Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự
- Chi cục trưởng Chi cục THADS nghiên cứu, rà soát bản án,
quyết định có nội dung tuyên trả lại tài sản cho đương sự, trả
lại tiền tạm ứng án phí; ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ
cho đương sự.
- Chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm
nhận lại tiền, tài sản.
- Nếu đương sự không đến nhận tiền, tài sản thì xử lý như sau:
+ Đối với tiền, tài sản:
Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà đương sự
không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo
hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Trình tự thực hiện

Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương
sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì
Chấp hành viên xử lý tài sản theo quy định tại các điều 98, 99
và 101 của Luật THADS và gửi số tiền thu được theo hình thức
tiết kiệm không kỳ hạn, đồng thời thông báo cho đương sự.
Đối với tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng không còn giá
trị sử dụng thì Thủ trưởng cơ quan THADS phải ra quyết định
tiêu huỷ và tổ chức tiêu huỷ tài sản theo quy định tại Điều 125
của Luật THADS.
Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực
pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi
tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan THADS
làm thủ tục sung quỹ nhà nước.
+ Đối với giấy tờ liên quan đến tài sản, nhân thân của đương
sự:
Hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông báo nếu đương sự
không đến nhận, Chấp hành viên làm thủ tục chuyển giao cho
cơ quan đã ban hành giấy tờ đó xử lý theo quy định.
- Nếu đương sự từ chối nhận tiền Việt Nam, ngoại tệ bị hư
hỏng không còn sử dụng được:

+ Trường hợp tiền bị hư hỏng không còn sử dụng được do lỗi
của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan THADS trong quá
trình bảo quản thì cơ quan THADS đề nghị Ngân hàng nhà
nước đổi tiền mới có giá trị tương đương để trả cho đương sự.
+ Trường hợp tiền bị hư hỏng không còn sử dụng được không
do lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan THADS thì
cơ quan THADS giao cho Ngân hàng nhà nước xử lý theo quy
định của pháp luật.
- Việc thông báo được thực hiện trực tiếp, qua bưu điện hoặc
niêm yết công khai theo quy định tại Điều 39 Luật THADS.
Cách thức thực hiện
- Việc đương sự nhận tiền, tài sản, giấy tờ được thực hiện trực
tiếp tại trụ sở cơ quan THADS hoặc thông qua bưu điện.
Hồ sơ

không có (hồ sơ do cơ quan THADS lập, đương sự không phải
lập).
- Đối với việc ra quyết định trả lại tiền, tài sản: 05 ngày, kể từ
ngày Chi cục THADS nhận được bản án, quyết định.

Thời hạn giải quyết

- Đối với việc thông báo cho đương sự: 03 ngày, kể từ ngày có
quyết định trả lại tiền, tài sản.
- Đối với việc trả lại tiền, tài sản cho đương sự: theo quy định
tại Điều 126 Luật THADS.

Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức
TTHC
Cơ quan thực hiện
TTHC

Chi cục THADS
- Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ;
- Ghi nhận kết quả:

Kết quả thực hiện
TTHC

+ Trường hợp trả tiền cho đương sự: Phiếu chi tiền.
+ Trường hợp trả tài sản cho đương sự: Biên bản Giao, nhận tài
sản thi hành án.
+ Trường hợp xử lý tiền, tài sản đương sự không nhận, tiền

được sung quỹ nhà nước: Phiếu thu, Biên lai thu tiền nộp
NSNN, Giấy nộp tiền vào NSNN.
+ Trường hợp tiêu hủy tài sản: Quyết định tiêu hủy tài sản,
Biên bản tiêu hủy tang vật, tài sản
Lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ
khai

Không

Yêu cầu, điều kiện
thực hiện TTHC
(nếu có)

Nếu đương sự (người được nhận tài sản) đồng thời là người
phải thi hành nghĩa vụ trả tiền thì đương sự phải tự nguyện thi
hành án; nếu không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên xử
lý tiền, tài sản mà đương sự được nhận để thi hành án.
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điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.
hiện TTHC

