
5 điều cần lưu ý khi xảy ra tranh chấp tài sản 
 

Tài sản đang tranh chấp (tài sản là đối tượng của tranh chấp) là tài sản đang có hai hay nhiều người 

cùng xác nhận quyền của mình đối với tài sản đó và phủ định quyền của người kia đối với tài sản 

mà tài sản đó hiện không rõ thuộc về người nào. Tranh chấp tài sản thường là về quyền sở hữu 

đối với tài sản hoặc tranh chấp về chia di sản thừa kế, tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất, tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng. Bài viết này sẽ nêu lên những 

điều cần lưu ý khi xảy ra tranh chấp tài sản. 

1. Xác định đúng tư cách của mình trong vụ việc 

Việc xác định đúng tư cách của mình trong vụ việc sẽ giúp khách hàng dễ dàng biết cách để giải 

quyết vấn đề khi tranh chấp xảy ra. Cả hai cần phải xác định lại một lần nữa thông qua ý kiến của 

luật sư về việc theo pháp luật thì mình có phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản đó hay không. 

Nếu xác định không đúng thì xem như mình có yếu tố nào đủ để tiến hành việc đăng ký hay không. 

Nếu cả hai điều kiện trên đều không có thì khách hàng rất có thể tốn nhiều thời gian và chi phí khởi 

kiện hoặc bị khởi kiện nhưng vẫn không có thể sở hữu tài sản đó có thể hợp pháp trên thực tế. Án 

phí và chi phí thuê luật sư không hề rẻ nên hai bên cần cân nhắc khi có tranh chấp xảy ra. 

2. Xác định đúng thẩm quyền xử lý vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng 

Muốn xác định đúng cơ quan tiến hành tố tụng nào có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp thì đầu 

tiên cần phải xem tài sản của mình là bất động sản hay động sản. Thông qua khái niệm của luật. 

Căn cứ vào Điều 107 của Bộ Luật Dân Sự 2015 thì 

1. Bất động sản bao gồm: 

a) Đất đai; 

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; 

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; 

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. 

Sau khi xác định xong loại tài sản, chúng ta sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015 để xác định vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án nào. 
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Thẩm quyền giải quyết được xác định như sau: 

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. 

b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm 

việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên 

đơn là cơ quan, tổ chức khi xảy ra tranh chấp. 

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải 

quyết. 

3. Chuẩn bị những chứng cứ khi ra tòa 

Nếu không thể thỏa thuận được với nhau và buộc phải ra tòa thì bạn cần phải củng cố chắc những 

chứng cứ mà mình có. 

Ví dụ: Tranh chấp đòi lại nhà cho thuê khi thời gian thuê vẫn còn. Và bạn là bên bị đơn cũng là 

ngươi thuê thì đầu tiên bạn cần nắm trong tay hợp đồng thuê nhà làm chứng cứ. Sau đó, cần có 

chứng cứ để chứng minh bạn không vi phạm hợp đồng đã ký bằng biên bản ghi nhận giao tiền hợp 

sao kê của ngân hàng về việc bạn đã thanh toán đầy đủ tiền nợ. 

Sau khi củng cố chứng cứ thì bạn có thể tự tin hơn để soạn trước kịch bản tự bảo vệ cho mình. 

4. Chuẩn bị bài bảo vệ 

Việc chuẩn bị bài bào chữa rất quan trọng vì lời nói xúc tích rõ ràng cộng với chứng cứ thuyết phục 

sẽ giúp bạn giành được ưu thế tại phiên tòa. Đổi lại chứng cứ không hoàn hảo nhưng lại có một bài 

bảo vệ xúc tích, rõ ràng, thuyết phục sẽ giúp cho bạn có thể khỏa lấp những chi tiết nhỏ nhặt trong 

chứng cứ. 

Ví dụ: Khi xảy ra tranh chấp đòi lại nhà cho thuê khi thời gian thuê vẫn còn trong trường hợp bạn là 

bên bị đơn thì bạn cần chuẩn bị bài bảo vệ một cách xúc tích và theo những bước có thể tham khảo 

dưới đây. 

Cần xác định trước các luận điểm lớn. 



Ví dụ: Luận điểm 1, không đồng ý với quyết định đòi lại nhà trước hợp đồng của nguyên đơn. Luận 

điểm 2, đề nghị bên cho thuê phải tiếp tục thực hiện hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho những 

khoản sau. 

Từ những luận điểm trên bạn phải trình bày rõ ràng và lập luận khoa học. 

Ví dụ: Luận điểm 2, bạn cần đưa ra khoản bồi thường thực tế. Trong trường hợp bạn kinh doanh 

café có hóa đơn thì tổng hợp trung bình 03 tháng thì doanh thu của bạn dùng để tính được tiền thiệt 

hại trong 03 tháng đó. 

5. Tôn trọng những người tham gia tố tụng 

Cho dù bạn có nhiều chứng cứ, lý lẽ thuyết phục nhưng cảm xúc và quan điểm cá nhân của con 

người là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, bạn cần lắng nghe ý kiến của Hội đồng xét xử và các bên 

tham gia tố tụng. Từ đó, sẽ hiểu được suy nghĩ của họ mà đưa ra lời đối đáp có hiệu quả. 

Kể cả rất tức giận bên còn lại thì bạn cũng phải dùng những lời lẽ tôn trọng với họ tại tòa án thì sẽ 

có tính thuyết phục cao hơn. 

Tranh chấp tài sản thực tế phát sinh rất nhiều vấn đề. Vì thế, bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn 

của luật sư chuyên về tranh tụng để được bảo vệ tốt nhất. 

Nếu đang khó khăn trong thủ tục về việc tranh chấp liên quan đến tài sản. Vui lòng liên hệ với chúng 

tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện 

có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. 

P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp 

luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường về 

giải quyết tranh chấp tài sản. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ luật sư tư vấn và tranh 

tụng về giải quyết tranh chấp tài sản đến khách hàng một cách tối ưu và chuyên nghiệp. 
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