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Tóm tắt: Bài viết phân tích, bình luận các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về
nguyên tắc toà án giải quyết vụ việc dân sự chưa có điều luật áp dụng đồng thời chỉ ra các hạn
chế, vướng mắc trong quá trình toà án áp dụng tập quán, tương tự pháp luật, án lệ, các nguyên
tắc của luật dân sự và lẽ công bằng để giải quyết các vụ việc dân sự chưa có điều luật áp dụng.
Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về
nguyên tắc này.
Từ khoá: Vụ việc dân sự; chưa có điều luật áp dụng; tố tụng dân sự; toà án
Nhận bài: 11/02/2022

Hoàn thành biên tập: 28/7/2022

Duyệt đăng: 28/7/2022

THE PRINCIPLE FOR THE COURT TO SETTLE CIVIL CASES WHERE THERE IS NO
LAW FOR APPLICATIONUNDER THE CIVIL PROCEDURE CODE 2015
Abstract: The article comments and annalyses the provisions of the Civil Procedure Code 2015 on
the rules for resolving civil cases where there is no law for applicationConcurrently, the article points
out the difficulties during the process of applying customs, legal analogy, precedents, principles of
civil law or equity to settle civil cases where there is no law for application. Accordingly, the article
suggests some recommendations to strengthen the Civil Procedure Law of Vietnam on this issue.
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1. Thực trạng các quy định của Bộ
luật Tố tụng dân sự năm 2015 về nguyên
tắc toà án giải quyết vụ việc dân sự chưa
có điều luật áp dụng
Để xây dựng Nhà nước pháp quyền và
hình thành trong nhân dân tư duy sống, làm
việc theo pháp luật, một trong những đòi hỏi
quan trọng được đặt ra là nhà nước phải bảo
đảm cho xã hội luôn có đầy đủ các quy định
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của pháp luật để tuân theo. Thực tế, nhận
thức là cái có sau thực tại, vì vậy nhà làm
luật không thể nhận biết, dự kiến hết mọi sự
đổi thay đang diễn biến không ngừng trong
xã hội. Nghĩa là các quy định pháp luật
thường được hình thành sau khi các quan hệ
xã hội đã được thiết lập.
Hiện nay, các quan hệ dân sự là một
trong những quan hệ phong phú, đa dạng và
phổ biến nhất của đời sống. Dưới tác động
của hội nhập, đổi mới và phát triển, các quan
hệ dân sự luôn vận động, thay đổi đã đặt ra
nhiều thách thức đối với nhà lập pháp. Việc
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