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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 237/2019/DS-PT 
Ngày: 29/3/2019 

V/v Tranh chấp Hợp đồng đặt chỗ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Xuân 
Bà Võ Thị Kim Thương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Chu Minh Sang 
Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Hoàng Lâm – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 90/2019/TLPT-DS 

ngày 15 tháng 01 năm 2019, về việc “Tranh chấp Hợp đồng đặt chỗ”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 116/2018/DS-ST ngày 29 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân Quận Q1, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1235/2019/QĐ - PT 

ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giữa 

các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông T, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Thôn T, xã X, huyện H, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông G (có mặt). 

Địa chỉ: 30 Đường Đ1, phường P1, quận Q1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(theo Giấy ủy quyền số công chứng 019108, Quyển số 07TP/CC-SCC/HĐGD 

lập ngày 18/7/2018 tại Văn phòng công chứng Châu Á, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Bị đơn: Công ty R. 

Trụ sở chính: số 118 đường Đ2, phường P2, Quận Q1, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông N, sinh năm 1990 – Chức vụ: Giám 

đốc. 

Nơi ở hiện tại: 240/2/4 Khu phố K1, đường Đ3, phường P3, Quận Q2, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đ, sinh năm 1990 – Chức vụ: Phó 

Giám đốc (xin vắng mặt) 

Địa chỉ: số 118 đường Đ2, phường P2, Quận Q1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

(theo Giấy ủy quyền ngày 01/3/2019). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty P (vắng mặt).

Trụ sở chính: Lầu 4 – số 82 Đường Đ3, Phường P4, Quận Q3, Thành

phố Hồ Chí Minh. 

2. Công ty H (vắng mặt).

Trụ sở chính: Lầu 4 – số 82 Đường Đ3, Phường P4, Quận Q3, Thành

phố Hồ Chí Minh.. 

- Người kháng cáo: ông T – Nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại Đơn khởi kiện ngày 08/8/201 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn – ông T có ông G là đại diện theo ủy quyền trình bày:  

Ngày 12/4/2018, ông T và Công ty R (sau đây gọi tắt là Công ty R) ký 

Phiếu thu kiêm xác nhận giữ chỗ với nội dung đặt tiền giữ chỗ lô đất không có tài 

sản gắn liền với đất có tên thương mại là D-40, tên pháp lý là lô B4-40, diện tích 

125m2 tại Khu phố K2, phường P5, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thuộc Dự 

án G. Ông T đã giao cho Công ty R số tiền cọc 50.000.000 đồng (năm mươi triệu 

đồng). Tại thời điểm xác lập giao dịch, Công ty R đã cung cấp cho ông T: 

-  Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của Ủy ban nhân dân thị 

xã Bảo Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Khu tái 

định cư Dự án B; 

- Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Bảo Lộc về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh quy 

hoạch khu dân cư Khu phố K2, phường P5, thành phố Bảo Lộc; 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất được đặt chỗ. 

Sau đó ông T có yêu cầu xem biên bản nghiệm thu cơ sở hạ tầng của công 

trình nhưng Công ty R không cung cấp được. Nay, ông T khởi kiện yêu cầu Công 

ty R phải trả lại cho ông số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đặt chỗ. 
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Ông T cam kết ông giao dịch với Công ty R bằng tài sản riêng của mình, 

đề nghị không triệu tập vợ của ông vào tham gia tố tụng với tư cách người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tự chịu trách nhiệm về đề nghị này. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông G đại diện ủy quyền của nguyên đơn trình bày 

bổ sung lý do ông T không tiếp tục thực hiện nội dung tại Phiếu thu kiêm xác 

nhận giữ chỗ ngày 12/4/2018 là vì chưa được phía bị đơn thông báo giá bán, 

chương trình và chính sách bán hàng. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn – Công ty R có ông Đ là đại diện theo 

ủy quyền trình bày: 

Ngày 20/8/2017, tại Văn bản ủy quyền số 01/08/2017/GUQ/BLGC những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty H (sau đây gọi tắt là Công tyH) 

ủy quyền cho Công ty P (sau đây gọi tắt là Công ty P) được toàn quyền nhận 

tiền của khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự 

án của Công tyH. Công ty R chỉ là người được Công ty P ủy quyền để thu tiền. 

Ngày 12/4/2018, Công ty R và ông T ký Phiếu thu kiêm xác nhận giữ chỗ 

với nội dung đúng như ông T đã trình bày. Ông T đã giao cho Công ty R số tiền 

cọc 50.000.000 đồng. Ngoài việc tư vấn đầy đủ thông tin liên quan đến lô đất, 

Công ty R cũng đã cung cấp các giấy tờ như ông T trình bày.  

Ngày 15/8/2018, mở bán chính thức dự án, giá bán của lô đất D-40 là 

667.500.000 đồng, đúng bằng giá bán mà Công ty R đã cam kết tại Phiếu thu 

kiêm xác nhận giữ chỗ.  

Ông T yêu cầu cung cấp biên bản nghiệm thu cơ sở hạ tầng của công 

trình. Công ty R cho rằng đây là giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

không phải chuyển nhượng nhà hay công trình xây dựng. Mặt khác, phải có biên 

bản nghiệm thu cơ sở hạ tầng thì cơ quan chức năng mới cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

Công ty R đã gửi cho ông T mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và Phiếu đặt cọc, có chứa thông tin về giá bán, chương trình, chính 

sách bán hàng. Các tài liệu này do ông T cung cấp cho Tòa án nhân dân Quận 

Q1 nên trình bày của ông G đại điện ủy quyền của nguyên đơn tại phiên tòa sơ 

thẩm là không đúng sự thật.  

Đối với số tiền đặt chỗ 50.000.000 đồng mà nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn trả lại, bị đơn đã chuyển hết cho Công ty P, bị đơn không đồng ý với 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
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Những Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty H và Công ty P 

vắng mặt không lý do, không cung cấp lời khai cũng như tài liệu chứng cứ trong 

suốt quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm mặc dù đã được triệu tập 

hợp lệ.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 116/2018/DS-ST ngày 29 tháng 11 năm 

2018 của Tòa án nhân dân Quận Q1, Thành phố Hồ Chí Minh: 

Áp dụng: 

- Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014; 

- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử: 

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn – ông T về việc buộc 

Công ty R phải hoàn trả cho ông T số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu 

đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, nghĩa vụ thi hành án và 

quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định pháp luật.  

Ngày 13/12/2018, nguyên đơn – ông T có ông G là người đại diện theo ủy 

quyền nộp Đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm giải quyết như sau: 

- Buộc Công ty R trả lại cho ông T số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi 

triệu đồng); 

- Thanh toán tiền lãi phát sinh trên số tiền 50.000.000 đồng theo lãi suất 

1%/tháng cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả số tiền nêu trên; 

- Trường hợp Công ty R không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàn trả số tiền 

cho ông T thì buộc Công tyH và Công ty P phải liên đới chịu trách nhiệm với 

ông T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, 

- Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp.  
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- Nguyên đơn – ông T có ông G đại diện theo ủy quyền trình bày: Nguyên 

đơn  không rút yêu cầu khởi kiện, không rút yêu cầu kháng cáo, yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm buộc bị đơn - Công ty R trả cho ông T số tiền 

50.000.000 đồng và trả tiền lãi phát sinh trên số tiền nêu trên theo mức lãi suất 

1%/tháng cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả số tiền 50.000.000 đồng 

(năm mươi triệu đồng). 

Trường hợp Công ty R không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền hoặc hoàn trả 

không đầy đủ thì buộc Công ty H và Công ty P phải chịu trách nhiệm liên đới trả 

tiền cho ông T.  

- Bị đơn - Công ty R có đơn yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Công ty P và Công ty H đã được Tòa án tống đạt hợp pháp Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử và giấy triệu tập tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt không lý 

do. 

Kiểm sát viên – Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý 

kiến về việc tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm: 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự: chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp 

nghiên cứu theo quy định tại Điều 292 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký đã thực hiện đúng các quy định 

của Bộ Luật tố tụng dân sự về việc xét xử phúc thẩm vụ án. 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Người tham gia tố 

tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật. 

Về kháng cáo của đương sự: 

Ông T kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm 

buộc Công ty R trả lại cho ông số tiền 50.000.000 đồng và trả lãi phát sinh trên số 

tiền 50.000.000 đồng theo mức lãi suất 1%/tháng cho đến khi thực hiện xong nghĩa 

vụ hoàn trả số tiền cho ông T. 

Đối chiếu các tài liệu chứng cứ do Tòa án nhân dân Quận Q1 thu thập 

được, nhận thấy: Tại phần nội dung Phiếu thu kiêm xác nhận giữ chỗ ngày 

12/4/2018 có ghi rõ “Nếu giá bán/chuyển nhượng bất động sản thấp hơn hoặc 

bằng giá kèm theo phiếu này thì bên A phải mua và hoàn tất giao dịch bất động 

sản mà mình đã giữ chỗ. Nếu trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày bên B thông báo 

bảng giá chính thức, bên A không đến bên B để ký các văn bản hoàn tất giao 
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dịch thì xem như bên A tự ý bỏ tiền giữ chỗ, bất động sản bên B giữ chỗ cho 

bên A được quyền chuyển lại cho bên thứ ba bất kỳ mà không cần đến sự đồng 

ý của bên A.” Xét thấy giá chuyển nhượng ghi tại bản thảo hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất thì nền đất mang ký hiệu thương mại D – 40, tên 

pháp lý là lô B4 – 40 có giá 667.500.000 đồng. Như vậy, mức giá chuyển 

nhượng này không vượt quá mức tối đa mà các bên thỏa thuận tại phiếu thu 

kiêm xác nhận giữ chỗ ngày 12/4/2018 nhưng ông T không ký kết các văn bản 

để hoàn tất giao dịch theo thỏa thuận, lỗi hoàn toàn thuộc về phía ông T. Tòa án 

cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông T về việc được nhận lại số tiền 

50.000.000 đồng là có cơ sở. 

Khi ký hợp đồng giữ chỗ, các bên chỉ thỏa thuận về hoàn tất giao dịch bất 

động sản, đại diện nguyên đơn yêu cầu xem xét về điều kiện ký hợp đồng 

chuyển nhượng của Công ty R là không thuộc thỏa thuận của các bên. 

Nguyên đơn kháng cáo yêu cầu tính lãi phát sinh trên số tiền 50.000.000 

đồng theo mức lãi suất 1%/tháng và yêu cầu buộc Công ty Cổ PhầnH và Công 

ty Môi giới bất động sản P phải chịu trách nhiệm liên đới trả tiền cho ông T là 

các yêu cầu mà tại Tòa án cấp sơ thẩm nguyên đơn không đặt ra nên không 

thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm. 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông G đại diện theo ủy 

quyền của ông T. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 116/2018/DS – ST ngày 

29/11/2018 của Tòa án nhân dân Quận Q1.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Xét thấy, ngày 26/0/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

đã thực hiện tống đạt: Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm số 

90/2019/TLPT-DS ngày 15/01/2019; Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm 

số 767/2019/QĐ-PT ngày 25/02/2019; Giấy triệu tập tham gia phiên tòa phúc 

thẩm vào lúc 08 giờ ngày 20/3/2019 cho người nhận là ông G đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn, ông Đ đại diện theo ủy quyền của bị đơn; Công ty H; 

Công ty P – Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên đến ngày giờ xét 

xử, Công ty H và Công ty P vắng mặt không lý do, ông Đ là đại diện ủy quyền 

của bị đơn có đơn yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt. 
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[1.2] Xét thấy, ngày 21/3/2019 và ngày 27/3/2019, Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh đã lần lượt thực hiện tống đạt: Quyết định hoãn phiên 

tòa phúc thẩm số 1492/2019/QĐ-PT ngày 20/3/2019; Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử phúc thẩm số 1235/2019/QĐ-PT ngày 20/3/2019 và Giấy triệu tập tham 

gia phiên tòa phúc thẩm vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/3/2019 cho người 

nhận là  ông Đ đại diện ủy quyền của bị đơn; bà Y – Tổ trưởng Tổ Khu phố 

(nhận thay và cam kết giao lại ngay cho ông G là đại diện ủy quyền của 

nguyên đơn); Công ty E và Công ty P. Tuy nhiên đến ngày giờ xét xử, Công ty 

E và Công ty P vắng mặt không lý do, ông Đ là đại diện ủy quyền của bị đơn 

có đơn yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt. 

Căn cứ Điều 228 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án tiến hành xét 

xử vắng mặt bị đơn – Công ty R và những Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan - Công ty E và  Công ty P. 

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của ông G - đại diện theo ủy quyền của ông T 

– nguyên đơn về việc yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm buộc bị 

đơn - Công ty R trả cho ông T số tiền 50.000.000 đồng và trả tiền lãi phát sinh 

trên số tiền nêu trên theo mức lãi suất 1%/tháng cho đến khi thực hiện xong 

nghĩa vụ hoàn trả số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Trường hợp 

Công ty R không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền hoặc hoàn trả không đầy đủ 

thì buộc Công tyH và Công ty P phải chịu trách nhiệm liên đới trả tiền cho ông 

T. Hội đồng xét xử, xét thấy: 

[2.1] Nguyên đơn – ông T khởi kiện bị đơn – Công ty R (sau đây gọi tắt 

là Công ty R) không đồng ý tiếp tục thực hiện nội dung tại phiếu thu kiêm xác 

nhận giữ chỗ ngày 12/4/2018 xác lập giữa hai bên. Ông yêu cầu Công ty R phải 

trả lại cho ông số tiền đặt cọc giữ chỗ lô đất không có tài sản gắn liền với đất, có 

tên thương mại D40, tên pháp lý là lô B4 – 40 với lý do ông T không được Công 

ty R thông báo giá bán, chương trình và chính sách bán hàng. 

[2.2] Đại diện theo ủy quyền của Công ty R cho rằng đây là giao dịch 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không phải chuyển nhượng nhà hoặc công 

trình xây dựng, sau khi có biên bản nghiệm thu cơ sở hạ tầng thì cơ quan có 

thẩm quyền mới xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty R đã 

gửi cho ông T hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mẫu và phiếu đặt 

cọc, tuy nhiên ông T không đồng ý ký hợp đồng, trong các tài liệu này thể hiện 

đầy đủ thông tin về giá bán và các chương trình chính sách bán sản phẩm. Ông 

T cho rằng Công ty R không cung cấp đầy đủ thông tin về giá bán hàng và các 

chương trình, chính sách bán sản phẩm là không đúng. Số tiền 50.000.000 đồng 
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thu từ ông T, Công ty đã chuyển cho Công ty P. Công ty không chấp nhận yêu 

cầu của ông T đòi lại số tiền trên.  

[2.3] Xét thấy: 

Tại thời điểm hai bên xác lập giao dịch, lô đất có ký hiệu thương mại là 

D40, tên pháp lý là lô B4 – 40, diện tích 125m2, tọa lạc tại Khu 7, phường P5, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tên thương mại dự án G. Đất này đã được 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT00656 ngày 30/10/2017. Tại thời 

điểm hai bên xác lập giao dịch không có bất kỳ bên nào tranh chấp. Quyền sử 

dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, thời hạn sử dụng đất ghi trên 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là lâu dài. Các chủ thể tham gia giao dịch 

hoàn toàn tự nguyện. Mục đích nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm của 

pháp luật. Căn cứ Điều 117 Bộ Luật Dân sự, Điều 9 Luật Kinh doanh bất động 

sản năm 2014, có cơ sở xác định Phiếu thu kiêm xác nhận giữ chỗ ngày 

12/4/2018 có hiệu lực pháp luật. 

Ông T cho rằng Công ty R không xuất trình biên bản nghiệm thu cơ sở hạ 

tầng kỷ thuật công trình nên ông không tiếp tục thực hiện cam kết tại phiếu thu 

kiêm xác nhận giữ chỗ ngày 12/4/2018. 

Xét thấy, đối tượng giao dịch tại Phiếu thu kiêm xác nhận giữ chỗ ngày 

12/4/2018 là quyền sử dụng đất, cụ thể  đất nền mang ký hiệu tên thương mại là D 

– 40, tên pháp lý là lô B4 – 40, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm 

Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vào sổ cấp giấy số CT00656 ngày 

30/10/2017. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trên cơ sở hợp đồng 

mua bán tài sản đấu giá số công chứng 7658, quyển số 5 ngày 15/8/2017 của Văn 

phòng Công chứng Đỗ Gia Tuấn. Đối tượng giao dịch không phải là nhà hoặc công 

trình xây dựng, ông T yêu cầu Công ty R phải cung cấp biên bản nghiệm thu cơ sở 

hạ tầng của công trình là không có căn cứ.  

[3] Ông G người đại diện theo ủy quyền của ông T nại ra lý do không tiếp 

tục thực hiện cam kết tại phiếu thu kiêm xác nhận giữ chỗ ngày 12/4/2018 là vì 

ông T chưa được Công ty thông báo giá bán và chương trình, chính sách bán 

hàng. Lời trình bày này không có cơ sở bởi trong các tài liệu ông T nộp kèm đơn 

khởi kiện là bản thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và phiếu đặt 

cọc, nội dung các tài liệu này đều thể hiện đầy đủ thông tin về giá bán, các 

chương trình và chính sách bán sản phẩm. Ông T cho rằng chưa được cung cấp 

thông tin về giá bán, các chương trình và chính sách bán sản phẩm là không có 

cơ sở. 
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[4] Xét thấy, nội dung Phiếu thu kiêm xác nhận giữ chỗ ngày 12/4/2018 

xác lập giữa ông T với Công ty R ghi rõ “Nếu giá bán chuyển nhượng bất động 

sản thấp hơn hoặc bằng giá kèm theo phiếu thu này thì bên A phải mua và hoàn 

tất giao dịch bất động sản mà mình đã giữ chỗ. Nếu trong thời hạn 3 ngày kể từ 

ngày bên B thông báo bảng giá chính thức, bên A không đến bên B để ký văn 

bản hoàn tất giao dịch thì xem như bên A tự ý bỏ tiền giữ chỗ. Bất động sản bên 

B giữ chỗ cho bên A được quyền chuyển nhượng lại cho bên thứ ba nào bất kỳ 

mà không cần đến sự đồng ý của bên A” 

Xét thấy, ông T đã được Công ty R cung cấp giá chuyển nhượng đất ghi tại 

bản thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nên đất mang ký hiệu 

thương mại là D- 40, tên pháp lý là Lô B4 – 40 có giá chuyển nhượng là 

667.500.000 đồng. Như vậy, mức giá chuyển nhượng này không vượt quá mức 

giá tối đa mà các bên thỏa thuận tại Phiếu thu kiêm xác nhận giữ chỗ ngày 

12/4/2018 nhưng phía ông T không ký các văn bản để hoàn tất giao dịch theo 

thỏa thuận, lỗi hoàn toàn thuộc về ông T. Ông T khởi kiện Công ty R yêu cầu 

được hoàn lại số tiền số tiền 50.000.000 đồng đặt cọc giữ chỗ lô đất không có cơ 

sở chấp nhận. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T 

là có căn cứ. Ông T kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm buộc bị đơn - Công ty 

R trả cho ông T số tiền 50.000.000 đồng không được chấp nhận. 

Đối với yêu cầu kháng cáo của ông T về việc buộc Công ty R trả tiền lãi 

phát sinh theo mức lãi suất 1%/tháng, tính trên số tiền 50.000.000 đồng cho đến 

khi Công ty thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền cho ông và buộc Công ty E cùng 

Công ty P liên đơn chịu trách nhiệm trong trường hợp Công ty R không thực hiện 

hoặc thực hiện không đầy đủ việc trả tiền cho ông T không có cơ sở chấp nhận. 

Như đã phân tích trên, ông T có lỗi hoàn toàn trong thực hiện giao dịch. Tại Tòa 

án cấp sơ thẩm ông T không có yêu cầu trả lãi phát sinh và không có yêu cầu 

buộc Công ty E cùng Công ty P liên đơn chịu trách nhiệm trong trường hợp Công 

ty R không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc trả tiền cho ông. Tòa án 

cấp sơ thẩm chưa xem xét giải quyết nên không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm 

đối với các yêu cầu nêu trên của nguyên đơn. Tại phiên Tòa hôm nay, đại diện 

theo ủy quyền của ông T đã rút lại yêu cầu kháng cáo nêu trên. 

Từ nhận định trên, xét thấy Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn cứ. 

Hội đồng xét xử xét không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn - ông T có ông G đại diện theo ủy quyền, giữ nguyên bản án sơ 
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thẩm số 116/2018/DS – ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân Quận Q1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về án phí phúc thẩm: 300.000 đồng ông T phải nộp. 

Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015; 

Áp dụng: 

- Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

- Khoản 3 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của ông T có ông G đại diện 

theo ủy quyền. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 116/2018/DS-ST ngày 29 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận Q1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – ông T 

về việc buộc Công ty R phải hoàn trả cho ông T số tiền 50.000.000 đồng (năm 

mươi triệu đồng). 

2. Về án phí:  

2.1. Án phí dân sự sơ thẩm: 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn 

đồng) ông T phải chịu, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 1.285.417 

(một triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn, bốn trăm mười bảy đồng), theo Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0021196 ngày 20/8/2018 của 

Chi cục Thi hành án dân sự Quận Q3. Ông T còn phải nộp thêm 1.214.583 đồng 

(một triệu, hai trăm mười bốn nghìn, năm trăm tám mươi ba đồng) án phí dân sự 

sơ thẩm. 

Công ty R không phải chiụ án phí dân sự sơ thẩm.     

2.2. Án phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) ông T 

phải nộp, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 đồng (ba trăm 

nghìn đồng), theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 
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AA/2017/0015910 ngày 24/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Q1. 

Ông T đã nộp xong án phí phúc thẩm.  

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 

9  Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao;  
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh;  
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh; 
- Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Tòa án nhân dân Quận Q1; 
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận Q1; 
- Đương sự; 
- Lưu (T16). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Thanh Mai 
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      TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN BÌNH CHÁNH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 208/2018/DS-ST. 

Ngày: 27/12/2018 

V/v Tranh chấp hợp đồng đặt cọc  

chuyển nhượng quyền sử dụng đất  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

**** 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

      Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1- Bà Nguyễn Thị Vạn. 

2- Bà Dương Thị Kim Hoa. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tâm- Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Tấn Hải -Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân 

huyện Bình Chánh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

379/2017/TLST-DS ngày 03 tháng 7 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng 

đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 509/2018/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Si R, sinh năm 1984;

Địa chỉ: Phường 11, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ

Địa chỉ trụ sở chính: xã V, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức N- Giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quốc T, sinh năm: 1981;  

Địa chỉ: phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (Giấy ủy quyền 

ngày 28/7/2017). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Si R trình bày:  
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Ngày 06/10/2016 bà ký hợp đồng đặt cọc Dự án G 03 (V/v Mua bán nhà, 

đất) với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ bất động sản Đ (Gọi tắt là Công 

ty Đ) để nhận chuyển nhượng lô đất thổ cư số 10, thửa 52 (mpt) tờ bản đồ số 4 

tỷ lệ 1/2000, diện tích 97m2 với giá 445.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi lăm 

triệu đồng) tại ấp L, xã L, huyện C, tỉnh Long An. Cùng ngày, bà đặt cọc cho 

Công ty Đ số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), thời hạn đặt cọc là 

120 ngày kể từ ngày 06/10/2016.  

Sau khi kết thúc thời hạn đặt cọc, Công ty Đ không thực hiện việc ký 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất trên với bà và cũng không 

thông báo lý do cho bà biết.  

Ngày 29/5/2017 bà gởi Thông báo đến Công ty Đ yêu cầu Công ty này 

tiếp tục thực hiện hợp đồng, trong trường hợp Công ty không thực hiện được 

thì sẽ phải bồi thường cho bà theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Hợp 

đồng đặt cọc. 

Công ty Đ đã mời bà đến làm việc nhưng không có thiện chí trong việc 

tiếp tục thực hiện hợp đồng, Công ty có đề nghị bà nhận lại số tiền đặt cọc 

50.000.000 đồng, không đồng ý bồi thường tiền phạt cọc theo quy định tại hợp 

đồng. Do đó bà khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty Đ trả cho bà số tiền đặt 

cọc 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) và bồi thường 50.000.000 đồng 

(Năm mươi triệu đồng), trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.  

Bị đơn Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ có đại 

diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Quốc T trình bày: 

Ngày 06/10/2016 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ 

Phát ký hợp đồng đặt cọc Dự án G 03 (V/v Mua bán nhà, đất) để chuyển 

nhượng cho bà Nguyễn Thị Si R lô đất thổ cư số 10, thửa 52 (mpt) tờ bản đồ số 

4 tỷ lệ 1/2000, diện tích 97m2 với giá 445.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi 

lăm triệu đồng) tại ấp L, xã L, huyện C, tỉnh Long An do Công ty Đ làm chủ 

đầu tư. Cùng ngày bà Si R đã đặt cọc cho Công ty Đsố tiền 50.000.000 đồng 

(Năm mươi triệu đồng), thời hạn đặt cọc là 120 ngày kể từ ngày 06/10/2016.  

Ông đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Si R với lý do sau: 

Thứ nhất: Hợp đồng đặt cọc ký ngày 06/10/2016 là không có thời hạn 

(Theo Điều 2 của hợp đồng thì thời hạn đặt cọc là không có). 

Thứ hai: Khoản 3 Điều 3 của Hợp đồng đặt cọc ngày 06/10/2016 ghi rõ 

“Sau thời gian 120 ngày kể từ ngày 06/10/2016 hai bên tiến hành ra công 

chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phòng công chứng thì bà Si R có 

trách nhiệm thanh toán tiếp…”. Tuy nhiên, đến nay Công ty Đ chưa nhận 

thông báo nào từ bà Si R yêu cầu thực hiện công chứng hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, điều này không có nghĩa là Công ty Đ đã từ chối 

việc giao kết hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ của bên chuyển nhượng. 

Như vậy Công ty Đkhông vi phạm Điều 2 của hợp đồng trên. Bà Si R đã 

yêu cầu Công ty Đtrả lại tiền cọc và phạt cọc là không có cơ sở. 
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Thứ ba: Trong thời gian hợp đồng đặt cọc vẫn còn hiệu lực, nhưng bà Si 

R đã khởi kiện yêu cầu đòi tiền cọc, tức là đã đơn phương chấm dứt hợp đồng 

đặt cọc. 

Do đó, Công ty Đkhông đồng ý trả lại tiền cọc cho bà Si R căn cứ khoản 

2 Điều 5 của Hợp đồng đặt cọc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng 

dân sự, từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là 

đúng quy định pháp luật. 

Về nội dung vụ án:  Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Si R, buộc Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ có trách nhiệm trả lại số tiền đặt cọc 

50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng); không chấp nhận yêu cầu bồi thường 

tiền cọc 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) của nguyên đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

Bà Nguyễn Thị Si R khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ trả lại số tiền đặt cọc và bồi thường tiền 

cọc. Đây là tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, là loại tranh chấp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật 

tố tụng dân sự. Bị đơn có trụ sở chính tại huyện Bình Chánh, căn cứ điểm a 

khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án 

nhân dân huyện Bình Chánh có thẩm quyền giải quyết.  

[2]. Về yêu cầu của đương sự, Hội đồng xét xử xét thấy như sau: 

[2.1]. Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện là 

yêu cầu Tòa án buộc bị đơn trả lại số tiền đặt cọc 50.000.000 đồng (Năm mươi 

triệu đồng) và bồi thường tiền cọc 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng),   

trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.  

[2.2]. Để giải quyết việc tranh chấp đòi tiền cọc của bên nhận chuyển 

nhượng đất đối với bên chuyển nhượng đất cần xác định giao dịch đặt cọc 

nhằm để đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng, tìm hiểu lý do không thực hiện 

tiếp việc giao dịch chuyển nhượng và xác định bên nào có lỗi dẫn đến giao 

dịch không thể thực hiện được.  
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Theo quy định tại khoản 1 Điều 358 Bộ luật dân sự năm 2005 thì: 

“Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí 

quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một 

thời hạn để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc 

phải lập thành văn bản”.  

Căn cứ Hợp đồng đặt cọc Dự án G 03 ký ngày 06/10/2016, sự thừa nhận 

của đương sự tại phiên tòa, có cơ sở xác định vào ngày 06/10/2016 bà Si R và 

Công ty Đ có ký kết hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng lô đất số 10, số 

thửa: 52 (mpt), tờ bản đồ số: 04 Tỷ lệ 1/2000, Diện tích: 97m2 thuộc Dự án G 

03 do Công ty Đlàm chủ đầu tư, giá trị hợp đồng là 445.000.000 đồng. Cùng 

ngày, bà Si R đặt cọc số tiền 50.000.000 đồng cho Công ty Đ Cũng tại hợp 

đồng này, hai bên thỏa thuận sau thời gian 120 ngày kể từ ngày 06/10/2016 sẽ 

tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng tại Phòng công chứng. 

Tuy nhiên, quá trình tố tụng và tại phiên tòa, bị đơn không đưa ra được 

các tài liệu, chứng cứ chứng minh cơ sở pháp lý của phần đất chuyển nhượng 

nêu trên. 

Và tại Công văn số 2648/UBND-TNMT ngày 04/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện C trả lời Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh thì: Hiện tại, trên 

địa bàn ấp L, xã L, huyện C, tỉnh Long An không có Dự án G 03 do Công ty 

TNHH Thương mại và dịch vụ Bất động sản Đlàm chủ đầu tư.  

Do đó việc đặt cọc này đã vi phạm điểm b khoản 1 Điều 122 Bộ luật dân 

sự năm 2005 nên vô hiệu. 

Xét lỗi của các bên: Hợp đồng đặt cọc Dự án G 03 ký ngày 06/10/2016 

giữa các bên chỉ dừng ở giai đoạn đặt cọc, phía người mua là bà Si R đã giao 

số tiền cọc 50.000.000 đồng cho Công ty Đ Tính từ thời điểm hai bên giao dịch 

cho đến nay, Dự án G 03 tại ấp L, xã L, huyện C, tỉnh Long An do Công ty 

Đlàm chủ đầu tư không tồn tại. Còn về phía bà Si R, khi ký kết hợp đồng ngày 

06/10/2016 cũng không tìm hiểu tình trạng pháp lý của phần đất mà mình nhận 

chuyển nhượng.  

Căn cứ Điều 137 Bộ luật dân sự năm 2005 thì: 

“ 1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.  

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban

đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận…Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi 

thường.” 

Vì vậy, cần buộc Công ty Đcó trách nhiệm hoàn trả số tiền đặt cọc 

50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) cho bà Si R là phù hợp.  

Như đã nhận định như trên, do hai bên đều có lỗi dẫn đến giao dịch đặt 

cọc vô hiệu nên Công ty Đkhông phải bồi thường tiền đặt cọc 50.000.000 đồng 

(Năm mươi triệu đồng) cho bà Si R. 
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[3]. Về án phí: Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

tại Nghị quyết số 326/2012/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Toà án;  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; khoản 1, 4 Điều 91; Điều 147, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 122, Điều 137, khoản 1 Điều 358, khoản 1 

Điều 410 Bộ luật dân sự năm 2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Toà án;  

Tuyên xử: 

1. Tuyên bố Hợp đồng đặt cọc Dự án G 03 ký ngày 06/10/2016 giữa bà

Nguyễn Thị Si R và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ là 

vô hiệu. 

1.1 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Si R đối 

với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ 

Buộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đcó trách 

nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị Si R số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu 

đồng), trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.  

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc 

kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

1.2 Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Si R về việc yêu cầu 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đbồi thường tiền cọc với 

số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 

2. Về án phí: Bà Nguyễn Thị Si R phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là

2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng), nhưng được cấn trừ vào số 

tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) đã nộp theo biên lai thu 

tạm ứng án phí số: AA/2017/0000523 ngày 22/6/2017 của Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Si R đã nộp đủ án phí. 
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Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đphải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm là 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng). 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể

từ ngày tuyên án.  

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi Nhận: 

- TAND TP. HCM (1); 

- VKSND H.BC (2); 

- THADS H.BC (1); 

- Các đương sự (2); 

- Lưu VP, Hồ sơ (2) Nguyễn Thị Ngọc Châu 
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- Hội thẩm nhân dân: 

1- 
2- 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 379/2018/TLST-DS ngày 

03/7/2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất” giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Si R, sinh năm 1984;

Địa chỉ: 681/9G Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ

Địa chỉ trụ sở chính: D20/11C Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Ninh- Giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quốc Toản, sinh năm: 1981;  

Địa chỉ: 86C Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh (Giấy ủy quyền ngày 28/7/2017). 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; khoản 1, 4 Điều 91; Điều 147, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 122, Điều 137, khoản 1 Điều 358, khoản 1 

Điều 410 Bộ luật dân sự năm 2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Toà án;  

Tuyên xử: 

1. Tuyên bố Hợp đồng đặt cọc Dự án G 03 ký ngày 06/10/2016 giữa bà

TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       HUYỆN BÌNH CHÁNH    

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _______________________ 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi     giờ     phút ngày 27/12/2018 

Tại Phòng nghị án Toà án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu. 
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Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc 

kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

1.2 Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Si R về việc yêu cầu 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đbồi thường tiền cọc với 

số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 

2. Về án phí: Bà Nguyễn Thị Si R phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là

2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng), nhưng được cấn trừ vào số 

tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) đã nộp theo biên lai thu 

tạm ứng án phí số: AA/2017/0000523 ngày 22/6/2017 của Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Si R đã nộp đủ án phí. 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đphải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm là 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng). 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể

từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi 

tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.   

