn, nay về đoàn tụ, xác lập lại quan hệ vợ 

chồng có phải đăng ký kết hôn không? Nếu không đăng ký kết hôn thì có được 

coi là vợ, chồng không? 

Trả lời: 

Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về đăng ký kết 

hôn như sau: 
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“1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. 

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này 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”. 

Theo quy định trên, anh A và chị B đã ly hôn nay muốn xác lập lại quan 

hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn. Việc kết hôn không được đăng ký tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và 

pháp luật về hộ tịch thì không có giá trị pháp lý, theo đó, anh A và chị B về 

chung sống với nhau không có đăng ký kết hôn thì không được công nhận là vợ 

chồng. 

TÌNH HUỐNG 3: Quyền yêu cầu ly hôn 

Anh K và chị H kết hôn năm 2000. Năm 2012, do tai nạn giao thông, chị 

H bị thương nặng, chấn thương sọ não, liệt nửa người, tinh thần không còn 

minh mẫn, tỉnh táo. Chị H bị thương như vậy nhưng anh K không chăm sóc mà 

thường xuyên đánh đập, chửi bới chị H, nói chị là đồ ăn hại; hành vi đánh đập, 

chửi bới thường xuyên của anh K đã làm cho chị H bị rơi vào trạng thái tinh 

thần trầm cảm. Thấy con gái bị như vậy, bà Q, mẹ chị H thường xuyên sang 

nhà chăm sóc cho chị; thời gian dài trôi qua nhưng anh K không hề thay đổi, 

thương con gái có chồng nhưng không được chăm sóc mà thường xuyên bị 

đánh đập, là nạn nhân của bạo lực gia đình, bà Q đã làm đơn ra Toà án nhân 

dân đề nghị giải quyết ly hôn cho chị H và anh K. Thấy bà Q làm đơn, anh K 

không đồng ý, anh không muốn ly hôn vì chị H vẫn đáp ứng được nhu cầu sinh 

lý của mình nên đã chửi bới bà Q, nói rằng bà Q không có quyền đề nghị Toà 

án giải quyết ly hôn cho chị H, mà chỉ có chị H và mình mới có quyền đề nghị 

ly hôn.  

Hỏi: Bà Q có quyền đề nghị Toà án giải quyết ly hôn cho chị H và anh K 

không? 

Trả lời: 

Khoản 1 và Khoản 2 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 
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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”. 

Theo quy định trên, chị H do ảnh hưởng của tai nạn giao thông, liệt nửa 

người, không tự mình làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân 

của bạo lực gia đình do chồng gây ra, do đó, bà Q là mẹ của chị H có quyền 

yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn cho chị H. 

TÌNH HUỐNG 4: Quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai 

Anh M và chị T kết hôn được 01 năm thì chị T có thai. Khi chị T có thai, 

anh M nghi ngờ đó không phải là con của mình, thường xuyên dằn vặt chị T, 

nói là chị T có mối quan hệ bất chính bên ngoài và đã làm đơn đề nghị Tổ hoà 

giải hoà giải mâu thuẫn. Khi Tổ hoà giải tiến hành hoà giải, anh M kiên quyết 

đề nghị cho ly hôn còn chị T thì đề nghị không ly hôn vì vẫn còn tình cảm với 

anh M và nói rằng chị đang mang thai và cái thai là con của anh M.  

Hỏi: Là Hoà giải viên hoà giải vụ việc, ông/bà giải thích cho anh M và 

chị T hiểu như thế nào về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn của anh M? 

Trả lời: 

Khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về 

quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau: “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”. 

Căn cứ quy định trên, hoà giải cần giải thích cho anh M biết, chị T đang 

mang thai, do đó, anh M không có quyền yêu cầu ly hôn chị T. 

TÌNH HUỐNG 5: Tài sản riêng vợ chồng 

Trước khi kết hôn với chị K, anh H được bố mẹ cho 01 mảnh đất. Sau 

khi kết hôn, anh H không nhập khối tài sản riêng của mình vào khối tài sản 

chung của vợ chồng mà đem tài sản đó cho thuê, mỗi tháng được 2.000.000, số 

tiền cho thuê tài sản anh H để tiêu sài riêng. Thấy vậy chị K rất bức xúc, yêu 

cầu anh H phải nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng, tiền cho 

thuê nhà hằng tháng phải để chi tiêu cho cuộc sống chung của vợ chồng, anh H 

không đồng ý nên đã dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. 

Hỏi: Anh H có trách nhiệm nhập khối tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng không? Số tiền cho thuê nhà anh H có trách nhiệm nhập vào 

khối tài sản chung để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của vợ chồng không? 

Trả lời: 
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1. Về việc nhập khối tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng: 

Khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài 

sản riêng của vợ, chồng như sau: “1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản 

mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho 

riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy 

định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu 

của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu 

riêng của vợ, chồng”. 

Khoản 1 Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng như sau: “1. Vợ, chồng có quyền 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập 

tài sản riêng vào tài sản chung”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, mảnh đất của anh H được bố mẹ cho riêng 

trước thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của anh H, anh H có quyền nhập hoặc 

không nhập vào tài sản chung, chị K không có quyền yêu cầu anh H nhập tài 

sản riêng của anh H vào khối tài sản chung vợ chồng. 

2. Về việc sử dụng số tiền cho thuê đất 

Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài 

sản chung của vợ chồng như sau: “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 được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; 

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”. 

Theo quy định trên, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là tài sản chung của 

vợ chồng, do đó, số tiền cho thuê đất mỗi tháng 2.000.000 từ tài sản riêng của 

anh H được xác định là tài sản chung vợ chồng, chị K có quyền yêu cầu anh H 

nhập số tiền cho thuê đất là tài sản chung vợ chồng để đáp ứng cho nhu cầu 

sinh hoạt chung của vợ chồng. 

TÌNH HUỐNG 6: Yêu cầu huỷ hôn nhân trái pháp luật 

Năm 2018, gia đình hai bên đã tổ chức đám cưới cho anh P (19 tuổi) và 

chị Q (19 tuổi), là người cùng thôn và đã được Uỷ ban nhân dân xã nơi cư trú 

đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, chị Q về chung sống với gia đình anh P, cuộc 

sống của hai vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc. Được 02 năm, đến năm 2020 thì 

phát sinh mâu thuẫn giữa bố mẹ hai bên, bức xúc với bố, mẹ anh P nên bố, mẹ 

chị Q đã làm đơn yêu cầu Toà án huỷ việc kết hôn trái pháp luật giữa anh P và 

chị Q do anh P khi kết hôn mới 19 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định. 
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Khi Toà án giải quyết yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, anh P và chị Q 

đều tha thiết đề nghị duy trì quan hệ hôn nhân vì cuộc sống vợ chồng vẫn đang 

êm ấm, hạnh phúc. 

Hỏi: Việc kết hôn giữa anh P và chị Q là trái pháp luật, nay anh P và chị 

Q đề nghị duy trì quan hệ hôn nhân có được không? 

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về xử lý 

việc kết hôn trái pháp luật như sau: “2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án 

giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có 

đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu 

cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. 

Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ 

điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này”. 

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 này”. 

Căn cứ các quy định trên, khi đăng ký kết hôn anh P mới 19 tuổi, chưa 

đủ tuổi kết hôn theo quy định (chưa đủ 20 tuổi), vi phạm điều kiện về tuổi kết 

hôn, do đó việc kết hôn là trái pháp luật. Tuy nhiên, tại thời điểm Toà án giải 

quyết yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, anh P đã 21 tuổi, cả anh P và chị 

Q đều tha thiết đề nghị Toà án cho duy trì quan hệ hôn nhân thì Toà án sẽ công 

nhận quan hệ hôn nhân đó, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm anh P 

đủ 20 tuổi. 

TÌNH HUỐNG 7: Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân 

Ông M và bà L kết hôn đã được 20 năm, ông M có ý định thành lập 

doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản, ông đã bàn với vợ thoả thuận chia tài sản 

chung vợ chồng để ông thuận tiện trong việc đưa tài sản vào kinh doanh. 

