
Cần mạnh dạn áp dụng 'lẽ công bằng' trong xét xử ở nước ta

Viết bởi Chu Nhung

  

(TDGLaw) - Có một thực tế mà các nhà làm luật, các chuyên gia… đều đồng tình, đó là
sự cần thiết phải áp dụng “lẽ công bằng” để giải quyết một số vụ án ở nước ta.

    

Ngày 28-10, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học “Áp
dụng lẽ công bằng trong hoạt động xét xử tại Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia”.

  

PGS-TS Đoàn Thị Phương Diệp, Trưởng Phòng thanh tra - pháp chế, thành viên ban tổ chức,
cho biết hội thảo lần này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia, các nhà làm
luật… Gần 100 đại biểu đã tham dự trực tiếp, 45 tham luận đã được gửi về cho ban tổ chức (bảy
tham luận được chọn lọc để đưa ra trình bày và thảo luận tại hội thảo)…
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Cần mạnh dạn áp dụng 'lẽ công bằng' trong xét xử ở nước ta

Viết bởi Chu Nhung

          PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện và PGS-TS Nguyễn Thị Hồng Nhung đồng chủ trì hội thảo    “Lẽ công bằng” là gì, quy định ở đâu?  Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, nhấnmạnh: Đối mặt với thực tiễn kinh tế - xã hội thay đổi liên tục, các nhà làm luật Việt Nam đã nhậnra pháp luật thành văn không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu điều chỉnh các quan hệxã hội mà cần phải áp dụng “lẽ công bằng”.  Hiện nay, hiểu thế nào là “lẽ công bằng” thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng có một thựctế mà các nhà làm luật, các chuyên gia đều đồng tình, đó là sự cần thiết phải áp dụng “lẽ côngbằng” để giải quyết một số vụ án ở nước ta.  Tại hội thảo, ông Tống Anh Hào, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, thẳng thắn: Ở nước ta,“lẽ công bằng” mới chỉ định tính, chưa được định nghĩa cụ thể tại luật nội dung.  Theo ông Hào, “lẽ công bằng” mang ba đặc trưng: (1) Là lẽ phải được mọi người trong xã hộithừa nhận; (2) Phù hợp với nguyên tắc nhân đạo; (3) Không thiên vị, bình đẳng về quyền vànghĩa vụ.  Khoản 2 Điều 6 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theoquy định tại khoản 1 điều này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quyđịnh tại Điều 3 của bộ luật này, án lệ, lẽ công bằng”. Nguyên tắc này cũng được đề cập theohướng cụ thể hơn tại khoản 3 Điều 45 BLTTDS 2015 để hướng dẫn tòa án xét xử trong trườnghợp vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng.  Cũng theo ông Hào, “lẽ công bằng” được áp dụng trong hai trường hợp: Một là để giải quyếtnhững vụ việc chưa có luật định; hai là để giải quyết những vụ việc luật có quy định nhưngchưa rõ. Có nhiều án lệ ở nước ta có xuất phát từ “lẽ công bằng”. Mặt khác, nếu vụ việc đã cóđiều luật quy định, hướng dẫn cụ thể thì không nên lạm dụng “lẽ công bằng” để xét xử.  “Mặc dù BLDS 2015, BLTTDS 2015 có ghi nhận về “lẽ công bằng” nhưng rất, rất ít thẩm phánáp dụng nguyên tắc này để đưa vào xử án.” - Ông Quách Hữu Thái, Chánh án TAND quận 1(TP.HCM).  Một số trường hợp nên áp dụng “lẽ công bằng”  Tại hội thảo, ông Quách Hữu Thái, Chánh án TAND quận 1 (TP.HCM), chia sẻ: Mặc dù BLDS2015, BLTTDS 2015 có ghi nhận về “lẽ công bằng” nhưng ông chưa xử vụ nào mà áp dụng “lẽcông bằng” và cũng rất, rất ít thẩm phán áp dụng nguyên tắc này để đưa vào xử án.  Theo ông Thái, một trường hợp xảy ra rất nhiều trong thực tế có thể áp dụng “lẽ công bằng” đểgiải quyết nhưng chưa được áp dụng đó là: Các bên tham gia giao dịch vay tài sản và bên vayđưa cho bên cho vay giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Thực tế việc tự giữ giấy chứngnhận này không đảm bảo tính pháp lý.  Tuy nhiên, đã vay thì phải trả, áp dụng “lẽ công bằng” thì khi nào anh trả tiền cho tôi thì tôi mớitrả lại giấy tờ cho anh.  Ông Thái dẫn một trường hợp thực tế khác: TAND quận 2 (nay là TP Thủ Đức) đã từng xử mộtvụ mà người khởi kiện bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên Facebook và yêu cầu tòa tuyênngười xúc phạm cũng phải xin lỗi lại trên Facebook. Tuy nhiên, luật hiện nay chỉ quy định hìnhthức xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài… nên tòaán trong trường hợp này không thể chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.  “Theo tôi, nên áp dụng “lẽ công bằng” trong vụ này để buộc người xúc phạm xin lỗi người bị xúcphạm trên Facebook. Như vậy mới công bằng” - vị chánh án nêu quan điểm.  Một thẩm phán khác chia sẻ tại hội thảo về một quy định “bất cập” trong công văn hướng dẫncủa TAND Tối cao đó là: Vụ án sẽ bị đình chỉ nếu đương sự không chịu đóng tiền định giá tàisản và cũng sẽ không được khởi kiện lại.  “Rõ ràng cần áp dụng “lẽ công bằng” trong trường hợp này bởi sẽ có người khó khăn, không cótiền đóng án phí, chi phí thẩm định giá. Họ đi làm kiếm tiền rồi quay lại khởi kiện thì làm sao từchối thụ lý trong trường hợp này” - vị thẩm phán nêu quan điểm.      Tòa áp dụng “lẽ công bằng” để xử vụ “nuôi con tu hú”  Cũng tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Khoa luật dân sự Trường ĐH LuậtTP.HCM, đã dẫn chứng một vụ án có thật mà HĐXX đã áp dụng “lẽ công bằng”.  Nội dung của vụ án này là có một cặp vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân nhưng người vợ lạicó quan hệ bên ngoài với người đàn ông khác và có con với người này. Người chồng phát hiệnra đứa con này không phải của anh ta nên kiện đòi người vợ công sức chăm sóc, nuôi dưỡng.  Vụ này tòa án ở tỉnh Phú Thọ đã áp dụng “lẽ công bằng” để tuyên chấp nhận yêu cầu củangười chồng, buộc người vợ phải bồi thường cho người chồng một số tiền.  Minh Chung (Theo Plo)        
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