Nghị án kết thúc lúc    giờ   phút cùng ngày. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây.     

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Si R và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đlà 

vô hiệu. 

1.1 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Si R đối 

với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đ 

Buộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Đcó trách 

nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị Si R số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu 

đồng), trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.  

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

Các Thẩm phán:  

1. Ông Nguyễn Minh Quang

2. Bà Phan Thị Tú Oanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hương – Thư ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Duy Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh, tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

596/2018/TLPT-DS ngày 27 tháng 11 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp 

đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 508/2018/DS-ST ngày 17 tháng 10 năm 

2018 của Tòa án nhân dân Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 6215/2018/QĐ-PT ngày 

18 tháng 12 năm 2018, Quyết định hoãn phiên tòa số 189/2019/QĐ-PT ngày 

08/01/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị P, sinh năm 1963.

Địa chỉ: 570/7 Lê Hồng Phong, phường 10, Quận A, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Địa ốc K

Địa chỉ: Số 246 đường L, Phường E, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Nguyễn Công C,  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 98/2019/DS-PT 
Ngày:  25-01-2019 
V/v tranh chấp hợp đồng đặt cọc 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn (Theo Giấy ủy quyền ngày 

20/4/2018): 

1.Bà Nguyễn Hồng Cẩm T (có mặt). 

Địa chỉ: Số 89/25 Đường X, Phường E, quận U, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2.Bà Nguyễn Thị T (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 5 Trần Thị Nghỉ, Phường Y, quận U, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần đầu tư V.

Địa chỉ: 429 Tô Hiến Thành, Phường E, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan (Theo Giấy ủy quyền ngày 20/4/2018): 

1. Bà Nguyễn Hồng Cẩm T (có mặt)

Địa chỉ: Số 89/25 Đường X, Phường E, quận U, Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

2.Bà Nguyễn Thị T (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 5 đường R, Phường Y, quận U, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người kháng cáo: Công ty Cổ phần Địa ốc K – Bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai của nguyên đơn trong quá trình 
tham gia tố tụng như sau : 

Ngày 18/2/2017, bà Trần Thị P có ký hợp đồng đặt cọc mua hai nền đất 
ô số 4, ô số 5 lô D5 thuộc dự án khu dân cư I, huyện O, tỉnh Đồng Nai với 
Công ty Cổ phần Địa ốc K (gọi tắt là công ty K). Cùng ngày, bà P đặt cọc 
cho Công ty K 02 nhẫn vàng 4 chỉ, 01 nhẫn vàng trắng và 93.000.000 (chín 
mươi ba triệu) đồng. Theo hợp đồng thì trong vòng 07 ngày kể từ ngày kí 
hợp đồng đặt cọc hoặc kể từ ngày nộp tiền đặt cọc hai bên phải tiến hành ký 
hợp đồng mua bán. Tuy nhiên đến nay Công ty K vẫn chưa tiến hành ký hợp 
đồng mua bán như thỏa thuận. Qua tìm hiểu bà biết dự án khu dân cư I, 
huyện O, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa được triển khai trên thực tế và chưa đủ 
điều kiện để tham gia giao dịch chuyển nhượng theo quy định pháp luật nên 
bà P yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đặt cọc ngày 18/2/2017 giữa bà với 
Công ty K vô hiệu, buộc Công ty K trả lại cho bà số tiền đặt cọc là 
93.000.000 đồng, không yêu cầu Công ty K hoàn trả 02 nhẫn vàng 4 chỉ, 01 
nhẫn vàng trắng. 

Tại bản tự khai và lời khai của người đại diện hợp pháp của bị đơn - Công 

ty Cổ phần Địa ốc K trong quá trình tiến hành tố tụng như sau: 
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Công ty Cổ phần Địa ốc K thừa nhận có ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền 

đặt cọc là 02 nhẫn vàng 4 chỉ, 01 nhẫn vàng trắng và 93.000.000 (chín mươi 

ba triệu) đồng của bà Trần Thị P vào ngày 18/2/2017. Trước khi kí hợp đồng 

đặt cọc, Công ty đã giới thiệu cho bà P đầy đủ thông tin về dự án, giá cả, chở 

đi tham quan vị trí lô đất và giải thích rõ ràng đầy đủ thông tin về hồ sơ pháp 

lý của dự án. Ngày 21/2/2017, bà P đến Công ty thông báo không đồng ý 

tiếp tục ký hợp đồng mua bán 02 lô đất trên, gây khó khăn cho Công ty. 

Việc nguyên đơn cho rằng dự án khu dân cư I không có trên thực tế, 
không đủ hồ sơ pháp lý để thực hiện các giao dịch dân sự là không đúng. Dự 
án này do công ty Cổ phần S (gọi tắt là Công ty S) là chủ đầu tư được Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất để xây dựng khu dân cư theo quy hoạch. Công ty Cổ phần đầu tư V (gọi 
tắt là Công ty V) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các nền đất có tại dự 
án từ Công ty S theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 
0109/2016/HĐMB/LTL ngày 30/9/2016. Ngày 10/2/2017 Công ty V ký hợp 
đồng môi giới bất động sản thuộc dự án khu dân cư I, huyện O, tỉnh Đồng 
Nai với Công ty K. Công ty K với chức năng chính là môi giới, tư vấn bất 
động sản, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, thay mặt Công ty V ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền cọc. Do đó, 
việc Công ty K giao kết hợp đồng với đặt cọc với bà Trần Thị P là đúng quy 
định pháp luật. Vì vậy, đối với yêu cầu khởi kiện của bà P, Công ty K không 
đồng ý trả lại số tiền cọc. 

Tại bản tự khai và lời khai của người đại diện hợp pháp của người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Công ty CPĐT V trong quá trình tiến hành tố 
tụng như sau: 

Công ty V kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ đầu 

tư dự án là Công ty S ngày 30/9/2016 và thực hiện thanh toán theo từng đợt 

quy định trong hợp đồng, đã được Công ty S bàn giao một số nền đất trong 

đó có 02 nền mà bà P đặt mua. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 40 Luật kinh 

doanh bất động sản thì Công ty V đã có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm 

nhận bàn giao đất từ Công ty S. Ngoài ra, tại điểm c Khoản 5.2 Điều 5 của 

Hợp đồng chuyển nhượng ngày 30/9/2016 chủ đầu tư cho phép Công ty V 

được bố trí văn phòng giao dịch dự án. Điều này chứng tỏ chủ đầu tư không 

cấm, không hạn chế Công ty V thực hiện việc kinh doanh của mình. Như 

vậy, Công ty V có đầy đủ thẩm quyền trong việc ký hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho bà P. 

Tuy nhiên trong quá trình chuyển văn phòng công ty đã làm thất lạc các 

biên bản giao nền đất từ chủ đầu tư nên không thể cung cấp cho tòa án. Tại 

phiên tòa, Công ty V đề nghị Hội đồng xét xử đưa Công ty S vào tham gia tố 
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tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề làm rõ những tình 

tiết khách quan trong vụ án. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 508/2018/DS-ST ngày 17 tháng 10 năm 

2018 của Tòa án nhân dân Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

1.Tuyên bố giao dịch về đặt cọc giữa Công ty Cổ phần Địa ốc K và bà

Trần Thị P được ký kết ngày 18/2/2017 là vô hiệu. 

2.Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị P về việc yêu cầu Công ty Cổ

phần Địa ốc K trả lại tiền đặt cọc. 

Buộc Công ty Cổ phần Địa ốc K trả lại cho bà Trần Thị P số tiền 

93.000.000 (chín mươi ba triệu) đồng sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà P không yêu cầu Công ty K hoàn trả 02 nhẫn 

vàng 4 chỉ, 01 nhẫn vàng trắng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án, án phí và 

quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định pháp luật. 

Ngày 29/10/2018, Tòa án nhân dân Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

nhận được đơn kháng cáo của bị đơn – Công ty Cổ phần Địa ốc K, kháng 

cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, không đồng ý trả lại tiền đặt cọc cho 

nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, bị đơn 

không rút đơn kháng cáo. Hai bên đương sự không tự thỏa thuận với nhau về 

việc giải quyết vụ án. 

-Bị đơn trình bày kháng cáo yêu cầu hủy án dân sự sơ thẩm vì cho rằng 

cấp sơ thẩm không đưa Công ty S vào tham gia tố tụng với tư cách là người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; không tiến  hành thẩm định  tại chỗ là vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; việc Công ty ghi thiếu lô DL5 thành lô 

D5 là do nhầm lẫn chứ không có hành vi lừa dối như án sơ thẩm đã nhận 

định. 

 - Nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của bị đơn, đề nghị 

Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 

Tại phần tranh luận: 

-Người đại diện hợp pháp của bị đơn yêu cầu hủy án sơ thẩm các lý do 

như đã trình bày tại yêu cầu kháng cáo nêu trên.  

- Nguyên đơn đề nghị giữ nguyên bản án sơ  thẩm. 

Ý kiến của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp 

phúc thẩm như sau:  
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Về tố tụng: Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử và đương sự 

đã chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung vụ án: Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 
phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 
nhận định: 

[1].Căn cứ lời khai của các bên đương sự phù hợp với “Hợp đồng môi 
giới bất động sản” số 01/2017/HĐMGBĐS/VHS-KP ngày 18/2/2017 xác 
định Công ty Cổ phần Địa ốc K là đơn vị thực hiện môi giới bất động sản, 
tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho chủ đầu 
tư dự án là Công ty Cổ phần đầu tư V. 

[2]. Ngày 18/02/2017, Công ty Cổ phần Địa ốc K ký hợp đồng đặt cọc 

với bà Trần Thị P, nội dung: Bà P đặt cọc 02 nhẫn vàng 4 chỉ, 01 nhẫn vàng 

trắng và 93.000.000 (chín mươi ba triệu) đồng cho Công ty Cổ phần Địa ốc 

K để mua 02 nền đất ô số 4, 5 lô D5 thuộc dự án khu dân cư I, huyện O, tỉnh 

Đồng Nai. 

[3].Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất  số vào sổ GCN: CT 13707 và 13708  ngày 27/8/2012 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần S, cập nhật 

sang tên Công ty CPĐT V ngày 19/8/2017. Như vậy, tại thời điểm ký hợp 

đồng môi giới và hợp đồng đặt cọc, Công ty V chưa có đủ điều kiện để thực 

hiện việc chuyển nhượng, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 37 và Khoản 2 

Điều 9 của Luật kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, khi nhận đặt cọc thì 

bị đơn phải có nghĩa vụ cung cấp cho nguyên đơn biết đầy đủ, chính xác 

những thông tin về đối tượng của hợp đồng sẽ ký kết cụ thể như thế nào, chủ 

đầu tư dự án là ai nhưng mục thông tin sản phẩm của hợp đồng đặt cọc có 

tên, địa điểm dự án và giá trị chuyển nhượng, không ghi rõ diện tích lô đất, 

mã sản phẩm cũng không giống nhau như trong phụ lục 04 của Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 0109/2016/HĐMB/LTL mà Công ty V 

xuất trình tại tòa. Bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng 

không cung cấp được chứng cứ chứng minh 02 nền đất trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào sổ GCN: CT 13707 

và CT13708 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp chính là 02 

nền đất ô số 4, 5 thuộc lô D5 dự án khu dân sư I mà bà P đã đặt cọc mua. 

Điều này đã làm cho nguyên đơn hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối 

tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đặt cọc.  
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[4].Do đó, việc bà Trần Thị P và Công ty Cổ phần Địa ốc K giao kết 

hợp đồng đặt cọc ngày 18 tháng 02 năm 2017 là chưa đảm bảo điều kiện có 

hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự, nên 

giao dịch trên bị vô hiệu theo quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự năm 

2015. Căn cứ Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2015, giải quyết buộc các bên 

hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.Về lỗi làm cho giao dịch vô hiệu: Các 

bên đương sự không ai có yêu cầu xét lỗi nên Tòa không xét.  

[5].Như vậy, cấp sơ thẩm đã xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, buộc bị đơn - Công ty K hoàn trả lại tiền đặt cọc 93.000.000 đồng ngay 

sau khi án có hiệu lực pháp luật; ghi nhận sự tự nguyện của bà P không yêu cầu 

công ty K hoàn trả 02 nhẫn vàng, 01 nhẫn vàng trắng là đúng pháp luật. 

[6].Tại đơn phiên tòa phúc thẩm người đại diện hợp pháp của bị đơn đề 

nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm vì cho rằng cấp sơ thẩm không đưa Công 

ty  S vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

không tiến  hành thẩm định tại chỗ là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Xét 

thấy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả lại tiền đặt cọc. Công ty S là chủ 

đầu tư dự án dân cư I được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng 

nhận  quyền sử dụng đất nhưng Công ty S đã chuyển nhượng cho Công ty V 

quyền sử dụng một số nền đất tại dự án theo hợp đồng chuyển nhượng năm 

2016 nên Công ty S không còn quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này; 

việc thẩm định tại chỗ là không cần thiết. Do đó, yêu cầu hủy án của phía bị 

đơn là không có cơ sở chấp nhận. 

[7].Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bị đơn, xử y án sơ thẩm là hoàn toàn có căn cứ  chấp nhận.         

[8].Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được 

chấp nhận  nên bị đơn phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Bởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 148; Khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015; Điều 328, Điều 117, Điều 122; Điều 131 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

1.Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn. 

2.Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 508/2018/DSST ngày 

17/10/2018 của Tòa án nhân dân Quận A: 
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2.1.Tuyên bố giao dịch về đặt cọc giữa Công ty Cổ phần Địa ốc K và bà 

Trần Thị P được ký kết ngày 18/2/2017 là vô hiệu.  

2.2.Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị P về việc yêu cầu Công ty Cổ 

phần Địa ốc K trả lại tiền đặt cọc. 

Buộc Công ty Cổ phần Địa ốc K trả lại cho bà Trần Thị P số tiền 

93.000.000 (chín mươi ba triệu) đồng sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà P không yêu cầu công ty K hoàn trả 02 nhẫn 

vàng 4 chỉ, 01 nhẫn vàng trắng. 

3.Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn Công ty Cổ phần Địa ốc K phải

chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Về yêu cầu tuyên bố hợp đồng đặt cọc vô hiệu: 300.000 (ba trăm nghìn) 

đồng. 

Về yêu cầu hoàn trả số tiền cọc 4.650.000 (bốn triệu sáu trăm năm 

mươi nghìn) đồng. 

Hoàn tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn số tiền 300.000 (ba trăm nghìn) 

đồng  theo biên lai thu số 0016505 ngày 17/10/2018 vá 2.750.000 (hai triệu bảy 

trăm năm mươi nghìn) đồng theo biên lai thu số 0001223 ngày 12/4/2017 của 

Chi cục thi hành án dân sự Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Về án phí dân sự phúc thẩm: Công ty Cổ phần địa ốc K phải chịu án phí

dân sự phúc thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng, được cấn trừ vào tiền tạm 

ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0016559 ngày 06/11/2018 của Chi cục thi 

hành án dân sự Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cấn trừ Công ty Cổ 

phần Địa ốc K đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

5. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành, nếu

bên phải thi hành chưa thi hành khoản tiền trên, thì hàng tháng bên phải thi 

hành còn phải chịu khoản tiền lãi theo lãi suất được quy định tại Khoản 2 Điều 

468 Bộ luật dân sự năm 2015, tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

6.Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 
- TAND Tối cao;  
- TAND Cấp cao tại TPHCM; 
- VKSND Cấp cao tại TPHCM; 
- VKSND TPHCM;    
- TAND Quận A;                
- Chi cục THADS Quận A; 
- Các đương sự; 
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  Nguyễn Thị Ngọc Hoa
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
   --------------------- 
Bản án số: 17/2019/DS-PT 

Ngày 23 tháng 4 năm  2019 

V/v  “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc, phạt cọc” 

NHÂN DANH 
NƯ ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:   Ông Trương Chí Trung 

Các Thẩm phán :  Bà Thái Thị Phi Yến 

        Bà Trần Thị Bé 

-Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hưng-Cán bộ TAND TP Đà Nẵng. 

-Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng : Bà Lê Thị Mỹ-               

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử                 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 13/2019/TLPT-DS ngày 04 tháng 3 năm 2019                

về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc, phạt cọc” , do Bản án dân sự sơ thẩm số:                  

04/2019/DS-ST ngày 23/01/2019 của Tòa án nhân dân quận C, thành phố Đà Nẵng              

bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2019/QĐ-PT ngày 03 tháng 4 năm                

2019 giữa: 

-Nguyên đơn: Ông Phan Ngọc M, sinh năm: 1984. 

Địa chỉ: Thôn S, xã P, huyện X, tỉnh N. 

Người đại diện theo ủy quyền (giấy ủy quyền ngày 28/02/2019): 

Ông Trần Phước K, sinh năm 1983. 
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Địa chỉ liên hệ: X3 đường T, thành phố Đà Nẵng (có mặt). 

-Bị đơn: Công ty N. 

Trụ sở: Số X, đường T, quận  C, thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện theo pháp luật:   Bà Phạm Xuân T-Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền (giấy ủy quyền ngày 28/3/2019): 

Bà Đặng Hà P-Nhân viên chăm sóc khách hàng (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: 

Luật sư Đinh Thị Kim A-Công ty luật A (có mặt). 

-Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Công Ty G. 

Địa chỉ: X44 đường K, thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện theo pháp luật:  

Ông Trần Minh H-Giám đốc (ông H có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

Người kháng cáo:  Ông Phan Ngọc M. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

-Đại diện cho ông Phan Ngọc M trình bày: 

Vào ngày 08/12/2016, ông Phan Ngọc M thỏa thuận mua 01 căn hộ và đất tại                

dự án số: X2 đường K, thành phố Đà Nẵng với Công ty N với số tiền                 

6.553.512.708đ. 

Thực hiện theo Hợp đồng đặt cọc số: PG.C-18/2016/HĐC/NVDN79-PNM và          

Phụ lục hợp đồng số: 02 ngày 08/12/2016, ông M đã 08 lần giao tiền cọc cho Công ty                   

N với tổng số tiền đặt cọc là 4.432.107.624đ. Mặc dù ông M đã hoàn thành đúng                 

nghĩa vụ nhưng Công ty N không thực hiện các thỏa thuận. 

Nay, ông M yêu cầu Công ty N trả lại cho ông M số tiền nhận cọc là                  

4.432.107.624đ và phạt cọc theo quy định của pháp luật là 4.432.107.624đ. Tổng số              

tiền ông M yêu cầu Công ty N phải trả là 8.864.215.248đ. 

-Đại diện cho Công ty N trình bày: 
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Công ty N không đồng ý toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn vì công ty không vi                  

phạm nghĩa vụ tại hợp đồng đặt cọc và Phụ lục số: 02 đã ký kết trong khi ông M                    

đang vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo tiến độ và không thiện chí tiếp tục thực hiện                  

hợp đồng, thể hiện ý chí đơn phương chấm dứt hợp đồng đặt cọc đã ký kết. 

Khi ký kết hợp đồng đặt cọc thì nguyên đơn đã hiểu rõ Công ty N là công ty                   

nhận bao tiêu sản phẩm bất động sản của dự án PG Compound do Công ty G là chủ                   

đầu tư (Điều 1 của Hợp đồng đặt cọc). Đồng thời, tại Điều 3 của Hợp đồng đặt cọc                   

cũng nêu rõ: “Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bên A gửi thông báo cho                  

bên B ký kết hợp đồng về việc mua bán bất động sản và bên B đã đặt cọc cho bên A                      

theo đúng quy định tại Điều 2 của hợp đồng này, bên B sẽ ký kết hợp đồng hoặc văn                    

bản hoặc thỏa thuận về việc mua bán bất động sản.. ”. Điều 2.4 của Hợp đồng đặt cọc                  

được hai bên ký Phụ lục số: 02 có nêu rõ về tiến độ các đợt thanh toán, số tiền của                     

từng đợt cũng nêu rõ “Đợt 9 thanh toán là trong vòng 5 ngày, kể từ ngày thông báo                   

bàn giao bất động sản cho bên B (dự kiến ngày 15/12/2017). Những căn cứ trên đều                 

cho thấy: nguyên đơn biết rõ tình trạng và thực trạng dự án, biết rõ Công ty N chỉ là                    

công ty nhận bao tiêu sản phẩm mà không phải là chủ đầu tư dự án và biết rõ việc ký                     

kết hợp đồng mua bán bất động sản chỉ thực hiện sau khi Công ty N thông báo, hiểu                   

rõ ngày 15/12/2017 chỉ là ngày dự kiến”. Việc ông M phủ nhận hết các cam kết, nội                  

dung đã ký và cho rằng Công ty N vi phạm hợp đồng đặt cọc là không đúng, không                   

có căn cứ. Tại thời điểm ký kết hợp đồng đặt cọc, ông M biết rõ dự án đang trong                    

tình trạng chưa đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán, bất động sản chưa được cấp                  

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở và cũng chấp nhận việc ký kết hợp                   

đồng mua bán bất động sản sẽ theo thông báo của Công ty N. Vì thế, ông M không                   

có cơ sở để phủ nhận các cam kết đã ký. Công ty N không vi phạm hợp đồng đặt cọc                     

như ông M nêu tại đơn khởi kiện. 

Công ty N luôn thể hiện thiện chí thực hiện hợp đồng đặt cọc đến cùng mặc dù                  

ông M nhiều lần thể hiện ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cụ thể: ông M chỉ                   

thanh toán đến đợt 6 trong khi thời điểm hiện tại ông M phải thanh toán đủ đến đợt 8                    

theo tiến độ đã thỏa thuận. Tuy nhiên, Công ty N không đơn phương chấm dứt hay                 
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hủy bỏ hợp đồng đặt cọc đã ký, không yêu cầu phạt mà vẫn hợp tác, thiện chí thực                   

hiện hợp đồng giữa hai bên. Công ty N nhiều lần làm việc với ông M (thể hiện qua                   

các biên bản làm việc) thể hiện sự hợp tác, công khai, minh bạch trong việc thực hiện                  

các nghĩa vụ của hợp đồng nhưng ông M lại không thiện chí, chủ động vi phạm nghĩa                  

vụ thanh toán tiền đặt cọc đã cam kết. ông M đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nêu tại                    

khoản 2.4 Hợp đồng đặt cọc đã được sửa đổi tại Phụ lục số 02; vi phạm điểm b khoản                    

4.2 Hợp đồng đặt cọc, khoản 5.3 và 5.4 Điều 5 về “Vi phạm hợp đồng” tại Hợp đồng                   

đặt cọc. Theo đó, ông M có nghĩa vụ phải thanh toán cho Công ty N khoản tiền phạt                   

0,02% /năm tính từ ngày chậm thanh toán cho đến ngày thực tế thanh toán. Cụ thể số                  

tiền phạt tạm tính mà ông M phải thanh toán cho Công ty N đến thời điểm này là:                   

1.466.053.813đ (tiền chậm thanh toán một phần đợt 6, toàn bộ đợt 7 và đợt 8) x                 

0,02%/năm x 425 ngày (kể từ ngày phải thanh toán đợt cuối cùng là đợt 8 đến nay) =                   

124.614.574đ. Ngoài ra, Công ty N có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo               

điểm b, khoản 5.3 Điều 5 Hợp đồng đặt cọc. Đồng thời, Công ty N chỉ phải hoàn trả                   

lại ông M số tiền đã đặt cọc sau khi trừ đi 50% tiền đặt cọc và 2% giá bán bất động                      

sản. Tuy nhiên thực tế, Công ty N rất thiện chí thực hiện hợp đồng với ông M và                   

chưa thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này cũng như chưa yêu cầu                

ông M thanh toán bất kỳ khoản tiền phạt chậm thanh toán nào. Điều này cho thấy                 

thiện chí thực hiện hợp đồng của Công ty N. Công ty N không hề vi phạm nghĩa vụ                   

hay đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Mặc dù chỉ là đơn vị nhận bao tiêu sản phẩm nhưng Công ty N đã nhiều lần                  

công khai, trực tiếp làm việc với ông M về tiến độ dự án. Đồng thời, hiện tại chủ đầu                    

tư đã hoàn thành xong công tác xây dựng và sẽ bàn giao bất động sản cho ông M                   

theo đúng các thỏa thuận tại hợp đồng đặt cọc. Vì thế, cho đến thời điểm này, Công                  

ty N khẳng định Công ty N luôn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình nêu tại Hợp đồng                   

đặt cọc (Điều 4) và sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc đã ký kết với ông M trên                     

cơ sở ông M thực hiện tiếp nghĩa vụ thanh toán theo tiến độ nêu tại hợp đồng và hợp                    

tác với Công ty N trong việc thực hiện các cam kết khác. 
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Vì những lý do trên, công ty cho rằng yêu cầu hoàn trả tiền và phạt cọc của                  

ông M đưa ra là không có căn cứ pháp lý, không có cơ sở. Công ty N chỉ đồng ý trả                      

lại tiền đặt cọc và không đồng ý trả tiền phạt cọc như ông M yêu cầu. 

-Công Ty G trình bày: 

Công ty có ký hợp đồng bao tiêu với Công ty N ngày 28/9/2016. Chúng tôi                

không liên quan gì đến việc mua bán giữa ông Phan Ngọc M và Công ty N vì Công                   

ty N chưa chuyển khoản tiền nào theo hợp đồng bao tiêu giữa hai bên đã ký. 

Hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên chúng tôi không thế               

chấp cho bất kỳ ai cả và chưa tách thửa ra từng thửa nhỏ. Các căn hộ nói trên chúng                    

tôi đang xây dựng và đã hoàn thành đến 95%. Chúng tôi đề nghị Tòa án căn cứ pháp                   

luật mà giải quyết. 

 Với nội dung như trên, án sơ thẩm đã xử và quyết định: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phan Ngọc M đối với Công               

ty N. Buộc Công ty N trả cho ông  Phan Ngọc M số tiền là 4.432.107.624đ. 

2. Bác yêu cầu phạt cọc của ông Phan Ngọc M số tiền 4.432.107.624đ.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các                  

bên theo quy định pháp luật. 

Ngày 30/01/2019, Ông Phan Ngọc M kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm buộc              

Công ty N phải trả cho ông 4.432.107.624đ phạt cọc. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa                   

và kết quả tranh luận tại phiên tòa; Sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành                  

phố Đà Nẵng phát biểu; Sau khi thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số:               

0401785806 thì Công ty N được thành lập ngày 25/8/2016 do bà Phạm Xuân T làm                

Tổng Giám Đốc. Theo quy định tại Điều 4 của Điều lệ Công ty N thì Công ty N có                    

chức năng kinh doanh bất động sản. 
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[2] Căn cứ Hợp đồng bao tiêu ngày 28/9/2016 ký kết giữa Công ty N và Công                 

ty G thì Công ty G là “chủ đầu tư Dự án Khu căn hộ phức hợp tại X6 đường K, thành                      

phố Đà Nẵng” và Công ty N là “bên bao tiêu, có chức năng, năng lực kinh doanh                  

bất động sản, đồng ý nhận bao tiêu sản phẩm bất động sản của dự án”. Căn cứ Điều                   

4 Hợp đồng bao tiêu ngày 28/9/2016 thì Công ty N “được quyền khai thác, sử dụng                 

và kinh doanh sản phẩm bao tiêu” và “có nghĩa vụ thanh toán giá trị bao tiêu cho                  

chủ đầu tư” , tức cho Công ty G. 

[3] Trên cơ sở đó, ngày 08/12/2016 giữa Công ty N và ông Phan Ngọc M ký                 

Hợp đồng đặt cọc số: PG.C-18/2016/HDDC/NVDN79-PNM và Phục lục số: 01 với            

nội dung: Công ty N chuyển nhượng cho ông M căn hộ C18 tại X6 đường K, thành                  

phố Đà Nẵng do Công ty G làm chủ dự án với giá trị căn hộ là: 6.756.198.668đ. Ông                   

M phải đặt cọc số tiền bằng 30% giá bán của căn hộ và có trách nhiệm thanh toán                   

theo phân kỳ cho Công ty N. Cùng ngày 08/12/2016 ông M và Công ty N ký Phụ lục                   

số: 02, điều chỉnh nội dung Phụ lục số: 01 và Hợp đồng đặt cọc số:                

PG.C-18/2016/HDDC/NVDN79-PNM, cụ thể: 

Điều chỉnh Mục 8 của Phụ lục số: 01 về giá bán bất động sản từ                

6.756.198.668đ xuống: 6.553.512.708đ. 

Điều chỉnh Điều 2.4 Hợp đồng đặt cọc: Số tiền đặt cọc là toàn bộ số tiền ông                  

M đã thực thanh toán cho Công ty N trước khi ký hợp đồng mua bán và thanh toán                   

theo phân kỳ như sau: 

-Đợt 1: Ngay khi ký hợp đồng đặt cọc (tức ngày 08/12/2016), ông M phải               

thanh toán: 1.310.702.540đ, tương đương 20% giá trị bất động sản. 

-Đợt 2: Ngày 15/02/2017 ông M phải thanh toán: 655.351.271đ; tương đương            

10% giá trị bất động sản. 

-Đợt 3: Ngày 15/4/2017 ông M phải thanh toán: 655.351.271đ; tương đương            

10% giá trị bất động sản. 

-Đợt 4: Ngày 15/12/2016 ông M phải thanh toán: 655.351.271đ; tương đương            

10% giá trị bất động sản. 
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-Đợt 5: Ngày 15/6/2017 ông M phải thanh toán: 655.351.271đ; tương đương            

10% giá trị bất động sản. 

-Đợt 6: Ngày 15/7/2017 ông M phải thanh toán: 655.351.271đ; tương đương            

10% giá trị bất động sản. 

-Đợt 7: Ngày 15/9/2017 ông M phải thanh toán: 655.351.271đ; tương đương            

10% giá trị bất động sản. 

-Đợt 8: Ngày 15/11/2017 ông M phải thanh toán: 655.351.271đ; tương đương            

10% giá trị bất động sản. 

-Đợt 9 trong vòng 5 ngày, kể từ ngày 15/12/2017 ông M thanh toán:              

589.816.144đ và tiền thuế: 3.910.175đ. Ngày 15/12/2017 là ngày dự kiến Công ty N              

Đà Nẵng thông báo bàn giao căn hộ cho ông M. 

-Đợt cuối cùng, trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận, ông M                

phải thanh toán số tiền còn lại: 61.624.952đ.  

[4] Do đó, khi xem xét quá trình thực hiện việc chuyển nhượng căn hộ đã ký                 

giữa ông M và Công ty N sẽ không tách rời Phụ lục số: 02 với Hợp đồng đặt cọc số:                     

PG.C-18/2016/HDDC/NVDN79-PNM ngày 08/12/2016 vì Phụ lục số: 02 đã điều          

chỉnh về giá mua bán; điều chỉnh về thanh toán phân kỳ và điều chỉnh về số tiền đặt                   

cọc. 

[5] Căn cứ vào hợp đồng đặt cọc và Phụ lục số: 02 thì việc mua bán căn hộ                   

giữa ông M và Công ty N được thực hiện theo từng giai đoạn mà ở giai đoạn này,                   

nghĩa vụ của ông M chính là quyền lợi của Công ty N và ngược lại, ở giai đoạn khác,                    

nghĩa vụ của Công ty N là quyền lợi của ông M. Việc xem xét các bên thực hiện                   

nghĩa vụ của mình ở mỗi giai đoạn chính là căn cứ để xác định lỗi của mỗi bên dẫn                    

đến không thực hiện hợp đồng. 

[6] Thực tế, sau khi ký hợp đồng đặt cọc và Phụ lục số: 02, ông M đã thực hiện                    

việc thanh toán phân kỳ cho Công ty N đến ngày 30/6/2017 với tổng số tiền                

4.432.107.624đ. Theo Phụ lục số: 02 thì ông M phải có nghĩa vụ thanh toán cho                

Công ty N đến đợt thứ 8 vào ngày 15/11/2017 với tổng số tiền: 5.897.909.437đ.               
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Trong đó, thanh toán đợt 1 vào ngày ký hợp đồng: 1.310.702.540đ. Đợt 2, từ ngày                

15/02/2017 đến đợt 8 vào ngày 15/11/2017, mỗi đợt, ông M thanh toán:             

655.315.271đ. Mặc dù ngày 15/12/2017 là ngày dự kiến nhưng đã ràng buộc trách              

nhiệm của Công ty N là sau khi ông M nộp đợt thứ 8 và nộp đủ số tiền                   

5.897.909.437đ vào ngày 15/11/2017 thì ngày 15/12/2017 Công ty N phải có nghĩa             

vụ thông báo và bàn giao căn hộ cho ông M. Ông M được quyền thông báo và nhận                   

bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, ở giai đoạn thực hiện nghĩa vụ của mình, ông M đã tự ý                    

chấm dứt việc thanh toán tiền theo phân kỳ và sau đó ông M liên tục đến Công ty N                    

yêu cầu rút lại tiền nhưng không có lý do. Đến ngày 25/6//2018 ông M yêu cầu Công                  

ty N trả tiền là để ông M thanh toán tiền cho căn hộ A19.  

