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THỦ TỤC RÚT GỌN GIẢI QUYẾT CÁC 
TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ VỤ VIỆC 

DÂN SỰ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN ĐỘC LẬP

DZUNGSRT & ASSOCIATES LLC

Email. anh.dang@dzungsrt.com |Web: www.dzungsrt.com

SO SÁNH THỦ TỤC RÚT GỌN 
TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA

ANH

SINGAPORE

ĐỨC

TRUNG QUỐC

Tiêu chí áp dụng thủ tục rút gọn

Toà án có thẩm quyền giải quyết

Tr ình tự của các thủ tục rút gọn

Chuy ển từ thủ tục rút gọn sang thủ tục

thông thường và ngược lại

Hi ệu lực của bản án, quyết định được ban 

hành theo thủ tục rút gọn

Tiêu chí áp dụng thủ tục rút gọn

Tranh• chấp dưới 10.000 Bảng

Tranh• chấp trên 10.000 Bảng, nếu nguyên đơn và bị đơn đồng ý.
ANH

• Các bên đương sự nhất trí áp dụng. Tòa án xem xét có thể áp dụng được.

• Các vụ kiện có giá trị không vượt quá 10.000 SGD hoặc có giá trị hơn
10.000 SGD nhưng không quá 20.000 SGD nếu các bên đồng ý  Khởi
kiện tại Tòa án khiếu kiện nhỏ.

SINGAPORE

Th• ủ tục ra lệnh thanh toán nợ

• Một số loại vụ việc quy định trong một danh mục cố định.
ĐỨC

Tranh• chấp có sự thật rõ ràng, chứng cứ rõ ràng, các bên đã nhất trí.

• Đã xác định rõ được bên có quyền và bên có nghĩa vụ.

Tranh• chấp mà các bên không có bất đồng lớn về đúng sai, trách nhiệm
của các bên

TRUNG 
QUỐC

mailto:anh.dang@dzungsrt.com
http://www.dzungsrt.com/
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Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc
theo thủ tục rút gọn

Tòa án cấp
Địa hạt – cấp
thấp nhất –

Tranh chấp 
lớn hơn
15.000 Bảng, 
có thể kiện 
tại Tòa Tối
cao.

Magistrate’s 
Court (tòa
cấp sơ
thẩm)

Các khiếu
kiện nhỏ -
Tòa chuyên
biệt về 
khiếu kiện
nhỏ (Small 
claims 
Tribunal)

Thuộc thẩm
quyền của
tòa án cấp
địa phương
(cấp thấp
nhất)

Tòa án cấp
Quận –
Huyện – cấp
thấp nhất tại 
Trung Quốc

ANH ĐỨC
TRUNG 
QUỐC

SINGAPORE

Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc 
theo thủ tục rút gọn

• Các vụ việc giải quyết theo thủ tục rút gọn ở các quốc gia đều
được giải quyết bởi HĐXX gồm 01 Thẩm phán có chuyên môn.

Tr• ừ trường hợp vụ Khiếu kiện nhỏ tại Singapore: vụ việc sẽ
được quyết định bởi một Thư ký chuyên biệt (Referee) dưới
hình thức một quyết định (order). Quyết định này có thể bị
kháng cáo sau khi được sự cho phép của Thẩm phán tòa án
cấp quận (District’s Judge).

Trình tự thủ tục rút gọn

Nguyên• đơn gửi đơn khởi kiện đến Tòa án theo mẫu
đơn áp dụng thủ tục rút gọn

Th• ẩm phán xem xét nếu có thể giải quyết theo thủ
tục rút gọn hay không và gửi mẫu cho các đương sự.

• Tòa án gửi mẫu cho đương sự để cung cấp thông tin
về thời gian và thủ tục.

• Nếu thẩm phán thấy có thể giải quyết hoàn toàn dựa
trên văn bản, thẩm phán sẽ khuyến nghị các bên sử
dụng Mẫu đặc biệt. Nếu như có 1 bên phản đối thì
Tòa án sẽ mở phiên tòa giải quyết.

• Tòa lập phán quyết và gửi cho các bên đương sự.

ANH
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Th• ủ tục rút gọn:
Nguyên đơn cung cấp các thông tin nộp cùng đơn khởi
kiện.
Trong vòng 50 ngày kể từ ngày Bị đơn nộp bản tự bảo
vệ, Tòa án tiến hành phiên họp quản lý vụ kiện. Khuyến
khích các bên giải quyết mà không cần mở phiên họp.

 Nếu thấy các bên vẫn phải tiếp tục vụ kiện, Tòa án
quyết định xem vụ việc có thể giải quyết bằng thủ tục
rút gọn hay thủ tục thông thường.
Theo TTRG Mỗi bên có 30 phút để trình bày các lập
luận của mình. Tòa có thể điều chỉnh các giới hạn này
nếu thấy phù hợp.

