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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 
 

Số: 02/2017/TT-TANDTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017 

 
THÔNG TƯ  

Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa 
 

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

Để áp dụng đúng và thống nhất việc tổ chức phiên tòa; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân 
dân tối cao; 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ 
chức phiên tòa, 

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa 

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức phiên tòa. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay 
thế Thông tư số 01/2014/TT-CA ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao ban hành Nội quy phiên tòa. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

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

 
CHÁNH ÁN 

 
Nguyễn Hòa Bình 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC PHIÊN TÒA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy chế tổ chức phiên tòa này quy định về nguyên tắc tổ chức phiên tòa, nội 
quy phòng xử án, việc bảo vệ phiên tòa và thực hiện các quyết định của Chủ tọa 
phiên tòa, Hội đồng xét xử. 

2. Quy chế tổ chức phiên tòa này được áp dụng đối với các phiên tòa, phiên 
họp trong quá trình Tòa án xét xử vụ án hình sự, hành chính; xét xử và giải quyết 
vụ việc dân sự, phá sản; xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức phiên tòa 

1. Phiên tòa phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm và thành phần những 
người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quyết định đưa vụ án ra xét 
xử. Trường hợp hoãn phiên tòa thì thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa phải ghi rõ 
trong giấy báo mở lại phiên tòa. 

2. Phiên tòa được tổ chức công khai, trừ trường hợp cần giữ bí mật nhà nước, 
thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc giữ bí mật nghề 
nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng 
của đương sự, bị cáo thì Tòa án có thể xét xử kín. 

3. Việc tổ chức phiên tòa phải bảo đảm các yêu cầu về an ninh, trật tự, sự tôn 
nghiêm của Tòa án; bảo đảm cho việc xét xử được tiến hành bình đẳng, dân chủ, 
nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật; góp phần tuyên truyền, giáo dục công 
dân chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của đời sống xã hội, nâng cao ý 
thức đấu tranh phòng chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.  

4. Tòa án có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phiên tòa; 
mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức phải tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện để Tòa án tổ 
chức phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Đối với các phiên tòa xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của 
Tòa gia đình và người chưa thành niên, việc tổ chức phiên tòa còn phải bảo đảm 
thân thiện, phù hợp và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi. 
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Điều 3. Nội quy phòng xử án 
1. Nội quy phòng xử án bao gồm nội quy phiên tòa theo quy định tại Điều 256 

của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 234 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Điều 153 của 
Luật Tố tụng hành chính và các quy định sau đây: 

a) Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, người tham gia tố tụng 
và người tham dự phiên tòa phải ngồi đúng vị trí trong phòng xử án; 

b) Thẩm phán, Hội thẩm và Thư ký phiên tòa phải mặc trang phục xét xử theo 
đúng quy định;  

c) Tòa án ghi âm, ghi hình, ghi hình có âm thanh về diễn biến phiên tòa được 
thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng.  

2. Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy từng trường hợp có thể bị Chủ 
tọa phiên tòa buộc rời khỏi phòng xử án hoặc khu vực xét xử, xử phạt vi phạm 
hành chính, tạm giữ hành chính. Trường hợp hành vi của người vi phạm nội quy 
phiên tòa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì Hội đồng xét xử có quyền 
khởi tố vụ án hình sự. 

Trường hợp Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký phiên tòa khi xét xử không mặc 
đúng trang phục thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý trách nhiệm 
theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân 
dân hoặc bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

3. Trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký phiên tòa phải ổn định trật tự, kiểm 
tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập, phổ biến nội quy phiên tòa 
và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật về tố tụng.  

Điều 4. Việc bảo vệ phiên tòa và thực hiện các quyết định của Chủ tọa 
phiên tòa, Hội đồng xét xử 

Lực lượng Cảnh sát bảo vệ phiên tòa và các lực lượng khác làm nhiệm vụ bảo 
vệ phiên tòa có trách nhiệm bảo vệ trật tự phiên tòa và thi hành các quyết định của 
Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử về việc buộc người vi phạm rời khỏi phòng xử 
án, khu vực xét xử; tạm giữ người gây rối trật tự phiên tòa hoặc quyết định khác 
theo quy định của pháp luật.  

Điều 5. Việc niêm yết Bảng nội quy phòng xử án  
Bảng nội quy phòng xử án phải có các nội dung tại Điều 3 của Quy chế này và 

được niêm yết công khai tại phòng xử án./. 
 

CHÁNH ÁN 
 

Nguyễn Hòa Bình 
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