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LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 

26/2008/QH12. 

Điều 1. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, 

tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết 

định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính 

của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của 

Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, 

quyết định của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ chức 

thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải 

thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ và điểm e; bổ sung điểm g khoản 1 Điều 2 như sau: 

“đ) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 30 ngày, 

kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi hành, không khởi kiện tại Tòa án; 

e) Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; 

g) Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.” 

3. Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau: 

“9. Mỗi quyết định thi hành án là một việc thi hành án.” 



4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án 

1. Người được thi hành án có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện 

pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này; 

b) Được thông báo về thi hành án; 

c) Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, 

địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án; 

d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích 

những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi 

hành án; 

đ) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án 

của người phải thi hành án; 

e) Không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên thực hiện; 

g) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không 

vô tư khi làm nhiệm vụ; 

h) Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; 

i) Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác; 

k) Được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện 

thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; 

l) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 

2. Người được thi hành án có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định; 

b) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ 

quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; 

c) Chịu phí, chi phí thi hành án theo quy định của Luật này.” 

5. Bổ sung Điều 7a và Điều 7b vào sau Điều 7 như sau: 



“Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án 

1. Người phải thi hành án có các quyền sau đây: 

a) Tự nguyện thi hành án; thỏa thuận với người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án; tự nguyện giao tài sản để thi 

hành án; 

b) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật này; 

c) Được thông báo về thi hành án; 

d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích 

những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi 

hành án; 

đ) Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác theo quy định của Luật này; 

e) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không 

vô tư khi làm nhiệm vụ; 

g) Được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; được xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ chi 

phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này; 

h) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 

2. Người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định; 

b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan 

đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung kê khai đó; 

c) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ 

quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; 

d) Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này. 

Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các quyền sau đây: 

a) Được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi 

hành án mà mình có liên quan; 



b) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích 

những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi 

hành án; 

c) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định, 

yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có 

thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án dân 

sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự.  

Khi kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Kiểm sát việc cấp, chuyển giao, giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định của Tòa án; 

b) Yêu cầu Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới ra quyết định về thi 

hành án, gửi các quyết định về thi hành án; thi hành đúng bản án, quyết định; tự kiểm tra việc thi 

hành án và thông báo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát nhân dân; yêu cầu cơ quan, tổ chức và 

cá nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc thi hành án theo quy định của 

Luật này; 

c) Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và 

cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; ban hành kết luận kiểm 

sát khi kết thúc việc kiểm sát; 

d) Tham gia phiên họp của Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp 

ngân sách nhà nước và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân; 

đ) Kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm, pháp luật ít 

nghiêm trọng của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp hoặc cấp dưới, yêu cầu khắc phục 

vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm; kiến nghị cơ quan, tổ chức liên quan có sơ hở, thiếu 

sót trong hoạt động quản lý khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa; 

e) Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự 

cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, 

bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi 

phạm pháp luật.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 14 như sau: 



“7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy 

định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.” 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau: 

“2. Tổng kết thực tiễn công tác thi hành án theo thẩm quyền; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo 

công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án 

thuộc Bộ Quốc phòng; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.” 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 16 như sau: 

“7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy 

định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.” 

10. Sửa đổi, bổ sung các khoản 5, 6 và 7 Điều 18 như sau: 

“5. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, là sỹ quan quân đội tại ngũ thì được 

bổ nhiệm Chấp hành viên trong quân đội. 

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành 

viên cao cấp trong quân đội được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.  

6. Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên được điều động đến công tác tại cơ 

quan thi hành án dân sự, người đã từng là Chấp hành viên nhưng được bố trí làm nhiệm vụ khác 

và có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên ở 

ngạch tương đương không qua thi tuyển. 

7. Trường hợp đặc biệt do nhu cầu bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân 

sự, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này đã có thời gian làm công tác pháp luật 

từ 05 năm trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp; có 10 năm làm công tác pháp 

luật trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp; có 15 năm làm công tác pháp luật 

trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp không qua thi tuyển.” 

11. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 28 như sau: 

“1. Tòa án đã ra bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 2 của Luật 

này phải chuyển giao bản án, quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

2. Tòa án đã ra bản án, quyết định quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Luật này phải chuyển 

giao bản án, quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định. 

3. Tòa án, Trọng tài thương mại đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải 

chuyển giao quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay sau khi ra quyết 

định.” 



12. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau: 

“Điều 29. Thủ tục nhận bản án, quyết định 

Khi nhận bản án, quyết định do Tòa án, Trọng tài thương mại chuyển giao, cơ quan thi hành án 

dân sự phải kiểm tra, vào sổ nhận bản án, quyết định. 

Sổ nhận bản án, quyết định phải ghi rõ số thứ tự; ngày, tháng, năm nhận bản án, quyết định; số, 

ngày, tháng, năm của bản án, quyết định và tên Tòa án, Trọng tài thương mại đã ra bản án, quyết 

định; tên, địa chỉ của đương sự và tài liệu khác có liên quan. 

Việc giao, nhận trực tiếp bản án, quyết định phải có chữ ký của hai bên; trường hợp nhận được 

bản án, quyết định và tài liệu có liên quan bằng đường bưu điện thì cơ quan thi hành án dân sự 

phải thông báo bằng văn bản cho Tòa án, Trọng tài thương mại đã chuyển giao biết.” 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau: 

“Điều 31. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án 

1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp 

nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, 

quyết định, tài liệu khác có liên quan. 

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc 

ngày có dấu bưu điện nơi gửi. 

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây: 

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; 

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; 

d) Nội dung yêu cầu thi hành án; 

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; 

e) Ngày, tháng, năm làm đơn; 

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của 

người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có. 

3. Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải 

lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản; 

biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu. 



4. Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu 

và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người 

yêu cầu. 

5. Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng văn bản cho 

người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan 

đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ 

của các đương sự theo quy định của Luật này; 

b) Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án; 

c) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.” 

14. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1, khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 35 như sau: 

“c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương 

đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;” 

“2. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:  

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên 

cùng địa bàn; 

b) Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao; 

c) Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; 

d) Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án 

công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; 

đ) Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; 

e) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; 

g) Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác hoặc cơ quan thi hành án cấp quân 

khu ủy thác; 

h) Bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện quy 

định tại khoản 1 Điều này mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành; 

i) Bản án, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài 

hoặc cần phải ủy thác tư pháp về thi hành án.” 



“d) Quyết định dân sự của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án cấp 

quân khu;” 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau: 

“Điều 36. Ra quyết định thi hành án 

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu 

cầu thi hành án. 

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và 

phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau: 

a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án; 

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; 

c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà 

nước; 

d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước; 

đ) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

e) Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định quy định tại các điểm 

a, b, c và d khoản này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án. 

Đối với quyết định quy định tại điểm đ khoản này thì phải ra ngay quyết định thi hành án. 

Đối với quyết định quy định tại điểm e khoản này thì phải ra quyết định thi hành án trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. 

3. Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; số, ngày, tháng, 

năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành bản án, quyết định; tên, địa chỉ của người phải thi hành án, 

người được thi hành; phần nghĩa vụ phải thi hành án; thời hạn tự nguyện thi hành án.  

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” 

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau: 

“Điều 38. Gửi quyết định về thi hành án 



Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án phải 

được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. 

Quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi tổ chức cưỡng chế thi hành án, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.” 

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau: 

“Điều 44. Xác minh điều kiện thi hành án 

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành 

án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết 

định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay. 

Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, 

điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của 

mình. 

2. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, 

Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có 

điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù 

còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi 

hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi 

hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng 

văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi 

có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. 

3. Cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi 

hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện thi hành án.  