Hỏi: Trong khi hôn nhân vẫn còn tồn tại, ông M và bà L có quyền thoả 

thuận chia tài sản chung vợ chồng không? 
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Trả lời: 

Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về 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 

này; 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 này”. 

Căn cứ quy định trên, trong thời kỳ hôn nhân ông M và bà L có quyền 

thoả thuận chia tài sản chung vợ chồng, việc thoả thuận phải được lập thành 

văn bản và phải được công chứng theo theo quy định của pháp luật. 

TÌNH HUỐNG 8: Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ 

Ông Q do làm ăn thua lỗ nên có vay của ông N một khoản tiền lớn (ông 

Q vay riêng, không có sự thoả thuận với vợ và không có chữ ký của vợ trong 

giấy vay tiền). Sau khi vay tiền một thời gian, ông Q đã bàn với vợ là bà H để 

thực hiện chia tài sản chung vợ chồng, trong đó thống nhất toàn bộ tài sản của 

vợ chồng thuộc về người vợ nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm trả nợ cho 

ông N. 

Hỏi: Thoả thuận của ông Q và bà H, toàn bộ tài sản chung vợ chồng 

thuộc về bà H có được không? 

Trả lời: 

Điểm d Khoản 2 Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định 

việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu trong trường hợp sau 

đây: “2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

a) …; 

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức”. 

Trong tình huống trên, việc ông Q và bà H thoả thuận chia tài sản chung 

vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của ông Q 

với ông N, do đó, việc thoả thuận sẽ bị vô hiệu. 

TÌNH HUỐNG 9: Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên 



8 

 

Vợ chồng anh Q và chị X có hai người con tên là Hà Linh và Hà 

Phương. Trước khi mất, chị X có làm di chúc để lại cho mỗi chị em Hà Linh (9 

tuổi), Hà Phương (5 tuổi) 2 lượng vàng (số vàng này anh Q giữ). Ba năm sau, 

anh Q tái hôn với người khác. Theo lời đề nghị của người vợ, anh muốn lấy 02 

lượng vàng của cháu Hà Phương để cho cháu Nguyên An là con chung của anh 

với người vợ thứ hai. Biết chuyện, ông bà ngoại hai cháu Hà Linh, Hà Phương 

đã không đồng ý. Giữa anh Q và bố mẹ vợ đã nảy sinh mâu thuẫn.  

Hỏi: Anh Q có quyền lấy tài sản riêng của cháu Hà Phương để cho cháu 

Nguyên An không?   

Trả lời: 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy 

định về định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên 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”. 

Theo quy định trên, cha, mẹ chỉ có quyền định đoạt tài sản riêng của con 

dưới 15 tuổi vì lợi ích của con. Trong tình huống này, anh Q muốn lấy tài sản 

riêng của cháu Hà Phương để cho cháu Nguyên An, không phải vì lợi ích của 

cháu Hà Phương, do đó anh Q không có quyền lấy tài sản riêng của cháu Hà 

Phương để cho cháu Nguyên An. 

TÌNH HUỐNG 10: Quyền xác định, xác định lại dân tộc 

Vợ chồng ông A, bà B có 01 người con trai là Q. Khi đăng ký khai sinh 

cho Q, ông A và bà B đã thống nhất lấy dân tộc của Q là dân tộc Dao theo dân 

tộc của mẹ. Việc lấy dân tộc của Q theo dân tộc của mẹ đẻ không có vấn đề gì 

cho đến khi Q học lớp 11 (17 tuổi), trong một lần uống rượu với nhóm bạn 

cùng quê, biết chuyện con trai ông A lấy dân tộc theo dân tộc của mẹ, nhóm 

bạn đã chế giễu, nói rằng như vậy ông A sẽ mất gốc, không có người thờ tự sau 

này. Bức xúc với lời chế giễu của bạn bè, về đến nhà ông A đã quát mắng vợ, 

con và yêu cầu bà B ra ngay UBND xã để đề nghị xác định lại dân tộc của Q 

sang dân tộc Kinh theo dân tộc của cha đẻ, nhưng bà B và Q không đồng ý, nói 

rằng để dân tộc của Q là dân tộc Dao sẽ thuận lợi hơn cho Q vì được hưởng 

nhiều ưu đãi của Nhà nước đối với người dân tộc ít người. Giữa ông A, bà B và 

cháu Q không thống nhất được nên đã xảy ra mâu thuẫn. 
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Hỏi: Quyền xác định dân tộc của cá nhân được quy định như thế nào? 

Ông A có quyền yêu cầu UBND xã xác định lại dân tộc của Q sang dân tộc 

Kinh theo dân tộc của mình không? 

Trả lời: 

- Về quyền xác định dân tộc của cá nhân: được quy định tại Khoản 1 

và Khoản 2 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015, 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 thỏa 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”. 

- Về quyền xác định lại dân tộc: 

 + Điểm a Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

“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”. 

+  Khoản 4 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “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”. 

Theo các quy định trên, Q thuộc trường hợp xác định lại dân tộc theo dân 

tộc của cha đẻ, tuy nhiên, Q đã 17 tuổi và không nhất trí xác định lại dân tộc 

theo dân tộc của cha đẻ, do đó, ông A không có quyền đề nghị xác định lại dân 

tộc của Q từ dân tộc của mẹ đẻ sang dân tộc của cha đẻ. 

TÌNH HUỐNG 11: Thay đổi họ cho con. 
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Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên khi 

được 10 tuổi, cha, mẹ của Q là ông  K và bà H đã cho Q làm con nuôi của ông 

P, bà M, việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật. Sau khi nhận nuôi con nuôi, ông P và bà M có nguyện vọng được đổi 

họ của Q từ họ “Nguyễn” của cha đẻ sang họ “Đinh” của cha nuôi. 

Hỏi: Nguyện vọng của ông P và bà M được đổi họ của con nuôi từ họ 

của cha đẻ sang họ của cha nuôi có được không? Có cần phải có sự đồng ý của 

Q không? 

Trả lời:   

Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về 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”. 

Theo quy định trên, ông P và bà M có quyền đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền thay họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ sang họ của cha nuôi; việc đề nghị 
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thay đổi họ phải được sự đồng ý của Q vì Q đã trên 9 tuổi. 

TÌNH HUỐNG 12: Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra 

Gia đình ông A có nuôi một con trâu mộng. Một đêm mưa, do cài then 

chuồng trâu không chặt, gió thổi mạnh làm bật cửa, con trâu đã xổng chuồng 

chạy sang ruộng lúa của nhà bà B gần đó ăn gần hết lúa nhà bà B. Sáng ra, bà B 

phát hiện con trâu đang nằm no kễnh bên ruộng lúa nhà mình nên đã giữ lại và 

yêu cầu ông A phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con trâu gây ra. Tuy nhiên, 

ông A cho rằng ông không cố ý thả trâu vào phá ruộng lúa mà là do trâu xổng 

chuồng tự phá hoại nên chỉ chấp nhận đền bù cho bà B một nửa thiệt hại. Mỗi 

người một ý, chẳng ai chịu ai, mâu thuẫn giữa ông A và bà B ngày càng gay 

gắt.  

Hỏi: Là Hoà giải viên hoà giải vụ việc, ông/bà phân tích như thế nào để 

ông A hiểu được trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mình? 

 Trả lời: 

Là hoà giải viên hoà giải vụ việc cần căn cứ quy định về bồi thường thiệt 

hại do súc vật gây ra tại Điều 603 Bộ luật Dân sự năm 2015 “Chủ sở hữu súc vật 

phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác” để phân tích cho 

ông A hiểu, do cài then chuồng trại không chặt nên trâu nhà ông A đã xổng 

chuồng sang ăn lúa của nhà bà B, lỗi là do gia đình ông A đã không cẩn thận khi 

nuôi súc vật nên đã gây thiệt hại cho nhà bà B. Theo đó, ông A có trách nhiệm 

bồi thường toàn bộ thiệt hại do trâu nhà mình gây ra cho bà B.  