[7] Đại diện cho ông M cho rằng: Ông M đã nộp 4.432.107.624đ là đã hoàn                

thành việc đăt cọc nhưng Công ty N không thực hiện các thủ tục ký hợp đồng mua                  

bán và bàn giao căn hộ nên vi phạm hợp đồng, là không đúng, vì: Thứ nhất, theo Phụ                   

lục số: 01 thì tiền đặt cọc bằng 30% giá trị bất động sản nhưng đã được điều chỉnh                   

bằng Phụ lục số: 02, đó là tiền đặt cọc là toàn bộ số tiền ông M thanh toán cho Công                     

ty N đến trước khi ký hợp đồng mua bán và ông M phải thực hiện thanh toán theo                   

phân kỳ được quy định tại Phụ lục số: 02 do đó số tiền ông M phải nộp để đặt cọc là                      

5.897.909.437đ. Thứ hai, theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng đặt cọc thì sau 30                 

ngày, kể từ ngày Công ty N thông báo cho ông M về việc ký hợp đồng mua bán, hai                    

bên sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán chính thức với điều kiện là ông M đã nộp đặt                    

cọc theo đúng quy định tại Điều 2 của hợp đồng, được điều chỉnh theo điểm b) Mục                  

1.1 Điều 1 của Phụ lục số: 02, tức là ông M phải nộp đủ số tiền: 5.897.909.437đ.                  

Công ty N chỉ có nghĩa vụ bàn giao căn hộ, tiến hành ký hợp đồng mua bán chính                   

thức sau khi ông M nộp đúng và nộp đủ số tiền đặt cọc là: 5.897.909.437đ và phải                  

nộp đặt cọc đợt thứ 8 vào ngày 15/11/2017. 

[8] Rõ ràng, ở giai đoạn thực hiện nghĩa vụ của mình, ông M đã vi phạm thanh                  

toán tiền đặt cọc theo phân kỳ. Thậm chí ở mỗi phân kỳ ông M cũng không nộp đúng                   

thời hạn, không nộp đủ số tiền từng đợt theo quy định tại Phụ lục số: 02. Ông M yêu                    

cầu Công ty N hoàn trả số tiền là để ông mua căn hộ khác cũng tại dự án của Công ty                      
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G như đề nghị của ông M tại “biên bản làm việc ” ngày 25/6/2018 đó là yêu cầu                  

Công ty N “trả tiền trước ngày 30/6/2018 để đảm bảo việc thanh toán tiếp theo cho                 

căn PG.A19”. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện cho Công N cung cấp “Văn bản                

thỏa thuận ngày” 26/6/2017, thể hiện ông M có mua “nhà liền kề” số PG.A19 cũng                

tại X6 đường K, thành phố Đà Nẵng. Như vậy, việc ông M đơn phương chấm dứt                 

thanh toán phân kỳ theo Phụ lục số: 02, không thuộc lỗi của Công ty N. Ông M cho                   

rằng Công ty N vi phạm hợp đồng nhưng ông M không chứng minh được là Công ty                  

N vi phạm hợp đồng ở giai đoạn nào và vi phạm điều khoản nào của hợp đồng đặt                   

cọc hay Phụ lục số: 02. Trên thực tế, Công ty N chưa thực hiện quyền đơn phương                  

chấm dứt hợp đồng cũng như chưa yêu cầu ông M thanh toán bất kỳ khoản tiền phạt                  

chậm thanh toán nào. Việc hai bên xác định ngày 15/12/2017 là ngày dự kiến để                

Công ty N thông báo bàn giao căn hộ cho ông M là phù hợp với thực tế vì Công ty N                      

không phải là chủ dự án nên không chủ động trong việc kết thúc các giai đoạn xây                  

dựng căn hộ cũng như giấy tờ pháp lý liên quan. Bản thân ông M khi ký hợp đồng                   

đặt cọc cũng “đã tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý đất đai, pháp lý quy hoạch, thiết kế                    

và pháp lý bất động sản của dự án, đồng ý với tình trạng pháp lý hiện tại của dự án                     

và cam kết không tranh chấp, khiếu nại về sau” như đã nêu tại Điều 1 của hợp đồng                   

đặt cọc. 

[9] Ngày 30/6/2017 ông M chấm dứt thanh toán tiền đặt cọc mà lẽ ra ông M                  

phải thực hiện đến ngày 15/11/2027 cho đợt nộp thứ 8. Điều này thể hiện ông M đã                  

đơn phương chấm dứt Hợp đồng đặt cọc số: PG.C-18/2016/HDDC/NVDN79-PNM          

ngày 08/12/2016. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện cho Công ty N đề nghị ông M                 

tiếp tục thực hiện việc mua bán căn hộ theo đơn giá đã ký trước đây là                 

6.553.512.708đ và hiện nay căn hộ đã hoàn thành nhưng đại diện cho ông M không                

đồng ý.  

[10] Do ông M có lỗi trong việc thực hiện hợp đồng và do số tiền ông M đã                   

giao cọc trên 20% giá trị bất động sản nên theo quy định tại Điểm (b), mục 5.3, Điều                   

5 của hợp đồng đặt cọc thì Công ty N chỉ hoàn trả số tiền đã nhận cọc của ông M sau                      

khi trừ 50% tổng số tiền đặt cọc và 2% của giá trị bất động sản. Tuy nhiên Công ty                    
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N đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận cọc cho ông M là đảm bảo quyền lợi cho                     

ông M. 

[11] Cấp sơ thẩm chỉ chấp nhận yêu cầu của ông M về việc buộc Công ty N trả                   

tiền đã nhận cọc là có cơ sở. Tại cấp phúc thẩm không có căn cứ để buộc Công ty N                     

phải chịu phạt cọc do vi phạm hợp đồng. HĐXX không chấp nhận kháng cáo của ông                 

M; giữ nguyên các quyết định bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện Kiểm                  

sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Do không chấp nhận kháng cáo nên ông M phải                 

chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 và Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 328, Điều                  

385, Điều 403 và Điều 468 Bộ luật dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14              

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa                    

án. 

1/ Không chấp nhận kháng cáo của ông Phan Ngọc M; Giữ nguyên Bản án dân                

sự sơ thẩm số: 04/2019/DS-ST ngày 23/01/2019 của Tòa án nhân dân quận C, thành               

phố Đà Nẵng.   

1.1. Chấp nhận yêu cầu của ông Phan Ngọc M về việc “Đòi tiền đặt cọc” đối                 

với Công ty N. 

1.1.1. Buộc Công ty N hoàn cho ông Phan Ngọc M số tiền đã nhận cọc:                

4.432.107.624đ. 

1.1.2. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật ông Phan Ngọc M yêu cầu thi                  

hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng Công ty N còn                   

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất quy định                   

tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

1.2. Bác yêu cầu của ông Phan Ngọc M về việc “Phạt cọc” Công ty N, số tiền                  

4.432.107.624đ. 
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2/ Án phí dân sự sơ thẩm: 

2.1. Công ty N phải chịu: 112.432.108đ. 

2.2. Án phí do bác yêu cầu: Ông Phan Ngọc M phải chịu 112.432.108đ, được               

trừ vào 58.432.107đ tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm ông M đã nộp (biên lai thu số:                   

0003559 ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận C, thành                  

phố Đà Nẵng). Ông Phan Ngọc M phải nộp tiếp số tiền án phí là: 54.000.000đ. 

3/ Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Phan Ngọc M phải chịu 300.000đ được trừ                

vào 300.000đ tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp (biên lai số: 0006833 ngày 18                  

tháng 02 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận C, thành phố Đà Nẵng). 

4/ Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên và được thi hành                  

theo quy định tại Điều 02 luật thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự,                   

người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi                  

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các                   

Điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện                     

theo định tại điều 30 luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
-VKSND TP Đà Nẵng.       THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-TAND quận C.         (đã ký) 
-Chi cục THADS quận C.  Trương Chí Trung
-Các đương sự. 
-Lưu hồ sơ. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH ĐỒNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 167/2018/DS-PT 

Ngày: 24-10-2018 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc, hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kiện đòi 

bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hồng Luyến 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Thành Dương 

Bà Phan Thị Thu Hương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Bảo 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Phùng Đức Nam – Kiểm sát viên 

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường D – Trụ sở Tòa án nhân 

dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

116/2018/TLPT-DS ngày 20 tháng 9 năm 2018 về: “Tranh chấp hợp đồng 

đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kiện đòi bồi thường thiệt 

hại do vi phạm hợp đồng”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 39/2018/DS-ST ngày 08 tháng 6 năm 

2018 của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 209/2018/QĐ-PT 

ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai, giữa các 

đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hoàng Anh T, sinh năm: 1959. 

Địa chỉ thường trú: Phường A, thành phố B, tỉnh Thái Nguyên. 

Địa chỉ cư trú: Ấp C, xã D, huyện E, tỉnh Đồng Nai. 

- Bị đơn: 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư T (gọi tắt là Công ty T).

Địa chỉ trụ sở: Đường F, ấp G, xã H, huyện E, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH đầu tư T: Anh Nhâm 

Quốc V, sinh năm: 1983. 
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Địa chỉ cư trú: Đường I, quận J, Thành phố Hồ Chí Minh (được ủy 

quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 16 tháng 10 năm 2018) 

2. Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K (gọi tắt

là Công ty K). 

Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp L, đường M, phường N, thị xã O, tỉnh 

Bình Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 

và xây dựng địa ốc K: Ông Nguyễn Xuân L, sinh năm: 1976. 

Địa chỉ: Đường P, phường Q, thành phố X, tỉnh Bình Dương (được ủy 

quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 14 tháng 7 năm 2016). 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Hoàng Anh T. 

(ông T, ông V, ông L có mặt tại phiên tòa) 

   NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn ông Hoàng Anh 

T trình bày:  

- Đối với Công ty TNHH đầu tư T: 

Công ty TNHH đầu tư T là chủ đầu tư Khu A1-C1 (Đô thị Z). Ngày 02 

tháng 5 năm 2014, ông và Công ty T có ký Hợp đồng đặt cọc số 25-18/HĐĐC 

và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để mua lô đất số KL 25, ô số 

18, diện tích 110m
2
, tại Khu A1-C1 (Đô thị Z), huyện E, với giá chuyển 

nhượng 249.612.500đ (hai trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm mười hai ngàn 

năm trăm đồng).  

Theo điểm d mục 3.1, điểm g mục 3.2 Điều 3 Hợp đồng đặt cọc số 25-

18/HĐĐC ngày 02 tháng 5 năm 2014, sau khi ông thanh toán đủ 95% giá trị 

hợp đồng, Công ty có trách nhiệm bàn giao nền đất chậm nhất là 04 tháng, 

giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm nhất là 09 tháng, nếu giao chậm 

nền đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị phạt 0,05%/ngày tính trên 

tổng số tiền 249.612.500 đồng. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, ông đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng. 

Như vậy, Công ty T phải bàn giao nền đất cho ông vào ngày 06 tháng 9 năm 

2014, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm nhất vào ngày 06 tháng 

02 năm 2015. Tuy nhiên, ngày 06 tháng 10 năm 2015, Công ty mới giao nền 

đất cho ông. 

Như vậy, Công ty đã chậm bàn giao nền đất cho ông là 13 tháng, chậm 

giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 09 tháng (ngày 06 tháng 5 năm 

2014  đến  ngày 06 tháng 02 năm 2015). 

Qua các bản khai cũng như tại phiên tòa, ông thừa nhận do bà Tạ Thị H 

(vợ ông) yêu cầu phải đưa tên bà vào trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với thửa đất trên, nên ngày 07 tháng 7 năm 2015, ông và bà Tạ Thị H (vợ 
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ông) có ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất số KL 25, ô số 18, diện tích 110m
2
,

dự án Khu dân cư A1-C1 (Đô thị Z) với Công ty T và việc ký hợp đồng này là 

theo yêu cầu của bà Tạ Thị H là đúng. 

Tại phiên tòa, ông thừa nhận vào ngày 06 tháng 01 năm 2015, Công ty 

có mời ông đến nhận nền đất và ông có ký biên bản giao nền đất, nhưng ông 

không nhận nền đất vì tại thời điểm này ông được biết Công ty T chưa được 

Ủy ban tỉnh Đồng Nai cho phép bán đất nền thuộc dự án trên. 

Nay, ông yêu cầu Công ty TNHH đầu tư T phải có nghĩa vụ bồi thường 

thiệt hại theo điểm h mục 3.2 Điều 3 của Hợp đồng đặt cọc số 25-18/HĐĐC 

ngày 02 tháng 5 năm 2014 cụ thể: 

+ Chậm giao nền đất là 13 tháng = 395 ngày x 0,05%/ngày x 

237.131.875 đồng = 46.833.545 đồng, chậm giao giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất là 08 tháng = 245 ngày x 0,05%/ngày x 237.131.875 đồng = 

29.048.654 đồng. 

Tổng cộng ông yêu cầu Công ty TNHH đầu tư T có trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đặt cọc với số tiền 75.882.199đ (bảy mươi 

lăm triệu tám trăm tám hai ngàn một trăm chín chín đồng). 

- Đối với Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K: 

Ngày 26 tháng 4 năm 2014, Công ty K mở bán nền đất Khu Đô thị Z 

A1-C1 cho Công ty T là chủ đầu tư. Ông đã mua lô đất số KL 25, ô số 18, diện 

tích 110m
2
, với giá chuyển nhượng 280.500.000 đồng. Việc ký giấy biên nhận 

đặt cọc cũng như các giao dịch nộp tiền, nhận tiền từ Công ty K do ông ở xa 

nên đều do ông Hoàng Xuân L anh trai ông đại diện thực hiện thay cho ông. 

Sau khi nộp 5.000.000 đồng tiền cọc tại phiếu thu ngày 26 tháng 4 năm 2014, 

Công ty K có thông báo cho ông biết lô đất nền KL 25, ô 18, mà ông mua chỉ 

có giá bán chính thức là 249.612.500 đồng.  

Theo thỏa thuận của Công ty K, từ ngày 26 tháng 4 năm 2014 đến ngày 

06 tháng 5 năm 2014, khách hàng tham gia giao dịch một sản phẩm được nhận 

01 thẻ cào trúng thưởng và ông đã nhận được 01 thẻ cào trúng thưởng 05 chỉ 

vàng tương đương 17.750.000 đồng, ông L đã nhận thay ông khoản tiền 

thưởng này. Nay, Công ty K yêu cầu trừ số tiền ông được thưởng 17.750.000 

đồng vào giá trị của hợp đồng ông không đồng ý. 

Sau khi thống nhất giá chuyển nhượng giữa Công ty K và Công ty T, thì 

Công ty T chỉ thu 95% giá trị hợp đồng, cụ thể Công ty T thu số tiền là 

237.131.875 đồng (tức là 95% của  số tiền 249.612.500 đồng).  

Công ty K đã nhận tiền tại giấy biên nhận đăt cọc của ông là 

280.500.000 đồng, ông mua nền đất có giá là 237.131.875 đồng. Như vậy, 

Công ty K phải thanh toán trả lại cho ông số tiền là 43.368.128 đồng.  

43



4 

Công ty K đã hoàn trả lại ông số tiền là 25.618.000 đồng tại phiếu chi đề 

ngày 07 tháng 5 năm 2014. Do đó, Công ty K còn nợ lại ông số tiền 

17.750.128 đồng (43.368.128 đồng - 25.618.000 đồng). 

Nay, ông khởi kiên yêu cầu Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây 

dựng địa ốc K trả lại số tiền là 17.750.128 đồng và lãi phát sinh tính từ ngày 06 

tháng 5 năm 2014 (là ngày ông gửi đơn đến Công ty K yêu cầu trả tiền) đến 

ngày 05 tháng 6 năm 2018 (là ngày xét xử) với số tiền là 9.784.757 đồng 

(17.750.128 đồng x 1,125%/tháng x 49 tháng), tổng cộng là: 17.750.128 đồng 

+ 9.784.758 đồng = 27.534.886đ (hai mươi bảy triệu năm trăm ba mươi tư 

ngàn tám trăm tám mươi sáu đồng). 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty TNHH T trình bày: 

Ngày 02 tháng 5 năm 2014, Công ty T và ông Hoàng Anh T đã ký Hợp 

đồng đặt cọc số 25-18/HĐĐC và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

với nội dung Công ty T chuyển nhượng lô đất số KL 25, ô số 18, diện tích 

110m
2
, với giá chuyển nhượng 249.612.500 đồng (sau khi đã được giảm 5% 

khi khách hàng thanh toán một lần trên 95% giá trị hợp đồng). 

Việc ông T cho rằng Công ty T chậm giao nền đất và yêu cầu Công ty 

phải bồi thường cho ông T tổng cộng số tiền là 75.882.199 đồng, Công ty 

không đồng ý vì các căn cứ sau:  

Vào ngày 06 tháng 01 năm 2015, Công ty đã bàn giao nền đất cho ông 

T và có biên bản giao nhận nền đất có chữ ký của ông T. Như vậy, Công ty 

đã giao nền đất cho ông T đúng như thỏa thận trong Hợp đồng đặt cọc số 25-

18/HĐĐC và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng ngày 02 

tháng 5 năm 2014 giữa ông Hoàng Anh T và Công ty T. 

Tại Kết luận giám định số 195/KLGĐ ngày 06 tháng 6 năm 2015 của 

Công an tỉnh Đồng Nai kết luận chữ ký mang tên Hoàng Anh T trên tài liệu 

nêu ở mẫu cần giám định (được Phòng PC 54 đóng dấu ký hiệu A) là chữ ký 

trực tiếp. 

 Ông T khẳng định đến ngày 06 tháng 10 năm 2015 mới được nhận nền 

đất là không đúng, vì ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T 

là ngày 22 tháng 9 năm 2015. Căn cứ khoản c điểm 3 Điều 72 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai năm 2013, thì hồ sơ chuyển nhượng nhà đất trong các dự án khu 

dân cư phải có biên bản bàn giao nền đất mới đủ thủ tục để nộp hồ sơ. Như 

vậy, ít nhất trước ngày 22 tháng 8 năm 2015 thì Công ty T đã bàn giao nền đất 

cho ông T. 

Ông Hoàng Anh T có xuất trình cho Tòa án một Biên bản giao nền đất 

đề ngày 06 tháng 10 năm 2015, Công ty có ý kiến về tài liệu này như sau: Vào 

ngày 06 tháng 10 năm 2015, ông T và bà H (vợ ông T) có đến văn phòng Công 

ty nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông T đã đề nghị nhân viên Công 

ty giao cho ông T một biên bản giao nền đất. Do nhân viên Công ty không hiểu 
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đã in trong file lưu của máy tính Công ty một biên bản giao nền đất cho ông T, 

sau đó ông T tự điền 16 giờ 20’ ngày 06 tháng 10  năm 2015 trong tài liệu này. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, ông T đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng. 

Như vậy, Công ty T phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm nhất 

vào ngày 06 tháng 02 năm 2015. 

Căn cứ vào yêu cầu của chính ông T và bà H, ngày 07 tháng 7 năm 

2015, Công ty T và ông Hoàng Anh T, bà Tạ Thị H (vợ ông T) có ký hợp đồng 

chuyển nhượng lô đất số KL 25, ô số 18, diện tích 110m
2
,
 
 dự án Khu dân cư 

A1-C1 Đô thị Z, việc ký hợp đồng là theo yêu cầu của ông T và vợ ông T là bà 

Tạ Thị H. Từ đó, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 07 

tháng 7 năm 2015 đã thay Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đề 

ngày 02 tháng 5 năm 2014. 

Tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 914522, do Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22 tháng 9 năm 2015 mang tên 

ông Hoàng Anh T, bà Tạ Thị H được sử dụng 110m
2
 đất, thuộc thửa 317, tờ 

bản đồ số 18, xã H. Việc Công ty TNHH đầu tư T chậm giao giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông T là do lỗi của ông T nên Công ty không đồng ý 

bồi thường theo yêu cầu của ông T. 

Tại phiên Tòa, ông D khai: Ngày 02 tháng 5 năm 2014, Công ty T và 

ông Hoàng Anh T đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nội 

dung Công ty T chuyển nhượng lô đất số KL 25, ô số 18, diện tích 110m
2
, với 

giá chuyển nhượng 249.612.500 đồng cho ông Hoàng Anh T.  

Ngày 07 tháng 7 năm 2015, Công ty T và ông Hoàng Anh T, bà Tạ Thị 

H (vợ ông T) có ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất số KL 25, 

ô số 18, diện tích 110m
2
, dự án Khu dân cư A1-C1 Đô thị Z. Hợp đồng này đã 

thay thế hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 25-18/HĐCN QSDĐ 

ký Ngày 02 tháng 5 năm 2014 giữa Công ty T và ông Hoàng Anh T. Cả hai 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty T và ông Hoàng 

Anh T, bà Tạ Thị H không có nội dung nào thỏa thuận thời gian giao nền đất 

và thời gian giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo như yêu cầu của ông 

T nên Công ty không chấp nhận yêu cầu của ông T.  

Như đã trình bày ở trên, nay, bị đơn Công ty T đề nghị Tòa án không 

chấp nhận yêu cầu của ông Hoàng Anh T yêu cầu Công ty bồi thường tổng 

cộng số tiền là 75.882.199đ (bảy lăm triệu tám trăm tám hai ngàn một trăm 

chín chín đồng). 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại và xây dựng địa ốc K trình bày: 

Vào năm 2014, Công ty K và Công ty T có ký kết hợp đồng môi giới với 

nội dung Công ty T đồng ý để Công ty K đứng ra phân phối 412 lô đất dự án 

khu dân cư A1-C1 Dầu Giây. 
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Công ty K đã phân phối cho ông T (do ông Hoàng Xuân L đại diện) 01 lô 

đất có ký hiệu số KL 25, ô số 18, diện tích 110m
2
, với giá chuyển nhượng là 

280.500.000đ (hai trăm tám mươi triệu năm trăm ngàn đồng).  

Công ty K thỏa thuận từ ngày 26 tháng 4 năm 2014 đến ngày 06 tháng 5 

năm 2014, khách hàng tham gia giao dịch một sản phẩm của Công ty được nhận 

01 thẻ cào trúng thưởng và ông T đã được nhận 01 thẻ cào trúng thưởng 05 chỉ 

vàng tương đương 17.750.000đ (mười bảy triệu bảy trăm năm mươi đồng). 

Do ông T đã nộp đủ 100% giá trị hợp đồng nên Công ty thưởng tiếp cho 

ông T 5% giá trị hợp đồng (đã trừ khuyến mãi) là (262.750.000 đ x 5% = 

13.137.500đ (mười ba triệu một trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm đồng). 

Lẽ ra, Công ty K phải chuyển cho Công ty T là 249.612.500 đồng nhưng 

Công ty K mới chuyển cho Công ty T là 95% của 249.612.500 đồng, với số 

tiền là 237.131.875 đồng. Như vậy, Công ty K còn phải trả cho ông T 5% của 

249.612.500 đồng để ông T nộp cho Công ty T là 12.480.625đ (mười hai triệu 

bốn trăm tám mươi ngàn sáu trăm hai mươi lăm đồng). 

Như vậy, Công ty K phải trả lại ông T: [280.500.000 đồng – (17.750.000 

đồng + 13.137.500 đồng +12.480.625 đồng)= 43.368.125đ (bốn mươi ba triệu 

ba trăm sáu mươi tám ngàn một trăm hai mươi lăm đồng). 

Công ty K đã chi trả cho ông T theo các lần như sau: 

Lần thứ nhất: Vào ngày 28 tháng 4 năm 2014, ông Hoàng Xuân L anh 

của ông T nhận thay ông T số tiền là 17.500.000 đồng theo phiếu chi ngày 28 

tháng 4 năm 2014; 

Lần thứ hai: Vào ngày 07 tháng 5 năm 2014, ông Hoàng Xuân L anh của 

ông T nhận thay ông T số tiền là 25.618.000 đồng theo phiếu chi ngày 07 

tháng 5 năm 2014.  

Như vậy, Công ty K đã thanh toán cho ông T là 43.128.125đ (bốn mươi 

ba triệu một trăm hai mươi tám ngàn một trăm hai mươi lăm đồng).  

 Đến nay, Công ty K phải trả cho ông T số tiền là 43.368.125 đồng - 

43.128.125 đồng = 240.000đ (hai trăm bốn mươi ngàn đồng). 

Công ty K chỉ đồng ý thanh toán số tiền 240.000đ (hai trăm bốn mươi 

ngàn đồng).  

Công ty K không đồng ý trả khoản tiền lãi phát sinh từ ngày 06 tháng 5 

năm 2014 đến ngày 05 tháng 6 năm 2018 với số tiền lãi là: 9.784.757 đồng 

(17.750.128 đồng x 1,125%/tháng x 49 tháng) theo yêu cầu của ông T. 

- Tại Bản án số: 39/2018/DS-ST, ngày 08 tháng 6 năm 2018, Tòa án 

nhân dân huyện Thống Nhất đã căn cứ Điều 5, khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 

1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, điểm g khoản 1 Điều 40, Điều 91, khoản 2 

Điều 92, Điều 147, khoản 1 Điều 161 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 

48 Nghị quyết số 326/2016/QH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; Áp dụng các điều 209, 
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308, 697, 698, 699, 700, 701 Bộ luật dân sự 2005; khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự 2015; Điều 290, Điều 203 Luật đất đai năm 2013 và Pháp lệnh về án 

phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Tuyên xử: 

+ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hoàng Anh 

T về việc khởi kiện Công ty TNHH đầu tư T bồi thường thiệt hại về hợp đồng 

là 75.882.199đ (Bảy mươi lăm triệu tám trăm tám hai ngàn một trăm chín 

mươi chín đồng).  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hoàng Anh 

T về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với bị 

đơn Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K. 

Buộc Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K có 

nghĩa vụ thanh toán trả cho ông Hoàng Anh T số tiền: 27.534.885đ (hai mươi 

bảy triệu năm trăm ba mươi tư ngàn tám trăm tám lăm đồng), trong đó tiền nợ 

trong hợp đồng là 17.750.128đ (mười bảy triệu bảy trăm năm mươi ngàn một 

trăm hai mươi tám đồng) và tiền lãi là 9.784.757đ (chín triệu bảy trăm tám 

mươi tư ngàn bảy trăm năm mươi bảy đồng). 

Về nghĩa vụ chậm thanh toán: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án 

của người được thi hành án, người phải thi hành án chưa thanh toán số tiền 

phải thi hành án thì còn phải chịu khoản lãi của số tiền chậm trả tương ứng với 

số tiền và thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Về chi phí tố tụng: Ông Hoàng Anh T phải chịu chi phí giám định là 

2.520.000đ (hai triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng) ông T đã nộp đủ số tiền trên. 

Về án phí: Ông Hoàng Anh T bị bác một phần yêu cầu nên phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm là 3.794.109đ (ba triệu bảy trăm chín mươi tư ngàn một 

trăm lẻ chín đồng), ông Hoàng Anh T đã nộp tiền tạm ứng án phí là 976.216 

đồng theo phiếu thu số 005570 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Cơ quan Thi 

hành án dân sự huyện Thống Nhất được chuyển sang nộp án phí, ông T còn 

phải nộp án phí là 2.817.893đ (hai triệu tám trăm mười bảy ngàn tám trăm chín 

mươi ba đồng). 

+ Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm là: 1.376.744đ (một triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn bảy 

trăm bốn mươi bốn đồng). 

+ Hoàn lại cho ông Hoàng Anh T số tiền tạm ứng án phí là 587.500đ 

(năm trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí 

số 005569 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện 

Thống Nhất. 
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Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b, 9 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, 

bổ sung năm 2014). Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm cón tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu quan điểm: 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở 

cấp phúc thẩm của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và việc chấp hành pháp luật 

của người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 

Về yêu cầu kháng cáo: Ngày 02 tháng 5 năm 2014, ông T và Công ty T 

ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để mua lô 

đất số LK25, ô 18, diện tích 110m
2
, tại Khu A1-C1, Đô thị Z, huyện E với giá 

249.612.500 đồng. Tiếp đến ngày 07 tháng 7 năm 2015, ông T và bà H ký lại 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất trên. Như vậy, Hợp 

đồng đặt cọc số 25-18 ngày 02 tháng 5 năm 2014 đã chấm dứt và thay thế bằng 

các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 02 tháng 5 năm 2014 và 

ngày 07 tháng 7 năm 2015. Cả 02 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

này đều không có nội dung thỏa thuận về thời gian giao đất và giao giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên không chấp nhận 

yêu cầu bồi thường của nguyên đơn đối với Công ty T là phù hợp, có căn cứ 

pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo của nguyên đơn, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của nguyên đơn ông Hoàng Anh T 

trong thời hạn nên được xem xét theo quy định của pháp luật. 

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý và giải quyết là 

đúng thẩm quyền. 

[3] Về tư cách đương sự: Ông Hoàng Anh T khởi kiện yêu cầu Tòa án 

giải quyết buộc Công ty TNHH đầu tư T, Công ty cổ phần dịch vụ thương 

mại và xây dựng địa ốc K phải bồi thường thiệt hại do vi phạm điểm h mục 

3.2 Điều 3 của Hợp đồng đặt cọc số 25-18/HĐĐC ngày 02 tháng 5 năm 2014, 

chậm giao nền đất, chậm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tòa án 

cấp sơ thẩm căn cứ khoản 2, 3 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để xác 
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định ông Hoàng Anh T là nguyên đơn, bị đơn là Công ty TNHH đầu tư T, 

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K là đúng theo quy 

định của pháp luật. 

[4] Về quan hệ pháp luật: Ông Hoàng Anh T khởi kiện yêu cầu Tòa án 

giải quyết buộc Công ty TNHH đầu tư T, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 

và xây dựng địa ốc K phải bồi thường thiệt hại do vi phạm theo điểm h mục 3.2 

Điều 3 của Hợp đồng đặt cọc số 25-18/HĐĐC ngày 02 tháng 5 năm 2014, 

chậm giao nền đất, chậm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tòa án cấp 

sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật là: “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, kiện đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng”, là 

chưa đầy đủ nên cần rút kinh nghiệm, quan hệ pháp luật của vụ án là: “Tranh 

chấp hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kiện đòi 

bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng”. 

 [5] Về nội dung yêu cầu kháng cáo: Nguyên đơn ông Hoàng Anh T 

kháng cáo một phần bản án dân sự sơ thẩm với lý do bản án sơ thẩm không chấp 

nhận yêu cầu buộc Công ty TNHH đầu tư T bồi thường thiệt hại với số tiền 

75.882.199đ (Bảy mươi lăm triệu tám trăm tám hai ngàn một trăm chín mươi 

chín đồng) là không chính xác và không đúng theo quy định của pháp luật. 

Theo các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, nguyên đơn ông Hoàng Anh T 

cho rằng Công ty TNHH đầu tư T vi phạm không giao nền đất và giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất như thỏa thuận trong Hợp đồng đặt cọc số 25-

18/HĐĐC và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng ngày 02 tháng 

5 năm 2014 giữa ông Hoàng Anh T và Công ty TNHH đầu tư T. Do đó, ông T 

yêu cầu Công ty TNHH đầu tư T phải chịu phạt vi phạm với số tiền là 

75.882.199đ (bảy mươi lăm triệu tám trăm tám mươi hai ngàn một trăm chín 

mươi chín đồng); Bị đơn Công ty TNHH đầu tư T không đồng ý chịu phạt theo 

như yêu cầu khởi kiện của ông T. 

Nguyên đơn ông T cho rằng theo điểm d mục 3.1, điểm g mục 3.2, điểm 

h mục 3.2 Điều 3 của Hợp đồng đặt cọc số 25-18/HĐĐC ngày 02 tháng 5 năm 

2014, Công ty TNHH đầu tư T chuyển nhượng cho ông lô đất  số KL 25, ô số 

18, diện tích 110m
2
,
 
dự án Khu dân cư A1-C1 Đô thị Z. Công ty T thỏa thuận 

bàn giao nền đất cho ông T vào ngày 06 tháng 9 năm 2014, giao giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất chậm nhất vào ngày 06 tháng 02 năm 2015. Tuy nhiên, 

đến ngày 06 tháng 10 năm 2015, Công ty TNHH đầu tư T mới giao nền đất và 

giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T. Như vậy, Công ty T chậm 

giao nền đất nên phải bồi thường số tiền là 46.833.545 đồng và chậm giao giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất phải bồi thường số tiền là 29.048.654 đồng.  