4. Khi xác minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên có trách nhiệm sau đây: 

a) Xuất trình thẻ Chấp hành viên; 

b) Xác minh cụ thể tài sản, thu nhập, các điều kiện khác để thi hành án; đối với tài sản phải đăng 

ký quyền sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm thì còn phải xác minh tại cơ quan có 

chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó; 

c) Trường hợp xác minh bằng văn bản thì văn bản yêu cầu xác minh phải nêu rõ nội dung xác 

minh và các thông tin cần thiết khác; 

d) Trường hợp người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức thì Chấp hành viên trực tiếp xem xét 

tài sản, sổ sách quản lý vốn, tài sản; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản 

lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án; 



đ) Yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời, thuê chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh 

trong trường hợp cần thiết; 

e) Lập biên bản thể hiện đầy đủ kết quả xác minh có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc công an 

cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh. 

5. Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện 

thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của người phải thi hành 

án cho cơ quan thi hành án dân sự. 

Trường hợp Chấp hành viên thấy cần thiết hoặc kết quả xác minh của Chấp hành viên và người 

được thi hành án khác nhau hoặc có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thì phải xác minh 

lại. Việc xác minh lại được tiến hành trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết 

quả xác minh do đương sự cung cấp hoặc nhận được kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân. 

6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành 

án: 

a) Cơ quan, tổ chức, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, 

cán bộ, công chức cấp xã khác và cá nhân có liên quan thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên và 

phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp; 

b) Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ 

quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm 

giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp 

thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; ký vào biên bản trong trường hợp 

Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về tài khoản thì phải 

cung cấp ngay; 

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người 

phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được thi hành án hoặc người đại 

diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân từ chối cung cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 

do. 

7. Trường hợp người được thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp 

thông tin sai sự thật về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, thanh toán các chi phí phát sinh, trường hợp gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” 

18. Bổ sung Điều 44a vào sau Điều 44 như sau: 

“Điều 44a. Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án 



1. Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra 

quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu 

cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi 

hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án 

hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án; 

b) Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không 

còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được; phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu 

hồi và cũng không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác; 

c) Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên 

được giao cho người khác nuôi dưỡng. 

2. Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện 

thi hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự và gửi cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết. Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì cơ 

quan thi hành án phải tổ chức thi hành. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.” 

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 như sau: 

“Điều 45. Thời hạn tự nguyện thi hành án 

1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết 

định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. 

2. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc 

hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy 

định tại Chương IV của Luật này.” 

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau: 

“Điều 47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án 

1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 

115 của Luật này thì được thanh toán theo thứ tự sau đây: 

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp 

mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần; 

b) Án phí, lệ phí Tòa án; 

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định. 



2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực 

hiện như sau: 

a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp trong 

cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo 

tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án; 

b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những 

người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được 

thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời 

điểm thanh toán; 

c) Sau khi thanh toán theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, số tiền còn lại được trả cho 

người phải thi hành án. 

3. Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành 

án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một 

nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên 

thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí 

của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của 

Luật này. 

Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người 

được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán 

các khoản theo quy định tại Điều này. 

4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phá 

sản. 

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, Chấp hành viên phải 

thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

Trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, tài sản đó được xử lý theo quy định tại Điều 126 

của Luật này.” 

21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 như sau: 

“1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau 

đây: 

a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất 

hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án; 

b) Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà 

người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định; 



c) Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ 

thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành 

án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác; 

d) Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 

75 của Luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật này nhưng sau khi giảm giá theo 

quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm; 

đ) Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và 

trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và 

khoản 2 Điều 179 của Luật này; 

e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về 

việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận; 

g) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật này chưa 

thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan; 

h) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo 

quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật này.” 

22. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 50 như sau: 

“1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định đình chỉ thi hành án trong trường 

hợp sau đây: 

a) Người phải thi hành án chết không để lại di sản hoặc theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của 

người đó theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế; 

b) Người được thi hành án chết mà theo quy định của pháp luật quyền và lợi ích của người đó 

theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế hoặc không có người thừa 

kế; 

c) Đương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ 

quan thi hành án dân sự đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo 

bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của người thứ ba; 

d) Bản án, quyết định bị hủy một phần hoặc toàn bộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

103 của Luật này; 

đ) Người phải thi hành án là tổ chức đã bị giải thể, không còn tài sản mà theo quy định của pháp 

luật nghĩa vụ của họ không được chuyển giao cho tổ chức khác; 

e) Có quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án; 



g) Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án; 

h) Người chưa thành niên được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định đã chết hoặc đã thành 

niên.” 