TÌNH HUỐNG 13: Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây 

dựng khác gây ra 

Gia đình anh Tú và chị Hồng là hàng xóm liền kề, sống với nhau rất hòa 

thuận, vui vẻ, bọn trẻ hay sang nhà nhau chơi. Khi anh Tú phá nhà cũ để xây 

ngôi nhà mới 4 tầng, cao, đẹp, trong quá trình đào móng nhà sâu hơn móng nhà 

chị Hồng dẫn đến nhà của chị Hồng bị nứt dài bên tường (phần liền kề với ngôi 

nhà của anh Tú), phải cải tạo lại thì mới bảo đảm an toàn. Chị Hồng đề nghị 

anh Tú bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa lại bức tường bị nứt để đảm bảo an 

toàn cho gia đình. Anh Tú không nhất trí, hai bên lời qua tiếng lại, không ai 

chịu ai, tình cảm giữa hai gia đình có dấu hiệu rạn nứt và ngày càng nghiêm 

trọng.  

Hỏi: Anh Tú có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc xây dựng công 

trình gây ra cho chị Hồng không? 

Trả lời:  
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Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ 

Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ 

quy định “Trong quá trình thi công xây dựng, nếu công trình liền kề, lân cận 

có dấu hiệu bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của 

việc xây dựng nhà ở gây ra, chủ nhà phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra, xác định nguyên nhân 

và thống nhất biện pháp khắc phục. Trường hợp các bên không thống nhất thì 

tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật”. 

Điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do 

nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra như sau: “Chủ sở hữu, người chiếm 

hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải 

bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho 

người khác. 

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng 

khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường”. 

Theo các quy định trên, do khi xây nhà anh Tú không thực hiện các biện 

pháp an toàn kỹ thuật khi đào móng nhà sâu hơn móng nhà chị Hồng dẫn đến 

nhà của chị Hồng bị nứt, do đó anh Tú có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 

chị Hồng do việc xây dựng công trình của mình gây ra. 

TÌNH HUỐNG 14: Bồi thường thiệt hại trong trường hợp các bên 

cùng có lỗi. 

Do sợ muộn giờ học của con nên anh Thành lái xe chở con đến trường, 

qua ngã tư, đèn xanh anh Thành lái xe với tốc độ vượt quá mức quy định. Đúng 

lúc đó, do sợ muộn giờ làm nên anh Cương đã điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ 

và cắt ngay mặt xe của anh Thành, tai nạn đã xảy ra. Hậu quả, xe anh Thành bị 

đổ và vỡ yếm xe, còn anh Cương bị gãy tay phải. Tổng thiệt hại cả về sức khỏe 

và tài sản đối với anh Cương là 5 triệu đồng, thiệt hại đối với tài sản của anh 

Thành là 3 triệu đồng.  

Hỏi: Trong tình huống này anh Thành và anh Cương có phải chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại không? Việc bồi thường thiệt hại được tuân theo 

nguyên tắc nào và mức bồi thường được xác định như thế nào?  

Trả lời: 

Trong tình huống này, cả anh Thành và anh Cương đều có lỗi đối với 

thiệt hại xảy ra. Lỗi của anh Thành là phóng nhanh quá tốc độ cho phép, lỗi của 

anh Cương là vượt đèn đỏ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại “Người nào có 

hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, 
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quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi 

thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác” thì 

anh Thành và anh Cương phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của 

mình gây ra. 

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, Khoản 4 Điều 585 Bộ luật Bân sự 

năm 2015 quy định “Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì 

không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra”. Theo đó, anh 

Thành và anh Cương đều có lỗi trong việc gây ra thiệt hại, do đó không được 

bồi thường đối với phần thiệt hại tương ứng do lỗi của mình gây ra.  

Để xác định được mức bồi thường, cơ quan có thẩm quyền phải xác định 

mức độ lỗi của mỗi bên để xác định mức thiệt hại mà anh Thành và anh Cương 

phải bồi thường cho nhau và mức thiệt hại mà mỗi anh phải tự chịu. 

TÌNH HUỐNG 15: Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc   

Khi phát hiện có con trâu lạc vào đàn trâu của nhà, ông Thành đã báo cho 

cán bộ xã biết để thông báo trên loa truyền thanh của xã, rồi đưa trâu về nhà 

nuôi. Hai tháng sau, ông Quân là chủ của con trâu bị thất lạc đã đến gặp ông 

Thành để xin lại con trâu. Ông Thành đồng ý trả lại trâu và đề nghị ông Quân 

phải thanh toán tiền công và các chi phí nuôi giữ con trâu trong hai tháng. Ông 

Quân không nhất trí thanh toán tiền công và trả chi phí nuôi giữ trâu nên hai bên 

phát sinh mâu thuẫn.  

 Hỏi: Khi nhận lại trâu, ông Quân có trách nhiệm thanh toán tiền công và 

các chi phí nuôi giữ con trâu cho ông Thành không? 

Trả lời: 

 * Giải quyết tình huống:  

Điều 231 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về 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”. 
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 Trong trường hợp này, sau khi bắt được trâu bị thất lạc, ông Thành đã 

thông báo công khai để tìm chủ sở hữu con trâu, không tìm được chủ sở hữu, 

ông đưa trâu về nuôi giữ, khi ông Quân đến nhận lại trâu, ông Thành đề nghị 

ông Quân thanh toán tiền công và các chi phí nuôi giữ con trâu trong hai tháng 

là đúng quy định của pháp luật.  

Căn cứ quy định trên, ông Quân có quyền nhận lại trâu bị thất lạc và có 

trách nhiệm thanh toán tiền công và các chi phí nuôi giữ con trâu trong hai 

tháng cho ông Thành. 

 TÌNH HUỐNG 16: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người từ 

đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi. 

Nam - 16 tuổi đá bóng dưới lòng đường cùng các bạn. Trong lúc đá bóng 

với các bạn, trái bóng của Nam đã bay thẳng vào cửa sổ nhà ông Quang làm vỡ 

kính. Ông Quang đi thay cửa kính mới (cùng loại với cửa kính cũ) hết 

5.000.000 đồng. Ông Quang yêu cầu Nam bồi thường thiệt hại mà Nam đã gây 

ra.  

Hỏi: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nam được quy định như thế 

nào? 

Trả lời: 

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: 

" 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.” 

Theo quy định trên, Nam phải bồi thường thiệt cho ông Quang bằng tài 

sản của mình, trong trường hợp Nam không đủ tài sản để bồi thường thì cha, 

mẹ Nam phải bồi thường phần còn thiếu cho ông Quang. 

TÌNH HUỐNG 17: Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm. 

Gia đình ông Sơn và gia đình ông Nam là hàng xóm của nhau. Do gia 

đình ông Sơn tiến hành đào móng xây nhà nên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến căn nhà của gia đình ông Nam. Hậu quả là tường nhà của ông Nam bị nứt 

một vệt dài từ trên mái xuống móng. Nhận thấy sự nguy hiểm có thể xảy ra bất 

cứ lúc nào nên gia đình ông Nam phải chuyển ra ở nhà thuê trong 02 tháng, chi 

phí thuê nhà mỗi tháng là 500.000 đồng. Gia đình ông Nam yêu cầu gia đình 

ông Sơn phải sửa chữa lại toàn bộ phần tường nhà bị nứt nhưng gia đình ông 

Sơn từ chối, do đó, gia đình ông Nam đã phải thuê thợ về sửa nhà hết 

5.000.000 đồng.  
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Hỏi: Hãy xác định thiệt hại mà gia đình ông Sơn phải bồi thường cho gia 

đình ông Nam? 

Trả lời: 

Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về xác định thiệt hại do tài 

sản bị xâm phạm như sau: “Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: 

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng. 

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. 

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. 

4. Thiệt hại khác do luật quy định”. 

Theo quy định trên, thiệt hại mà gia đình ông Sơn phải bồi thường cho 

gia đình ông Nam gồm: 

- Thiệt hại do nhà bị hư hỏng phải sửa chữa là 5.000.000 đồng; 

- Thiệt hại do gia đình ông Nam không có chỗ ở nên phải đi thuê nhà 

trong vòng 2 tháng là 1.000.000 đồng. 

TÌNH HUỐNG 18: Xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. 