Tại Điều 1 của Hợp đồng đặt cọc số 25-18 ngày 02 tháng 5 năm 2014, 

bên nguyên đơn và bị đơn có thỏa thuận: “bên A đặt cọc cho bên B…… để đảm 

bảo cho việc thực hiện chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất trong tương 

lai…”; mục đích đặt cọc: “để đảm bảo cho việc chuyển nhượng trong tương lai 

một phần quyền dụng đất…”. Theo quy định tại đoạn 1 Điều 385 BLDS năm 
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2005 quy định: “đặt cọc là một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim 

khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong 

một thời hạn để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự”. 

Cùng ngày 02 tháng 5 năm 2014, nguyên đơn ông T và bị đơn Công ty T 

có ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất số KL 25, ô số 18, 

diện tích 110m
2
, dự án Khu dân cư A1-C1 Đô thị Z. Ngày 07 tháng 07 năm 

2015, ông T và bà Tạ Thị H (vợ ông T) tiếp tục ký với Công ty TNHH T hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất số KL 25, ô số 18, diện tích 110m
2
, 

dự án Khu dân cư A1-C1 Đô thị Z.  

Như vậy, trước khi giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông T 

và Công ty TNHH đầu tư T đã ký kết Hợp đồng đặt cọc số 25-18, ngày 02 

tháng 5 năm 2014, nhằm mục đích thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất. Sau khi ký Hợp đồng đặt cọc, hai bên đã ký liên tiếp hai hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do đó, Hợp đồng đặt cọc số 25-18 

ngày 02 tháng 5 năm 2014 đã chấm dứt và được thay thế bằng các Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 02 tháng 5 năm 2014 và ngày 07 

tháng 7 năm 2015. 

Tuy nhiên, cả hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên 

các bên đều không thỏa thuận thời gian giao nền đất cũng như thời gian giao 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo như thỏa thuận trong hợp đồng đặt 

cọc. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn ông Hoàng Anh T đối với bị đơn Công ty TNHH T về việc bồi 

thường do vi phạm hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất dẫn đến việc chậm giao nền đất và chậm giao giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất với tổng số tiền là 75.882.199đ (bảy lăm triệu tám trăm tám hai 

ngàn một trăm chín chín đồng) là có cơ sở và đúng pháp luật. Tại phiên tòa 

phúc thẩm, nguyên đơn ông Hoàng Anh T không cung cấp được thêm tài liệu, 

chứng cứ mới, bị đơn Công ty TNHH T vẫn giữ nguyên ý kiến không đồng ý 

bồi thường, nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn 

ông Hoàng Anh T, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Về yêu cầu của ông Hoàng Anh T đối với Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại và xây dựng địa ốc K, Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết và các đương 

sự không kháng cáo, không bị kháng nghị, nên Tòa án cấp phúc thẩm không 

đặt ra xem xét. 

Từ những nhận định trên thấy rằng, kháng cáo của ông Hoàng Anh T  là 

không có cơ sở chấp nhận, nên cần bác kháng cáo của ông T, giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

[6] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Hoàng Anh T 

không được chấp nhận nên ông Hoàng Anh T phải chịu 300.000 đồng án phí 

dân sự phúc thẩm. Số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 đồng ông Hoàng 

Anh T đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 008765 ngày 
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20 tháng 6 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất được 

trừ vào số tiền án phí dân sự phúc thẩm ông T phải nộp. 

[7] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Hoàng Anh T; Giữ 

nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 39/2018/DS-ST ngày 08 tháng 6 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất. 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147 Bộ luật tố 

tụng Dân sự năm 2015; Áp dụng các điều 308, 358, 697, 698, 699, 700, 701 

Bộ luật Dân sự 2005; Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015; Điều 203 Luật 

đất đai năm 2013; Nghị quyết số 326/2016/QH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án và Pháp 

lệnh về án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 

năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hoàng Anh

T đối với Công ty TNHH đầu tư T về việc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp 

đồng với số tiền là 75.882.199đ (Bảy mươi lăm triệu tám trăm tám hai ngàn 

một trăm chín mươi chín đồng); 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hoàng

Anh T đối với Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K về 

việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Buộc Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K có 

nghĩa vụ thanh toán trả cho ông Hoàng Anh T số tiền: 27.534.885đ (hai mươi 

bảy triệu năm trăm ba mươi tư ngàn tám trăm tám lăm đồng), trong đó tiền nợ 

trong hợp đồng là 17.750.128đ (mười bảy triệu bảy trăm năm mươi ngàn một 

trăm hai mươi tám đồng) và tiền lãi là 9.784.757đ (chín triệu bảy trăm tám 

mươi tư ngàn bảy trăm năm mươi bảy đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, 

người phải thi hành án chưa thanh toán số tiền phải thi hành án thì còn phải 

chịu khoản lãi của số tiền chậm trả tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Về chi phí tố tụng: Ông Hoàng Anh T phải chịu chi phí giám định

là 2.520.000đ (hai triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng), ông T đã nộp đủ số 

tiền trên. 
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4. Về án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm. 

- Ông Hoàng Anh T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 3.794.109đ (ba 

triệu bảy trăm chín mươi tư ngàn một trăm lẻ chín đồng), ông Hoàng Anh T đã 

nộp tiền tạm ứng án phí là 976.216 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, 

lệ phí Tòa án số 005570 ngày 15 tháng 4 năm 2016 và 1.169.783 đồng theo 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 002214 ngày 17 tháng 7 năm 

2017 của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất được chuyển sang 

nộp án phí, ông T còn phải nộp án phí là 1.648.110đ (một triệu sáu trăm bốn 

mươi tám nghìn một trăm mười đồng). 

- Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc K phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm là: 1.376.744đ (một triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn bảy 

trăm bốn mươi bốn đồng). 

- Hoàn trả lại cho ông Hoàng Anh T số tiền tạm ứng án phí là 587.500đ 

(năm trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí 

số 005569 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện 

Thống Nhất. 

- Ông Hoàng Anh T phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm. 

Số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 đồng ông Hoàng Anh T đã nộp theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 008765 ngày 20 tháng 6 năm 2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất được trừ vào số tiền án phí 

dân sự phúc thẩm ông T phải nộp. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b, 9 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, 

bổ sung năm 2014). Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự;                                                           

- VKSND tỉnh ĐN; 

- TAND huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

-  Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Hồng Luyến 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

   ---------- 

Số: 210/2017/DS-PT 

Ngày 01/12/2017 
V/v: “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng 

đặt cọc vô hiệu” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-Với thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Thu Nam. 

Các Thẩm phán:    Ông Lê Sơn Hà 

  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà 

-Thư ký phiên tòa: Bà Quản Thị Ngọc Anh, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Hoàng Vĩnh Thảo - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 01 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự  thụ lý số: 149/2017/TLPT-DS ngày 11 tháng 10 

năm 2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng đặt cọc vô hiệu”.  

Do bản án dân sự sơ thẩm số 12/2017DS-ST, ngày 19, 22 và 28/6/2017 của Tòa án 

nhân dân quận HĐ bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 335/2017/QĐ-PT ngày 08 tháng 

11 năm 2017 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Đào Mạnh H, sinh năm 1977 và Bà Tô Tố T, sinh năm 1977; 

cùng Hộ khẩu thường trú: Số 41, ngõ 126, phố KH, phường P L, quận ĐĐ, Hà Nội. 

Có mặt ông H, vắng mặt bà T tại phiên toà. 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Vũ Tuấn A, sinh năm 1991. CMND 

số 1424…. công an HD cấp ngày 18/8/2006; Địa chỉ thường trú: thôn NT, xã T K, 

huyện BG, tỉnh Hải Dương (Giấy ủy quyền ngày 10/7/2017). Có mặt tại phiên tòa. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trịnh Anh D và bà 

Đậu Thị Thúy H - Luật sư Văn phòng luật sư T, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. 

Ông D vắng mặt, có mặt bà H tại phiên tòa. 

Bị đơn:  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Capitaland HT (Công ty TNHH Capitaland 

HT); Trụ sở: Khu đất CN, Khu đô thị mới ML, phường ML, quận HĐ, thành phố 

Hà Nội.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lim Teng-K (LDJ), Chức vụ: Tổng giám đốc.  

Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Hoàng G, sinh năm 1979; 

Địa chỉ thường trú: P6B2, TTXNCKĐT TXB, quận TX, thành phố Hà Nội (Giấy 

uỷ quyền ngày 13/10/2016). Có mặt tại phiên tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Trịnh Thị A - Luật sư Công 

ty Luật TNHH HK, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.  

Có mặt tại phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn, ông Vũ Tuấn A trình bày:  

Ông Đào Mạnh H và Công ty TNHH Capitaland HT ký kết Thoả thuận đặt cọc 

số CHCL/0310 ngày 23/11/2009 mua căn hộ E-12C3-10, tầng 12, Tòa E, diện tích 

sàn căn hộ: 132,41m
2
 thuộc tòa nhà chung cư MBL tại Lô CT 08 tại Khu đất CN, 

khu đô thị mới ML, phường ML, quận HĐ, Hà Nội với giá mua căn hộ là 

207.130,00 Đô La Mỹ, do Công ty TNHH Capitaland HT làm chủ đầu tư. Theo 

thoả thuận này, ông H đã nhiều lần chuyển tiền cho Công ty TNHH Capitaland HT 

với tổng số tiền thanh toán đến nay là 1.795.140.120 đồng.  

Ông H cho rằng, nội dung thỏa thuận đặt cọc có dấu hiệu vi phạm nghiêm 

trọng pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở, vi phạm luật bảo vệ 

người tiêu dùng, Công ty không tuân thủ hình thức văn bản mà pháp luật đã quy 

định nên thỏa thuận đặt cọc là vô hiệu về mặt hình thức; Theo quy định về quản lý 

ngoại hối và pháp luật dân sự về các trường hợp vô hiệu của Hợp đồng dân sự từ 

điều 128 đến điều 137 Bộ luật dân sự thì việc Công ty TNHH Capitaland HT niêm 

yết giá bán căn hộ bằng tiền Đô la Mỹ là vi phạm điều cấm của pháp luật. Vì vậy 

ông cho rằng thoả thuận đặt cọc số CHCL/0310 ngày 23/11/2009 được ký kết giữa 

ông và Công ty TNHH Capitaland HT để mua căn hộ mua căn hộ E-12C3-10 tại 

Khu đất CN, khu đô thị mới ML, phường ML, quận HĐ, Hà Nội là vô hiệu do vi 

phạm điều cấm của pháp luật. Ông yêu cầu Toà án tuyên bố thoả thuận đặt cọc nói 
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trên là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, yêu cầu Công ty hoàn trả cho 

ông toàn bộ số tiền ông đã nộp cho Công ty. Tại phiên tòa ông H yêu cầu bồi 

thường thiệt hại cho ông số tiền là: 1.100.366.981đồng. 

 Đại diện bị đơn trình bày: Căn hộ hai bên thoả thuận mua bán thuộc dự án 

hợp pháp do Công ty HT làm chủ đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư số 

011022000187 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 21/11/2008, được điều chỉnh 

ngày 12/02/2009 và Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AC 460800 ngày 20/01/2009 tại Khu đô thị mới ML, HĐ, Hà 

Nội. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 09/10/2009. Tại thời điểm ký 

kết thoả thuận đặt cọc thoả thuận đặt cọc số CHCL/0310 ngày 23/11/2009 với ông 

Đào Mạnh H, theo thông tư 04/2006/TT- BXD ngày 18/8/2006 của Bộ xây dựng- 

Công ty được phép ký kết các hợp đồng huy động vốn liên quan đến căn hộ thuộc 

dự án, trong đó có căn hộ E-12C3-10 , tầng 12, tòa E, diện tích sàn căn hộ là 132, 

41m
2
 thuộc tòa nhà chung cư MBL tại Lô CT 08 E Khu đất CN, khu đô thị mới 

ML, phường ML, quận HĐ, Hà Nội. Việc thoả thuận, ký kết giữa hai bên là hoàn 

toàn tự nguyện, nhằm hướng đến việc ký kết hợp đồng mua bán nhà giữa hai bên 

khi có đủ điều kiện. Đến nay phía Công ty vẫn thực hiện đúng, đầy đủ những điều 

khoản đã cam kết với khách hàng là ông H bà T. Hai bên chưa ký kết hợp đồng 

mua bán căn hộ. Giao dịch thực tế hai bên thực hiện là bằng đồng Việt Nam chứ 

không sử dụng ngoại tệ. Công ty khẳng định thoả thuận đặt cọc do hai bên ký kết 

không vi phạm điều cấm của pháp luật, còn đối với các nội dung khác mà nguyên 

đơn đưa ra với mục đích bác bỏ hiệu lực của thỏa thuận đặt cọc được giao kết là 

không có căn cứ.  Bị đơn đề nghị Toà án bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Quá trình thực hiện hợp đồng mặc dù ông H có vi phạm trong việc thực hiện 

nghĩa vụ nộp tiền theo thoả thuận đặt cọc nêu trên, song Công ty có nguyện vọng 

tiếp tục thực hiện thoả thuận đặt cọc đã ký kết với ông H. 

 Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho rằng:  

- Thỏa thuận đặt cọc là hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật 

vì trong thỏa thuận đặt cọc đã quy định giá mua bán căn hộ bằng đô la Mỹ. 

- Công ty HT đã thu tiền từ hoạt động kinh doanh bất động sản trái với quy 

định tại điểm a, khoản 1, Điều 14, Luật kinh doanh bất động sản, khoản 1, Điều 39 

Luật Nhà ở, vi phạm vào hành vi bị cấm của Luật kinh doanh bất động sản. 
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- Thỏa thuận đặt cọc đã quy định quyền của công ty được chuyển giao quyền 

nghĩa vụ cho bên thứ ba, vi phạm điểm i, khoản 1, Điều 16 Luật Bảo vệ người  tiêu 

dùng. 

- Bị đơn có lỗi cố ý gây nên thỏa thuận đặt cọc vô hiệu toàn bộ và buộc Công 

ty trả lại cho anh H chị T : 1.795.140.120đồng đã nộp và bồi thường toàn bộ thiệt 

hại đã gây ra cho nguyên đơn số tiền là: 1.100.366.981đồng. 

Ông H nhất trí với ý kiến của của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn cho rằng: Thoả thuận hai 

bên ký kết là giao dịch đặt cọc, thỏa thuận này có nội dung, hình thức phù hợp với 

quy định của pháp luật, quá trình thực hiện thoả thuận đều bằng đồng tiền Việt nam 

là không vi phạm pháp lệnh về quản lý ngoại hối của nhà nước nên các thoả thuận 

đặt cọc nói trên không bị vô hiệu. Khi xác lập giao dịch đặt cọc  nguyên đơn hoàn 

toàn tự nguyện, tự do về ý chí không bị ép buộc. Còn đối với các vấn đề khác phía 

nguyên đơn đưa ra là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

Đại diện Công ty TNHH Capitaland HT giữ nguyên ý kiến đã trình bày trong 

quá trình giải quyết vụ án và không yêu cầu Toà án giải quyết việc vi phạm nghĩa 

vụ nộp tiền theo thoả thuận của ông H bà T trong vụ án này. 

Tại bản án số 12 /2017/DSST, ngày 19, 22 và 28/6/2017, Tòa án nhân dân 

quận HĐ, thành phố Hà Nội đã xét xử: 

1. Tuyên bố thoả thuận đặt cọc số CHCL/0310 ngày 23/11/2009 mua căn

hộ E-12C3-10 tại Khu đất CN, khu đô thị mới ML, phường ML, quận HĐ, Hà Nội 

giữa ông Đào Mạnh H với Công ty TNHH Capitaland HT không vô hiệu. 

 - Không chấp nhận yêu cầu của ông Đào Mạnh H, Tô Tố T đòi Công ty 

TNHH Capitaland HT hoàn trả 1.795.140.120 đồng đã nộp và tiền yêu cầu bồi 

thường thiệt hại là 1.100.366.981 đồng.  

2. Về án phí: Ông  ĐàoMạnh H, bà Tô Tố T  phải nộp 89.910.142 đồng án

phí dân sự sơ thẩm, được trừ 200.000 đồng đã nộp tại biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí số 00001760 ngày 13/10/2014 của Thi hành án quận HĐ, ông H, bà T còn phải 

nộp tiếp số tiền là 89.710.142 đồng. 

3. Các đương sự  có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày

tuyên án; các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29 tháng 6 năm 2017, ông Đào Mạnh H, bà Tô 

Tố T đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và cho rằng bản án sơ thẩm xét 

xử không đúng pháp luật, thiếu khách quan, không công bằng và xâm phạm trực 

tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.  

Tại cấp phúc thẩm cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo. Người đại diện theo uỷ quyền và 

Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày ý kiến và phát 

biểu quan điểm, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm, tuyên bố Thoả thuận đặt cọc CHCL - 

0310 ký ngày 23/11/2009 giữa ông Đào Mạnh H và Công ty TNHH Capitaland HT 

ký vô hiệu. Buộc Công ty TNHH Capitaland HT có lỗi phải bồi thường theo yêu 

cầu, cụ thể : Hoàn trả cho vợ chồng ông H, bà T 1.795.140.120 đồng tiền đã nộp và 

bồi thường thiệt hại 1.100.366.981 đồng. Tổng cộng là 2.895.507.101 đồng. 

Bị đơn, đại diện theo uỷ quyền của Công ty TNHH Capitaland HT và Luật 

sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn và 

giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Các đương sự không thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy 

định trong Bộ luật tố tụng dân sự; các đương sự đã thực hiện đúng về quyền, nghĩa 

vụ theo quy định của pháp luật. 

Về nội dung: Sau khi phân tích, đánh giá quá trình giải quyết vụ án, đề nghị 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân 

sự giữ nguyên bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân quận HĐ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận công khai tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng: 

Nguyên đơn ông Đào Mạnh H và bà Tô Tố T có đơn kháng cáo trong thời hạn 

luật định, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nên được xác định là hợp lệ. 

Về Nội dung: Xét nội dung kháng cáo của nguyên đơn, kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy: 
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Căn hộ mà ông Đào Mạnh H và Công ty TNHH Capitaland HT ký thoả 

thuận đặt cọc mua bán thuộc dự án hợp pháp do Công ty TNHH Capitaland HT 

thực hiện, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000187 do Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hà Nội cấp ngày 21/11/2008 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AC 460800 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 20/01/2009 tại Khu 

CN, khu đô thị mới ML, phường ML, HĐ, Hà Nội.  

Ngày 23/11/2009, ông Đào Mạnh H và Công ty TNHH Capitaland HT ký kết 

Thoả thuận đặt cọc số CHCL/0310 mua căn hộ E-12C3-10, tầng 12, Tòa E, diện 

tích sàn căn hộ: 132,41m
2
 thuộc tòa nhà chung cư MBL tại Lô CT 08 tại Khu đất 

CN, khu đô thị mới ML, phường ML, quận HĐ, Hà Nội với giá mua căn hộ là 

207.130,00 Đô La Mỹ.  

Thực hiện theo nội dung hai bên đã thoả thuận đặt cọc, từ ngày 23/10/2009 

đến ngày 04/11/2011, ông H đã có 05 lần nộp tiền cho Công ty TNHH Capitaland 

HT. Số tiền được cả hai bên xác nhận ông H đã nộp là 1.795.140.120 đồng. 

Kể từ ngày 04/11/2011 ông H không nộp thêm khoản tiền nào khác cho việc 

đặt cọc để mua căn hộ này. 

Các phiếu thu do hai bên cung cấp thể hiện số tiền ông H nộp tiền đặt cọc đều 

được quy đổi theo giá trị tương đương của đồng Đôla Mỹ tại thời điểm thanh toán 

sang tiền Việt Nam đồng. 

Ông H cho rằng: Công ty TNHH Capitaland HT ký thoả thuận đặt cọc có dấu 

hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật nhà ở, 

vi phạm Luật bảo vệ người tiêu dùng; thỏa thuận đặt cọc với giá bán căn hộ bằng 

đồng Đô La Mỹ  là vi phạm quy định về quản lý ngoại hối của Nhà Nước, vi phạm 

điều cấm của pháp luật, nên thoả thuận đặt cọc nêu trên là vô hiệu. Ông yêu cầu 

Toà án buộc Công ty TNHH Capitaland HT hoàn trả ông số tiền đã nộp là 

1.795.140.120 đồng và bồi thường thiệt hại cho vợ chồng ông bà số tiền 

1.100.366.981đồng.  

1. Xét việc ký kết thoả thuận đặt cọc: 

Tại Điều 1 và khoản 2.2 Điều 2 của Thoả thuận đặt cọc, các bên đã thoả 

thuận về đối tượng và mục đích của việc xác lập giao dịch đặt cọc là để: “ Đảm bảo 

việc bên mua sẽ mua căn hộ và thực hiện các nghĩa vụ khác của mình theo thoả 

thuận đặt cọc này”.  Theo quy định tại Điều 318 và Điều 358 của Bộ luật dân sự 

năm 2005 thì “Đặt cọc” là một trong bảy biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân 

sự; bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Đối chiếu với các quy định 
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nêu trên cho thấy, mục đích hai bên ký kết thoả thuận đặt cọc để đảm bảo việc 

nguyên đơn sẽ ký và thực hiện hợp đồng mua bán căn hộ trong tương lai, điều này 

được cả hai bên xác nhận tại phiên toà, mục đích đặt cọc là để đảm bảo cho việc 

nguyên đơn sẽ ký hợp đồng mua bán nhà với bị đơn.  

Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, 

công ty TNHH Capitaland HT có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp 

luật nên đảm bảo về điều kiện chủ thể giao kết thỏa thuận đặt cọc. Việc giao kết đặt 

cọc do các bên tự thống nhất, thỏa thuận và được lập thành văn bản theo đúng quy 

định của pháp luật cả về hình thức và nội dung. 

 2.Nguyên đơn cho rằng Công ty TNHH Capitaland HT đã huy động vốn 

để xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trái với quy định của Luật Kinh 

doanh bất động sản.  

 Xét thấy: Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật kinh doanh Bất động sản 

2006 quy định: “1. Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản và khách hàng được 

thoả thuận trong hợp đồng về việc mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành 

trong tương lai theo hình thức ứng tiền trước và phải đảm bảo các nguyên tắc sau 

đây…”  Theo quy định nêu trên thì việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản 

theo hình thức ứng tiền trước…chỉ được thực hiện khi các bên có thoả thuận trong 

hợp đồng mua bán nhà ở. Cho đến thời điểm này giữa nguyên đơn và bị đơn chưa 

ký kết hợp đồng mua bán nhà ở, Thoả thuận được ký kết ngày 23/9/2009 giữa 

nguyên đơn và Công ty TNHH Capitaland HT là thoả thuận đặt cọc. Thoả thuận 

này là một biện pháp đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ E-12C3-

10, tầng 12, Tòa E, diện tích sàn căn hộ: 132,41m
2
 thuộc tòa nhà chung cư MBL tại 

Lô CT 08 tại Khu đất CN, khu đô thị mới ML, phường ML, quận HĐ, Hà Nội của 

nguyên đơn. Toàn bộ số tiền nguyên đơn nộp cho Công ty TNHH Capitaland HT là 

khoản tiền bảo đảm cho việc sẽ ký và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở, không 

phải là khoản tiền thanh toán trước. Theo quy định tại Điều 38 Luật nhà ở và Điều 

9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 thì trong 5 hình thức huy động vốn để 

phát triển nhà ở thương mại không có nguồn vốn nào được huy động từ thoả thuận 

đặt cọc. Do đó nguyên đơn cho rằng đây là khoản tiền huy động vốn để xây dựng 

dự án của Công ty TNHH Capitaland HT trong hợp đồng mua bán căn hộ hình 

thành trong tương lai là không có cơ sở chấp nhận. 

3.Nguyên đơn cho rằng  thỏa thuận đặt cọc mua bán căn hộ chung cư đã 

quy định giá mua bán căn hộ bằng Đô la Mỹ là vi phạm quy định của pháp 

luật về ngoại hối.  
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Tại khoản 2.3 Điều 2 của Thoả thuận đặt cọc ghi: “ Tất cả các khoản thanh 

toán theo thoả thuận này sẽ được thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam (VNĐ) hoặc 

Đô la Mỹ (USD) theo quy định của pháp luật Việt Nam…”  

Căn cứ nội dung thoả thuận đặt cọc nêu trên thấy, hai bên thoả thuận thanh 

toán bằng tiền Đồng Việt Nam (VNĐ) hoặc Đô la Mỹ (USD), nhưng thực tế quá 

trình chuyển giao các khoản tiền đặt cọc giữa nguyên đơn và Công ty TNHH 

Capitaland HT đều được thực hiện bằng tiền Việt Nam được thể hiện qua các thông 

báo chuyển tiền của Công ty TNHH Capitaland HT, Giấy báo nộp tiền, phiếu thu, 

hoá đơn thanh toán giữa các bên. Tổng số lần ông H bà T đã nộp cho Công ty 

TNHH Capitaland HT là 1.795.140.120 đồng. 

 Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xác định, mặc dù các bên thoả thuận thanh 

toán bằng tiền Đồng Việt Nam (VNĐ) hoặc Đô la Mỹ (USD) nhưng trên thực tế 

nguyên đơn đã thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam. Toà án cấp sơ thẩm xác định  

thoả thuận đặt cọc nêu trên không vi phạm quy định của pháp luật nên không bị coi 

là vô hiệu là có căn cứ, tuy nhiên trong phần nhận định Toà án cấp sơ thẩm đã viện 

dẫn quy định tại Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/5/2003 của Hội đồng 

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao nhưng lại ghi “Theo pháp lệnh ngoại hối…” là 

chưa chính xác.  

 4. Nguyên đơn cho rằng Công ty TNHH Capitaland HT đã ký kết thỏa 

thuận đặt cọc để huy động vốn xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai 

trong khi pháp luật quy định phải ký Hợp đồng chuyển nhượng là vi phạm 

khoản 1, 2 Điều 23 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ 

về việc ban hành quy chế khu đô thị mới; Mục VIII Thông tư số 04/2006/TT-BXD 

ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban 

hành theo nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.  

 Xét thấy, pháp luật hiện hành không cấm các bên trong quan hệ dân sự ký 

kết Thỏa thuận đặt cọc nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ký kết hợp đồng mua bán 

căn hộ hình thành trong tương lai. Theo quy định tại mục 4 phần III Thông tư 

13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản: “ Việc đặt cọc trước khi triển khai bốc 

thăm hoặc đấu giá bất động sản do các bên thoả thuận theo quy định của pháp 

luật”.  Do vậy, việc Công ty TNHH Capitaland HT và ông H ký kết Thỏa thuận đặt 

cọc số CHCL/0310 ngày 23/11/2009 mua bán căn hộ chung cư E-12C3-10 là sự 

thoả thuận tự nguyện của các bên, thoả thuận này phù hợp với quy định của pháp 
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luật dân sự và pháp luật kinh doanh bất động sản. Do vậy không có căn cứ để chấp 

nhận yêu cầu này của nguyên đơn.  

5. Nguyên đơn cho rằng Công ty TNHH Capitaland HT đã không quy 

định Bảng danh mục vật liệu bên ngoài căn hộ là vi phạm khoản 2 Điều 429 của 

Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 1 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư 

thương mại kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây 

dựng.  

Xét thấy, tại Điều 1 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư kèm theo 

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định “Nếu 

mua căn hộ hình thành trong tương lai thì các bên thỏa thuận lập thêm danh mục 

vật liệu xây dựng bên trong và bên ngòai của căn hộ đính kèm theo hợp đồng này”. 

Theo quy định này thì các bên có quyền thỏa thuận về danh mục vật liệu xây dựng 

bên trong và ngoài căn hộ đính kèm hợp đồng  chứ không bắt buộc. Đồng thời, thỏa 

thuận giữa các bên là thỏa thuận đặt cọc nhằm bảo đảm cho việc ký kết hợp đồng 

mua nhà của nguyên đơn, do chưa ký hợp đồng mua bán nên không bắt buộc các 

bên phải thực hiện theo mẫu quy định tại Điều 1 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ 

chung cư kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây 

dựng. Kháng cáo của nguyên đơn về nội dung này là chưa có cơ sở nên Hội đồng 

xét xử cấp phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận. 

6. Nguyên đơn cho rằng Công ty TNHH Capitaland HT không thực hiện 

nghĩa vụ công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh là vi phạm 

quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006.  

Theo trình bày của nguyên đơn thì nguyên đơn đã thực hiện việc công khai 

thông tin về bất động sản nhưng chưa đầy đủ. Tại mục 1.7 của Công văn số 

413/TTr-TTXD3 ngày 15/11/2013 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc phúc đáp 

Đơn đề nghị của khách hàng mua căn hộ của Công ty TNHH Capitaland - HT thể 

hiện: “Chủ đầu tư không công khai các thông tin về căn hộ như: Quy hoạch liên 

quan đến bất động sản, quy mô, diện tích của bất động sản, đặc điểm, tính chất, 

công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản, thực trạng của các công trình hạ 

tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến bất động sản, tình trạng 

pháp lý của bất động sản và bao gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử 

dụng bất động sản và giấy tờ liên quan đến việc tạo lập bất động sản, lịch sử về sở 

hữu, sử dụng bất động sản, các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động 

sản (nếu có), quyền và lợi ích người thứ ba có liên quan” là vi phạm quy định tại 

Điều 25 và Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 và khoản 2 Phần IV 
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và Phụ lục 5 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 

15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh 

doanh bất động sản. Tuy nhiên, xét thấy vi phạm này không làm ảnh hưởng đến 

hiệu lực của Thỏa thuận đặt cọc được ký kết giữa Công ty TNHH Capitaland - HT 

với ông Đào Mạnh H. 

Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xác định, Thoả 

thuận đặt cọc số CHCL/0310 ngày 23/11/2009 hai bên ký kết mua căn hộ E-12C3-

10, tầng 12, Tòa E, diện tích sàn căn hộ: 132,41m
2
 thuộc tòa nhà chung cư MBL tại 

Lô CT 08 tại Khu đất CN, khu đô thị mới ML, phường ML, quận HĐ, Hà Nội là 

hợp pháp, phù hợp với các quy định của pháp luật nên không bị coi là vô hiệu. Do 

thoả thuận đặt cọc không vô hiệu nên không gây thiệt hại cho nguyên đơn như đã 

yêu cầu. Từ các nhận định trên không có cơ sở để chấp nhận nội dung kháng cáo 

của nguyên đơn cũng như lời trình bày của đại diện theo ủy quyền và luận cứ bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.  

Luận cứ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn và phát biểu của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là có căn cứ, phù hợp với quy định của 

pháp luật và nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.  

Bác các yêu cầu khác của các đương sự. 

Về án phí: Do không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên 

nguyên đơn - ông H bà T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền ông H bà 

T đã nộp và yêu cầu bị đơn phải trả lại là 1.795.140.120 đồng và yêu cầu bị đơn 

phải bồi thường thiệt hại số tiền 1.100.366.981 đồng. Ông H, bà T còn phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên     

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 121 Điều 122, Điều 126, Điều 318, Điều 358 Bộ luật dân sự năm 

2005;  Điều 116, Điều 117, Điều 121, Điều 292, Điều 328 Bộ luật dân sự năm 

2015;  

Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án năm 2009 của UBTVQH quy định về 

án phí, lệ phí Tòa án; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

của Ủy ban thường vụ quốc hội. 
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Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 12/2017/DSST, ngày 19, 22 và 28/6/2017, Tòa 

án nhân dân quận HĐ, thành phố Hà Nội. 

Phần tuyên xử: 

1. Tuyên bố Thoả thuận đặt cọc số CHCL/0310 ngày 23/11/2009 mua căn hộ

E-12C3-10, tầng 12, Tòa E, diện tích sàn căn hộ: 132,41m
2
 thuộc tòa nhà chung cư 

MBL tại Lô CT 08 tại Khu đất CN, khu đô thị mới ML, phường ML, quận HĐ, Hà 

Nội giữa ông Đào Mạnh H với Công ty TNHH Capitaland HT không vô hiệu. 

  Không chấp nhận yêu cầu của ông Đào Mạnh H và bà Tô Tố T, yêu cầu 

Công ty TNHH Capitaland HT phải hoàn trả số tiền 1.795.140.120 đồng đã nộp và 

tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại là 1.100.366.981 đồng.  

2. Về án phí: Ông  ĐàoMạnh H và bà Tô Tố T  phải chịu  89.910.142 đồng án

phí dân sự sơ thẩm, được trừ 200.000 đồng tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp 

theo biên lai số 00001760 ngày 13/10/2014. Số tiền án phí dân sự sơ thẩm ông H và 

bà T còn phải nộp tiếp là 89.710.142 đồng.  

Ông  Đào Mạnh H và bà Tô Tố T  mỗi người phải chịu  300.000 đồng án phí 

dân sự phúc thẩm, được trừ vào số tiền mỗi người đã nộp 300.000 đồng tạm ứng án 

phí dân sự phúc thẩm theo các biên lai số 0003566 ngày 19/7/2017 và biên lai số 

0003751 ngày 05/9/2017 tại Chi cục Thi hành án quận HĐ. 

