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NGHỊ QUYẾT 

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 
số 92/2015/QH13 về các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

—————————— 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định tại Chương VIII về 
các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 

Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này hướng dẫn một số quy định tại Chương VIII về các biện 
pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 
25 tháng 11 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Tố tụng dân sự). 

Điều 2. Về quy định tại khoản 1 Điều 111 Bộ luật Tố tụng dân sự 

1. Trong quá trình giải quyết vụ án (kể từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ 
án) chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây mới có quyền yêu cầu Tòa 
án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 
114 Bộ luật Tố tụng dân sự: 

a) Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước 
về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong trường hợp khởi kiện vụ án 
về hôn nhân và gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình; 



2. Trường hợp đương sự kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm mà 
trong đơn kháng cáo hoặc kèm theo đơn kháng cáo, đương sự khiếu nại quyết 
định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án 
cấp sơ thẩm thì Tòa án cấp phúc thẩm thông báo ngay cho họ biết là Tòa án 
cấp phúc thẩm không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và giải thích cho họ 
biết họ có quyền yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm thay đổi, áp dụng bổ 
sung biện pháp khẩn cấp tạm thời; huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã 
được áp dụng hoặc ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo 
quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự và hướng dẫn tại Nghị quyết này. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 
tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 
dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm 
thời” của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

3. Các biểu mẫu từ Mẫu số 15-DS đến Mẫu 22-DS ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được sử dụng trong quá trình xem xét 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh cho 
Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để 
hướng dẫn bổ sung kịp thời. 

Nơi nhận: 

- Các TAND và TAQS; 

- Các Thẩm phán TANDTC; 

- Các đơn vị thuộc TANDTC; 

- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC). 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHÁNH ÁN 

 
 

 
 
 

 

  

 