Ngày 15/3/2020, ông An lái xe tải chở vật liệu xây dựng từ cửa hàng về 

nhà để cho thợ xây dựng tiếp tục hoàn thiện công trình cho ông. Trên đường 

vận chuyển, do không chằng buộc chắc chắn nên một thanh sắt rơi xuống và 

nằm chắn ngang đường đi, đúng lúc đó, ông Bình đi xe máy tới không kịp 

phanh nên đã lao qua thanh sắt và bị trượt bánh xe ngã xuống đường. Hậu quả 

là ông Bình bị gẫy chân phải điều trị mất 01 tháng với tổng số tiền phải thanh 

toán cho bệnh viện là 10.000.000 đồng. Trong thời gian đó, con gái ông Bình 

phải xin nghỉ việc không lương để chăm sóc cho ông Bình.  

Hỏi: Trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông 

của ông An được quy định như thế nào? Hãy xác định các loại thiệt hại mà ông 

An phải bồi thường cho ông Bình? 

Trả lời: 

1. Về trách nhiệm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông: 

Khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy 

định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ như sau: 

“1. Hàng hóa xếp trên xe phải gọn gàng, chằng buộc chắc chắn, không 

để rơi vãi dọc đường, không kéo lê hàng hóa trên mặt đường và không cản trở 

việc điều khiển xe. 
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2. Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau xe thì ban ngày phải có 

cờ báo hiệu màu đỏ, ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu”. 

Theo quy định trên, khi trở hàng hoá trên xe, ông An có trách nhiệm 

chằng buộc chắc chắn, không để rơi vãi dọc đường, ảnh hưởng đến việc đảm 

bảo an toàn giao thông. 

2. Về xác định thiệt hại mà ông An phải bồi thường cho ông Bình: 

Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về xác định thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm như sau: 

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và 

chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu 

thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định 

được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại; 

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc 

người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng 

lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả 

chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; 

d) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của 

người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 

Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó 

gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; 

nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm 

phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”. 

Trong tình huống này, ông An đã gây ra thiệt hại về sức khỏe cho ông 

Bình, theo quy định nêu trên, những thiệt hại mà ông An phải bồi thường bao 

gồm: 

- Chi phí điều trị cho ông Bình là 10.000.000 đồng; 

- Thu nhập bị mất, hoặc bị giảm sút của ông Bình (nếu có), tính theo 

mức thực tế); 

- Chi phí đi lại, ăn ở và thu nhập bị mất của con gái ông Bình trong thời 

gian chăm sóc cho ông Bình (tính theo mức thực tế một cách hợp lý); 

- Một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do ông An và ông Bình tự 

thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết 
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nhưng mức tối đa không vượt quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy 

định. 

TÌNH HUỐNG 19: Bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy 

tín bị xâm phạm. 

Bà Lan mới mở cửa hàng bán hàng tạp hoá tại nhà, do có mâu thuẫn với 

bà Lan nên bà Tình đã nói với mọi người là cửa hàng nhà bà Lan toàn bán hàng 

giả. Tin đồn đó là làm ảnh hưởng đến việc bán hàng của bà Lan.  

Hỏi:  

Bà Lan có quyền yêu cầu bà Tình bồi thường tổn thất không bán được 

hàng do bà Tình tung tin đồn thất thiệt có được không? Nếu phải bồi thường, 

bà Tình có trách nhiệm bồi thường như thế nào?  

Trả lời:  

Do mâu thuẫn với bà Lan nên bà Tình đã tung tin đồn nói với mọi người 

là cửa hàng nhà bà Lan bán hàng giả, khiến bà Lan bị thiệt hại về kinh tế cũng 

như danh dự, uy tín. Với hành vi này, bà Tình đã xâm phạm về quyền được bảo 

vệ danh sự, nhân phẩm uy tín theo quy định tại điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 

“Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp 

luật bảo vệ”. 

Đồng thời, Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về xác định thiệt hại 

do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau: 

“1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: 

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; 

c) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân 

phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy 

định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh 

thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do 

các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người 

có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ 

sở do Nhà nước quy định”. 

Như vậy, Lan có quyền yêu cầu bà Tình bồi thường thiệt hại cho mình. 

Với hành vi của mình, bà Tình phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 

bà Lan, gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị 
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mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại khác do luật quy định và một khoản tiền khác để 

bù đắp tổn thất về tinh thần. 

TÌNH HUỐNG 20: Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới 

nước.   

Nhà ông Minh và ông Huân cùng đấu thầu hai đầm sát nhau để nuôi trồng 

thủy sản. Đầm nhà ông Minh chuyên nuôi tôm, đầm nhà ông Huân chuyên nuôi 

cá, mọi người trong làng đều biết việc này. Tuy nhiên, sau trận mưa rào, nước 

lụt, tôm từ đầm nhà ông Minh nhảy tràn sang đầm nhà ông Huân. Thấy đầm nhà 

mình tự dưng rất nhiều tôm, ông Huân đã cất vó, bắt tôm đem bán, ông Minh 

biết chuyện đã yêu cầu ông Huân trả lại số tôm đã bắt. Ông Huân không đồng ý 

vì cho rằng“cá vào ao ai người đó hưởng”, “tôm ở ao ông thì ông bắt” dẫn đến 

mâu thuẫn, xung đột giữa hai bên.  

Hỏi: Ông Huân có trách nhiệm trả lại số tôm đã bắt cho ông Minh không? 

 Trả lời: 

Điều 233 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc 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, đầm nhà ông Huân chuyên nuôi cá, đầm nhà ông 

Minh ngay sát bên cạnh chuyên nuôi tôm, khi trời mưa to, tôm tràn vào đầm, là 

vật nuôi có dấu hiệu riêng biệt khác với vật nuôi trong đầm nhà mình, do đó 

ông Huân cần phải biết số tôm đó không thuộc sở hữu của mình. Căn cứ quy 

định trên, ông Huân có trách nhiệm trả lại cho ông Minh số tôm đã bắt.  

TÌNH HUỐNG 21: Chia tài sản góp làm ăn chung. 

Ông A có hùn vốn với ông B bằng tiền mặt là 100.000.000 đồng để làm 

ăn được vài năm, nhưng không có ký giấy tờ về việc hùn vốn làm ăn. Đã qua 

02 năm nhận hùn vốn từ ông A, ông B không chia tiền lợi nhuận như đã thoả 

thuận; thấy vậy ông A đã gặp ông B để yêu cầu chia lợi nhuận, ông B nói 

không chia lợi nhuận cho ông A mà chỉ trả lại tiền vốn đầu tư ban đầu.  

Hỏi: Ông A có khởi kiện ông B được không khi không ký giấy tờ về việc 

hùn vốn? 

Trả lời: 
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Khoản 1 Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hình thức giao 

dịch dân sự như sau: “Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn 

bản hoặc bằng hành vi cụ thể”, theo đó, dù dưới hình thức nào, giao dịch dân 

sự vẫn được xác định là có hiệu lực và ràng buộc các bên về quyền và nghĩa vụ. 

 Tuy nhiên, khi xảy ra tranh chấp thì hình thức bằng văn bản sẽ dễ chứng 

minh việc có tồn tại giao dịch trên thực tế. Mặc dù vậy, gia đình ông A vẫn có 

thể sử dụng các chứng cứ khác để chứng minh có tồn tại giao dịch như ghi âm 

việc thỏa thuận giữa các bên, biên bản giao nhận tiền… Tùy vào mức độ rõ 

ràng và chứng minh của chứng cứ do ông A cung cấp, Tòa án sẽ có phán quyết 

và đánh giá vụ việc; bên cạnh đó, Tòa cũng sẽ căn cứ vào việc tranh tụng, trao 

đổi giữa các bên tại phiên tòa để có phán quyết đúng. 

TÌNH HUỐNG 22: Tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa mẹ chồng 

và con dâu 

Ông A và bà B có 03 người con, khi người con cả lập gia đình, ông bà đã 

cho hai vợ chồng 01 mảnh đất để ra ở riêng (đã làm thủ tục sang tên cho hai vợ 

chồng). Năm 2015 ông A chết, sau đó 02 năm anh con trai cả đã chết, người 

con dâu đối xử với mẹ chồng rất tệ bạc, vì lẽ đó, bà B muốn đòi lại mảnh đất đã 

cho vợ chồng anh con trai cả. 