Xác nhận ông H bà T đã nộp xong án phí dân sự phúc thẩm. 

Án xử công khai phúc thẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án./. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

  Trần Thị Thu Nam  

Nơi nhận:  
- VKSND thành phố Hà Nội;. 

- Tòa án nhân dân quận HĐ; 

- Chi cục THADS quận HĐ; 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ vụ án, VP. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HCM 

----------------------------------- 

Bản án số: 106/2015/DS-PT  

Ngày: 21/01/2015 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng mua bán 

căn hộ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HCM 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Bà Đỗ Thị Thu H

Các thẩm phán:  2. Bà Phạm Thị T

3. Bà Nguyễn Đức H

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Diệp Lê Quỳnh A - Cán bộ Tòa án nhân 

dân Thành phố HCM. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HCM: Bà Nguyễn Thị Ngọc T - Kiểm 

sát viên. 

Vào các ngày 14 và 21 tháng 01 năm 2015 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân Thành 

phố HCM xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 457/2014/DSPT, ngày 15/08/2014; về 

việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 10/2014/DSST ngày 29/4/2014 của Tòa án nhân dân 

Quận T, Thành phố HCM bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

3796/2014/QĐ-PT ngày 15/12/2014 giữa: 

Nguyên đơn:  

Bà NĐ_Trần Thị Châu Nga; sinh năm 1974. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Châu Giang; sinh năm 1972. (có mặt) 

Cùng địa chỉ: 18/7 NTN, Phường X, Quận Y, Thành phố HCM. 

Bị đơn: 

BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi 

Địa chỉ: 11 Bis NGT, Phường Z Quận Y, Thành phố HCM. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Trần Hùng; sinh năm 1984 - Chuyên viên, (có mặt) 

Địa chỉ: 421A NTĐ, phường CL, Quận T, Thành phố HCM. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông LQ_Nguyễn Minh Nhân; sinh năm 1967.
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Địa chỉ: Tổ 1B, ấp 6A, xã BM, huyện CC, Thành phố HCM. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Châu Giang; sinh năm 1972. (có mặt) 

Địa chỉ: 18/7 NTN, Phường X, Quận Y, Thành phố HCM. 

2. LQ_Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Việt Thành.

Địa chỉ: 70 AD, phường YP, quận TH, thành phố HN. 

Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Đức Tùng - Phó Giám đốc Sàn giao dịch Bất động 

sản PVSH Land, chi nhánh LQ_Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Việt Thành, 

(xin vắng mặt) 

3. LQ_Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Hợp.

Địa chỉ: 2A NTMK, phường ĐK, Quận M, Thành phố HCM. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Minh Tân; sinh năm 1976 - Trưởng phòng 

khách hàng, (có mặt) 

Địa chỉ: 125/7 Đường 13, Phường 4, Quận N, Thành phố HCM. 

4. LQ_Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Hùng Mạnh- Sàn giao dịch Bất động

sản, chi nhánh công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Hùng Mạnh. (gọi tắt là LQ_PHM) 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, PH, xã MT, huyện TL, thành phố HN. 

Đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Doãn Luyện - Tổng giám đốc. (vắng mặt) 

5. LQ_Công ty cổ phần Xây dựng số Hoàn Cầu.

Địa chỉ: 08 PNT, Phường 6, Quận Y, Thành phố HCM. 

Đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Phương - Phó Tổng giám đốc. (xin vắng mặt) 

NHẬN THẤY 

Nguyên đơn - Bà NĐ_Trần Thị Châu Nga có bà Trần Thị Châu Giang là đại diện 

trình bày: 

Ngày 10/3/2010, bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và Sàn giao dịch Bất động sản - chi 

nhánh BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành Lợi có ký Hợp đồng số 

180/HĐBCC-Q2-S.PVPL về việc bán căn hộ số 1106, loại Dl, tầng 11, tòa nhà khối B chung 

cư Petro VietNam Landmark tại ấp 3, phường An Phú, Quận T, có tổng diện tích sàn là 94,82 

m2, giá trị Hợp đồng là 2.224.447.200 (Hai tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi 

bảy nghìn hai trăm) đồng, phương thức thanh toán là ngay khi ký Hợp đồng, bên mua giao 

cho bên bán 30% giá trị Hợp đồng, Quý II/2010 giao tiếp 30%, Quý IV/2010 giao tiếp 20%, 

Quý I/2011 giao tiếp 10%, còn 10% sẽ giao nốt khi bên bán bàn giao căn hộ. Việc bàn giao 

nhà được dự kiến vào Quý IV/2011. 

Quá trình thực hiện Hợp đồng, ngày 15/11/2010 các bên ký tiếp Phụ lục số 02, thỏa 

thuận lại mức giá của Hợp đồng là 2.026.048.145 (Hai tỷ không trăm hai mươi sáu triệu 

không trăm bốn mươi tám nghìn một trăm bốn mươi lăm) đồng và Phụ lục số 03 ký ngày 

18/10/2011 điều chỉnh mức giá Hợp đồng là 1.924.745.737 (Một tỷ chín trăm hai mươi bốn 

triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi bảy) đồng. 

Tính đến ngày 19/10/2011, bà NĐ_Nga đã thanh toán cho bên bán số tiền 

1.828.507.427 (Một tỷ tám trăm hai mươi tám triệu năm trăm lẻ bảy nghìn bốn trăm hai mươi 

bảy) đồng, tương đương với 95% hợp đồng. Tuy nhiên từ đó cho đến nay bà NĐ_Nga vẫn 

chưa được giao nhà như hai bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng. 
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Bà NĐ_Nga đã nhiều lần liên hệ với bên bán để yêu cầu giải quyết nhưng phía bên 

bán không có thiện chí giải quyết và không ấn định được thời hạn giao nhà. Ngày 30/8/2012, 

bà NĐ_Nga mới nhận được văn bản của bên bán nêu rõ thời hạn giao nhà là Quý I/2013. 

Ngày 09/9/2012, bà NĐ_Nga đã gửi văn bản cho bên bán không chấp nhận thời hạn bàn giao 

căn hộ vào Quý I/2013 và đề nghị thanh lý Hợp đồng. 

Do vậy, nguyên đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố hủy Hợp đồng mua bán căn hộ nêu trên 

vì lý do bên bán đã vi phạm Hợp đồng, vi phạm cam kết thời gian bàn giao nhà. Đồng thời, 

đề nghị Tòa án buộc bên bán phải hoàn trả cho nguyên đơn số tiền đã nhận là 1.828.507.427 

(Một tỷ tám trăm hai mươi tám triệu năm trăm lẻ bảy nghìn bốn trăm hai mươi bảy) đồng và 

yêu cầu tính tiền bồi thường thiệt hại theo lãi suất 09%/năm tính từ ngày 31/12/2011 đến 

ngày xét xử sơ thẩm tổng cộng là 28 tháng. 

Bị đơn - BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi có ông Lý 

Trung Thành và ông Nguyễn Văn Đàm đại diện trình bày: 

Bị đơn xác nhận như lời trình bày của nguyên đơn về việc thỏa thuận giao kết Hợp 

đồng mua bán nhà là chính xác. Về nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ là vì Chính phủ 

đã có chủ trương thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, dẫn đến các nhà thầu thực 

hiện xây dựng dự án đã gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân 

hàng. Mặt khác, do thị trường bất động sản đóng băng, việc bán hàng và thu tiền của khách 

hàng là rất khó khăn, những trường hợp thực hiện đóng tiền đúng thỏa thuận không nhiều, 

dẫn đến chủ đầu tư cũng phần nào gặp khó khăn về tài chính. Cho đến nay công ty đã và đang 

tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy nhà thầu mới hoàn thành dự án sớm. Dự kiến khoảng 

Quý I năm 2014 sẽ hoàn thiện bàn giao cho khách hàng. 

Đối với yêu cầu của nguyên đơn, phía công ty không thể thực hiện được vì căn cứ 

theo Hợp đồng các bên đã ký không có bất cứ điều khoản và thỏa thuận nào liên quan đến 

việc bồi thường của bên bán cho bên mua, do vậy các yêu cầu của bà NĐ_Nga, công ty 

không chấp nhận và không có nghĩa vụ phải thực hiện. Công ty mong muốn bà NĐ_Trần Thị 

Châu Nga tiếp tục thực hiện Hợp đồng đã ký. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - ông LQ_Nguyễn Minh Nhân đồng ý và 

thống nhất với nội dung khởi kiện của bà NĐ_Nga. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - LQ_Ngân hàng TMCP Liên Hợp có ông 

Nguyễn Minh Tấn đại diện trình bày: Nếu bà NĐ_Trần Thị Châu Nga tiếp tục Hợp đồng mua 

bán căn hộ, sẽ tiếp tục thanh toán cho BĐ_Công ty Thành Lợi số tiền 5% giá trị Hợp đồng, 

tương ứng số tiền là 96.193.287 (Chín mươi sáu triệu một trăm chín mươi ba nghìn hai trăm 

tám mươi bảy) đồng qua tài khoản của BĐ_Công ty Thành Lợi tại LQ_Ngân hàng TMCP 

Liên Hợp chi nhánh Thành phố HCM. Nếu bà NĐ_Trần Thị Châu Nga đề nghị hủy Hợp 

đồng mua bán căn hộ, ngân hàng đề nghị Tòa án tuyên căn hộ thuộc tài sản BĐ_Công ty 

Thành Lợi đã thế chấp cho LQ_Ngân hàng TMCP Liên Hợp theo phần 02 của Hợp đồng thế 

chấp. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - LQ_Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 

mại Dầu khí Việt Thành có ông Nguyễn Đức Tùng đại diện trình bày: Nếu khách hàng muốn 
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hủy Hợp đồng thì phải căn cứ vào điều khoản trong Hợp đồng là chờ đến khi căn hộ bán 

được cho người khác thì chủ đầu tư mới hoàn trả tiền cho khách hàng. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – LQ_Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí 

Hùng Mạnh - Sàn giao dịch Bất động sản, chi nhánh công ty có ông Vũ Văn Thành làm Giám 

đốc trình bày: Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số 01/2009/HĐDV ngày 09/9/2009 thì LQ_công ty 

cổ phần Địa ốc Dầu khí Hùng Mạnh - Sàn giao dịch Bât động sản, chi nhánh công ty có ký 

Hợp đồng mua bán căn hộ số 180/HĐBCC-Q2- S.PVPL với bà NĐ_Trần Thị Châu Nga. Tuy 

nhiên LQ_Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Hùng Mạnh- Sàn giao dịch Bất động sản, chi 

nhánh công ty đã bàn giao cho BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành 

Lợi nên không còn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Hợp đồng số 180/HBBCC-Q2-S.PVPL. 

Việc tranh chấp trên không liên quan gì tới công ty. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - LQ_Công ty cổ phần Xây dựng số Hoàn 

Cầu xin vắng mặt vì lý do BDD_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi 

làm chủ đầu tư dự án “Khu văn phòng, chung cư An Phú, phường An Phú, Quận T, thành phố 

HCM” thay thế LQ_Công ty cổ phần Xây dựng số Hoàn Cầu kể từ ngày 06/8/2009, 

LQ_Công ty cổ phần Xây dựng số Hoàn Cầu không còn là chủ đầu tư của dự án nên không 

liên quan tới tranh chấp trên. 

Tại bản án sơ thẩm số 10/2014/DSST ngày 29/4/2014 của Tòa án nhân dân Quận T, 

Thành phố HCM đã.tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan ông LQ_Nguyễn Minh Nhân. 

Hủy Hợp đồng số 180/HĐMBCC-Q2-S.PVPL ngày 10/3/2010 giữa bà NĐ_Trần Thị 

Châu Nga và Sàn giao dịch Bất động sản - Chi nhánh BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản 

Điện lực Dầu khí Thành Lợi. 

Hủy phụ lục 02 ngày 28/10/2016 giữa bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và Sàn giao dịch 

Bất động sản - Chi nhánh BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành Lợi. 

Hủy Phụ lục 03 ngày 28/12/2011 giữa bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và BĐ_Công ty cổ 

phần Xây lắp Dầu khí Thành Lợi ủy quyền cho Sàn giao dịch Bất động sản PVSH Land - chi 

nhánh LQ_Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Việt Thành. 

Buộc BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi có trách nhiệm 

thanh toán cho bà NĐ_Trần Thị Châu Nga số tiền là 2.212.493.986 (Hai tỷ hai trăm mười hai 

triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn chín trăm tám mươi sáu) đồng. Trả làm một lần ngay sau 

khi án có hiệu lực thi hành. 

Các bên thi hành tại Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả theo lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm 

trả tại thời điểm thanh toán. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 
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Ngày 08/5/2014, BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi có 

đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, bị đơn không rút đơn kháng cáo, các đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Nguyên đơn - Bà NĐ_Trần Thị Châu Nga có bà Trần Thị Châu Giang đại diện ủy 

quyền yêu cầu giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bị đơn - BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi có ông Võ 

Trần Hùng đại diện theo ủy quyền yêu cầu hủy án sơ thẩm, không chấp nhận bồi thường Hợp 

đồng và không đồng ý hủy Hợp đồng vì theo thỏa thuận trong Hợp.đồng số 180 ngày 

10/3/2010 ký giữa hai bên không có điều khoản quy định về việc bồi thường Hợp đồng cũng 

như chấm dứt Hợp đồng; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại việc Tòa cấp sơ thẩm xác định 

tư cách bị đơn đối với BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi là 

không chính xác vì công ty không trực tiếp ký Hợp đồng với bà NĐ_Nga. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - LQ_Ngân hàng thương mại cổ phần Liên 

Hợp có ông Nguyễn Minh Tấn đại diện trình bày: Đồng ý với bản án sơ thẩm và không có ý 

kiến tranh luận. 

LQ_Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Việt Thành, LQ_Công ty cổ 

phần Địa ốc Dầu khí Hùng Mạnh- Sàn giao dịch Bất động sản, chi nhánh công ty cổ phần Địa 

ốc Dầu khí Hùng Mạnh và LQ_Công ty cổ phần Xây dựng số Hoàn Cầu có đơn xin vắng mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HCM tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến 

kết luận: 

Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự từ khi thụ lý vụ án cho đến diễn biến phiên tòa phúc thẩm, các 

đương sự được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

Về nội dung: Căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của các đương sự 

cho thấy đôi bên ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ khi chưa có quyết định phê duyệt của ủy 

ban nhân dân Thành phố HCM về việc khởi công dự án, chưa tiến hành thi công phần móng 

của dự án, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái với quy định tại Điều 39 

Luật nhà ở năm 2006. Do đó đây là hợp đồng vô hiệu do trái pháp luật, không làm phát, sinh 

quyền và nghĩa vụ của các bên ngay tại từ thời điểm ký kết Hợp đồng, nên phải hủy và buộc 

các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trong giao dịch này cả hai bên cùng có lỗi, do 

đó buộc BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi hoàn trả cho bà 

NĐ_Nga số tiền 1.828.507.427 (Một tỷ tám trăm hai mươi tám triệu năm trăm lẻ bảy nghìn 

bốn trăm hai mươi bảy) đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm. 

XÉT THẤY 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sớ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Ngày 08/5/2014, BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi có 

đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm “yêu cầu hủy án sơ thẩm do vi phạm tố 
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tụng”, cụ thể. Xác định sai tư cách bị đơn đối với BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp 

Dầu khí Thành Lợi vì công ty không trực tiếp ký Hợp đồng với bà NĐ_Nga; không đồng ý 

bồi thường thiệt hại Hợp đồng theo lãi suất ngân hàng như án sơ thẩm đã tính toán và không 

đồng ý hủy hợp đồng vì trong Hợp đồng không có quy định điều khoản bồi thường thiệt hại 

do chậm giao nhà và chấm dứt Hợp đồng. 

Xét kháng cáo của bị đơn, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy như sau: 

Ngày 10/3/2010, bà NĐ_Nga và Sàn giao dịch Bất động sản - chi nhánh BĐ_Công ty 

cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành Lợi ký Hợp đồng số 180/HĐBCC-Q2-S.PVPL 

mua bán căn hộ số 1106, loại DI, tầng 11, tòa nhà khối B chung cư Petro VietNam Landmark 

tại ấp 3, phường An Phú, Quận T do BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí 

Thành Lợi làm chủ đầu tư, có tổng diện tích sàn là 94,82 m2, giá trị Hợp đồng là 

2.224.447.200 (Hai tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm) 

đồng, phương thức thanh toán là ngay khi ký Hợp đồng, bên mua giao cho bên bán 30% giá 

trị Hợp đồng, Quý II/2010 giao tiếp 30%, Quỹ IV/2010 giao tiếp 20%, Quý I/2011 giao tiếp 

10%, còn 10% sẽ giao nốt khi bên bán bàn giao căn hộ. Việc bàn giao nhà được dự kiến vào 

Quý IV/2011. 

Ngày 15/11/2010, bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và Sàn giao dịch Bất động sản PVSH 

Land - Chi nhánh LQ_Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Việt Thành ký Phụ 

lục Hợp đồng số 02 điều chỉnh giá mua bán xuống 2.026.048.145 (Hai tỷ không trăm hai 

mươi sáu triệu không trăm bốn mươi tám nghìn một trăm bốn mươi lăm) đồng. Ngày 

18/10/2011 ký Hợp đồng Phụ lục số 03 điều chỉnh giá Hợp đồng là 1.924.745.737 (Một tỷ 

chín trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi bảy) đồng. 

Sau khi ký Hợp đồng, tính đến ngày 19/10/2011, bên mua đã thanh toán cho bên bán 

tổng cộng 1.828.507.427 (Một tỷ tám trăm hai mươi tám triệu năm trăm lẻ bảy nghìn bốn 

trăm hai mươi bảy) đồng, tương đương 95% giá trị Hợp đồng. Bên mua đã nhiều lần yêu cầu 

bên bán bàn giao căn hộ theo thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Tuy nhiên bên bán 

nhiều lần thay đổi thời gian giao nhà, đến nay dự án cũng chưa hoàn thiện nên nguyên đơn 

khởi kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng mua bán số 180/HĐBCC-Q2-S.PVPL; hoàn trả cho 

nguyên đơn số tiền đã nhận là 1.828.507.427 (Một tỷ tám trăm hai mươi tám triệu năm trăm 

lẻ bảy nghìn bốn trăm hai mươi bảy) đồng và yêu cầu tính tiền bồi thường thiệt hại theo lãi 

suất 09%/năm tính từ ngày 31/12/2011 đến ngày xét xử sơ thẩm tổng cộng là 28 tháng. 

Trước khi ký Hợp đồng mua bán số 180/HĐBCC-Q2-S.PVPL ngày 10/3/2010, ngày 

09/9/2009 BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi và BĐ_Công ty cổ 

phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành Lợi (nay là công ty cổ phần Địa ốcDầu khí) đã ký 

Hợp đồng dịch vụ số 01/2009/HĐDV, về việc BĐ_Công ty Thành Lợi ủy quyền cho 

LQ_PHM thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản thông qua Sàn giao dịch Bất động 

sản của LQ_PHM đối với các sản phẩm của chung cư Petro VietNam Landmark thuộc dự án 

“Khu văn phòng, chung cư An Phú, phường An Phú, Quận T, Thành phố HCM”, do 

BĐ_Công ty Thành Lợi làm chủ đầu tư. 

Như vậy, bà NĐ_Nga khởi kiện BĐ_Công ty Thành Lợi là đúng tư cách bị đơn, vì tài 

sản giao dịch thuộc dự án Petro VietNam Landmark do BĐ_Công ty Thành Lợi làm chủ đầu 

tư. Việc LQ_PHM ký Hợp đồng mua bán căn hộ với bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và nhận tiền 

mua bán căn hộ là thực hiện theo ủy quyền BĐ_Công ty Thành Lợi theo Hợp đồng dịch vụ số 

01/2009/HĐDV ngày 09/9/2009, BĐ_Công ty Thành Lợi cũng thừa nhận đã nhận 
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1.828.507.427 đồng do bà NĐ_Nga thanh toán theo Hợp đồng mua bán nêu trên. Do đó, 

BĐ_Công ty Thành Lợi phải chịu trách nhiệm. 

Xét về tính pháp lý của tài sản hai bên giao dịch: 

Ngày 06/8/2009, ủy ban nhân dân Thành phố HCM ban hành văn bản số 

3983/ƯBND-ĐTM, về việc chấp thuận cho BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu 

khí Thành Lợi Phương Nam làm chủ đầu tư dự án “Khu văn phòng, chung cư An Phú, 

phương An Phú, Quận T, Thành phố HCM” thay thế chủ đầu tư trước đây là LQ_Công ty cổ 

phần Xây dựng số Hoàn Cầu. 

Ngày 11/8/2009, sở Xây dựng Thành phố HCM ban hành Quyết định số 116/QĐ-

SXD-PTN, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Khu văn phòng, chung cư Án Phú, 

phường An Phú, Quận T, Thành phố HCM”. 

Ngày 10/5/2010, ủy ban nhân dân Thành phố HCM ban hành Quyết định số 

2061/QĐ-UBND, về việc cho BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành 

Lợi Phương Nam sử dụng đất tại phường An Phú, Quận T để đầu tư xây dựng khu văn 

phòng, chung cư An Phú, phường An Phú, Quận T, Thành phố HCM. 

Như vậy việc LQ_PHM ký Hợp đồng mua bán căn hộ nêu trên với bà NĐ_Nga trước 

khi có quyết định phê duyệt của ủy ban nhân dân Thành phố HCM và trước khi thi công phần 

móng của dự án và đến nay vẫn chưa hoàn thành là trái với quy định tại khoản 1 Điều 39 

Luật nhà ở năm 2006, vi phạm Điều 127, 128 Bộ luật dân sự 2005 nên vô hiệu và việc giải 

quyết hậu quả theo quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự 2005. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định Hợp đồng mua bán căn hộ số 180/HĐBCC- Q2-S.PVFL 

ngày 10/3/2010 giữa LQ_PHM với bà NĐ_Trần Thị Châu Nga, theo ủy . quyền của 

BĐ_Công ty Thành Lợi và các Phụ lục hợp đồng số 02 ký ngày 15/11/2010, Phụ lục số 03 ký 

ngày 18/10/2011 vô hiệu là đúng căn cứ và đúng pháp luât. 

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm xác định lỗi để giải quyết thiệt hại của Hợp đồng vô hiệu 

thuộc về BĐ_Công ty Thành Lợi và buộc BĐ_Công ty Thành Lợi phải trả cho bà NĐ_Trần 

Thị Châu Nga (bên mua) toàn bộ tiền lãi theo lãi suất chậm trả là không đúng với quy định tại 

khoản 2.4, Mục 2, Phần I Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Trong trường hợp này cần xác định hai bên cùng có lỗi khi ký Hợp đồng vì bên mua 

khi ký Hợp đồng đã không xem xét tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý tài sản giao dịch (đây là 

quyền và nghĩa vụ của bên mua được quy định rõ trong Bộ luật dân sự), đồng thời trong nội 

dung Hợp đồng 180/HĐBCC-O2- S.PVPL ngày 10/3/2010 không có thỏa thuận trách nhiệm 

về bồi thường Hợp đồng trong trường hợp bên bán nhà vi phạm Hợp đồng. 

Do đó thiệt hại trong trường hợp này là khoản tiền chênh lệch giữa giá nhà gắn liền 

giá trị quyền sử dụng đất do các bên thỏa thuận với giá nhà gắn liền giá trị quyền sử dụng đất 

tại thời điểm xét xử sơ thẩm hoặc các thiệt hại khác, nếu có. Tuy nhiên căn cứ Công văn số 

10558/SXD-PTN&TTBĐS ngày 26/11/2014 của sở Xây dựng Thành phố HCM cho biết: 

“không thể căn cứ bản vẽ thiết kế thi công hoặc giá trị căn hộ có thiết kế xây dựng, diện tích 

tương tự trên thị trường (căn hộ đã xây dựng hoàn thành, dưa vào sử dụng) để xác định giá trị 

căn hộ liên quan việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở”. Phía bà NĐ_Nga cũng không 

chứng minh được thiệt hại thực tế đã phải chịu khi mua căn hộ trên, nên buộc phía công ty 

phải trả lại toàn bộ số tiền gốc đã nhận của bên mua là 1.828.507.427 (Một tỷ tám trăm hai 

mươi tám triệu năm trăm lẻ bảy nghìn bốn trăm hai mươi bảy) đồng là phù hợp. 
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Đối với kháng cáo của bị đơn cho rằng cấp sơ thẩm xác định sai tư cách bị đơn là 

không có cơ sở chấp nhận. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HCM cũng đề nghị Hội 

đồng xét xử sửa án sơ thẩm, tuyên hủy Hợp đồng vô hiệu và buộc các bên hoàn trả cho nhau 

khoản tiền đã nhận là có cơ sở. Hội đồng xét xử chấp nhận 01 phần yêu cầu kháng cáo của bị 

đơn và sửa lại phần này của án sơ thẩm. 

Ngoài ra, trong phần Quyết định của án sơ thẩm, đã ghi Phụ lục 02 ngày; 28/10/2010 

và Phụ lục 03 ngày 28/12/2011 là không chính xác nên Hội đồng xét xử phúc thẩm điều 

chỉnh lại ngày của các Phụ lục này. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: phía bị đơn phải chịu án phí đối với số tiền phải trả cho 

nguyên đơn, cụ thể: 1.828.507.427 đồng = 36.000.000 đồng + (3% x 1.028.507.427 đồng = 

66.855.222 (Sáu mươi sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi hai) đồng, 

và 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí không giá ngạch, tổng cộng 67.055.222 (Sáu mươi 

bảy triệu không trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi hai) đồng. 

Nguyên đơn phải chịu án phí đối với yêu cầu không được chấp nhận: 383.986.559 

đồng X 5% = 19.199.327 (Mười chín triệu một trăm chín mươi chín nghìn ba trăm hai mươi 

bảy) đồng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 35.827.537 (Ba mươi lăm triệu tám trăm 

hai mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi bảy) đồng theo biên lai thu số 02700 ngày 27/11/2012 

của Chi cục thi hành án dân sự Quận T, Thành phố HCM, bà NĐ_Nga được nhận lại 

16.628.210 (Mười sáu triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn hai trăm mười) đồng tiền tạm ứng 

án phí theo biên lai nói trên. 

Do sửa án sơ thẩm nên án phí dân sự phúc thẩm phía bị đơn không phải chịu. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các Điều 131, Điều 132, khoản 2 Điều 275 Bộ luật Tố tụng dân sự 2005. 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008. 

Căn cứ Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án năm 2009. 

Chấp nhận 01 phần kháng cáo của BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu 

khí Thành Lợi, sửa bản án sơ thẩm số 10/2014/DSST ngày 29/4/2014 của Tòa án nhân dân 

Quận T, Thành phố HCM. 

Tuyên xử: 

Chấp nhận 01 phần yêu cầu của nguyên đơn bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông LQ_Nguyễn Minh Nhân. 

Hủy Hợp đồng số 180/HĐMBCC-Q2-S.PVPL ngày 10/3/2010 giữa bà NĐ_Trần Thị 

Châu Nga và Sàn giao dịch Bất động sản - chi nhánh BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện 

lực Dầu khí Thành Lợi. 

Hủy Phụ lục 02 ngày 15/11/2010 giữa bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và Sàn giao dịch 

Bất động sản - chi nhánh BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành Lợi. 

Hủy Phụ lục 03 ngày 18/10/2011 giữa bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và BĐ_Công ty cổ 

phần Xây lắp Dầu khí Thành Lợi ủy quyền cho Sàn giao dịch Bất động sản PVSH Land - chi 

nhánh LQ_Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Việt Thành. 
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Buộc BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi có trách nhiệm 

thanh toán cho bà .NĐ_Trần Thị Châu Nga số tiền là 1.828.507.427 (Một tỷ tám trăm hai 

mươi tám triệu năm trăm rẻ bảy nghìn bốn trăm hai mươi bảy) đồng. Trả làm một lần ngay 

sau khi án có hiệu lực thi hành. 

Các bên thi hành tại Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả theo lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm 

trả tại thời điểm thanh toán. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành

Lợi phải chịu án phí 67.055.222 (Sáu mươi bảy triệu không trăm năm mươi lăm nghìn hai 

trăm hai mươi hai) đồng. 

Bà NĐ_Nga phải chịu án phí 19.199.327 (Mười chín triệu một trăm chín mươi chín 

nghìn ba trăm hai mươi bảy) đồng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 35.827.537 (Ba 

mươi lăm triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi bảy) đồng theo biên lai thu 

số 02700 ngày 27/11/2012 của Chi cục thi hành án dân sự Quận T, Thành phố HCM, bà 

NĐ_Nga được nhận lại 16.628.210 (Mười sáu triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn hai trăm 

mười) đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai nói trên. 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí

Thành Lợi không phải nộp, hoàn trả tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 200.000 (Hai trăm nghìn) 

đồng theo biên lai thu số 04184 ngay 09/5/2014 của Chi cục thi hành án dân sự Quận T, 

Thành phố HCM cho BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi. 

Trường Hợp bản án, quyết định thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 161/2018/DS-PT 

Ngày 16 - 10 - 2018 

V/v tranh chấp hợp đồng dân sự về 

mua bán nhà ở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Thành; 

Các Thẩm phán: Ông Trần Nam Phương; 

Ông Nguyễn Công Sự. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Vũ Thị Mỹ Liên - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 21/2018/TLPT-DS ngày 11 tháng 

01 năm 2018 về việc tranh chấp hợp đồng dân sự về mua bán nhà ở. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 150/2017/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 

2017 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 166/2018/QĐ-PT 

ngày 07 tháng 8 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Lê Thị Kh; cư trú tại: Số A, đường B, Khu phố C, phường 

D, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai;  có mặt tại phiên tòa. 

- Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML; 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Kim Ch, chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. 
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Địa chỉ: Số E, ấp F, đường G, phường H, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML (văn 

bản ủy quyền ngày 21 tháng 6 năm 2016): Bà Lê Thúy Ng; cư trú tại: Số K, 

Khu phố L, phường M, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML (văn 

bản ủy quyền số: 02/UQ ngày 20 tháng 9 năm 2018): Ông Lê Minh T; cư trú 

tại: Số I, chung cư K, phường L, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên 

tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VKM;

 Địa chỉ: Số M, Đường N, khu dân cư O, Khu phố P, phường Q, thành 

phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Đ, chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc; cư trú tại: Số X, đường Y, Khu phố Z, 

phường A1, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần  X;

Địa chỉ: Số B1, đường C1, phường D1, quận  E1, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 15 tháng 8 năm 

2016): Ông Thái Hoàng H, chức vụ: Trưởng phòng Phòng Khách hàng bán lẻ 

và ông Nguyễn Duy Ph, chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Khách hàng bán lẻ 

của Ngân hàng Thương mại Cổ phần X– Chi nhánh Đồng Nai; nơi làm việc: 

Tòa nhà F1, số G1, đường H1, phường K1, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; ông 

Ph có mặt, ông H vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người kháng cáo: Bị đơn - Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Nguyên đơn bà Lê Thị Kh có yêu cầu khởi kiện như sau:

Bà Lê Thị Kh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML (sau đây gọi tắt là 

Công ty ML) có ký Hợp đồng mua bán nhà số: 05/HĐBN ngày 28/4/2012; mục 

đích mua nhà để ở; nhà tại dự án khu nhà ở của Công ty ML, tại ấp L1, phường 

M1, thành phố BH; nhà số xy, khu biệt thự, diện tích đất 331,3m
2
, diện tích xây 

dựng 472,29m
2
, giá bán là 2.900.000.000 đồng (hai tỷ chín trăm triệu đồng); 
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phương thức thanh toán thành 4 đợt. Bà Kh là người hỗ trợ, thẩm định dự án 

trên; nên bà Kh biết được đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau 

đây gọi tắt là Giấy chứng nhận). Bà Kh và bà Nguyễn Kim Ch (Giám đốc Công 

ty ML) là bạn bè thân thiết; nên bà Ch chỉ đưa cho bà Kh xem bản sao chụp của 

Giấy chứng nhận. Bà Kh không biết việc bà Ch đã thế chấp Giấy chứng nhận 

cho Ngân hàng; bởi vì, ngày 21/5/2015, bà Ch còn ký cam kết cho bà Kh thế 

chấp hợp đồng mua bán tại ngân hàng đối với tài sản hình thành trong tương lai; 

đồng thời, khi mua nhà theo dự án sẽ được hỗ trợ gói vay của Ngân hàng nên bà 

Kh yên tâm. 

