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TRẦN NGỌC TUẤN * 

Tóm tắt: Bài viết phân tích những hạn chế và thách thức từ quy định và thực tiễn triển khai việc 

gửi đơn khởi kiện bằng hình thức điện tử có đính kèm tài liệu, chứng cứ liên quan đến bí mật cá nhân, 

bí mật gia đình trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư tác động, thay đổi phương thức 

giải quyết tranh chấp và xu thế chung của thế giới hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng phân tích một số 

mô hình giải quyết tranh chấp trực tuyến của các quốc gia trên thế giới, từ đó có sự đối chiếu và đề 

xuất giải pháp nhằm từng bước thực hiện mô hình này tại Việt Nam. 

Từ khóa: Bí mật cá nhân; bí mật gia đình; chứng cứ; gửi đơn khởi kiện trực tuyến; tài liệu 
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ISSUES IN SUBMITTING CLAIMS, DOCUMENTS, EVIDENCE RELATED TO PERSONAL 

AND FAMILY SECRETS IN ELECTRONIC FORM 

Abstract: The article analyzes some limitations and challenges from current regulations and 

practices of sending petition electronically with attached documents and evidence related to personal 

and family secrets in the context of the Industrial Revolution 4.0, which has been affecting and 

changing global trend in dispute settlement methods. At the same time, this article also analyzes some 

online dispute settlement models of countries worldwide, from which it compares and proposes some 

solutions to gradually implement these models in Vietnam. 
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riển khai và áp dụng công nghệ thông 

tin vào hoạt động quản lí nhà nước nói 

chung và động tư pháp nói riêng đã và đang 

là vấn đề cấp bách hơn lúc nào hết, đặc biệt 

trong bối cảnh toàn cầu đang trải qua nhiều 

thiên tai, dịch bệnh. Mô hình giải quyết tranh 

chấp tại toà án bằng phương thức trực tuyến 

đã được triển khai tại nhiều quốc gia như 

Liên minh châu Âu, Canada, Australia, 

Singapore… Bắt kịp với xu thế chung của 

thế giới, Việt Nam cũng đang từng bước 

triển khai mô hình này trong hệ thống toà án. 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 

(BLTTDS) lần đầu tiên quy định hình thức 

gửi đơn khởi kiện trực tuyến bằng hình thức 

điện tử qua cổng thông tin điện tử của toà án 

bên cạnh 02 hình thức đã được quy định 

trước đây gồm nộp trực tiếp tại toà án hoặc 

gửi đến toà án theo đường dịch vụ bưu chính 

(Điều 190 BLTTDS). Tuy nhiên, câu hỏi đặt 

ra là liệu các quy định của pháp luật hiện 

hành đã có thể đảm bảo cho việc áp dụng mô 

hình giải quyết tranh chấp bằng hình thức 

trực tuyến, mà bước đầu là việc tiếp nhận, 

thụ lí đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ 

đính kèm theo nhưng có liên quan đến bí mật  
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