Hỏi: Bà B có quyền đòi lại mảnh đất đã cho không? 

Trả lời:  

Về việc đòi lại toàn bộ mảnh đất mà ông bà A, B đã cho vợ chồng anh 

con trai cả, pháp luật hiện hành không có quy định về việc cho phép đòi lại tài 

sản đã tặng cho, do sau khi tặng cho thì tài sản đã chuyển giao quyền sử dụng, 

quyền sở hữu cho người nhận tặng cho.  

Tuy nhiên, trong trường hợp này, mảnh đất mà ông bà A, B tặng cho vợ 

chồng con trai cả đã thuộc tài sản chung của vợ chồng anh ý, do đó, khi anh 

con trai cả mất thì mảnh đất mà ông A và bà B đã cho được xác định có một 

nửa là di sản của anh con trai cả. Nếu anh trai cả không để lại di chúc thì ½ 

diện tích mảnh đất này sẽ được chia đều theo pháp luật cho những người thuộc 

hàng thứa kề thứ nhất, trong đó có bà B. Theo đó, bà B có quyền được thừa kế 

một phần của mảnh đất này và các tài sản khác thuộc sở hữu của con trai cả.  

Trong trường hợp bà B muốn đòi quyền thừa kế, bà B có thể khởi kiện 

tại tòa án yêu cầu phân chia di sản thừa kế của con trai. 

TÌNH HUỐNG 23: Tranh chấp về hợp đồng dịch vụ.  

Q làm nghề sản xuất biển quảng cáo, có đăng ký kinh doanh hộ gia đình. 

Tháng 12 năm 2018, Q có làm một số biển bảng quảng cáo cho P kinh doanh 
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về Spa làm đẹp, nhưng không có hợp đồng bằng văn bản, chỉ có thỏa thuận 

miệng và trao đổi qua điện thoại, tin nhắn, zalo, giá trị của đơn hàng là 

11.900.000đ (Mười một triệu, chín trăm ngàn đồng), phía khách hàng đặt trước 

số tiền 1.000.000 triệu đồng, còn nợ 10.900.000 đồng.  

Số tiền nợ, Q đã đến nhà P để đòi nhưng không gặp vì P đã đóng cửa, 

không kinh doanh; Q gọi điện thoại, nhắn tin cho P nhiều lần để đòi (Q có ghi 

âm và lưu lại tin nhắn), P đều hứa hẹn sẽ trả nhưng đến nay vẫn chưa trả. Số 

biển Q lắp cho P, có 1 cái biển Led lắp ngoài rìa đường, do P không trả tiền nên 

Q có ý định tháo cái biển Led đó mang về. 

Hỏi: Nếu Q tháo cái biển Led đó mang về thì có vi phạm pháp luật 

không? Giao dịch giữa Q và P không được ký kết bằng văn bản có giá trị không 

và Q phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 

Trả lời: 

Nếu Q tự ý tháo dỡ biển Led của cửa hàng khi chưa có sự nhất trí và thỏa 

thuận của P sẽ là hành vi vi phạm pháp luật và tùy mức độ có thể bị xử lý hình 

sự liên quan đến các tội danh xâm phạm quyền sở hữu.  

Khoản 1 Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hình thức giao 

dịch dân sự như sau: “Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn 

bản hoặc bằng hành vi cụ thể”, theo đó, giao dịch dân sự giữa Q và P có hiệu 

lực và ràng buộc các bên về quyền và nghĩa vụ. Tranh chấp giữa Q và P là 

tranh chấp dân sự do P chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền công cho Q 

theo thỏa thuận. Q đã nhiều lần liên lạc, gặp gỡ và thương lượng với P nhưng 

không hiệu quả. Do đó, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, để bảo vệ 

quyền lợi của mình, Q có thể khởi kiện tranh chấp ra tòa án. Trên cơ sở kết quả 

giải quyết của Toà án, Q có thể yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện các biện 

pháp thi hành án cho mình. 

TÌNH HUỐNG 24: Bảo vệ của cửa hàng làm mất xe thì cửa hàng có 

phải bồi thường. 

An là khách quen của cửa hàng Xuân Thủy, một hôm An vào cửa hàng 

mua hàng và có gửi xe cho bảo vệ của cửa hàng Xuân Thủy là Bình. Sau khi 

mua hàng xong, An ra lấy xe nhưng không tìm thấy xe, An báo cho chủ cửa 

hàng Xuân Thủy là Hoa yêu cầu bồi thường, Hoa bảo An về và Hoa sẽ có trách 

nhiệm hỗ trợ bồi thường. 

Tuy nhiên đã hai tháng trôi qua, nhiều lần An đến yêu cầu Hoa có trách 

nhiệm hỗ trợ bồi thường nhưng Hoa từ chối, Hoa cho rằng do bảo vệ Bình giữ 

xe làm mất nên An phải yêu cầu bảo vệ Bình bồi thường cho mình, cửa hàng 

không có trách nhiệm với việc mất xe của An. 
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Hỏi: Trong trường hợp này, Hoa (chủ cửa hàng) hay Bình (người trông 

giữ xe) có trách nhiệm bồi thường cho An? 

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”, 

Theo quy định trên, chị Hoa là chủ cửa hàng Xuân Thuỷ có trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại do người làm công là Bình gây ra.  

Quan hệ giữa Bình và cửa hàng Xuân Thuỷ là quan hệ giữa người làm 

công và người sử dụng lao động, do đó, sau khi bồi thường cho An, chị Hoa là 

chủ cửa hàng Xuân Thủy có quyền yêu cầu bảo vệ Bình hoàn trả lại số tiền bồi 

thường này theo thoả thuận giữa chị Hoa chủ cửa hàng và anh Bình bảo vệ (nếu 

có).  

TÌNH HUỐNG 25: Bán tài sản chung vợ chồng khi một bên đang 

chấp hành án phạt tù. 

Vợ chồng ông A và bà B có tài sản chung là mảnh đất có diện tích 500 

m
2
. Ông A hiện đang cải tạo tại Trại giam Quyết Tiến. Do hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn, bà B muốn bán cho ông Q là hàng xóm ½ diện tích đất để trang trải 

cho cuộc sống gia đình và nuôi 02 người con đang tuổi ăn học.  

Hỏi: Ông A hiện đang cải tạo tại Trại giam, bà B có tự mình thực hiện 

giao dịch với ông Q được không? Nếu cần phải có sự đồng ý của ông A thì 

thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chiếm hữu, sử 

dụng, định đoạt tài sản chung vợ, chồng như sau: 

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa 

thuận. 

2. 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”. 
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Theo quy định trên, bà B không được tự mình thực hiện giao dịch với 

ông Q mà việc giao dịch phải có sự đồng ý của ông A. 

Điều 44 Luật Công chứng năm 2014 quy định về địa điểm công chứng 

như sau: 

“1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành 

nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành 

nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già 

yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án 

phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành 

nghề công chứng”. 

Trong trường hợp này do ông A đang chấp hành hình phạt tù, để lấy 

được ý kiến của ông A về việc thoả thuận bán quyền sử dụng đất, bà B có thể 

đề nghị công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đến trại giam 

Quyết Tiến, nơi ông A đang chấp hành án để công chứng hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. 

TÌNH HUỐNG 26: Quản lý di sản thừa kế. 

Ông  K có 3 người con gái. Cả ba người đều đã xây dựng gia đình và ra ở 

riêng. Khi mất, ông bà K có để lại di chúc chung, chia đều toàn bộ di sản gồm 

ngôi nhà và diện tích đất đang ở cho 3 người con gái. Sau khi bố mất, do ở xa và 

muốn có chỗ để thờ tự và cũng là nơi để cả ba chị em gặp nhau vào những ngày 

giỗ chạp, lễ, tết, người con gái thứ 2 và con gái út thoả thuận giao toàn bộ phần 

di sản thuộc quyền thừa kế của mình cho người chị cả quản lý. Do mải cờ bạc, lô 

đề, người chị cả muốn bán toàn bộ nhà đất đó nhưng cả hai em gái đều không 

đồng ý và tuyên bố nếu chị bán thì cả hai người sẽ đòi lại phần của họ đã giao 

cho người chị quản lý, mâu thuẫn giữa 3 chị em ngày càng lớn nên đã đề nghị 

Tổ hoà giải hoà giải mâu thuẫn. 