Bà Kh đã thanh toán 03 đợt với số tiền 2.600.000.000 đồng (hai tỷ sáu 

trăm triệu đồng) theo hình thức thanh toán trực tiếp và thanh toán chuyển 

khoản, cụ thể:  

- Đợt 1: Thanh toán trực tiếp 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), 

theo phiếu thu số 90 ngày 02/4/2012, từ nguồn tiền tiết kiệm gia đình (bút lục số 

50) là tiền đặt cọc;

- Đợt 2: Thanh toán 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng), 

theo phiếu thu số 110 ngày 28/4/2012, từ nguồn tiền tiết kiệm gia đình (bút lục 

số 51); 

- Đợt 3: Thanh toán 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) bằng hình thức 

chuyển khoản, theo phiếu thu số 210 ngày 21/5/2012 (bút lục số 52). Nguồn 

tiền thanh toán là vay của Ngân hàng Y(sau đây gọi tắt là X) (Hội sở tỉnh Đồng 

Nai, Hợp đồng tín dụng số: TD12/0126/SGD (bút lục số 26)); hiện nay, Ngân 

hàng X đã sáp nhập vào Ngân hàng Y (sau đây gọi tắt là Y). Tài sản thế chấp để 

vay Ngân hàng Y là: 

1/ Nhà và đất tọa lạc tại số N1, đường O1, Khu phố P1, phường Q1, 

thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở số: 4701052164, do Ủy ban nhân dân thành phố BH cấp 

cho bà Lê Thị Kh ngày 05/9/2004 (bút lục số 26).  

2/ Hợp đồng mua bán nêu trên với Công ty ML, tài sản hình thành trong 

tương lai; tọa lạc tại ấp L1, phường M1, thành phố BH. Việc ký kết hợp đồng 

thế chấp, Công ty ML đã ký xác nhận việc mua bán căn nhà biệt thự để hoàn tất 

thủ tục thế chấp. 

Sau khi ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển tiền 03 đợt nêu trên, phía 

Công ty ML không bàn giao nhà theo như hợp đồng. Bà Kh vay của Ngân hàng 

Y nên gặp khó khăn vì không nhận được nhà để bán; do đó, Công ty ML đã hỗ 
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trợ cho bà Kh để trả tiền cho Ngân hàng và chuyển khoản vào tài khoản của bà 

Kh các số tiền như sau:  

- Ngày 06/6/2012, thanh toán được số tiền 33.735.000 đồng; 

- Ngày 10/7/2012 thanh toán được số tiền 29.000.000đ đồng; 

- Ngày 06/8/2012 thanh toán được số tiền 29.648.000 đồng; 

- Ngày 07/9/2012 thanh toán được số tiền 29.379.000đ đồng; 

- Ngày 07/11/2012 thanh toán được số tiền 28.084.000 đồng; 

- Ngày 14/12/2012 thanh toán được số tiền 27.900.000 đồng; 

- Ngày 17/01/2013 thanh toán được số tiền 27.000.000 đồng; 

- Ngày 20/02/2013 thanh toán được số tiền 26.805.000 đồng; 

- Ngày 25/9/2013 thanh toán được số tiền 25.600.000 đồng; 

- Ngày 31/10/2013 thanh toán được số tiền 25.200.000 đồng; 

- Ngày 14/8/2013 thanh toán được số tiền 26.600.000 đồng; 

- Ngày 03/6/2014 thanh toán được số tiền 25.000.000 đồng; 

- Ngày 02/10/2014 thanh toán được số tiền 25.000.000 đồng. 

- Tổng cộng: 358.951.283 đồng; trong đó, tiền gốc 185.000.000 đồng và 

lãi 173.951.283 đồng. 

Đến tháng 3 năm 2013, do cần tiền để mở rộng kinh doanh, bà Kh đã tất 

toán Hợp đồng tín dụng số: TD12/0126/SGD ngày 21/5/2012 và tiếp tục ký với 

Ngân hàng Y Hợp đồng tín dụng số: TD13/0054/SGD ngày 27/3/2013 (bút lục 

số 35) để vay với số tiền 2.470.000.000 đồng. Tài sản thế chấp vẫn là hai tài sản 

thế chấp nêu trên. Sau đó, do không có nhà để giao cho bà Kh, Công ty ML vẫn 

đồng ý hỗ trợ bà Kh tiền gốc và lãi của số tiền vay 1.000.000.000 đồng, cụ thể: 

14.300.000 đồng tiền gốc và lãi theo từng kỳ; đến 02/10/2014, Công ty ML vẫn 

nộp vào tài khoản của bà số tiền 25.000.000 đồng. Bà Kh xác nhận mượn của 

Công ty ML tổng cộng 358.951.283 đồng. 

Ngày 23/9/2014, bà Kh nộp đơn khởi kiện Công ty ML. Đến ngày 

08/10/2014, bà Kh nhận được sự hỗ trợ từ gia đình nên đã tất toán Hợp đồng tín 

dụng số: TD13/0054/SGD ngày 27/3/2013 (bút lục số 35), Y đã giải chấp toàn 

bộ hai tài sản thế chấp nêu trên (bút lục 117). 

Nay bà Kh khởi kiện: 
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- Yêu cầu hủy Hợp đồng mua bán nhà số: 05/HĐBN ngày 28/4/2012, 

giữa bà Kh với Công ty ML;    

- Yêu cầu Công ty ML trả cho bà Kh số tiền theo đơn khởi kiện là 

2.600.000.000 đồng, trừ đi tiền bà Kh đã mượn 358.951.283 đồng, còn lại nợ 

gốc 2.241.048.717 (hai tỷ hai trăm bốn mươi mốt triệu không trăm bốn mươi 

tám nghìn bảy trăm mười bảy đồng); và tiền lãi theo quy định từ thời điểm 

tháng 5 năm 2012 cho đến nay. 

2. Bị đơn Công ty ML trình bày:  

Vào tháng 4 năm 2012, Công ty ML có mượn của bà Lê Thị Kh số tiền 

1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng); Công ty ML đã trả cho bà Kh 449.469.283 

đồng vào tài khoản của bà Khuyên tại Y; cụ thể: 

- Năm 2012: 265.782.283 đồng; 

- Năm 2013: 131.205.000 đồng; 

- Năm 2014: 52.482.000 đồng. 

Như vậy, Công ty ML chỉ còn thiếu bà Kh số tiền tương đương là 

550.000.000 đồng. 

Các phiếu thu ngày 02/4/2012, 28/4/2012 và 21/5/2012 là do bà Lê Thúy 

Ng (thủ quỹ của Công ty ML) viết và ký tên; nhưng thực tế, Công ty ML không 

thu tiền đặt cọc như các phiếu thu đã ghi, vì không có việc mua bán nhà giữa 

Công ty ML với bà Kh; việc lập các phiếu thu là để vay tiền Ngân hàng. 

Đối với việc thế chấp quyền sử dụng đất, các thửa đất số 177, 179 và 180, 

tờ bản đồ số X1, phường Y1, thành phố BH cho Ngân hàng X; việc này, Công 

ty ML không có ý kiến; bởi vì, các bên đã giải chấp và thửa đất trên không còn 

thế chấp cho Ngân hàng nữa. 

Bà Kh yêu cầu hủy Hợp đồng mua bán nhà số: 05/HĐBN ngày 

28/4/2012, Công ty ML không đồng ý; bởi vì, thực tế không có việc mua bán 

nhà giữa bà Kh với Công ty ML. Công ty ML chỉ đồng ý trả cho bà Kh số tiền 

tương đương 550.000.000 đồng (năm trăm năm mươi triệu đồng).  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Công ty VKM: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành tống đạt, niêm yết các thủ tục tố tụng 

nhưng Công ty VKM không đến Tòa án làm việc; do đó, không có lời trình bày. 

3.2. Ngân hàng Y (sau đây gọi tắt là Y) trình bày: 
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Vào ngày 07/01/2013, Y và Công ty ML có ký Hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất như Công ty ML trình bày; hợp đồng được công chứng và đăng ký 

thế chấp theo quy định. Việc thế chấp là để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh 

toán của Công ty VKM đối với Y - Chi nhánh Đồng Nai. Tại thời điểm ký hợp 

đồng, các bên hoàn toàn tuân thủ pháp luật không có tranh chấp về tài sản. Đến 

nay, Y không còn nhận thế chấp và đã trả lại giấy tờ tài sản cho bên bảo đảm. 

Việc bà Lê Thị Kh khởi kiện đối với Công ty ML, Y không có ý kiến, vì 

không liên quan đến việc mua bán nhà giữa bà Kh với Công ty ML; đề nghị Tòa 

án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

4. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 150/2017/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 

2017 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số: 04/2018/QĐ-SCBS ngày 16 

tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố BH đã quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Kh về việc “Tranh chấp hợp 

đồng mua bán nhà ở” đối với Công ty ML. Buộc Công ty ML phải thanh toán 

cho bà Kh số tiền 2.241.048.717 đồng. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về trách nhiệm thi hành án, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định.  

5. Kháng cáo: 

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Bị đơn - Công ty ML kháng cáo: Không 

đồng ý với tuyên buộc của bản án sơ thẩm buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn 

số tiền 2.241.048.717 đồng. 

6. Phần phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa phúc thẩm:  

6.1. Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: 

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử: Tòa cấp 

phúc thẩm đã thực hiện việc thụ lý, phân công Thẩm phán làm chủ tọa giải 

quyết vụ án, đảm bảo quyền kháng cáo. Thẩm phán đã thực hiện đúng các quy 

định về việc thu thập chứng cứ, việc cấp tống đạt văn bản tố tụng hợp lệ cho 

đương sự và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu đúng thời 

gian quy định. Hội đồng xét xử thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự, đảm bảo đúng thành phần, vô tư, khách quan và không có trường 

hợp phải thay đổi người tiến hành tố tụng; đồng thời, thủ tục phiên tòa được 

thực hiện đầy đủ và đúng quy định.  
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- Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Các đương sự đã 

thực hiện đúng các quy định tại các Điều 70, 71, 72 và 234 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự.  

6.2. Quan điểm đối với phần bản án sơ thẩm bị kháng cáo: 

Kiểm sát viên đã phát biểu, đánh giá về vụ án; kết luận cấp sơ thẩm giải 

quyết là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Khoản 1, Điều 308 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; không chấp nhận kháng cáo của bị đơn - Công ty ML giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Quá trình giải quyết tranh chấp: 

Ngày 22/9/2014, bà Lê Thị Kh nộp đơn khởi kiện vụ án. Ngày 

04/02/2015, Tòa án nhân dân thành phố BH lập biên bản hòa giải thành; các bên 

thống nhất hủy hợp đồng, Công ty ML phải trả cho bà Kh 1.000.000.000 đồng. 

Tuy nhiên, ngày 05/02/2015, Công ty ML có văn bản thay đổi ý kiến hòa giải 

thành. 

Ngày 09/4/2015, Tòa án nhân dân thành phố BH mở phiên tòa, công nhận 

sự thỏa thuận của các đương sự với nội dung như trên. Tuy nhiên, sau đó, Công 

ty ML có văn bản khiếu nại và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết 

định kháng nghị. Ngày 29/5/2015, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai xét xử hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

[2] Về hợp đồng bị khởi kiện: 

Bà Lê Thị Kh và Công ty ML có ký Hợp đồng mua bán nhà số: 

05/HĐBN ngày 28/4/2012 (bút lục từ số 53 đến 56A); nội dung hợp đồng thể 

hiện mục đích mua nhà để ở; nhà tại dự án khu nhà ở của Công ty ML, tại ấp 

L1, phường M1, thành phố BH; nhà số XY, khu biệt thự, diện tích đất 331,3m
2
, 

diện tích xây dựng 472,29m
2
, giá bán là 2.900.000.000 đồng.  

2.1. Về hình thức của hợp đồng: 

Theo quy định tại Điều 450 của Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Kinh doanh 

bất động sản, việc mua bán nhà đất theo dự án (tài sản hình thành trong tương 

lai) phải được đăng ký công khai trên sàn giao dịch bất động sản. Hợp đồng 

được giao kết giữa các bên không được đăng ký là không đúng quy định của 

pháp luật. Đồng thời, các bên cũng chưa giao kết hợp đồng chuyển nhượng 
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quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 và Điều 71 của Luật Kinh doanh 

bất động sản năm 2006. Cấp sơ thẩm xác định hợp đồng vi phạm về mặt hình 

thức là đúng. 

2.2. Về nội dung của hợp đồng và thực hiện hợp đồng: 

Vào thời điểm giao kết hợp đồng, Công ty ML đã thế chấp quyền sử dụng 

đất cho Ngân hàng X, vi phạm quy định tại Điều 132 của Bộ luật Dân sự năm 

2005 “Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối”.  

Khi bà Kh khởi kiện vụ án, Công ty Minh Luận đã thế chấp quyền sử 

dụng đất nêu trên cho X- Chi nhánh Đồng Nai; không bàn giao nhà theo hợp 

đồng đã ký; do đó, Công ty ML đã vi phạm hợp đồng theo các Điều 453 và 

Điều 454 của Bộ luật Dân sự năm 2005. 

2.3. Kết luận: Cấp sơ thẩm nhận định và xác định hợp đồng vô hiệu là 

đúng; tuy nhiên, việc tuyên hủy hợp đồng là không phù hợp mà phải tuyên bố 

hợp đồng vô hiệu mới chính xác. Do đó, sửa án sơ thẩm về phần này. 

2.4. Xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu: 

Cả hai bên đều có lỗi không tuân thủ các quy định về việc giao kết hợp 

đồng như đã nêu trên; bà Kh là không tìm hiểu rõ về tình trạng pháp lý của tài 

sản; lỗi của Công ty ML như đã nhận định nêu trên. Theo quy định tại Khoản 1 

và Khoản 2, Điều 137 của Bộ luật Dân sự 2005, cả hai bên đều có lỗi, khi hợp 

đồng vô hiệu buộc các bên phải khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau 

những gì đã nhận. Công ty ML phải hoàn trả bà Kh số tiền đã nhận; bà Kh chưa 

được bàn giao nhà và đất nên không phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Bà 

Kh không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên không đặt ra xem xét. 

Công ty ML thừa nhận viết 03 phiếu thu cho bà Khuyên với số tiền tổng 

cộng là 2.600.000.000 đồng; nên phải chịu trách nhiệm đối với số tiền đã ký 

nhận. Cấp sơ thẩm đã nhận định, tính toán và cấn trừ các số tiền giữa hai bên; 

xác định Công ty ML còn phải hoàn trả cho bà Khuyên  2.241.048.717 đồng là 

có cơ sở.  

[3] Xét kháng cáo của bị đơn - Công ty ML 

3.1. Về thời hiệu khởi kiện: 

Công ty ML kháng cáo cho rằng vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện; tuy 

nhiên, căn cứ Điều 429; Điểm d, Khoản 1, Điều 688 của Bộ luật Dân sự 2015, 

Điều 185 của Bộ luật Tố tụng dân sự; vụ án vẫn còn thời hiệu để giải quyết; do 

đó, phần kháng cáo này không có cơ sở chấp nhận. 
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3.2. Về nội dung thực hiện hợp đồng: 

Theo đơn kháng cáo, Công ty ML trình bày có thỏa thuận và đưa cho bà 

Kh 01 bản sao chụp (photo) Giấy chứng nhận không phải là của lô Biệt thự B-7; 

để bà Kh mua 01 lô đất biệt thự cấn trừ nợ. Công ty ML cho rằng hợp đồng nêu 

trên chỉ là giả tạo nhằm mục đích để hai bên làm hồ sơ vay tiền Ngân hàng nên 

hợp đồng không thể hiện thửa đất, tờ bản đồ, Giấy chứng nhận và cũng không 

có căn Biệt thự B-7. 

Theo Giấy chứng nhận số 000000 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Đồng Nai cấp năm 2008 cho Công ty ML do bà Lê Thị Kh nộp, thể hiện diện 

tích đất 331,3m
2
, phường X, thành phố BH (bút lục số 210, 211 và 212); Hồ sơ 

kỹ thuật thửa đất (bút lục số 213) và Danh sách các số thửa khu dân cư phường 

X do chính Công ty ML lập ngày 22/01/2008 (bút lục số 214 và 215) đang lưu 

trữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai; thể hiện thứ tự đăng ký số 51, 

thửa đất số xxx, tờ bản đồ số yyy, diện tích đất 331,3m
2
, lô đất xxy, loại đất 

ODT, ấp L1, phường M1.  

Vì những lẽ trên, Công ty ML cho rằng hợp đồng nêu trên chỉ là giả tạo 

nhưng không cung cấp được chứng cứ để chứng minh; bà Kh không thừa nhận; 

do đó, Công ty ML phải có trách nhiệm đối với hợp đồng đã ký. Trình bày 

kháng cáo về phần này của Công ty ML cũng không có căn cứ chấp nhận. 

[4] Về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ khi thi hành án 

Phần này phát sinh khi Tòa án giải quyết tranh chấp, quy định trách 

nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ khi thi hành án của đương sự và không phải 

là giao dịch dân sự. Cấp sơ thẩm áp dụng Khoản 2, Điều 305 của Bộ luật Dân 

sự năm 2005 để quyết định: “…phải chịu lãi suất chậm trả theo mức lãi suất cơ 

bản do Ngân hàng Nhà nước quy định…” trong bản án là không phù hợp và sẽ 

gây khó khăn trong công tác thi hành án; bởi vì, kể từ ngày 01/01/2017 (ngày 

Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực), mức lãi suất cơ bản không được công bố 

và áp dụng. Do đó, sửa án sơ thẩm về phần này. 

[5] Án phí: Căn cứ Khoản 2, Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Pháp 

lệnh số: 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án và Nghị quyết số: 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; 
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5.1. Án phí dân sự sơ thẩm: Cấp sơ thẩm xác định án phí chưa đúng và 

phần tuyên trả án phí cho nguyên đơn cũng không đầy đủ; nên phải sửa lại, cụ 

thể: 

- Công ty ML phải chịu án phí đối với hợp đồng bị Tòa án tuyên bố vô 

hiệu = 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng); 

- Công ty ML phải chịu án phí có giá ngạch đối với phần nghĩa vụ phải 

thực hiện, cụ thể: 72.000.000 đồng + 2% (241.048.717 đồng) = 76.821.000 

đồng (làm tròn). 

- Trả lại nguyên đơn toàn bộ tạm ứng án phí đã nộp. 

5.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo - Công ty ML không 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

[6] Đối với quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai tại phiên tòa phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử; nên 

được chấp nhận phần phù hợp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 2, Điều 308 và Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn - Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

ML. 

Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số: 150/2017/DS-ST ngày 26 tháng 

9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố BH về quyết định, trách nhiệm do 

chậm thực hiện nghĩa vụ khi thi hành án và án phí. 

Áp dụng: Các Điều 122, 124, 127, 132, 134 và 137, các Điều 450, 451, 

453 và 454 của Bộ luật Dân sự 2005; Điều 357, Khoản 2, Điều 468 và Điều 688 

của Bộ luật Dân sự 2015; Điều 22 và Điều 71 của Luật Kinh doanh bất động 

sản năm 2006; Điều 146 và 148 Luật Đất đai năm 2003; quy định về án phí nêu 

trên. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Kh:  

- Tuyên bố vô hiệu đối với Hợp đồng mua bán nhà số: 05/HĐBN ngày 

28/4/2012, được giao kết giữa bà Lê Thị Kh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

ML. 
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- Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML phải trả lại cho bà Lê Thị Kh 

số tiền 2.241.048.717 đồng (hai tỷ hai trăm bốn mươi mốt triệu không trăm bốn 

mươi tám nghìn bảy trăm mười bảy đồng). 

2. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ và thi hành án: 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với 

khoản tiền được nêu tại mục 1 phần quyết định của bản án này, nếu người phải 

thi hành án chưa thi hành số tiền nêu trên, thì còn phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất chậm trả được tính theo 

quy định tại Điều 357 và Khoản 2, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a,  

và Điều 9; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

3. Án phí:  

3.1. Án phí dân sự sơ thẩm:  

- Buộc bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML phải nộp 77.021.000 

đồng (bảy mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn đồng) . 

- Trả lại nguyên đơn bà Lê Thị Kh các số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm đã nộp như sau: 45.967.000 đồng (bốn mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi 

bảy nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí Tòa án số: 005467; và 

200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí Tòa án số: 

005468, cùng ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố BH. 

3.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Trả lại Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp, 

theo Biên lai thu tạm ứng án phí Tòa án số: 003550 ngày 27 tháng 11 năm 2017 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố BH. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Biên Hòa; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Dân sự, Văn 

phòng và Thẩm phán (4). 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 1682/2014/DSPT 

Ngày: 31/12/2014 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng mua 

bán căn hộ” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HCM 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: 1. Bà Nguyễn Thị Thu H

Các thẩm phán:  2. B  Phạ  H ng   

3. B  Phạ  Thị T

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà  ê Thị Ngọc Y – Thư ký Tòa án nhân dân 

Th nh phố HCM. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HCM: Bà Phạ  Thị   - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 19, 26 v  31 tháng 12 năm 2014 tại trụ sở Tòa án nhân dân Th nh phố 

HCM xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 751/2014/TLPT-DS ngày 

10/11/2014 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ”; 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 61/2014/DS-ST ngày 29/9/2014 của Tòa án nhân dân 

Quận X, Th nh phố HCM bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 3494/2014/QĐ-PT ngày 

20/11/2014 và Quyết định hoãn phiên tòa số 667/2014/QĐ-PT ngày 19/12/2014 giữa các 

đương sự: 

Nguyên đơn:  

Bà NĐ_ ê Thanh  oan, sinh năm 1969 

Địa chỉ: 580 ADV, Phường Y, Quận Z, Th nh phố HCM. 

Người đại diện theo ủy quyền của b  NĐ_Loan có ông Lưu Quang Phú, sinh năm 

1974, 

Địa chỉ: 580 ADV, Phường Y, Quận Z, Th nh phố HCM 

(văn bản ủy quyền ng y 24/10/2013). 

Bị đơn:  

BĐ_Công ty TNHH  ột thành viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương  ại 

ABM 
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Trụ sở: 108- 110 NT, phường BT, Quận X, Th nh phố HCM. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty có ông Phạm Th nh Luân, sinh năm 1988 

(văn bản ủy quyền ng y 09/10/2014). 

Người bảo vệ quyền v  lợi ích hợp pháp của Công ty có b  Nguyễn Thị Huyền T l  

luật sư của Công ty luật TNHH VA, thuộc Đo n luật sư tỉnh ĐN. 

Người có quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan:  

Ông LQ_Hoepflinger Johann Franz, sinh năm 1957 

Địa chỉ: Am Sonnenhang 12 – 4860 Lenzing – Austria.  

Người đại diện theo ủy quyền của ông LQ_Hoepflinger Johann Franz l  ông Lưu 

Quang Phú, sinh năm 1974, 

Địa chỉ: 580 ADV, Phường Y, Quận Z, Th nh phố HCM (văn bản ủy quyền ng y 

24/10/2013). 

NHẬN THẤY 

Nguyên đơn – bà NĐ_Lê Thanh Loan có người đại diện theo ủy quyền l  ông Lưu 

Quang Phú trình bày: 

Ngày 14/3/2007, bà NĐ_Lê Thanh Loan v  BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật 

liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM (sau đây gọi tắt l  BĐ_Công ty ABM) có ký hợp 

đồng góp vốn mua căn hộ số 178/HĐGV. Theo đó, BĐ_Công ty ABM bán cho b  NĐ_Loan 

căn hộ số 04, loại căn hộ A1, thuộc lầu 13 (1304A1), tổng diện tích căn hộ l  96 m2 bao gồm: 

01 phòng khách, 03 phòng ngủ, 01 bếp, 02 nh  vệ sinh với đơn giá bán cụ thể như sau: 

- Đơn giá (chưa bao gồm thuế VAT) l  18.528.333đồng/m2; 

- Thuế VAT 10% l  177.872.000đồng; 

- Tiền bảo trì khi nhận căn hộ l  10.500.000đồng; 

Tổng cộng giá trị hợp đồng mua bán căn hộ l  1.967.092.000đồng. 

Trường hợp bên bán chậm b n giao căn hộ quá 03 tháng kể từ ng y đến hạn, thì phải 

chịu phạt 1,5%/tháng trên số tiền đã thanh toán, ngược lại, nếu bên mua chậm thanh toán thì 

cũng phải chịu phạt 1,5%/tháng trên số tiền vi phạm nhưng tối đa không quá 02 tháng kể từ 

ng y đến hạn. 

B  NĐ_Loan đã thanh toán cho BĐ_Công ty ABM tổng cộng l : 1.689.784.000đồng. 

Đến thời điểm b n giao căn hộ tháng 10/2008 phía BĐ_Công ty ABM kéo d i việc 

bàn giao căn hộ cho b  NĐ_Loan. Nay căn hộ trên đã xây dựng xong nhưng to n bộ nội thất 

căn hộ theo Phụ lục số 02 của hợp đồng so với thực tế ho n to n bị giảm l  24.976.000đồng. 

Nay b  NĐ_Loan yêu cầu Tòa án giải quyết như sau: 

- Buộc BĐ_Công ty ABM b n giao căn hộ số 04, loại căn hộ A1, lầu 13 (1304A1) 

ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật v  b  NĐ_Loan sẽ thanh toán cho BĐ_Công ty 

ABM là 188.372.000đồng. 

- Buộc BĐ_Công ty ABM thanh toán ngay tiền phạt vi phạm do chậm giao căn hộ từ 

tháng 11/2008 đến ng y xét xử sơ thẩm l : 

1.689.784.000đồng x 1,5%/tháng x 66 tháng = 1.672.886.160đồng. 

- Buộc BĐ_Công ty ABM bồi thường ngay số tiền chênh lệch giá trị giữa nội thất 

theo Phụ lục số 02 so với nội thất thực tế đã lắp đặt l  24.976.000 đồng. 
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- Buộc BĐ_Công ty ABM ho n lại chi phí thẩm định giá 12.000.000đồng. 

Bị đơn – BĐ_Công ty ABM có người đại diện theo ủy quyền l  ông Phạm Th nh 

Luân trình bày: 

Ngày 14/03/2007, BĐ_Công ty ABM với b  NĐ_Lê Thanh Loan ký kết hợp đồng số 

178/HĐGV về việc góp vốn mua căn hộ số 1304A1 đúng nguyên đơn trình b y. 

Thực tế bên mua đã thanh toán đầy đủ v  đúng tiến độ tổng cộng l  

1.689.784.000đồng. 

Theo hợp đồng hai bên ký kết, thời hạn BĐ_Công ty ABM sẽ b n giao căn hộ cho 

bên mua l  từ tháng 07/2008 đến tháng 10/2008, nhưng vì một số trở ngại khách quan v  chủ 

quan nên BĐ_Công ty ABM đã không giao nh  theo đúng thời hạn trên, cụ thể như sau: 

- Dự án phải thay đổi một số chi tiết về mặt kỹ thuật, việc thay đổi n y phải được 

thẩm định, xử lý kỹ thuật lại nên mất rất nhiều thời gian; 

- Thời gian chờ nối đấu điện, nước kéo d i do các thủ tục h nh chính của các cơ quan 

Nh  nước; 

- Khách h ng đề nghị thay đổi thiết kế l m chậm trễ tiến độ thi công công trình; 

- Chi phí vật tư, nguyên vật liệu, trang thiết bị trượt giá cao hơn so với lúc triển khai 

dự án rất lớn; 

- Cơ sở vật chất xung quanh công trường đã xuống cấp dẫn đến việc di chuyển 

nguyên vật liệu, trang thiết bị v  máy móc phục vụ việc thi công tốn quá nhiều thời gian; 

- Nguồn vốn đầu tư v o dự án đã tăng lên rất nhiều, BĐ_Công ty ABM đã v  đang 

gánh chịu nhiều thiệt hại nên việc huy động vốn để đẩy nhanh dự án gặp khó khăn; 

- Do yêu cầu của khách h ng nên công trình phải ngưng thi công hơn 01 năm để điều 

chỉnh thiết kế; 

Ngo i ra, cũng vì một số lý do khách quan trong quá trình tìm mua v  lắp đặt trang 

thiết bị nội thất bên trong các căn hộ nên BĐ_Công ty ABM buộc phải thay đổi một số trang 

thiết bị, tuy nhiên việc thay đổi n y l  không đáng kể. Hiện nay căn hộ bán cho b  NĐ_Loan 

đã thực hiện xong v  có thể b n giao cho b  NĐ_Loan. 

Nay b  NĐ_Loan yêu cầu như trên thì BĐ_Công ty ABM có ý kiến như sau: 

- Về thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án: Tòa án nhân dân Quận X thụ lý giải quyết l  

phù hợp quy định pháp luật hiện h nh. 

- Mặc dù phía BĐ_Công ty ABM có những lý do hợp lý khiến chậm b n giao căn hộ 

như trên, nhưng việc không giao căn hộ đúng hạn cũng có một phần lỗi của BĐ_Công ty 

ABM. Nay BĐ_Công ty ABM đồng ý giao căn hộ cho b  NĐ_Loan và b  NĐ_Loan phải 

thanh toán tiếp số tiền 188.372.000 đồng để nhận căn hộ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - ông LQ_Hoepflinger Johann Franz có người 

đại diện hợp pháp theo ủy quyền l  ông Lưu Quang Phú trình bày: Ông LQ_Franz l  chồng 

hợp pháp của b  NĐ_Loan v  nay ông cũng đồng ý theo ý kiến của b  NĐ_Loan. 

Bản án sơ thẩm số 61/2014/DS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Tòa án nhân dân 

Quận X, Th nh phố HCM đã tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn như sau: 
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- BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM 

có trách nhiệm b n giao cho b  NĐ_Lê Thanh Loan căn hộ số 1304A1 (đặc điểm căn hộ theo 

hợp đồng số: 178/HĐGV ng y 14/3/2007), ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

- BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM 

có trách nhiệm thanh toán cho b  NĐ_Lê Thanh Loan tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, 

tổng cộng l : 1.500.000.000đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng) ngay sau khi án có hiệu lực 

pháp luật. 

- Kể từ ng y b  NĐ_Lê Thanh Loan có đơn yêu cầu thi h nh án, nếu BĐ_Công ty 

TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM không thanh toán tiền 

như quyết định ở trên thì h ng tháng BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng 

& Xây lắp Thương mại ABM phải chịu thêm tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do ngân h ng 

Nh  nước quy định tương ứng với số tiền v  thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 07/10/2014, bị đơn – BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & 

Xây lắp Thương mại ABM có đơn kháng cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với yêu 

cầu tiền phạt do chậm b n giao, chỉ yêu cầu BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây 

dựng & Xây lắp Thương mại ABM b n giao căn hộ, nguyên đơn không phải thanh toán tiếp 

số tiền còn lại theo hợp đồng, cụ thể l  tiền thuế 188.372.000đồng cộng với tiền thanh toán 

đợt 5 l  5% giá trị hợp đồng, tổng cộng l  277.308.000đồng (theo đơn khởi kiện nguyên đơn 

yêu cầu số tiền phạt chậm b n giao 1.672.886.160đồng). Các phần khác đề nghị giữ nguyên 

như bản án sơ thẩm. 

Bị đơn – BĐ_Công ty ABM trình b y yêu cầu kháng cáo: Theo đơn kháng cáo ng y 

07/10/2014, bị đơn yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy to n bộ bản án dân sự sơ thẩm v  

tuyên bố hợp đồng góp vốn mua căn hộ vô hiệu, giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô 

hiệu. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của bị đơn thay đổi yêu cầu 

kháng cáo, yêu cầu sửa án sơ thẩm. Cụ thể như sau:  

- Bị đơn đồng ý b n giao căn hộ, yêu cầu nguyên đơn tiếp tục đóng các khoản tiền còn 

lại cho bị đơn theo thỏa thuận tại hợp đồng.  

- Không đồng ý với bản án sơ thẩm buộc BĐ_Công ty ABM thanh toán tiền phạt 

chậm b n giao căn hộ với số tiền 1.672.886.160đồng. Việc chậm b n giao là do nguyên nhân 

khách quan. Bị đơn nhiều lần thông báo tiến độ thực hiện dự án cho nguyên đơn v  nguyên 

đơn biết, đồng ý gia hạn thời gian b n giao thể hiện qua việc phản hồi b ng hình thức thư 

điện tử, điện thoại. Nguyên đơn không có ý thắc mắc về việc bị đơn chậm b n giao.  

- Không đồng ý thanh toán tiền chênh lệch về nội thất căn hộ là 24.976.000đồng như 

bản án sơ thẩm tuyên do kết quả thẩm định chỉ l  ước tính, việc xác định vật liệu tranh trí cao 

cấp trong căn hộ l  ý kiến chủ quan của tổ thẩm định. 

Bị đơn đồng ý với việc nguyên đơn rút một phần yêu cầu đối với số tiền phạt do chậm 

b n giao căn hộ. 

Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

88



Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Th nh phố HCM phát biểu ý kiến: 

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử v  các đương sự đã chấp h nh đúng quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2011). 

