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NGUYỄN MINH QUỐC VIỆT * 

Tóm tắt: Thu thập tài liệu, chứng cứ là một hoạt động tố tụng cơ bản trong tố tụng dân sự nhằm 

bảo đảm cho việc giải quyết vụ án dân sự một cách khách quan, toàn diện và chuẩn xác. Trong các vụ 

án dân sự nói chung, vụ án kinh doanh, thương mại nói riêng, việc thu thập chứng cứ phải tuân theo 

các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về chứng cứ, về chủ thể tiến hành thu thập chứng cứ… Bài 

viết phân tích, đánh giá các quy định về thu thập chứng cứ trong giải quyết vụ án kinh doanh, thương 

mại tại toà án; từ đó chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong việc thực hiện yêu cầu toà án thu thập tài 

liệu, chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu, chứng cứ; về trách nhiệm công khai chứng 

cứ; về việc chấp nhận tài liệu, chứng cứ và đưa ra kiến nghị hoàn thiện. 
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PROVISIONS ON EVIDENCE COLLECTION IN THE SETTLEMENT OF BUSINESS AND 

COMMERCIAL CASES AT COURT - SOME LIMITATIONS AND SHORTCOMINGS AND 

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT 

Abstract: Collection of documents and evidence is a basic procedural activity in civil procedure in 

order to ensure the settlement of civil cases in an objective, comprehensive and accurate manner. In 

civil cases in general and business and commercial cases in particular, evidence collection must 

comply with the provisions of the civil procedure law on evidence and on the subject of evidence 

collection... In this article, the author focuses on analyzing, evaluating and discussing the provisions 

on evidence collection in the settlement of business and commercial cases at Court; thereby pointing 

out some limitations and shortcomings in implementing the requirement of the Court about collecting 

document and evidence in case the involving parties cannot fulfil this obligation; about the 

responsibility of publicising evidence; about accepting document and evidence and making 

recommendations for improvement. 
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1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, sự phát triển với tốc độ nhanh 

của nền kinh tế, sự hội nhập, giao lưu và hợp 

tác kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho 

các thành phần kinh tế trong nước phát triển. 

Tuy nhiên, mặt trái của nền kinh tế thị 

trường là các tranh chấp kinh tế nói chung, 

tranh chấp kinh doanh, thương mại nói riêng 

cũng phát sinh ngày càng tăng với tính chất 

và quy mô ngày càng phức tạp. Khi các 

tranh chấp đó phát sinh, đòi hỏi tất yếu phải 
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