Hỏi: Là Hoà giải viên hoà giải vụ việc, ông/bà phân tích như thế nào 

để người chị cả hiểu về nghĩa vụ của mình trong việc quản lý di sản thừa kế 

và quyền của hai người em đối với phần di sản thừa kế? 

Trả lời: 

Là hòa giải viên hòa giải vụ việc trên, trước hết cần phân tích cho các 

bên hòa giải hiểu, theo quy định tại khoản 1 Điều 616 Bộ luật dân sự năm 2015 

"Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những 

người thừa kế thỏa thuận cử ra", thì hai người em có quyền thỏa thuận giao 

cho chị cả quản lý di sản thừa kế.  

Khoản 1 Điều 617 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của 

người quản lý di sản như sau: 
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"a) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà 

người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế 

chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người 

thừa kế đồng ý bằng văn bản; 

c) Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế; 

d) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại; 

đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế". 

Theo đó, người chị cả có trách nhiệm bảo quản di sản; không được bán, 

trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, 

nếu không được hai người em đồng ý bằng văn bản. 

Trong trường hợp người chị cả không thực hiện đúng nghĩa vụ của người 

quản lý di sản thì hai người em có quyền yêu cầu người chị cả giao lại di sản 

thừa kế cho mình. 

  TÌNH HUỐNG 27: Quyền từ chối nhận di sản thừa kế. 

Trước khi mất, cha chị Y có lập di chúc để lại cho chị mảnh đất trồng 

cây ăn quả tại quê nhà. Do làm việc ở thành phố, không có nhu cầu sử dụng 

nên chị Y không muốn nhận di sản thừa kế do cha để lại.  

Hỏi: Chị Y có quyền từ chối nhận di sản thừa kế không? Nếu từ chối thì 

thủ tục thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về từ chối nhận di sản như 

sau: 

“1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ 

chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người 

khác. 

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến 

người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ 

phân chia di sản để biết. 

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia 

di sản”. 

Theo quy định trên, chị Y có quyền từ chối nhận di sản cho cha để lại, 

trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của 

mình đối với người khác. 
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Việc từ chối nhận di sản của chị Y phải được lập thành văn bản và gửi 

đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ 

phân chia di sản để biết. Và việc từ chối nhận di sản của chị Y phải được thể 

hiện trước thời điểm phân chia di sản. 

TÌNH HUỐNG 28: Có được hưởng di sản thừa kế khi bị kết án về 

hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe người để lại di sản. 

B tính tình cục cằn, thô lỗ, lại ham chơi, thường xuyên xin tiền cha để 

thoả mãn thú ham chơi của mình. Trong một lần xin tiền cha không được, B đã 

đánh đập làm ông bị gãy tay và chấn thương sọ não; hành vi của B đã bị xét xử 

hình sự với mức án 3 năm tù. Trong thời gian B trong tù thì người cha mất, 

không lập di chúc và có để lại khối di sản thừa kế là diện tích đất 1.000 m
2
. Khi 

B ra tù các anh, chị của B đã thống nhất thoả thuận phân chia di sản thừa kế của 

cha để lại, theo đó tài sản được chia làm 02 phần bằng nhau cho anh trai và chị 

gái của B, mỗi người một phần, còn B không được phân chia di sản thừa kế do 

đã có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ của bố mình. Không nhất trí 

với việc phân chia của anh, chị nên giữa 3 anh chị em đã xảy ra mâu thuẫn. 

Hỏi: Theo quy định của pháp luật, B có được quyền hưởng di sản 

không? 

Trả lời: 

Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người không được 

quyền hưởng di sản, như sau: 

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản: 

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc 

về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm 

nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; 

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; 

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế 

khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có 

quyền hưởng; 

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản 

trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che 

giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của 

người để lại di sản. 

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, 

nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ 

hưởng di sản theo di chúc”. 
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Theo quy định trên, B đã bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe của cha - người để lại di sản thừa kế; cha của B trước khi chết không 

để lại di chúc, không thể hiện ý chí vẫn cho B hưởng di sản thừa kế mặc dù đã 

bị kết án về hình vi đánh đập mình, do đó B không được hưởng di sản thừa kế 

do cha mình để lại. 

TÌNH HUỐNG 29: Thời hiệu khởi kiện xác nhận quyền thừa kế. 

Ông Q trước khi chết có lập di chúc, để lại cho 02 người con là chị C và 

anh B, mỗi người 200 m2 đất trong thửa đất 400 m2 mang tên quyền sử dụng 

đất của ông Q. Sau khi ông Q chết, anh B dấu di chúc bố đã lập đi và nói với 

chị C rằng bố chết không để lại di chúc, mình là con trai nên được toàn quyền 

sử dụng toàn bộ diện tích đất bố để lại. Thấy anh B nói vậy chị B không có ý 

kiến gì vì nghĩ rằng anh B là con trai và bố mình trước khi chết cũng không để 

lại tài sản cho mình nên để cho anh B được toàn quyền sử dụng toàn bộ diện 

tích đất bố để lại. Sau khi ông Q chết được 15 năm, trong một lần dọn dẹp nhà 

cửa chị C đã vô tình tìm thấy di chúc của ông Q và biết rằng mình cũng được 

hưởng 1/2 số tài sản bố để lại, chị C rất bức xúc và muốn khởi kiện ra Tòa đề 

nghị chia di sản thừa kế.  

Hỏi: Chị C có còn thời hiệu để khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế 

không? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thời hiệu yêu cầu 

chia di sản thừa kế như sau: “Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 

30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa 

kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó”. 

Khoản 1 Điều 107  Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bất động sản 

như sau: 

"1. Bất động sản bao gồm: 

a) Đất đai; 

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; 

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; 

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật". 

 

Theo các quy định nêu trên, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di 

sản là 30 năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế; di sản thừa kế 
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là bất động sản (đất đai); việc thừa kế di sản của bố chị C đã mở được 15 năm, 

do đó chị C còn thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế. 

TÌNH HUỐNG 30: Có được lập di chúc khi mới 17 tuổi. 

 Cháu A - 17 tuổi có một khoản tiền lớn do được thừa kế từ tài sản của 

ông nội. Nay cháu A bị bệnh nặng khó qua khỏi, A muốn lập di chúc để lại số 

tiền đó cho một trại trẻ mồ côi của thành phố.  

Hỏi: Cháu A có được lập di chúc để lại tài sản của mình không? 

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Người từ đủ mười lăm 

tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người 

giám hộ đồng ý về việc lập di chúc”. 

Theo quy định trên, cháu A 17 tuổi, được quyền lập di chúc, nhưng việc 

lập di chúc của A phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ; trong 

trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ không đồng ý về việc lập di chúc thì A 

không có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. 

TÌNH HUỐNG 31: Điều kiện của người làm chứng khi lập di chúc 

miệng. 

Anh C có vợ là V, hai con là U và I. Anh C vẫn còn bố mẹ đẻ và 2 người 

em ruột là T và S. Anh C bị tai nạn, trước khi mất có để lại di chúc bằng miệng 

và nói rõ để 1/2 di sản cho vợ và 2 con, 1/2 di sản còn lại cho bố mẹ đẻ. Tại 

thời điểm anh C để lại di chúc bằng miệng, có vợ anh và bố mẹ đẻ của anh làm 

chứng, ngoài ra không có ai.  

Hỏi: Vợ, bố, mẹ đẻ của anh C có được làm chứng việc anh C lập di chúc 

miệng hay không? 

Trả lời: 

Điều 632 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người làm chứng cho 

việc lập di chúc như sau: 

“Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người 

sau đây: 

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc. 

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc. 

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. 
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Trong tình huống này, anh C để lại di sản cho vợ, con và bố mẹ đẻ, do đó 

vợ, con và bố mẹ đẻ của anh C là người thừa kế theo di chúc, do không được 

làm chứng cho việc lập di chúc miệng của anh C. 