- Về nội dung kháng cáo: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn rút một phần yêu cầu đối với số tiền phạt do 

chậm b n giao căn hộ, bị đơn đồng ý nên ghi nhận. Bị đơn thay đổi yêu cầu kháng cáo, không 

đồng ý phạt do chậm b n giao, không đồng ý bồi thường giá trị chênh lệch về nội thất. Bản án 

sơ thẩm buộc BĐ_Công ty ABM phải bồi thường thiệt hại do chậm b n giao căn hộ l  không 

có cơ sở do BĐ_Công ty ABM có thông báo tiến độ xây dựng căn hộ nhưng b  NĐ_Loan 

không có ý kiến phản đối về việc chậm b n giao. Căn cứ khoản 2 Điều 275 của Bộ luật tố 

tụng dân sự, Viện kiểm sát nhân dân Th nh phố HCM đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

một phần kháng cáo của BĐ_Công ty ABM, sửa một phần bản án sơ thẩm đối với phần 

không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về số tiền phạt do chậm b n giao. Các phần khác 

giữ nguyên như bản án sơ thẩm. 

XÉT THẤY 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ v o kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của BĐ_Công ty ABM trong thời hạn luật định, đúng 

quy định pháp luật nên chấp nhận. 

Về nội dung:  

Tại hợp đồng góp vốn mua căn hộ số 178/HĐGV ng y 14/3/2007 (bút lục số từ 257 

đến 260) thể hiện: giữa BĐ_Công ty ABM v  b  NĐ_Lê Thanh Loan có ký kết hợp đồng góp 

vốn mua căn hộ. Đối tượng của hợp đồng quy định tại Điều 1: “bên A đồng ý bán v  bên B 

đồng ý góp vốn mua một căn hộ xây dựng ho n thiện tại Cao ốc căn hộ cao cấp ABM, tọa lạc 

tại 258 Bến CD (số mới 422 VVK), phường CG, Quận X, Th nh phố HCM do bên A l m chủ 

đầu tư”. Như vậy, ngay từ khi ký kết, hai bên đã xác định hợp đồng mua bán khi căn hộ xây 

dựng ho n thành, bên mua góp vốn theo tiến độ công trình. Hiện nay, căn hộ đã được xây 

dựng ho n thiện v  các bên đều thừa nhận tại thời điểm ký kết hợp đồng công trình đã xây 

dựng xong phần móng, BĐ_Công ty ABM đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý của công trình nên hai 

bên phải thực hiện theo sự thỏa thuận của hợp đồng. B  NĐ_Loan khởi kiện yêu cầu 

BĐ_Công ty ABM b n giao căn hộ. Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của b  NĐ_Loan 

buộc BĐ_Công ty ABM phải b n giao căn hộ nêu trên cho b  NĐ_Loan, đồng thời, phía bà 

NĐ_Loan phải thanh toán đợt 4 theo hợp đồng 178/HĐGV gồm 177.872.000đồng + tiền bảo 

trì 10.500.000đồng = 188.372.000đồng l  có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn và 

bị đơn đồng ý thống nhất b n giao căn hộ nên Tòa án cấp phúc thẩm công nhận. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, phía nguyên đơn rút một phần yêu cầu đối với số tiền phạt 

do chậm b n giao căn hộ, thay vì yêu cầu số tiền 1.672.886.160đồng như đơn khởi kiện thì 

nguyên đơn chỉ yêu cầu số tiền 277.308.000đồng, phần còn lại nguyên đơn không phải nộp 

tiếp cho bị đơn. Xét việc rút một phần yêu cầu n y của nguyên đơn được bị đơn đồng ý nên 

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận. Đối với việc nguyên đơn yêu cầu không phải nộp tiếp số 

tiền 277.308.000đồng, bị đơn không đồng ý. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 

Tại Điều 5 của hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ số 178/HĐ ng y 14/3/2007 thể 

hiện: Thời gian b n giao căn hộ dự kiến từ tháng 7/2008 - tháng 10/2008, dự kiến không phải 
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l  điều chắc chắn đến đúng thời điểm tháng 10/2008 bắt buộc BĐ_Công ty ABM phải có 

trách nhiệm b n giao ngay căn hộ cho nguyên đơn. B  NĐ_Loan chấp nhận v  đồng ý với sự 

dự kiến thời gian nêu trên. Như vậy cho thấy: BĐ_Công ty ABM đã có dự đoán xây dựng 

công trình cao ốc 20 tầng có thể ho n th nh v o thời điểm tháng 10/2008 hoặc thời gian có 

thể kéo d i nên trong hợp đồng thể hiện có sự dự kiến v  b  NĐ_Loan đồng ý ký kết.  

Trường hợp b  NĐ_Loan cho r ng thời gian b n giao căn hộ phải đúng thời điểm từ 

tháng 7/2008 đến tháng 10/2008, khi đến thời hạn mà BĐ_Công ty ABM không b n giao căn 

hộ, lẽ ra khi quyền lợi của b  bị xâm phạm thì b  NĐ_Loan phải có ý kiến khiếu nại về việc 

BĐ_Công ty ABM chậm b n giao nhưng b  NĐ_Loan không thực hiện nên b  NĐ_Loan 

phải chịu trách nhiệm. 

Mặt khác, quá thời gian b n giao căn hộ một năm, b  NĐ_Loan còn chuyển số tiền 

227.403.000đồng vào ng y 14/7/2009 để thực hiện tiếp theo hợp đồng. Điều n y đồng nghĩa 

với việc b  NĐ_Loan chấp nhận cho việc chậm b n giao căn hộ. Như vậy, b  NĐ_Loan 

không có chứng cứ chứng minh sự phản đối việc BĐ_Công ty ABM chậm b n giao căn hộ. 

Tại Điều 9.1 của hợp đồng: “hai bên cam kết tuân thủ đúng điều khoản đã thỏa thuận, 

trong quá trình thực hiện nếu phát sinh bất đồng các bên sẽ thương lượng giải quyết”. Căn cứ 

v o nội dung các thư điện tử giữa bà NĐ_Loan và BĐ_Công ty ABM vào các ngày 

27/12/2012; 26/01/2013; 06/02/2013; 14/11/2013 ho n to n không có nội dung n o thể hiện 

việc b  NĐ_Loan phản đối chậm b n giao nh , mặc nhiên chấp nhận để BĐ_Công ty ABM 

chậm ho n th nh căn hộ nên b  NĐ_Loan phải chịu trách nhiệm. 

Xét, đây l  hợp đồng góp vốn mua căn hộ, góp vốn theo từng tiến độ công trình. Hiện 

nay công trình đã ho n th nh, BĐ_Công ty ABM đồng ý b n giao nh , tuy nhiên, bà 

NĐ_Loan chưa thanh toán l  188.372.000đồng v  5% giá trị hợp đồng khi có giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nh . Tổng cộng l  277.308.000đồng. Như vậy, b  NĐ_Loan chưa thực 

hiện xong nghĩa vụ của người mua nhà nên b  NĐ_Loan phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền 

còn lại theo như hợp đồng hai bên đã ký kết. Do đó, kháng cáo của BĐ_Công ty ABM và ý 

kiến của luật sư bảo vệ quyền v  lợi ích hợp pháp của bị đơn về việc không đồng ý phạt chậm 

b n giao nh  l  có cơ sở chấp nhận. 

Xét, kháng cáo về khoản chênh lệch trang trí nội thất, Hội đồng xét xử xét thấy: Do 

BĐ_Công ty ABM lắp đặt vật tư không đúng chất lượng như phụ lục hợp đồng số 02 m  hai 

bên thỏa thuận nên BĐ_Công ty ABM phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà 

NĐ_Loan. Tòa án cấp sơ thẩm buộc BĐ_Công ty ABM bồi thường l  đúng. Kháng cáo của 

BĐ_Công ty ABM về phần n y không được chấp nhận. Giữ nguyên phần n y của bản án sơ 

thẩm. 

Với các căn cứ nêu trên, Tòa án cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm: Chấp 

nhận một phần kháng cáo của bị đơn - BĐ_Công ty ABM như đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân Th nh phố HCM l  có căn cứ. 

Công nhận hợp đồng góp vốn mua căn hộ số 178/HĐ ng y 14/3/2007 giữa BĐ_Công 

ty ABM và bà NĐ_Lê Thanh Loan.  

Buộc BĐ_Công ty ABM b n giao căn hộ cho b  NĐ_Loan. B  NĐ_Loan có trách 

nhiệm thực hiện nghĩa vụ như hợp đồng, nộp tiếp số tiền cho BĐ_Công ty ABM l  

188.372.000đồng ngay khi nhận b n giao căn hộ.  

Đình chỉ một phần yêu cầu của nguyên đơn đối với số tiền phạt do chậm b n giao căn 

hộ là 1.412.476.000đồng (theo đơn khởi kiện, nguyên đơn yêu cầu số tiền l  
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1.689.784.000đồng; tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn chỉ yêu cầu số tiền l 

277.308.000đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc BĐ_Công ty ABM phải trả tiền 

phạt do chậm b n giao căn hộ là 277.308.000đồng. 

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu BĐ_Công ty ABM bồi thường 

thiệt hại giá trị chênh lệch thiết bị tranh trí nội thất. 

Buộc BĐ_Công ty ABM bồi thường cho b  NĐ_Loan số tiền chênh lệch trang trí nội 

thất là 24.976.000đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật.  

Các bên thực hiện tiếp tục hợp đồng cho đến khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu 

căn hộ, b  NĐ_Loan sẽ giao 5% giá trị hợp đồng còn lại là 88.936.000đồng, b  NĐ_Loan 

nhận giấy chủ quyền. 

Các phần khác không kháng cáo, kháng nghị nên giữ nguyên như bản án sơ thẩm. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn thay đổi yêu cầu đối 

với tiền phạt do chậm b n giao, chỉ yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền l  277.308.000đồng. Do 

yêu cầu n y không được chấp nhận nên nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm l  

13.865.400đồng. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải bồi thường chênh 

lệch trang trí nội thất cho nguyên đơn 24.976.000đồng, số tiền án phí dân sự sơ thẩm bị đơn 

phải chịu l  1.248.800đồng. 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Do sửa án nên người kháng cáo - BĐ_Công ty ABM 

không phải chịu. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 2 Điều 275, Khoản 1 Điều 131, khoản 2 Điều 132 của Bộ luật tố tụng 

dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH 

 p dụng khoản 2 Điều 305, Điều 437, Điều 452 v  Điều 454 của Bộ luật dân sự năm 

2005; 

 p dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009; 

 p dụng Điều 2, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 30 của Luật Thi h nh án dân sự. 

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật 

liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM. 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 61/2014/DS-ST ng y 29/9/2014 của Tòa án nhân dân 

Quận X, Th nh phố HCM: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn.

1.1 Công nhận hợp đồng góp vốn mua căn hộ số 178/HĐ ng y 14/3/2007 giữa 

BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM và bà 

NĐ_Lê Thanh Loan.  

BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM 

có trách nhiệm b n giao cho b  NĐ_Lê Thanh Loan căn hộ số: 1304A1 (đặc điểm căn hộ 

theo hợp đồng số: 178/HĐGV ngày 14/3/2007).  

B  NĐ_Loan có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ như hợp đồng, nộp tiếp các khoản 

tiền còn lại cho BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương 
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mại ABM số tiền 188.372.000đồng (Một trăm tám mươi tám triệu ba trăm bảy mươi hai ng n 

đồng) ngay khi b n giao căn hộ.  

Thi h nh ngay khi án có hiệu lực pháp lực tại cơ quan thi h nh án dân sự có thẩm 

quyền. 

1.2 Đình chỉ một phần yêu cầu của nguyên đơn đối với số tiền phạt do chậm b n giao 

căn hộ là 1.412.476.000đồng (Một tỷ bốn trăm mười hai triệu bốn trăm bảy mươi sáu ng n 

đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền 

phạt do chậm b n giao căn hộ là 277.308.000đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm lẻ 

tám ng n đồng). 

1.3 Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại giá 

trị chênh lệch thiết bị trang trí nội thất. 

Buộc BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại 

ABM bồi thường thiệt hại cho b  NĐ_Lê Thanh Loan số tiền chênh lệch trang trí nội thất là 

24.976.000đồng (Hai mươi bốn triệu chín trăm bảy mươi sáu ng n đồng) ngay khi án có hiệu 

lực pháp luật.  

Các đương sự thực hiện tiếp tục hợp đồng số 178/HĐGV ng y 14/3/2007 cho đến khi 

có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. B  NĐ_Loan sẽ giao 5% giá trị hợp đồng còn lại là 

88.936.000đồng (Tám mươi tám triệu chín trăm ba mươi sáu ng n đồng) cho BĐ_Công ty 

TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM. BĐ_Công ty TNHH 

một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM giao giấy chứng nhận quyền 

sở hữu căn hộ cho bà NĐ_Lê Thanh Loan. 

Kể từ ng y có đơn yêu cầu thi h nh án của người được thi  nh h nh án, nếu bên phải 

thi hành không thanh toán tiền như quyết định nêu trên thì h ng tháng phải chịu thêm tiền lãi 

theo mức lãi suất cơ bản do Ngân h ng Nh  nước quy định tương ứng với số tiền v  thời gian 

chậm trả tại thời điểm thanh toán.  

2.  n phí dân sự sơ thẩm:

BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp Thương mại ABM 

phải chịu l  1.248.800đồng (Một triệu hai trăm bốn mươi tám ng n tám trăm đồng). 

Bà NĐ_Lê Thanh Loan phải chịu l  13.865.400đồng (Mười ba triệu tám trăm sáu 

mươi lăm ng n bốn trăm đồng), nhưng được cấn trừ v o số tiền tạm ứng án phí đã nộp l  

34.093.292 đồng (ba mươi bốn triệu không trăm chín mươi ba nghìn hai trăm chín mươi hai 

đồng), theo biên lai số 07413 ng y 15/10/2013 của Chi cục Thi h nh án dân sự Quận X, 

Th nh phố HCM. Bà NĐ_Lê Thanh Loan được ho n lại số tiền chênh lệch là 

20.227.892đồng (Hai mươi triệu hai trăm hai mươi bảy ng n tám trăm chín mươi hai đồng). 

4/ Án phí phúc thẩm: BĐ_Công ty TNHH một th nh viên Vật liệu xây dựng & Xây 

lắp Thương mại ABM không phải chịu. Ho n lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp l  200.000 

đồng (Hai trăm ng n) biên lai thu số 05660 ngày 10/10/2014 của Chi cục Thi h nh án dân sự 

Quận X, Th nh phố HCM. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi h nh theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

h nh án dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự có quyền 

thoả thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc bị cưỡng chế 

thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thi h nh án dân sự; thời 

hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi h nh án dân sự. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ng y tuyên án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số 225/2019/DS-ST 

Ngày 28-6-2019 

V/v tranh chấp hợp đồng 

mua bán căn hộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Bảo Ngọc. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đỗ Thị A;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Quỳnh Mai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Mạnh Thị Tú Uyên – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10 xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 566/2018/TLST-DS ngày 12 tháng 12 năm 

2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 63/2019/QĐST-DS ngày 10 tháng 5 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên 

tòa số 53/2019/QĐST-DS ngày 05 tháng 6 năm 2019, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Ông Phạm Tiến D, sinh năm 1984; Địa chỉ thường trú: xã

K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ tạm trú: Tầng C Block B, Chung cư K, 

Phường K, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (có Đơn xin xét xử vắng mặt). 

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc K (gọi tắt là Công

ty K); Địa chỉ trụ sở: đường S, Phường D, Quận O, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Trịnh Minh T, sinh năm 

1964; Địa chỉ thường trú: đường B, Phường S, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh 

(vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*Theo đơn khởi kiện ngày 16/11/2018, bản tự khai ngày 15/3/2019 và các

tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thì nội dung vụ án như sau: 

Ngày 05/3/2013, ông Phạm Tiến D và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển địa ốc K (gọi tắt là Công ty K) có ký với nhau Hợp đồng số 

0306/022T09_K1GV/HĐMB về việc mua bán căn hộ số 22, tầng 9, diện tích 

94



2 

  

65m
2
 tọa lạc tại đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh. Theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng thì Công ty K có trách 

nhiệm bàn giao căn hộ cho ông D dự kiến vào quý IV năm 2013 nhưng không 

trễ quá 03 tháng (chậm nhất là ngày 01/4/2014). Tuy nhiên, đến ngày 

19/11/2015 Công ty K mới bàn giao căn hộ cho ông D. Như vậy, việc bàn giao 

căn hộ của Công ty K cho ông D bị trễ hơn 17 tháng. Tại Điều 10 của Hợp đồng 

thì các bên có thỏa thuận nếu Công ty K bàn giao căn hộ chậm hơn so với dự 

kiến Công ty sẽ trả tiền lãi cho ông D tính từ ngày trễ hạn theo mức lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam (gọi tắt là Vietcombank). 

Do đó, ngày 16/11/2018 ông Phạm Tiến D có yêu cầu khởi kiện tại Tòa án 

về việc buộc Công ty K phải trả các khoản tiền sau: 

1. Tiền lãi do chậm bàn giao căn hộ, cụ thể: 

- Chậm bàn giao từ ngày 01/4/2014 đến ngày 19/11/2015 (đã thanh toán 

đợt 1, 2, 3, 4, 5) 

534.030.354 VNĐ x 7%/năm x 597 ngày : 365 ngày = 61.142.818 VNĐ 

- Chậm bàn giao nhà từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/11/2015 (đã thanh 

toán đợt 6): 

145.644.642 VNĐ x 7%/năm x 430 ngày : 365 ngày = 12.010.695 VNĐ 

- Chậm bàn giao nhà từ ngày 30/3/2015 đến ngày 19/11/2015 (đã thanh 

toán đợt 7): 

97.096.428 VNĐ x 7%/năm x 234 ngày : 365 ngày = 4.357.368 VNĐ 

Tổng số tiền Công ty K phải trả là: 77.510.881 VNĐ. 

2. Tiền lãi do chậm việc trả tiền lãi do chậm bàn giao căn hộ (tính từ ngày 

19/11/2015 đến ngày 16/11/2018): 

77.510.881 VNĐ x 7%/năm x 1100 ngày : 365 ngày = 16.351.610 VNĐ 

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 15/3/2019 ông Phạm Tiến D có đơn yêu 

cầu sửa đổi yêu cầu khởi kiện, cụ thể: yêu cầu Công ty K trả tiền lãi do chậm 

bàn giao căn hộ theo mức lãi suất là 6%/năm và yêu cầu được rút yêu cầu trả 

tiền lãi do chậm việc trả tiền lãi do chậm bàn giao căn hộ với số tiền 16.351.610 

VNĐ. 

*Bị đơn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc K có người đại diện 

theo pháp luật là ông Trịnh Minh T: vắng mặt. 

Tòa án đã tiến hành tống đạt thông báo phiên họp về kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng bị đơn vắng mặt, nguyên 

đơn có đơn yêu cầu Tòa án không tiến hành hòa giải nên vụ án thuộc trường hợp 

không tiến hành hòa giải được. Do đó, Tòa án quyết định đưa vụ án trên ra xét 

xử. 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 phát biểu ý kiến:  
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- Về tố tụng: Từ khi thụ lý giải quyết vụ án cho đến trước khi nghị án Thẩm 

phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy định pháp luật. 

- Về nội dung: Xét thấy yêu cầu trả tiền lãi do chậm bàn giao căn hộ và yêu 

cầu được rút yêu cầu trả tiền lãi do chậm việc trả tiền lãi do chậm bàn giao căn 

hộ là có cơ sở, phù hợp theo quy định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào lời khai của đương sự, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền:  

Nguyên đơn ông Phạm Tiến D yêu cầu bị đơn Công ty K phải trả tiền lãi do 

chậm bàn giao căn nhà và tiền lãi do chậm trả tiền lãi do chậm bàn giao nhà phát 

sinh từ Hợp đồng mua bán số 0306/022T09_K1GV/HĐMB ngày 05/3/2013. Bị 

đơn Công ty K có địa chỉ trụ sở tại 103 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 26; 

khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, đây là vụ án 

dân sự về Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ, thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

[1.2] Về sự vắng mặt của các đương sự:  

Tòa án đã tiến hành tống đạt Thông báo thụ lý vụ án, Thông báo phiên họp 

về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và Thông 

báo kết quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hòa giải, nhưng bị đơn Công ty K đều vắng mặt và cũng không có văn bản gửi 

Tòa án trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa, bị đơn tiếp tục vắng mặt dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai, nguyên đơn có Đơn xin xét xử vắng mặt tại Tòa án. Xét, sự 

vắng mặt của các đương sự không làm ảnh hưởng đến nội dung giải quyết vụ án 

nên căn cứ Điều 227, 228 và 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử xét 

xử vắng mặt các đương sự. 

[2] Về nội dung tranh chấp: 

[2.1] Về yêu cầu trả tiền lãi do chậm bàn giao căn hộ, Hội đồng xét xử 

nhận thấy: 

Xét, Hợp đồng mua bán số 0306/022T09_K1GV/HĐMB ngày 05/3/2013 

được ký giữa ông Phạm Tiến D và Công ty K có hình thức và nội dung phù hợp 

theo quy định tại Điều 122, 123 và Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2005, nên có 

hiệu lực thi hành đối với các bên.  

Tại Điều 4 và Điều 10 của Hợp đồng, các bên có thỏa thuận “Thời gian 

Bên A bàn giao nhà Bên B dự kiện vào quý IV năm 2013 nhưng không trễ quá 

03 tháng”; “Trường hợp Bên A bàn giao căn hộ chậm hơn so với dự kiến được 
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quy định tại điều khoản 4 của Hợp đồng này, thì Bên A tính lãi cho Bên B trên 

tổng số tiền của các đợt đã thanh toán tính từ ngày trễ hạn. Lãi suất được áp 

dụng là lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng Vietcombank”. Tuy 

nhiên, theo Biên bản bàn giao căn hộ thì ngày 19/11/2015 Công ty K mới thực 

hiện việc bàn giao căn hộ cho ông D là vi phạm nghĩa vụ về thời hạn giao nhà. 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 

“Trường hợp chủ đầu tư giao bất động sản chậm tiến độ ghi trong hợp đồng thì 

phải chịu trách nhiệm với khách hàng theo hợp đồng và phải trả cho khách 

hàng một khoản tiền lãi của phần tiền ứng trước tính theo lãi suất vay ngân 

hàng thương mại tại thời điểm giao bất động sản tương ứng với thời gian chậm 

tiến độ”, nên yêu cầu trả tiền lãi do chậm bàn giao nhà của nguyên đơn là có cơ 

sở. 

Theo Thông báo lãi suất tiền gởi tài khoản đồng Việt Nam áp dụng đối với 

cá nhân có hiệu lực từ ngày 25/9/2015 do Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ cung cấp thì lãi suất tiền gởi tiết 

kiệm 12 tháng là 6.00%/năm. 

Căn cứ Phiếu thu ngày 05/3/2013 (đợt 1), Phiếu thu ngày 04/6/2013 (đợt 

2), Phiếu thu ngày 06/9/2013 (đợt 3), Phiếu thu ngày 05/11/2013 (đợt 4), Phiếu 

thu ngày 16/01/2014 (đợt 5), thì tổng số tiền ông D đã nộp cho Công ty K là 

534.030.354 VNĐ. Ngày 19/11/2015, Công ty K mới bàn giao nhà là trễ 597 

ngày, nên tiền lãi Công ty K phải trả cho nguyên đơn là:  

534.030.354 VNĐ x 6.0%/năm x 597 ngày : 365 ngày = 52.408.129 VNĐ 

Căn cứ Phiếu thu ngày 15/9/2014 (đợt 6), thì số tiền ông D đã nộp cho 

Công ty K là 145.644.642 VNĐ. Ngày 19/11/2015, Công ty K mới bàn giao nhà 

là trễ 430 ngày, nên tiền lãi Công ty K phải trả cho nguyên đơn là:  

145.644.642 VNĐ x 6.0%/năm x 430 ngày : 365 ngày = 10.294.881 VNĐ 

Căn cứ Phiếu thu ngày 30/3/2015 (đợt 7), thì số tiền ông D đã nộp cho 

Công ty K là 97.096.428 VNĐ. Ngày 19/11/2015, Công ty K mới bàn giao nhà 

là trễ 234 ngày, nên tiền lãi Công ty K phải trả cho nguyên đơn là:  

97.096.428 VNĐ x 6.0%/năm x 234 ngày : 365 ngày = 3.734.887 VNĐ 

Tổng số tiền lãi Công ty K phải trả cho ông Phạm Tiến D do vi phạm về 

thời hạn bàn giao căn hộ là: 

52.408.129 VNĐ + 10.294.881 VNĐ + 3.734.887 VNĐ = 66.437.897 VNĐ 

[2.2] Về yêu cầu trả tiền lãi do chậm việc trả tiền lãi do chậm bàn giao căn 

hộ (tính từ ngày 19/11/2015 đến ngày 16/11/2018), Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Ngày 15/3/2019 nguyên đơn có đơn xin rút yêu cầu này, việc rút một phần yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp theo quy định tại 

Điều 5 và khoản 2 Điều 71 Bộ luật Tố tụng dân sự. Căn cứ khoản 1 Điều 217 Bộ 

luật Tố tụng dân sự Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ giải quyết yêu cầu 

trả tiền lãi do chậm việc trả tiền lãi do chậm bàn giao căn hộ với số tiền  là 

16.351.610 VNĐ. 
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[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí 

dân sự sơ thẩm trên số tiền nguyên đơn yêu cầu được Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[4] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định 

tại Điều 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 5, khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 2 Điều 71, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 238, khoản 1 Điều 

217,  Điều 266, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 122, 123 và Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2005; điểm d 

khoản 1 Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006; Điều 357 và khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án; 

- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014. 

Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu trả tiền lãi do chậm bàn giao căn hộ của nguyên đơn: 

- Buộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc K phải trả cho ông 

Phạm Tiến D số tiền lãi phát sinh do chậm bàn giao căn hộ là 66.437.897đ (Sáu 

mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi bảy ngàn tám trăm chín mươi bảy đồng) ngay 

sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền phải trả, thì hàng tháng người phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành 

án tại thời điểm thanh toán. 

Các bên thi hành tại Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

2. Đình chỉ đối với yêu cầu buộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa 

ốc K phải trả cho ông Phạm Tiến D số tiền lãi phát sinh do chậm việc trả tiền lãi 

do chậm bàn giao căn hộ là 16.351.610đ (Mười sáu triệu ba trăm năm mươi mốt 

ngàn sáu trăm mười đồng) tính từ ngày 19/11/2015 đến ngày 16/11/2018. 

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc K 

phải chịu số tiền là 3.321.895đ (Ba triệu ba trăm hai mươi mốt ngàn tám trăm 

chín mươi lăm đồng). Hoàn lại cho ông Phạm Tiến D số tiền 2.378.978đ (Hai 

triệu ba trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm bảy mươi tám đồng) theo Biên lai 
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thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0016647 ngày 03/12/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự Quận 10. 

Các đương sự có thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án được 

tống đạt hợp lệ. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND Tp.HCM;    

- VKSND Q.10;  

- Chi cục THADS Q.10;  

- Đương sự;    

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Ngọc 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 357/2019/DS-ST 

Ngày: 10-9-2019 

V/v “Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ” 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Minh Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: 

   - Ông Phan Thành Luân 

  - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 

  Thư ký phiên tòa: Bà Trần Quỳnh Mai – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 10. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 10 tham gia phiên tòa: Bà Lưu Thị Thúy 

Hằng- Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 629/2018/TLST-DS ngày 21/12/2018 về việc “Tranh chấp 

hợp đồng mua bán căn hộ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

116/2019/QĐXXST-DS ngày 09 tháng 7 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

89/2019/QĐST-DS ngày 06 tháng 8 năm 2019, giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Mỹ  A, sinh năm 1975. 

         Địa chỉ: số 06, Tầng 3 (Khối 1), Chung cư A, Phường B, Quận H, Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

 Bị đơn: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc B 

 Địa chỉ: 103 đường B, Phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 

        Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Minh C, sinh năm 1964 

        Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 166 đường H, Phường M, quận N, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

       Chỗ ở hiện tại: 103 đường B, Phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

       Theo đơn khởi kiện ngày 01/11/2018 và lời khai của nguyên đơn trong quá trình 

giải quyết  như sau:  

 Ngày 25/8/2012 bà A ký kết với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc B 

(sau đây gọi tắt là Công ty B) Hợp đồng mua bán số: 00022/006T03-K1GV/HĐMB. 

Theo hợp đồng Công ty B bán cho bà A căn hộ số 006, tầng 3, khối 1 thuộc dự án 
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Cụm Cao ốc công ty B, tọa lạc tại đường A, Phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Diện tích căn hộ 60,4 m
2
, giá tiền căn hộ là 796.613.184 đồng. Thời hạn bàn 

giao căn hộ dự kiến vào quý IV năm 2013 nhưng không trễ quá 03 tháng. Trường hợp 

Công ty B chậm bàn giao căn hộ theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng thì Công 

ty B phải trả lãi cho bà A  trên tổng số tiền của các đợt đã thanh toán tính từ ngày trễ 

hạn. Lãi suất được áp dụng là lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng 

Vietcombank.  

Thực hiện hợp đồng, bà A đã thanh toán tiền mua căn hộ cho Công ty B theo 

đúng thỏa thuận, ngày 14/3/2015 công ty B có giấy xác nhận bà Hồng đã thanh toán 

cho Công ty B số tiền 756.782.525 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 14/3/2016 Công ty B 

mới bàn giao căn hộ cho bà A. Kể từ ngày bàn giao căn hộ cho đến nay, Công ty B 

không tiến hành làm các thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu căn hộ cho bà A, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 

 - Buộc Công ty B phải trả tiền lãi phát sinh do chậm thực hiện việc bàn giao 

căn hộ là: 114.778.683 đồng.  

- Buộc Công ty B phải tiến hành làm các thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ số 006 tầng 3 khối 1 cho bà A. 

 

Ngày 05/7/2019, nguyên đơn có đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện như sau: 

         -Yêu cầu Tòa án buộc bị đơn phải tính tiền lãi cho bà trên tổng số tiền của các 

đợt mà bà đã thanh toán cho bị đơn từ ngày ký hợp đồng là ngày 25/8/2012 đến ngày 

01/4/2014 tính từ ngày trễ hạn theo hợp đồng hai bên ký kết. Lãi suất được áp dụng là 

lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng Vietcombank” tại thời điểm xét xử 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

- Buộc Công ty B phải tiến hành làm các thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ số 006 tầng 3 khối 1 cho bà B. 

Nguyên đơn có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. 

Bị đơn đã được Tòa án triệu tập, tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, thông 

báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hoà giải; 

quyết định xét xử và quyết định hoãn phiên tòa nhưng bị đơn không nộp tài liệu, 

chứng cứ cũng như không có văn bản trình bày ý kiến liên quan đến việc giải quyết 

vụ án vẫn vắng mặt trong suốt quá trình Tòa án tiến hành tố tụng và phiên tòa hôm 

nay. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 phát biểu ý kiến: 

- Về thủ tục tố tụng : Thẩm phán và Hội đồng xét xử từ giai đoạn thụ lý đến 

phiên tòa hôm nay là đã tuân thủ đúng, đầy đủ quy định pháp luật.  

Trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn đã thực hiện đúng các quyền và 

nghĩa vụ của mình. Bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt trong suốt 

quá trình giải quyết vụ án là vi phạm khoản 5, khoản 11 Điều 70 và khoản 2 Điều 72 

Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa ngày hôm nay, bị đơn vắng mặt đến lần thứ 2 

mà không có lý do, nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn và bị đơn là phù hợp với quy định của pháp 

luật.  

-Về nội dung: Xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ phù hợp 

với quy định của pháp luật đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  101
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

Theo nội dung đơn khởi kiện của nguyên đơn khởi kiện Công ty B với yêu cầu 

căn cứ vào nội dung liên quan về “Hợp đồng mua bán căn hộ” mà hai bên đã ký kết 

nên có cơ sở xác định quan hệ tranh chấp trong vụ án này là  “Tranh chấp hợp đồng 

mua bán căn hộ” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 3 

Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự không tranh chấp với nhau về bất 

động sản và bị đơn có trụ sở tại Quận 10 nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân Quận 10 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 

1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn- Công ty B đã được Tòa án triệu tập, tống đạt 

hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận 

công khai chứng cứ và hoà giải; quyết định xét xử và quyết định hoãn phiên tòa nhưng 

Công ty B không cung cấp chứng cứ, không đến Tòa án làm bản khai để phản bác yêu 

cầu của nguyên đơn, từ bỏ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, do đó Tòa án căn cứ 

vào các chứng cứ do nguyên đơn cung cấp để giải quyết vụ án.  

Xét thấy, nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và Tòa án triệu tập  bị 

đơn hợp lệ lần thứ hai nhưng bị đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia 

phiên tòa nên Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 

Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vụ án vắng mặt nguyên đơn và 

bị đơn. 