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau: 

“Điều 52. Kết thúc thi hành án 

Việc thi hành án đương nhiên kết thúc trong trường hợp sau đây: 

1. Có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa 

vụ của mình. 

2. Có quyết định đình chỉ thi hành án.” 

24. Sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm e khoản 1 Điều 54 như sau: 

“d) Trường hợp giải thể thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải thông báo cho cơ 

quan thi hành án dân sự biết trước khi ra quyết định. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của 

tổ chức bị giải thể được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, 

nghĩa vụ thi hành án. 

Trường hợp doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy 

định của Luật doanh nghiệp thì nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao theo quy định của Luật 

doanh nghiệp. 

Cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải thể theo quy định của pháp 

luật. 

Trường hợp tài sản để thi hành án không còn do thực hiện quyết định giải thể trái pháp luật thì cơ 

quan ra quyết định giải thể phải chịu trách nhiệm thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức bị giải thể 

tương ứng với tài sản đó;” 

“e) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần mà trước đó chưa thực 

hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của mình thì sau khi chuyển đổi, công ty cổ phần tiếp tục thực 

hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.” 

25. Sửa đổi, bổ sung Điều 61 như sau: 

“Điều 61. Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà 

nước 

1. Người phải thi hành án được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây: 



a) Không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử 

lý để thi hành án hoặc không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho 

người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng; 

b) Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách 

nhà nước có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi 

hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000 đồng. 

2. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước được 

xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị 

dưới 5.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần 

nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng. 

3. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà 

thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được xét giảm một phần nghĩa vụ thi 

hành án khi có một trong các điều kiện sau đây: 

a) Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị 

từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần tư số tiền còn lại 

phải thi hành án; 

b) Hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị 

từ trên 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần năm số tiền còn lại phải thi hành án 

nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng. 

4. Người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào 

hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra 

mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại hoặc lập công lớn thì được xét miễn 

thi hành phần nghĩa vụ còn lại. 

5. Người phải thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này chỉ được xét miễn hoặc giảm 

một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định. 

Quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành 

án. 

6. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

hướng dẫn Điều này.” 

26. Sửa đổi, bổ sung Điều 67 như sau: 



“Điều 67. Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ 

1. Việc phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ được thực hiện trong trường hợp người phải thi 

hành án có tài khoản, tài sản gửi giữ. 

2. Quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ phải xác định rõ số tiền, tài sản bị phong 

tỏa. Chấp hành viên phải giao quyết định phong tỏa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý 

tài khoản, tài sản của người phải thi hành án. 

Trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản, tài sản của người phải thi hành án ở nơi gửi giữ mà 

chưa ban hành quyết định phong tỏa thì Chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án phong tỏa tài khoản, tài sản 

đó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ra quyết định phong tỏa tài 

khoản, tài sản. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản phải thực hiện ngay yêu cầu của Chấp 

hành viên về phong tỏa tài khoản, tài sản. Biên bản, quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản trong 

trường hợp này phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ, 

Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc ra quyết định chấm dứt việc phong tỏa 

theo quy định của Luật này.” 

27. Sửa đổi, bổ sung Điều 68 như sau: 

“Điều 68. Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự 

1. Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ liên 

quan đến việc thi hành án mà đương sự, tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng. Cơ quan, 

tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, thực hiện yêu cầu của Chấp hành 

viên trong việc tạm giữ tài sản, giấy tờ. 

2. Quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ phải xác định rõ loại tài sản, giấy tờ bị tạm giữ. Chấp hành 

viên phải giao quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ cho đương sự hoặc tổ chức, cá nhân đang quản 

lý, sử dụng. 