TÌNH HUỐNG 32: Sửa đổi di chúc đã lập. 

Ông T lập di chúc để lại tài sản cho hai người con là M và N, mỗi người 

được ½ số tài sản của ông; việc lập di chúc đã được công chứng tại tổ chức 

hành nghề công chứng. Tuy nhiên, do thời gian vừa qua, biết được bố để lại 

một nửa số tài sản cho mình nên M có biểu hiện không chịu làm ăn, tụ tập cờ 

bạc và nợ một số tiền, trong khi N thì vẫn chịu khó làm việc và ngày càng phát 

đạt. Ông T thấy vậy nên muốn sửa đổi nội dung di chúc, không để lại tài sản 

cho M nữa.  

Hỏi: Ông T có thể sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập không? Di chúc được 

sửa đổi, bổ sung có giá trị như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 640 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, hủy bỏ di chúc như sau: 

“1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc 

đã lập vào bất cứ lúc nào. 

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và 

phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập 

và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. 

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di 

chúc trước bị hủy bỏ”. 

Theo quy định trên, ông T có thể sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập vào bất 

cứ lúc nào. Trường hợp ông C bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ 

sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần 

bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.  

TÌNH HUỐNG 33: Chia thừa kế trong trường hợp di chúc lập 

không hợp pháp. 

Sau khi mở thừa kế, mọi người trong gia đình bà L phát hiện bản di chúc 

do bà L lập, có chứng thực của UBND xã là không hợp pháp do khi lập di chúc 

bà L bị con trai cả ép buộc.  

Hỏi: Trong trường hợp di chúc không hợp pháp thì di sản của bà L để lại 

được chia như thế nào? 

Trả lời: 
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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: 

- Không có di chúc; 

- Di chúc không hợp pháp; 

- 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; 

- 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. 

Theo quy định trên, di chúc bà L lập không hợp pháp, do đó di sản của 

bà L để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Việc chia thừa kế theo pháp 

luật được thực hiện theo các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

TÌNH HUỐNG 34: Người thừa kế theo pháp luật. 

Vợ chồng ông Q và bà N có 03 người con, 02 con gái đã lấy chồng ra ở 

riêng, 01 con trai lấy vợ và ở cùng ông Q, bà N; bố, mẹ của ông Q, bà N đều đã 

chết. Năm 2018 ông Q chết, năm 2019 bà N chết, không để lại di chúc. Tháng 

3/2020, 3 người con thoả thuận để chia tài sản bố, mẹ để lại. 2 người chị đề 

nghị khối tài sản chia làm 02 phần, ½ khối tài sản cho người con trai để thờ 

cúng bố, mẹ, ½ chia đều cho 2 người con gái, nhưng anh con trai không nhất trí 

và cho rằng 2 chị gái đã lấy chồng ở riêng và là phận gái nên không được 

hưởng phần di sản bố mẹ để lại. 

Hỏi: Hai người con gái của ông Q bà N có được hưởng di sản thừa kế 

bố, mẹ để lại không? Nếu có thì được hưởng phần như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp 

luật như sau: 

“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 
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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”. 

Theo quy định trên, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ 

đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết, do đó, 2 người con gái 

của ông Q, bà N là hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng thừa kế tài sản của bố, 

mẹ để lại. 

Về phần hưởng thừa kế, theo quy định trên, 02 người con gái, mỗi người 

được hưởng một phần di sản bằng nhau và bằng với phần anh con trai được 

hưởng, theo đó, di sản thừa kế được chia làm 03 phần, hai người con gái và 

người con trai của ông Q, bà N mỗi người được hưởng một phần bằng nhau. 

TÌNH HUỐNG 35: Sửa đổi di chúc chung đã lập. 

Ông, bà nội của B có lập di chúc để lại cho B toàn bộ tài sản của ông bà. 

Đến khi ông nội B chết, các cậu, cô, chú, bác là con của ông bà không đồng ý 

để lại toàn bộ tài sản đó cho B mà họp anh em, có cả bà nội B tham gia nữa. 

Mọi người, trong đó có cả bà nội B thống nhất lại, chỉ cho B ½ khối tài sản đó 

thôi và bà nội cũng nhất trí sẽ sửa lại di chúc, chỉ cho B ½ khối tài sản. 

Hỏi: Di chúc chung của ông bà nội B đã lập có hiệu lực pháp luật 

không? B có được nhận toàn bộ tài sản không, hay chỉ nhận được ½ theo như 

thống nhất của bà nội và gia đình? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015 “Di chúc 

có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế”, thì di chúc chung do ông, bà nội B đã lập 

có hiệu lực kể từ thời điểm ông nội B chết. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 thì 

“Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào 

bất cứ lúc nào”, theo đó, bà nội của B là một trong hai người lập di chúc chung 

có thể thay đổi nội dung di chúc liên quan đến phần tài sản thuộc quyền sử 

dụng, quyền sở hữu của bà trong khối tài sản chung với ông nội của B.  

Như vậy, nếu bà nội của B quyết định sửa đổi di chúc, không cho B 

hưởng ½ khối tài sản của mình thì B không được hưởng 100% khối tài sản theo 

di chúc do ông, bà nội B đã lập, mà chỉ được nhận phần tài sản của ông B do 

ông nội B đã mất, tương ứng với ½ tài sản chung của ông bà. 
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TÌNH HUỐNG 36: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai 

Nhà bà A gần sân vận động của phường. Vào mùa hè, nắm được nhu cầu 

của người dân tham gia tập thể dục thể thao trong sân vận động, bà A đã mở 

cửa hàng bán nước mía kiếm tiền. Do lượng khách ngày càng đông, bà A đã 

mở rộng phạm vi cửa hàng sang cả sân chơi của khu tập thể gần đó và lấn 

chiếm đường đi chung. Hành vi của bà A bị chính quyền ra quyết định xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực đất đai.  

Hỏi: Bà A không rõ pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu xử phạt 

và thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai. Là Hoà giải viên, ông, bà hãy tuyên truyền để bà A hiểu quy định của pháp 

luật về vấn đề này. 

Trả lời: 

Điều 4 Nghị định số  91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định về thời hiệu và 

thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

như sau: 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số  91/2019/NĐ-CP, thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm. 

2. Về thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số  91/2019/NĐ-CP, thời 

điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được 

quy định đối với 03 trường hợp cụ thể như sau: 

Thứ nhất, đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu 

được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. 

Các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm chấm dứt 

hành vi vi phạm như sau: 

- Hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê đất trả tiền một 

lần, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển đổi, 

nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, nhận thế 

chấp, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất không được giao dịch 

hoặc không đủ điều kiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định mà các 

bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch đã ký; 
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thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền sử dụng đất là thời điểm thực 

hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. 

- Hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán 

nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp 

cho thuê nhưng không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc đủ điều 

kiện nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

cho phép mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản 

chuyển nhượng đã ký; thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng 

hoặc văn bản đã ký kết. 

- Hành vi người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu 

nhà ở tại Việt Nam nhận chuyển quyền sử dụng đất ở chưa có nhà ở không 

thuộc dự án phát triển nhà ở hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

không phải là đất ở nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp, đất lâm nghiệp hoặc thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của 

hộ gia đình, cá nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu kinh tế mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ 

theo hợp đồng, văn bản chuyển quyền đã ký; thời điểm kết thúc hành vi chuyển 

quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo 

hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết; 

- Hành vi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn 

với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đã được thực hiện 

nhưng quyền sử dụng đất không được chuyển nhượng hoặc không đủ điều kiện 

chuyển nhượng theo quy định của pháp luật mà các bên liên quan đã hoàn 

thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất đã ký; 

thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là thời điểm 

thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. 

- Hành vi bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu 

tiền thuê đất hàng năm không đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật đất 

đai nhưng các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản 

bán, mua tài sản đã ký; thời điểm kết thúc hành vi bán, mua tài sản là thời điểm 

thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. 