Th• ủ tục khiếu kiện nhỏ:
Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện trong vòng 1 năm kể từ
ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

 Các bên sẽ hòa giải trước khi Tòa mở phiên họp.
 Tòa sẽ mở phiên họp trong vòng 7 ngày kể từ ngày Hòa

giải.

SINGAPORE

Trình tự thủ tục rút gọn

Nguyên• đơn nộp đơn cùng các chứng cứ tại Tòa án có

thẩm quyền hoặc qua mạng internet.

•Tòa án kiểm tra xem đơn có áp ứng được các điều

kiện để áp dụng thủ tục cấp lệnh thanh toán hay

không?

•Nếu đáp ứng đầy đủ thì ban hành lệnh thanh toán và

gửi cho bị đơn cùng một mẫu để phản đối lại lệnh

thanh toán này. Bị đơn có quyền phản đối trong vòng 2

tuần.

•Nếu không phản đối trong thời hạn thì Tòa ban hành

lệnh buộc thi hành và lệnh này được tống đạt cho bị

đơn. Bị đơn có quyền phản đối trong vòng 2 tuần.

• Nếu không phản đối trong thời hạn thì lệnh buộc thi

hành được áp dụng như bản án được thi hành ngay.

ĐỨC

Trình tự thủ tục rút gọn

TRUNG 
QUỐC

•Các bên có thể khởi tố bằng miệng

• Hai bên đồng thời đến Tòa án để đề nghị giải quyết

tranh chấp.

•Tòa án có thể xét xử ngay lập tức hoặc có thể ấn

định một ngày khác để xét xử.

•Tòa án có thể thông báo bằng miệng hoặc bằng văn

bản cho bị đơn về nội dung khởi kiện mà không cần

phải tiến hành thủ tục thông báo chính thức.

•Tòa có thể sử dụng phương thức đơn giản để triệu

tập đương sự, nhân chứng, không nhất thiết bằng

văn bản.

Th• ủ tục linh hoạt, chưa có quy định cụ thể.

Trình tự thủ tục rút gọn
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Chuyển từ thủ tục rút gọn sang thủ tục 
thông thường và ngược lại

Th• ẩm phán quyết định nếu xét thấy yếu tố phức tạp.ANH

Sau• buổi họp Quản lý vụ kiện, Tòa án sẽ quyết định xem vụ
việc được giải quyết bằng thủ tục rút gọn hay thủ tục thông
thường trên cơ sở cân nhắc một số yếu tố.

SINGAPORE

• Nếu Bị đơn phản đối khi nhận được yêu cầu thanh toán hoặc
sau khi nhận được lệnh thanh toán thì thủ tục yêu cầu thanh
toán được chuyển sang thủ tục tố tụng thông thường theo
yêu cầu của nguyên đơn hoặc bị đơn.

ĐỨC

• Nếu phát hiện những tình tiết vụ án phức tạp, quan trọng và
đã hòa giải nhưng không thể hòa giải được thì Tòa án kịp thời
áp dụng thủ tục thông thường.

TRUNG 
QUỐC

Hiệu lực của bản án

ANH

• Bản án có thể bị kháng cáo nhưng bên kháng cáo phải có lý do 
chính đáng và phải được Tòa án chấp nhận.

SINGAPORE

Quy• ết định trong vụ khiếu kiện nhỏ chỉ có thể bị kháng cáo lên Tòa
án cấp cao nếu có sai sót trong việc áp dụng pháp luật.
Trư• ớc khi kháng cáo thì phải được lệnh cho phép của Tòa án cấp
dưới.

ĐỨC

• Bị đơn có quyền kháng cáo lại lệnh buộc thi hành lệnh thanh toán
trong vòng 2 tuần kể từ ngày được tống đạt.

TRUNG 
QUỐC

Không• có quy định rõ ràng trong BLTTDS của Trung Quốc

KẾT LUẬN

Kh• ó để so sánh hệ thống nào ưu việt hơn.

• Tất cả đều đảm bảo: thủ tục nhanh gọn, đơn giản, tiết kiệm

chi phí.

• Để đảm bảo sự đơn giản của thủ tục, các nước thường sử

dụng các form bắt buộc.

• Vẫn đảm bảo 2 cấp xét xử và có thể chuyển sang thủ tục

thông thường một cách linh hoạt  Đảm bảo công lý, bảo vệ

quyền và lợi ích của các bên.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

PHẦN HỎI ĐÁP

CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN ĐỘC LẬP
DZUNGSRT & ASSOCIATES LLC

Văn phòng Hà Nội: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC,

Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3772 6970 / Fax: (84-4) 3772 6971

Văn phòng Sài Gòn: Phòng 1605, Tầng 16, Tòa nhà văn phòng Saigon
Riverside, 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

ĐT: (84-8) 3822 0076/ Fax: (84-4) 3772 6971

Email. anh.dang@dzungsrt.com

Web. www.dzungsrt.com

mailto:anh.dang@dzungsrt.com
http://www.dzungsrt.com/