Trường hợp cần tạm giữ ngay tài sản, giấy tờ mà chưa ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy 

tờ thì Chấp hành viên yêu cầu giao tài sản, giấy tờ và lập biên bản về việc tạm giữ. 

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ban hành quyết định tạm giữ 

tài sản, giấy tờ. Biên bản, quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ phải được gửi ngay cho Viện kiểm 

sát nhân dân cùng cấp. 

3. Khi tạm giữ tài sản, giấy tờ phải lập biên bản có chữ ký của Chấp hành viên và người đang 

quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ; trường hợp người đang quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ không 



ký thì phải có chữ ký của người làm chứng. Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ phải được giao cho 

người quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ. 

4. Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy 

tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với 

tài sản, giấy tờ tạm giữ. 

Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có 

thẩm quyền xác định người có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ. 

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản, giấy tờ tạm giữ thuộc quyền sở 

hữu, sử dụng của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp 

cưỡng chế theo quy định tại Chương IV của Luật này; trường hợp có căn cứ xác định tài sản, 

giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án hoặc thuộc quyền 

sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án nhưng đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình thì Chấp 

hành viên phải ra quyết định trả lại tài sản, giấy tờ cho người có quyền sở hữu, sử dụng.” 

28. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 như sau: 

“Điều 69. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài 

sản 

1. Trường hợp cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, 

tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên ra quyết 

định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người 

phải thi hành án, tài sản chung của người phải thi hành án với người khác. 

2. Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản 

phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, 

chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó. 

3. Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy 

tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với 

tài sản. 

Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có 

thẩm quyền xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án, giải quyết tranh chấp tài sản; 

yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật. 

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng 

của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo 

quy định tại Chương IV của Luật này; trường hợp có căn cứ xác định tài sản không thuộc quyền 

sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án thì Chấp hành viên phải ra quyết định chấm dứt việc 

tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.” 



29. Sửa đổi, bổ sung Điều 72 như sau: 

“Điều 72. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án 

1. Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án trong trường hợp cần huy động lực lượng. 

2. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án có các nội dung chính sau đây: 

a) Tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế; 

b) Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng; 

c) Thời gian, địa điểm cưỡng chế; 

d) Phương án tiến hành cưỡng chế; 

đ) Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế; 

e) Dự trù chi phí cưỡng chế. 

3. Kế hoạch cưỡng chế phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an cùng 

cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến việc cưỡng chế thi hành án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện 

theo kế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kế hoạch cưỡng chế của cơ quan thi 

hành án dân sự cùng cấp, cơ quan Công an có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và lập phương án 

bảo vệ cưỡng chế. 

Cơ quan Công an có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ 

hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, cản trở, chống đối việc thi hành án, 

tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội.” 

30. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 73 như sau: 

“a) Chi phí định giá lại tài sản nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp 

định giá lại do có vi phạm quy định về định giá;” 

“b) Chi phí xác minh điều kiện thi hành án;” 

31. Sửa đổi, bổ sung Điều 74 như sau: 

“Điều 74. Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án 

1. Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người 

phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho 



người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất 

biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố 

tụng dân sự. 

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận hoặc 

thỏa thuận vi phạm quy định tại Điều 6 của Luật này hoặc thỏa thuận không được và không yêu 

cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu 

cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành 

án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu 

Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần 

quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân 

sự. 

Chấp hành viên xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án. 

2. Tài sản kê biên thuộc sở hữu chung đã xác định được phần sở hữu của các chủ sở hữu chung 

được xử lý như sau: 

a) Đối với tài sản chung có thể chia được thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế phần 

tài sản tương ứng với phần sở hữu của người phải thi hành án; 

b) Đối với tài sản chung không thể chia được hoặc nếu việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị 

của tài sản thì Chấp hành viên có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với toàn bộ tài sản và 

thanh toán cho chủ sở hữu chung còn lại giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ. 

3. Chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối 

tài sản thuộc sở hữu chung. 

Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và 

định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định 

trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán 

tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên mà chủ sở hữu chung không 

mua tài sản thì tài sản được bán theo quy định tại Điều 101 của Luật này.” 

32. Sửa đổi, bổ sung Điều 75 như sau: 

“Điều 75. Giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi 

hành án 

1. Trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác 

tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ 

được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 



Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp 

khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được 

thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp 

không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành 

viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định của Luật này. 

2. Trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh 

nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án để yêu cầu Tòa án 

tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến 

giao dịch đó. 

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì 

Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm 

quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó. 

3. Trường hợp Chấp hành viên yêu cầu Tòa án giải quyết các việc quy định tại khoản 1 Điều 74 

của Luật này và khoản 1, khoản 2 Điều này để thi hành án thì không phải chịu án phí, lệ phí Tòa 

án.” 

33. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 99 như sau: 

“b) Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài 

sản. Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn 

yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định 

giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.” 

“3. Giá thẩm định lại được lấy làm giá khởi điểm để bán đấu giá theo quy định.” 

34. Sửa đổi, bổ sung Điều 102 như sau: 

“Điều 102. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản 

1. Việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu 

giá tài sản; trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy thì việc xử lý tài sản để thi hành án 

được thực hiện theo quy định của Luật này. 

2. Người mua được tài sản bán đấu giá, Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá 

trình bán đấu giá tài sản. 

3. Việc xử lý hậu quả và bồi thường thiệt hại do kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy được giải 

quyết theo quy định của pháp luật.” 

35. Sửa đổi, bổ sung Điều 103 như sau: 



“Điều 103. Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành 

án 

1. Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở 

hữu, sử dụng đối với tài sản đó. 

2. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng 

bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao 

tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản 

bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương 

sự có thỏa thuận khác. 

3. Việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi 

hành án thực hiện theo quy định tại các Điều 114, 115, 116 và 117 của Luật này.” 

36. Sửa đổi, bổ sung Điều 104 như sau: 

“Điều 104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về 

việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán 

đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm 

giá tài sản. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thỏa thuận hoặc 

thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp 

tục bán đấu giá. 

2. Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu 

giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi 

hành án. 

Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu 

giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành 

án biết. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người 

được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số 

tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên 

giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký 

quyền sở hữu, sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án 

để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó cho người được 

thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao 

tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án. 



3. Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành 

viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Nếu giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc 

thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án vẫn không nhận để trừ vào số tiền được 

thi hành án thì tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng. Người phải thi 

hành án không được đưa tài sản này tham gia các giao dịch dân sự cho đến khi họ thực hiện xong 

nghĩa vụ thi hành án. 

4. Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước, trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc tài sản đưa ra bán đấu giá nhưng không có người 

tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên quyết định giảm giá 

để tiếp tục bán đấu giá tài sản. 

5. Mỗi lần giảm giá theo quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này không quá 10% giá khởi 

điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó.” 

37. Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 106 như sau: 

“3. Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng gồm có: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự; 

b) Bản sao bản án, quyết định; 

c) Quyết định thi hành án; 

d) Quyết định kê biên tài sản, nếu có; 

đ) Văn bản bán đấu giá thành hoặc quyết định giao tài sản, biên bản giao nhận tài sản để thi hành 

án; 

e) Giấy tờ khác có liên quan đến tài sản. 

4. Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có 

hoặc không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận theo quy 

định của Chính phủ. 

5. Đối với tài sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này mà không có giấy tờ 

đăng ký hoặc không thu hồi được giấy tờ đăng ký thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký có trách 

nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản. 

6. Giấy tờ được cấp mới thay thế cho giấy tờ không thu hồi được. Giấy tờ không thu hồi được 

không còn giá trị.” 

38. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 114 như sau: 



“c) Trường hợp vật không còn hoặc bị hư hỏng đến mức không sử dụng được mà đương sự có 

thỏa thuận khác về việc thi hành án thì Chấp hành viên thi hành theo thỏa thuận. 