- Các hành vi hủy hoại đất; di chuyển, làm sai lệch hoặc hư hỏng mốc chỉ 

giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính; tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội 

dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất đã kết thúc trước thời điểm phát 
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hiện hành vi vi phạm. Thời điểm kết thúc của các hành vi vi phạm quy định tại 

điểm này là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó. 

- Hành vi vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai mà 

hoạt động dịch vụ đã thực hiện xong và các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa 

vụ theo hợp đồng, văn bản thực hiện dịch vụ đã ký kết; thời điểm kết thúc hành 

vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm ký văn bản thanh lý hợp đồng 

hoặc văn bản thực hiện dịch vụ đã ký kết. 

- Hành vi cung cấp thông tin không chính xác phục vụ công tác thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai; thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy 

định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin không 

chính xác cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. 

- Hành vi của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ 

để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình 

xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp, cung 

cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, 

người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo 

quy định  của Luật kinh doanh bất động sản; nhưng sau thời hạn quy định chủ 

đầu tư đã khắc phục sai phạm. Thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại 

điểm này là thời điểm đã nộp hồ sơ hoặc đã cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người 

mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất 

để tự nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 

- Trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định nêu trên mà người có 

hành vi vi phạm không chứng minh được thời điểm kết thúc hành vi vi phạm 

thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành 

chính. 

Thứ hai, đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì 

thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát 

hiện hành vi vi phạm. 

Thứ ba, trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân 

do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời 

hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tính đến thời điểm ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính. 

Lưu ý: Trong thời hạn xử phạt vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân 

có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ 

quan, người có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính 

lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 
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TÌNH HUỐNG 37: Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn, 

chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn. 

Ông Q nhà ở gần UBND xã, do thấy trụ sở UBND có diện tích đất để 

không nên ông đã rào vào để trồng cây ăn quả. Khi thấy ông Q rào vườn, công 

chức xã đã đến nhắc nhở và yêu cầu ông không được sử dụng diện tích đất trên 

nhưng ông không chấp hành mà vẫn tiến hành trồng cây. Do vậy, Công chức 

Địa chính - Xây dựng xã đã đến lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Q 

về hành vi “Lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn”. 

Hỏi: Ông Q không biết hành vi “Lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu 

vực nông thôn” sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào, là Hoà giải viên, 

ông, bà hãy tuyên truyền để ông Q hiểu quy định của pháp luật về vấn đề này. 

Trả lời: 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số  91/2019/NĐ-CP 

ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hành vi 

lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử 

phạt như sau: 

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với diện tích đất 

lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta. 

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất 

lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta. 

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với diện tích đất 

lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta. 

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất 

lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta. 

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với diện tích đất 

lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên. 

- Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị định số  

91/2019/NĐ-CP, hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn 

còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau: 

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và 

buộc trả lại đất đã lấn, chiếm. 

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi 

phạm. 

TÌNH HUỐNG 38: Đề nghị được bảo vệ khi người tố cáo bị đe doạ. 
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Ông A nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền tố cáo ông B là công chức xã 

X đã có hành vi vi phạm pháp luật. Không biết từ đâu mà ông B biết được ông 

A đã tố cáo mình nên ông B đã đe dọa ông A nếu không rút đơn thì sẽ xử lý 

người thân trong gia đình ông A.  

Hỏi: Ông A đã đề nghị Tổ hoà giải hướng dẫn cho mình thực hiện quyền 

được bảo vệ, là Hoà giải viên ông, bà hướng dẫn cho ông A thực hiện quyền 

của mình như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 50 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về đề nghị áp dụng biện pháp 

bảo vệ như sau: 

“1. Khi có căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này thì người 

tố cáo có văn bản đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ. 

2. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phải có các nội dung chính 

sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; 

b) Họ tên, địa chỉ của người tố cáo; họ tên, địa chỉ của người cần được 

bảo vệ; 

c) Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; 

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo. 

3. Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể trực tiếp đến đề nghị hoặc 

thông qua điện thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ 

ngay nhưng sau đó nội dung đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản”. 

Điều 47 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về người được bảo vệ, phạm vi 

bảo vệ như sau: 

“1. Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; 

bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân 

phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ). 

2. Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp 

người tố cáo tự tiết lộ. 

3. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài 

sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 Điều này đang bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt 

đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự 
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quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện 

pháp bảo vệ cần thiết”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, khi có căn cứ về việc tính mạng, sức khỏe, 

tài sản, danh dự, nhân phẩm của người thân bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm 

hại, ông A có quyền có văn bản đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện 

pháp bảo vệ. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phải có các nội dung 

chính sau đây: 

- Ngày, tháng, năm đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; 

- Họ tên, địa chỉ của ông A; họ tên, địa chỉ của người cần được bảo vệ; 

- Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; 

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của ông A. 

Trường hợp khẩn cấp, ông A có thể trực tiếp đến đề nghị hoặc thông qua 

điện thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ ngay 

nhưng sau đó nội dung đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản. 

TÌNH HUỐNG 39: Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của 

Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

Q cư trú ở xã A, do biết trên địa bàn xã A chuẩn bị thực hiện dự án quy 

hoạch khu dân cư. Q muốn biết thông tin về việc thực hiện dự án trên và có đến 

Uỷ ban nhân dân xã A yêu cầu cung cấp văn bản về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư. 

Hỏi: Q có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân xã A cung cấp văn bản về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư không?  

Trả lời: 

Điểm h Khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định về 

phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin như sau: 

“Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú 

trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin 

do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; 

cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ”. 

Theo đó, trong trường hợp Uỷ ban nhân dân xã A nhận được văn bản về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư thì Q có quyền đề nghị Uỷ ban nhân dân xã A 

cung cấp thông tin cho mình. 

TÌNH HUỐNG 40: Các thông tin công dân được quyền tiếp cận và 

trách nhiệm cung cấp thông tin. 



36 

 

Ông P là cán bộ hưu trí, cư trú tại xã X. Qua nghe báo, đài, ông biết 

Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2018. Trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày có rất nhiều thông tin ông 

muốn được tiếp cận, nhưng ông không biết cơ quan nào có trách nhiệm cung 

cấp và những thông tin nào công dân được tiếp cận. 

Hỏi: Theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, công dân được tiếp cận 

những thông tin nào? Cơ quan nào có trách nhiệm cung cấp thông tin? 

Trả lời:  

1. Về thông tin được tiếp cận 

Điều 5 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định về thông tin công dân 

được tiếp cận như sau: “Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà 

nước, trừ thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của Luật này; 

được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 của Luật này”. 

Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định về thông tin công dân 

không được tiếp cận như sau: 

“1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội 

dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối 

ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của 

luật. 

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được 

tiếp cận theo quy định của Luật này. 

2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà 

nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật 

tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến 

tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công 

tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan 

nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ”. 

Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định về thông tin công dân 

được tiếp cận có điều kiện như sau: 

“1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong 

trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. 

2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được 

tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí 

mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình 

đồng ý. 
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3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan 

đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong 

trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy 

định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này”. 

Theo các quy định trên, công dân được tiếp cận tất cả các thông tin của 

cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận (quy định tại Điều 6 của 

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016) và thông tin được tiếp cận có điều kiện (quy 

định tại Điều 7 của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016) 

2. Cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin 

Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin được quy định tại Điều 9 

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, cụ thể:  

(1) Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra; 

đối với trường hợp cung cấp thông tin được tiếp cận có điều kiện thì việc cung 

cấp thông tin được thực hiện khi có đủ điều kiện theo quy định. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo 

ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình; đối với trường hợp cung cấp thông tin được tiếp cận có 

điều kiện thì việc cung cấp thông tin được thực hiện khi có đủ điều kiện theo 

quy định. 

(2) Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, 

trừ các trường hợp sau đây: 

a) Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Quốc hội, 

cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng 

bầu cử quốc gia tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

b) Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chủ 

tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

c) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

d) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin 

do Đoàn đại biểu Quốc hội tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông 

tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 
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e) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông 

tin do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin 

do mình tạo ra; 

g) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 

dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

h) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú 

trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin 

do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; 

cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ; 

i) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định đầu mối 

thực hiện cung cấp thông tin trong hệ thống tổ chức của mình./. 
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