NỘI DUNG KHÓA HỌC
GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

1. Quy định mới của Bộ Luật dân sự và Luật Doanh nghiệp 2014 liên quan
đến HĐTD
- Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự;
- Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự;
- Đại diện theo PL; đại diện theo ủy quyền;
- Ủy quyền theo Bộ luật dân sự 2015.
- Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;
- Lãi suất cho vay, lãi chậm trả lãi trong HĐTD;
2. Một số điểm cần lưu ý của Luật Tố tụng dân sự
- Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng;
- Thẩm quyền của Tòa án;
- Các biện pháp thu thập, chứng minh, xác minh chứng cứ, lập hồ sơ tố tụng và
tranh tụng tại toà;
- Biện pháp khẩn cấp tạm thời;
- Xác định thời hiệu khởi kiện, toà án có thẩm quyền, xác định tư cách pháp lý
của các đương sự;
- Quyền khởi kiện, thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án;
- Định hướng xét xử, một số nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối
cao;
- Công văn của Tòa án tối cao giải đáp vướng mắc về vấn đề nghiệp vụ Tòa án.
3. Giải quyết tranh chấp HĐTD theo thủ tục rút rọn
- Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn
- Phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn
- Hiệu lực của bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn
4. Kỹ năng thực tiễn giải quyết tranh chấp HĐTD, hoà giải, thương lượng
- Một số vụ án điển hình về tranh chấp và bài học kinh nghiệm;
- Những vấn đề cần lưu ý khi tham gia tố tụng về tranh chấp trong hoạt động
tín dụng tại Toà án các cấp;
- Thảo luận: giải đáp câu hỏi của học viên, giải pháp cho những tình huống khó
khăn, phức tạp.