Trường hợp đương sự không thỏa thuận được thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

về thiệt hại do vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không sử dụng được.” 

39. Sửa đổi, bổ sung Điều 116 như sau: 

“Điều 116. Cưỡng chế giao, trả giấy tờ 

1. Trường hợp người phải thi hành án không giao, trả giấy tờ cho người được thi hành án theo 

nội dung bản án, quyết định thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải thi hành án giao, trả 

giấy tờ đó. 

Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải giao, trả thì Chấp hành viên yêu cầu 

người đó giao, trả giấy tờ đang giữ, nếu người thứ ba không tự nguyện giao, trả thì Chấp hành 

viên cưỡng chế buộc người đó giao, trả giấy tờ để thi hành án. 

2. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì Chấp hành viên yêu cầu 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được 

thi hành án, người trúng đấu giá tài sản thi hành án. 

3. Trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất và giấy tờ về tài sản khác thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 và 

khoản 5 Điều 106 của Luật này. 

4. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại thì việc thi hành án được xử 

lý theo quy định tại Điều 44a của Luật này.” 

40. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 137 như sau: 

“2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc thi hành án về tài sản mà 

doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án lâm vào tình trạng phá sản ngay sau khi nhận 

được quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản. 

Việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành 

án trong trường hợp này thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Thủ trưởng cơ quan thi hành 

án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo Chấp hành viên bàn giao cho Tòa án các tài liệu thi hành án có 

liên quan đến việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào 

tình trạng phá sản.” 

41. Bổ sung khoản 5 Điều 146 như sau: 

“5. Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, vụ việc có tính chất phức 

tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời 

hạn giải quyết khiếu nại.” 



42. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 161 như sau: 

“1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân đối với quyết định, hành vi về thi hành án của mình hoặc của Chấp hành viên thuộc 

quyền quản lý trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị. 

Trường hợp chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày có văn bản trả lời kháng nghị, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thực 

hiện kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân.” 

“a) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi có quyết định, hành vi bị kháng nghị 

phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh phải xem xét, trả lời trong 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo; văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan thi hành 

án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành;” 

“3. Trường hợp xét thấy văn bản trả lời kháng nghị được quy định tại khoản 2 Điều này không có 

căn cứ thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét 

lại văn bản trả lời đã có hiệu lực thi hành của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, 

Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

xem xét lại văn bản trả lời đã có hiệu lực thi hành của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân 

khu, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xem xét và trả lời bằng văn bản cho Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.” 

43. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 167 như sau: 

“e) Thanh tra việc sử dụng ngân sách, việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, thực hiện chế độ chính 

sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự; 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong công tác thi hành án dân 

sự;” 

44. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 168 như sau: 

“c) Thanh tra việc sử dụng ngân sách, việc thực hiện chế độ chính sách và bố trí, sử dụng cán bộ 

thi hành án; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm về thi hành án 

trong quân đội;” 

45. Sửa đổi, bổ sung Điều 170 như sau: 

“Điều 170. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án dân sự 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao: 

a) Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc ban hành văn bản pháp luật về thi hành án dân sự; 



b) Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự báo cáo kết quả thi hành bản án, quyết định trong trường 

hợp cần thiết; 

c) Giải quyết yêu cầu, kiến nghị và chỉ đạo Tòa án các cấp giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cơ 

quan thi hành án dân sự trong thời hạn theo quy định của pháp luật; 

d) Chỉ đạo Tòa án các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan trong thi hành án dân sự; 

đ) Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổng kết công tác thi hành án dân sự. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương: 

a) Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự báo cáo kết quả thi hành bản án, quyết định trong trường 

hợp cần thiết; 

b) Trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc xem xét lại bản án, quyết định của 

Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được kiến 

nghị; 

c) Xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định miễn, giảm thi hành án theo quy định của pháp luật. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân 

dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự quân khu và 

tương đương: 

a) Chuyển giao bản án, quyết định, tài liệu và vật chứng có liên quan cho cơ quan thi hành án 

dân sự theo quy định của Luật này; 

b) Xem xét, quyết định việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách 

nhà nước; giải quyết kháng nghị về quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản 

thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật này; 

c) Thụ lý và kịp thời giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đương sự về việc xác 

định quyền sở hữu, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng tài 

sản; hủy giấy tờ, giao dịch phát sinh trong quá trình thi hành án thuộc thẩm quyền của Tòa án; 

d) Giải quyết kiến nghị, yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự và theo dõi kết quả xử lý sau khi 

Tòa án trả lời. 

4. Khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo quyết định 

giám đốc thẩm, tái thẩm, Tòa án phải giải quyết vấn đề tài sản, nghĩa vụ đã được thi hành theo 

bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng bị hủy.” 

46. Sửa đổi, bổ sung Điều 173 như sau: 

“Điều 173. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự 



1. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; 

giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan 

có liên quan trong thi hành án dân sự. 

2. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án 

dân sự cấp tỉnh. 

3. Có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi 

hành án dân sự cấp tỉnh. 

4. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa 

phương; cho ý kiến đối với báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh trước khi trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp. 

5. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án ở địa phương; đề 

nghị cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở 

địa phương. 

6. Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có 

thành tích trong công tác thi hành án dân sự. 

7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về thi 

hành án dân sự.” 

47. Sửa đổi, bổ sung Điều 174 như sau: 

“Điều 174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự 

1. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; 

giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan 

có liên quan trong thi hành án dân sự. 

2. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án 

dân sự cấp huyện. 

3. Có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi 

hành án dân sự cấp huyện. 

4. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện tự kiểm tra, đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi 

hành án dân sự cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương. 

5. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa 

phương; cho ý kiến đối với báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện trước khi trình Hội 

đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 



6. Quyết định khen thưởng hoặc có ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, 

cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự. 

7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về thi 

hành án dân sự.” 

48. Trong Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12, cụm từ “Tòa án cấp tỉnh” được thay bằng 

cụm từ “Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; cụm từ “Tòa án cấp huyện” 

được thay bằng cụm từ “Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương 

đương”. 

49. Bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 51, 138 và 139, điểm b khoản 1 Điều 163, khoản 3 và khoản 4 

Điều 179 của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12. 

Điều 2. 

1. Đối với các việc thi hành án đã được thi hành xong trước thời điểm Luật này có hiệu lực mà 

sau khi Luật này có hiệu lực đương sự còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật thi hành án 

dân sự số 26/2008/QH12 để giải quyết. 

Đối với các việc thi hành án đến thời điểm Luật này có hiệu lực mà chưa được thi hành hoặc 

chưa thi hành xong thì áp dụng các quy định của Luật này để thi hành; các quyết định, hành vi 

của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên đã được thực hiện theo quy định của Luật thi 

hành án dân sự số 26/2008/QH12 có giá trị thi hành. 

2. Đối với trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày Luật này có hiệu lực thì cơ quan 

thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi đương sự yêu cầu theo quy định của Luật này. 

3. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 hoặc điểm a khoản 3 Điều 18 

của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở 

biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển chọn, bổ 

nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp hoặc Chấp hành viên trung cấp không qua thi tuyển. 

Thời hạn thực hiện việc bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển theo quy định tại khoản 

này là 05 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Chính phủ quy định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa bàn được tuyển chọn, bổ 

nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển theo quy định tại khoản này. 

4. Đối với người phải thi hành án là người bị kết án thuộc trường hợp quy định tại điểm c mục 3 

Nghị quyết số 32/1999/QH10 của Quốc hội và điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

33/2009/QH12 của Quốc hội thì được miễn nghĩa vụ thi hành án phí trong bản án hình sự mà 

người đó phải chấp hành. 

Điều 3. 



1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết thi hành các điều, khoản được giao trong Luật 

này. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 

  