[2]  Về yêu cầu của nguyên đơn: 

2.1. Xét yêu cầu của nguyên đơn đòi Công ty B phải trả tiền lãi phát sinh do 

chậm thực hiện việc bàn giao căn hộ là có căn cứ bởi lẽ theo khoản 2 Điều 16 Luật 

kinh doanh bất động sản quy định việc phạt và bồi thường thiệt hại do chậm tiến độ 

bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải ghi vào hợp đồng. Theo mục 

10.1 Điều 10 của Hợp đồng mua bán số: 00022/006T03-K1GV/HĐMB ngày 

25/8/2012 quy định “Trường hợp bên A (Công ty B) bàn giao căn hộ chậm hơn so 

với dự kiến được quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này, thì bên A (Công ty B) phải 

tính lãi cho bên B (bà  A) trên tổng số tiền của các đợt đã thanh toán tính từ ngày trễ 

hạn. Lãi suất được áp dụng là lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng 

Vietcombank”. Tại Điều 4 của Hợp đồng quy định “Thời gian bên A (Công ty B) bàn 

giao nhà cho bên B (bà A) vào quý 4 năm 2013 nhưng không trễ hạn quá 03 tháng”. 

Căn cứ vào thỏa thuận này thì thời hạn cuối cùng mà Công ty B phải bàn giao căn hộ 

cho bà A là ngày 01/4/2014 nhưng đến ngày 14/3/2016 Công ty B mới bàn giao căn 

hộ cho bà A là trễ hạn 23 tháng 13 ngày = 23,4 tháng.  

Căn cứ vào Giấy xác nhận về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công ty B 

ngày 14/3/2015 và theo Điều 3 Hợp đồng mua bán số: 00022/006T03-K1GV/HĐMB 

ngày 25/8/2012  quy định các đợt thanh toán tiền thì từ đợt 1 (ngày ký hợp đồng là 102
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ngày 25/8/2012) đến đợt 7 (là ngày 25/2/2014) cho thấy từ ngày 25/8/2012 đến ngày 

01/4/2014 bà A đã thanh toán cho Công ty B từ đợt 1 đến đợt 7 với số tiền là 

677.121.206 đồng. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng Vietcombank 

áp dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án là 6,80%/năm =  0,57%/tháng. Hội đồng 

xét xử cần buộc Công ty B phải trả lãi phát sinh do chậm bàn giao căn hộ cho bà A là: 

677.121.206 đồng x 0,57% x 23,4 tháng = 90.314.426 đồng ngay sau khi bản án của 

Tòa án có hiệu lực pháp luật.  

2.2. Xét yêu cầu của nguyên đơn buộc Công ty B phải có trách nhiệm làm các 

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho bà A. Xét thấy tại mục 5.7 

Điều 5 của Hợp đồng mua bán số: 00022/006T03-K1GV/HĐMB ngày 25/8/2012 quy 

định: “Bên A (Công ty B) có nghĩa vụ hướng dẫn bên B (bà A) thực hiện các thủ tục 

cần thiết liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu căn hộ. Sau khi hoàn thành công 

trình bên A (Công ty B) phải bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho bên 

B (bà A) ngay khi được cơ quan chức năng cấp”. Ngày 14/3/2016 Công ty B đã bàn 

giao căn hộ cho bà A nhưng cho đến nay Công ty B vẫn không tiến hành làm các thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho bà A. Công ty B đã vi phạm mục 

5.7 Điều 5 của Hợp đồng mua bán số: 00022/006T03-K1GV/HĐMB ngày 25/8/2012. 

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 13 Luật kinh doanh bất động sản có quy định về trách 

nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản như sau: “Trong thời hạn 50 

ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày 

hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề 

nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận”. Xét thấy thời điểm Công ty B bàn giao căn 

hộ cho bà A cho đến nay đã quá 50 ngày và bà A không có văn bản đề nghị tự làm 

thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Do đó, Hội đồng xét xử cần buộc 

Công ty B phải tiến hành làm các thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho bà A.   

  Theo Giấy xác nhận ngày 14/3/2015 thì bà A còn nợ tiền mua căn hộ của 

Công ty B là 39.830.659 đồng. Theo hợp đồng, số tiền này sẽ được bà A trả hết ngay 

khi Công ty B tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ 

cho bà A. Trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn không có yêu cầu hay ý kiến 

gì về số tiền này. Công ty B không đưa ra yêu cầu đòi nguyên đơn trả số tiền này nên 

Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. Sau này, nếu các đương sự có phát sinh 

tranh chấp về số tiền này thì có thể khởi kiện bằng một vụ án khác theo quy định của 

pháp luật. 

[3]  Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng 

dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 thì 

bị đơn phải chịu án phí đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên được Tòa án chấp nhận.  

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận do đó nguyên đơn 

không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147, Điều 227, Điều 228, khoản 2 Điều 244, Điều 266 và khoản 1 Điều 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Áp dụng Điều 13, Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 57 Luật kinh doanh bất 

động sản; 

- Áp dụng Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

-Áp dụng khoản 2 Điều 26, Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa 

án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; 

- Áp dụng Điều 27 Pháp lệnh số: 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án và điểm b mục 2 phần I Danh 

mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

- Buộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc B phải trả cho bà Nguyễn 

Thị Mỹ A số tiền lãi phát sinh do chậm thực hiện việc bàn giao căn hộ là 90.314.426 

đồng (chín mươi triệu ba trăm mười bốn ngàn bốn trăm hai mươi sáu đồng) ngay sau 

khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc có đơn yêu cầu thi hành án, nếu 

bên phải thi hành chưa thi hành khoản tiền trên, thì hàng tháng bên phải thi hành còn 

phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án tại thời điểm 

thanh toán. 

- Buộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc B phải làm các thủ tục để cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho bà 

Nguyễn Thị Mỹ A tại Căn hộ số 006, tầng 3, khối 1 thuộc dự án Cụm Cao ốc công ty 

B, tọa lạc tại đường A, Phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi bản 

án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

-  Buộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc B phải chịu 4.515.721 đồng 

(bốn triệu năm trăm mười lăm ngàn bảy trăm hai mươi mốt đồng) tiền án phí dân sự 

sơ thẩm. 

- Bà Nguyễn Thị Mỹ  A không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả 

cho bà A  số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.869.467 đồng ( hai triệu tám trăm sáu 

mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi bảy đồng) theo biên lai thu tiền số 
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AA/2018/0016712 ngày 10/12/2018 của Chi cục thi hành án dân sự Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

3. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự.  

         4. Về thời hạn kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.  

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM;               THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Quận 10; 

- Chi cục THADS Quận 10; 

- Các đương sư; 

- Lưu hồ sơ vụ án  
 

 

                                                               Từ Thị Minh Tú 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 394 / 2017/DS-ST 
Ngày: 28/ 9/2017 

V/v “Tranh chấp hợp đồng 

 mua bán căn hộ” 

NHÂN DANH

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hoàng Hoa 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Tiêu Kim Thuận

2. Ông Trần Phú Nhuận

- Thƣ ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Trúc Ly – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Quận 10: Bà Lưu Thị Thúy Hằng 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, địa chỉ số 27 đường 

Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án dân sự thụ lý số: 467 /2017/TLST-DS ngày 23 tháng 12 năm 2017 về việc “Tranh chấp 

hợp đồng mua bán căn hộ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:172 /2017/QĐXXST-

DS ngày 18 tháng 8 năm 2017, Quyết định hoãn phiên toà số: 175/2017/QĐST-DS ngày 

29  tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông Trần Thế L,  sinh năm:  1980. ( có mặt) 

 Bà Trần Thị H , sinh năm:1985 

Thường trú:  Căn hộ số 26 Tầng 2, Khối 1, Chung cư G , Phường 14, Quận  V, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền : Ông Nguyễn Văn H.( có đơn xin vắng mặt). 

- Bị đơn:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa ốc G 

Địa chỉ: Số T,  Đường  SVH ( nối dài), Phường J, Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Có ông Trịnh Minh T, Tổng giám đốc đại diện sinh năm: 1985  (vắng mặt). 

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh T 

Có ông Nguyễn Huy H đại diện theo ủy quyền (Có đơn xin vắng mặt). 

    NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại đơn khởi kiện do ông Trần Thế L và bà Trần Thị H gửi đến Toà án nhân dân 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/6/2016 cùng các lời khai, chứng cứ có trong 

hồ sơ thì nội dung vụ án như sau: 

Theo hợp đồng số 0374/026T02- K1GV/HĐMB ngày 28/11/2013, Ông Trần Thế L 

và bà Trần Thị H đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc KG, để 

mua căn hộ chung cư số M, tầng L, tại block 1, Cao Ốc KG, đường T, P14, Quận GV, 

thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích mua nhà để ở. Giá trị hợp đồng sau chiết khấu là 

749.531.988 đồng. Theo điều 4 của hợp đồng, bên công Ty KG cam kết thời hạn giao nhà 

hạn chót là vào ngày 30/9/2014. Nếu giao nhà chậm trễ thì bên Công ty KG sẽ trả lãi cho 

bên ông L, bà H trên tổng số tiền của các đợt mà ông đã thanh toán tính từ ngày trễ hạn 

theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng Vietcombank.  

Theo đó bên mua ông L và Bà H đã giao cho bên bán số tiền theo hợp đồng đã thỏa 

thuận là 749.531.988 đồng đồng đúng theo từng đơt ghi trong hợp đồng. 

         Đến ngày 21/12/2015, bên bán mới bàn giao nhà cho phia mua nhà sử dụng, trễ 14.5 

tháng. Do vậy, nay ông L và Bà H yêu cầu công ty KG phải: 

1. Trả tiền lãi theo thỏa thuận tại điều 10 khoản 10.1 của hợp đồng. Cụ thể: 

749.531.988 đồng đồng x 7%: 12 tháng x 14.5 tháng = 63.397.913 đồng. 

2. Bồi thường thiệt hại do việc chậm giao nhà dẫn đến việc ông bà không cho thuê 

được với bên thuê ( đã ký hợp đồng  cho thuê) thiệt hại là 50.750.000 đồng. 

3. Bồi thường thiệt hại do vay tiền của Ngân Hàng Quân Đội chi nhánh Bắc Sài 

Gòn để trả tiền cho công ty KG, số tiền lãi là 40.600.000 đồng. 

Tại phiên tòa ,ông L đại diện bà H có đơn rút lại một phần đơn khởi kiện đối với yêu 

cầu bồi thường tiền lãi vay của Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Sài Gòn, là 54 .000.000 

đồng, và yêu cầu bổi thường số tiền thiệt hại do không ký được hợp đồng thuê nhà với 

người thứ ba, số tiền  50.750.000 đồng. Ông chỉ yêu cầu tính lãi của hợp đồng trên số tiền 

đã trả trước thởi điểm giao nhà.Và yêu cầu Công ty KG phải giao giấy chứng nhận quyền 

sở hữu căn hộ cho bên mua. Hiện bên mua còn giử lại số tiền 0.5% giá trị hợp đồng bao 

gồm thuế VAT, nhưng theo điều 3, mục 3.2 của trong hợp đồng thì ngay khi Công ty này 

thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho bên mua, thì bên mua 

ông L và bà H sẽ chuyển trả số tiền này cho phía công ty KG. 

Bị đơn công ty cổ  phần đầu tư và phát triển địa ốc KG đã được Toà án triệu tập hợp 

lệ nhiều lần đến Toà để tham gia tố tụng, cũng như đã được tống đạt giấy triệu tập Tòa án 

nhân dân Quận 10, mở phiên tòa xét xử, nhưng bị đơn vẫn vắng mặt. Theo kết quả xác 

minh trả lời yêu cầu xác minh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh  thì 

Công ty KG có trụ sở tại địa chỉ số  T,  Đường  SVH( nối dài), Phường J , Quận Z, thành 

Phố Hồ Chí Minh, Ông Trịnh Minh T người đại diện theo pháp luật của công ty có hộ 

khẩu thường trú tại đây và đang cư trú tại địa chỉ số 166 đường BH, Phường 6, Quận TB, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Sau khi hoãn phiên tòa lần 1,và Tòa án đã tống đạt xét xử lần thứ 2 đối với bị đơn 

hợp lệ, nhưng công ty KGvà ông Trịnh Minh T vẫn vắng mặt, Hội đồng xét xử xét xử 

vắng mặt bị đơn và Người đại diện theo pháp luật của công ty này. 
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Theo kết quả trả lời xác minh của Sở Nhà Đất Thành Phố Hồ Chí Minh thì công ty 

KGhiện thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự an chung cư KGQuận Gò 

Vấp tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh T, nên Tòa án triêu tập 

Ngân hàng nói trên vào tham gia vụ án với tư cách Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan. Hiện Ngân hàng có văn bản trình bày đối với hồ sơ ông L , nếu ông chứng minh 

được đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với công ty KG thì Ngân hàng đồng ý cho Công ty 

này lập thủ tục cấp giấy chứng nhận cho ông T. Ngân hàng có yêu cầu được vắng mặt 

trong tham gia tố tụng tại Tòa và cam kết không khiếu nại thắc mắc về sau. 

Kiểm sât viên Viện Kiểm sát nhân dân Quận 10 phát biểu quan điểm của Viện kiểm 

sát về việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử từ khi thụ lý giải quyết 

vụ án cho đến trước khi Nghị án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận định:  

- Về tố tụng: Việc khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Thế L và bà Trần Thị Hải đòi 

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với căn hộ số M, tầng L, tại block 1, Cao ốc KG, 

đường T, P14, Quận GV,Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đòi bồi thường thiệt hại phát 

sinh từ hợp đồng mua căn hộ đối với bị đơn Công ty KG là quan hệ pháp luật dân sự về 

hợp đồng mua bán căn hộ. Vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Xét giấy uỷ quyền ngày 18/2/2017 của ông Trần Thế L và bà Trần Thị H cho ông 

Nguyễn Quang H là đại diện theo uỷ quyền là hợp lệ nên căn cứ khoản 1 Điều 138 Bộ 

Luật Dân Sự 2015 về đại diện đại diện theo uỷ quyền, Hội đồng xét xử chấp nhận việc đại 

diện cho nguyên đơn của ông H. 

 Xét bị đơn công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa ốc KG đã được triệu tập hợp 

lệ đến lần thứ 2, mà vẫn vắng mặt được coi là từ bỏ quyền trình bày ý kiến trước Hội 

đồng xét xử, căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt bị 

đơn. 

 Đới với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh T  có văn bản trình 

bày đầy đủ nội dung yêu cầu của Tòa án và có yêu cầu xin không tham gia tố tụng tại Tòa 

án, nhận thấy Ngân hàng đã có văn bản trình bày rõ ràng ý kiến của mình, nên việc xin 

vắng mặt cũng như việc xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân 

hàng không làm ảnh hưởng việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử  xét xử vắng mặt Ngân 

hàng. 

- Về nội dung vụ án: 

Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thế L và Trần Thị Hải đòi bị đơn Cổ 

Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa ốc KG phải trả số tiền lãi do Công ty KG chậm thực hiện 

nghĩa vụ giao nhà, Hội đồng xét xử căn cứ vào điều 4 của hợp đồng quy định thời hạn 

giao nhà: Hai bên thỏa thuận là vào quý 2 năm 2014, nhưng không được chậm quá 3 

tháng.Như vậy hạn chót giao nhà vào ngày 30/9/2014 là hết hạn. Nhưng căn cứ  biên bản 

bàn giao nhà của phía công ty KGký xác nhận, thì công ty này giao nhà cho ông  L và Bả 

H vào ngày 21/12/2015. Trể 14 tháng 20 ngày.  
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Căn cứ theo thỏa thuận tại điều 10 khoản 10.1 của Hợp đồng thì việc công ty KG 

cam kết trả lãi do vi phạm nghĩa vụ giao nhà, Hội đồng xét xử chấp nhận việc tính lãi của 

nguyên đơn. 

 Cụ thể: 30% của tổng giá trị hợp đồng (sau thuế VAT và trừ chiết khấu) = 

236.694.312 đồng, biên lai này ông L đã thế chấp giấy này cho Ngân hàng quân đội nên 

chỉ nộp biên nhận thế chấp. Tuy nhiên, theo thông báo và giấy xác nhận đóng tiền các đợt 

về sau cũng như giấy xác nhận ngày 19/12/2015 của Công ty KG, Ông L và Bà H đã nộp 

đủ tiền 749.531.988 đồng, chỉ còn giử lại 5% giá trị còn lại chờ cấp giấy chứng nhận sở 

hữu nhà, điều đó cho thấy đợt 1, ông L và bà H đã nộp xong. 

Ngày 06/12/2013, giấy xác nhận chuyển khoản đợt 2 của công ty KG xác nhận đã 

nộp 315.592.416 đồng. 

Đợt 3, ngày 28/3/2014 đã xác nhận nộp : 118.347.156 đồng. 

 Tổng cộng 3 đợt nộp tính đến trước ngày nhận nhà 21/12/2014, Ông L đã nộp là: 

670.633.884 đồng.Lãi suất bình quân của Ngân hàng Vietcombank đối với tiền gửi tiết 

kiệm 12 tháng trong giai đoạn năm 2013 là 7%/ năm. 

 670.633.884 đồng x 7%: 12 tháng: 30 ngày x 14 tháng 20 ngày = 57.376.500. 

đồng. ( Có làm tròn số) 

Hội đồng xét xử buộc Công ty KG thanh toán cho ông số tiền này là đúng theo 

thỏa thuận của hợp đồng. 

Đối với yêu cầu đòi tiền lãi trả cho Ngân hàng Quân đội  và đòi  bồi thường tiền 

cho thuê căn hộ,  ông L và bà  H có đơn  rút lại yêu cầu này, được Hội đồng xét xử ghi 

nhận và đình chỉ giải quyết đối với phần yêu cầu này. 

Về yêu cầu Công ty KG thực hiện nghĩa vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 

căn hộ, thì theo công văn số 8762/STNMT-QLĐ trả lời xác minh của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Thành Phố trả lời Tòa án Quận 10 thì “ Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có 

trách nhiệm tổng hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng công trình 

chung cư (pháp lý khu đất; hồ sơ cấp phép xây dựng và bộ bản vẽ thiết kế đính kèm; hồ 

sơ hoàn công và bộ bản vẽ đính kèm; công văn xác nhận nghiệm thu công trình xây dựng 

Chung cư và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

phòng cháy chữa cháy, môi trường, cấp số nhà; sơ đồ nhà đất từng căn hộ và hạng mục 

công trình tại dự án...) và liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp các cơ quan 

liên quan kiểm tra và có ý kiến cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng 

trong dự án (trong trường hợp dự án nhà ở đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho người 

nhận chuyển nhượng). Sau đó, Chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ hoặc cung cấp hồ sơ cho 

người mua, nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố giải quyết cấp Giấy chứng nhận 

cho người nhận chuyển nhượng theo quy định. Qua rà soát hồ sơ, hiện nay Chủ đầu tư  là 

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc KGchưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho 

người mua căn hộ và nhận chuyển nhượng các hạng mục công trình tại dự án Chung cư 

KGnêu trên theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP”. 

Hiện tại, việc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty KG cho 

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh T là không phù hợp với quy định về 

giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai theo điểm đ khoản 1 điều 9 Nghị định 
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71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010. Tuy nhiên, Ngân hàng đã đồng ý cho Công ty KG thực 

hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho khách hàng ông Trần Thế L 

và bà H khi ông chứng minh được việc đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính của ông với công ty 

này. Căn cứ vào giấy xác nhận ông L và Bà H đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với công 

ty KG do công ty này xác nhận. Đồng thời qua đây, Hội đồng xét xử thấy rằng ngoài việc 

vi phạm hợp đồng, Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa ốc KG còn không đến Tòa tham gia tố 

tụng và bỏ mặc cho khách hàng về tính trạng không pháp lý đối với căn hộ mà họ đã mua 

và ở từ năm 2015 cho đến nay. 

 Theo quy định thì Công ty này là bên phải chủ động nộp hồ sơ, tự lập thủ tục xin 

hoàn công, kiểm tra và nghiệm thu công trình xây dựng nói trên. Dự án đã hoàn thành và 

đã giao cho bên mua từ tháng 12 năm 2015, nhưng cho đến nay công ty KG không thực 

hiện nghĩa vụ này đối với khách hàng mà không có cơ quan hữu quan nào xem xét xử lý 

việc này. Hội đồng xét xử kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí 

Minh cùng Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố, kiểm tra việc tuân thủ giấy phép xây 

dựng, tuân thủ quy định về an toàn trong xây dựng và bảo toàn các cao ốc chung cư cúa 

chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc KG. Kiến nghị ngưng cấp phép xây dựng các 

dự án khác của đối với công ty này, để công ty này thực hiện xong đầy đủ nghĩa vụ với 

khách hàng đối với các dự án cũ, trước khi thực hiện dự án khác. 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Đây là vụ án có giá ngạch, bị đơn phải chịu án phí trên yêu 

cầu không được Toà án chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Áp dụng các Điều 26; 91; 147; 227 và 273 của Bộ luật Tố Tụng Dân Sự;  

- Áp dụng  điểm đ khoản 1 điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010.  

- Áp dụng điều 356, điều 457 của Bộ luật Dân Sự năm 2015; 

- Áp dụng Điều 5; Điều 27 Pháp lệnh của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án; 

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Trần Thế L và bà Trần Thị H.  

Buộc Bị đơn Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa ốc KG phải trả cho ông  Trần Thế 

L và Bà Trần Thị H số tiền là 57.376.500 đồng . 

Đình chỉ yêu cầu đòi bồi thường tiền lãi và bồi thường tiền cho thuê nhà 91.350.000 

đồng.  

Buộc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa ốc KG phải tiến hành lập thủ tục 

xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho ông Trần Thế L đối với căn hộ số M, 

tầng L, tại block 1, Cao Ốc KG, đường T, P14, Quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh trong 

thời hạn 30 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh cùng Thanh tra Sở 

Xây dựng Thành phố, kiểm tra việc tuân thủ giấy phép xây dựng của công ty này trong 

việc xây cao ốc chung cư, các tiêu chuẩn về an toàn công trình, cũng như ngưng cấp phép 
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xây dựng các dự án mới khác, để công ty này thực hiện xong đầy đủ nghĩa vụ với khách 

hàng đối với các dự án cũ trước khi thực hiện dự án khác. 

Án  phí dân sự sơ thẩm:  2.868.800 đồng, ( có làm tròn số) Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

Và Phát Triển Địa ốc KG chịu. Hoàn lại cho ông L và Bà H số tiền tạm ứng án phí là 

3.868.698 đồng theo biên lai thu số 000166 ngày 04/7/2016 của Chi cục Thi hành án dân 

sự Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Thời hạn kháng cáo đối với bản án là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự 

không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được tống đạt hợp 

lệ./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.10;      

- Chi cục THADS Q.10;  

- Các đương sự;   

- Lưu VP, hồ sơ.   

      Lê Thị Hoàng Hoa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 670/2019/KDTM-PT 

Ngày: 30/7/2019.  

Về việc Tranh chấp Hợp đồng tiếp thị 

và phân phối độc quyền. 

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

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thương. 

- Các Thẩm phán   Bà Phạm Thị Thảo. 

  Ông Nguyễn Ngọc Tài. 

Thư ký phiên tòa: Ông Danh Đời – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Phùng Thị Lan 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 16/7, 24/7 và 30/7/2019, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

65/2019/KDTM-PT ngày 24/5/2019 về việc “Tranh chấp Hợp đồng tiếp thị và phân 

phối độc quyền”. 

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 14/2019/KDTM-ST ngày 

11/4/2019 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số 84/2019/QĐ-SCBSBA ngày 

10/6/2019 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng 

cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2656/2019/QĐ-PT ngày 

17/6/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: IDE. 

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dân cư Đô thị Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ liên lạc: Lô 25, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Người đại diện theo pháp luật là ông Hwang Byung Lak, sinh năm 1950; chức 

vụ: Tổng Giám đốc (Có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền, gồm: 

+ Bà Phan Thị H, sinh năm 1986. 

Địa chỉ thường trú: 160 đường TCH10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt). 

+ Bà Vũ Thị D, sinh năm 1989. 

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Khu phố 1, phường Xuân Thanh, huyện Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai (Có mặt). 

Cùng địa chỉ liên lạc: Lô 25, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, theo văn bản ủy quyền số 

23918/UQ/IDE-TAND.BT ngày 27/12/2018. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Lê Song T – Luật sư Văn 

phòng Luật sư T L, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 201/56/2 

đường N X, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt). 

- Bị đơn: Đ N B. 

Địa chỉ trụ sở chính: C1/17+18 Khu quy hoạch nhà ở, Khu phố 1, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Trung D; chức vụ Tổng Giám đốc 

(Vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền, gồm các ông, bà: 

+ Bà Thân Hồng Nh, sinh năm 1986 (Có mặt); 

+ Bà Hoàng Hồ Hương G, sinh năm 1986 (Có mặt); 

+ Ông Cao Văn Tr, sinh năm 1983 (Có mặt); 

Cùng địa chỉ: C1/17+18 Khu quy hoạch nhà ở, Khu phố 1, phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo văn bản ủy quyền số 36/ĐXĐNB-

UQ ngày 27/12/2018. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, gồm: 

+ Ông Lê Minh Nh (Có mặt); 

+ Ông Nguyễn Đức Thắng Y (Có mặt); 
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Cùng là Luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn T Q, Đoàn Luật sư 

Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 453 đường Kinh Dương Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Ông Huỳnh Văn N - Luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn S H, 

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: L3-31.OTL3-31.OT05 Vinhomes Central Park, 720A đường Điện 

Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt). 

+ Ông Dương Tuấn L - Luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên V P, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: Lầu 3, số 101 đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank). 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hải Đ, sinh năm 1987. 

Địa chỉ: 25Bis đường N T M K, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, theo văn bản ủy quyền số 2899/2018/QĐ-TGĐ ngày 20/9/2018 (Có 

Đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn - IDE. 

- Người kháng nghị: Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung Đơn khởi kiện, Đơn yêu cầu phản tố, các bản khai, biên bản 

hòa giải trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm, các bên thống 

nhất trình bày: 

Ngày 01/12/2016, IDE (sau đây gọi là IDE) và Đ N B (sau đây gọi là Đ N B) 

ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc quyền số 01122016/HĐDV-

TT&PPĐQ/IDE-ĐXĐNB (sau đây gọi là Hợp đồng dịch vụ) có nội dung: IDE 

đồng ý giao và Đ N B đồng ý nhận thực hiện dịch vụ tiếp thị và phân phối độc 

quyền đối với 1.082 sản phẩm (là các căn hộ) của Dự án Green Hills (sau đổi tên là 

Green Town), tọa lạc tại Khu dân cư đô thị Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh do IDE làm chủ đầu tư; dự án bao gồm 
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04 Block nhà: B1, B2, B3 và B4, có tổng diện tích sàn thương phẩm căn hộ là 

70.932,07m2; đơn giá làm cơ sở xác định nghĩa vụ của các bên theo Hợp đồng dịch 

vụ (Đơn giá gốc) là 14.500.000 đồng/m2; tương đương tổng giá trị của Hợp đồng 

dịch vụ là 1.028.515.000.812 (Một nghìn không trăm hai mươi tám tỷ năm trăm 

mười lăm triệu tám trăm mười hai) đồng. Đồng thời, các bên có ký các Phụ lục 1 

(danh sách căn hộ), Phụ lục 2 (đơn giá và tiến độ thanh toán cọc), Phụ lục 3 (quy 

định về “Thỏa thuận tư vấn”). 

Ngày 21/12/2016, IDE và Đ N B ký xác lập Bản thỏa thuận quản lý tài khoản 

số 10116/IDE-DX-HDBank, thống nhất mở một tài khoản tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Phú Nhuận 

(HDBank.CN Phú Nhuận) với nội dung: Tên tài khoản là Công ty TNHH IDE Việt 

Nam; số tài khoản: 002704070012229; chủ tài khoản là ông Hwang Byung Lak. 

Nội dung các bên thỏa thuận thống nhất dùng tài khoản này để đảm bảo quản lý 

dòng tiền liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của các bên tại Hợp đồng dịch vụ 

nêu trên. 

Liên quan đến các khoản tiền trong quá trình thực hiện Hợp đồng dịch vụ 

trên, hai bên trình bày: 

Tổng số tiền mà Đ N B đã chuyển vào tài khoản của IDE là 71.840.000.000 

(Bảy mươi mốt tỷ tám trăm bốn mươi triệu) đồng. Trong đó, số tiền đặt cọc là 

57.200.000.000 (Năm mươi bảy tỷ hai trăm triệu) đồng (Tiền đặt cọc cho Block 

B3, B4 là 30.000.000.000 đồng; tiền đặt cọc cho Block B1, B2 là 27.200.000.000 

đồng) và số tiền thu của khách hàng đặt cọc cho Block B2 là 14.640.000.000 

(Mười bốn tỷ sáu trăm bốn mươi triệu) đồng. 

Tổng số tiền mà IDE chuyển trả cho Đ N B là 63.840.000.000 (Sáu mươi ba 

tỷ tám trăm bốn mươi triệu) đồng. Trong đó, tiền hoàn cọc cho Block B3, B4 là 

20.000.000.000 đồng; tiền hoàn cọc Block B1, B2 là 7.200.000.000 đồng (trả ngày 

19/4/2018); tiền thu của khách hàng đặt cọc cho Block B2 là 14.640.000.000 đồng 

và 22.000.000.000 (Hai mươi hai tỷ) đồng (tiền chuyển trả ngày 23/11/2018). 

- Về nội dung và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Nguyên đơn – IDE cho rằng, Hợp đồng dịch vụ mà hai bên ký kết nói trên có 

nhiều thỏa thuận không đúng quy định của pháp luật cũng như trong quá trình thực 

hiện, Đ N B đã có những sai phạm. Cụ thể: 

- Hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật về kinh doanh bất động sản không 

đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản. Cụ thể, tại Điều 8.1 

của Hợp đồng dịch vụ có nội dung “Bên B là Bên duy nhất được quyền xây dựng giá 
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bán sản phẩm, các chính sách bán hàng và được toàn quyền chủ động bán căn hộ 

theo kế hoạch của Bên B”. Quy định nêu trên là không phù hợp với quy định của 

Luật Kinh doanh bất động sản, vì luật quy định chỉ chủ đầu tư dự án mới có quyền 

bán nhà ở hình thành trong tương lai và việc bán nhà ở hình thành trong tương lai 

phải đáp ứng đủ các điều kiện và được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật về sử dụng vốn huy động sai mục 

đích. Điều khoản 4.2.1 của Hợp đồng dịch vụ có nội dung: “Tài khoản đồng sở hữu 

là tài khoản duy nhất nhận các khoản tiền đặt cọc của Bên B cho Bên A; nhận các 

khoản tiền thanh toán mua sản phẩm của khách hàng để đảm bảo cho việc thanh 

toán đúng tiến độ qui định tại Phụ lục 2”. Như vậy, các khoản tiền thanh toán mua 

sản phẩm của khách hàng chính là tiền thanh toán mua căn hộ của khách hàng theo 

những hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mà IDE đã ký với khách hàng. Điều 4.2 

của Hợp đồng dịch vụ có nội dung: “Khoản tiền trong tài khoản đồng sở hữu sẽ 

được thực hiện theo thứ tự ưu tiên thanh toán như sau: Thanh toán cho nhà thầu 

xây dựng; thanh toán hoàn vốn đầu tư cho Bên A và hoàn cọc cho Bên B; thanh 

toán phí tiếp thị và phân phối cho Bên B;…”. Quy định nêu trên thể hiện mục đích 

và dẫn tới hậu quả là các bên sẽ sử dụng tiền thanh toán của khách hàng mua căn 

hộ (là tiền huy động vốn) để thanh toán hoàn vốn đầu tư cho IDE và thanh toán phí 

tiếp thị và phân phối cho Đ N B, việc này là vi phạm điều cấm của pháp luật về 

việc sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động. 

- Đ N B không thực hiện đúng thỏa thuận về việc đặt tiền cọc. Theo quy định tại 

Phụ lục 2, thì ngay sau khi IDE khởi công Block B1, B2, Đ N B phải thực hiện thanh 

toán tiền đặt cọc Đợt 1 của Block B1, B2 cho IDE là 40.000.000.000 (Bốn  mươi) đồng. 

Tuy nhiên, ngày 24/3/2017 IDE đã có Công văn số 05317/CV/IDE/ĐXĐNB thông báo 

ngày khởi công Block B1, B2 là ngày 10/4/2017 nhưng cho đến ngày 24/5/2017, Đ N 

B chỉ mới chuyển số tiền là 27.200.000.000 (Hai mươi bảy tỷ hai trăm triệu) đồng. 

- Mặc dù các sản phẩm của Block B1, B2 chưa đủ điều kiện đưa ra bán, chưa 

có sự ủy quyền của IDE nhưng Đ N B vẫn tự ý thực hiện việc phân phối và nhận 

tiền cọc của khách hàng; tự ý chuyển số tiền này vào tài khoản đồng sở hữu và tự ý 

rút số tiền trên. Hành vi này của Đ N B là vi phạm việc mua bán sản phẩm không 

đủ điều kiện và sử dụng vốn huy động của khách hàng sai mục đích theo quy định 

của pháp luật. 

Nhận thấy được những sai sót nêu trên, ngày 01/11/2017, IDE đã có Công văn 

số 019617/CV/IDE-ĐXĐNB yêu cầu Đ N B cùng chỉnh sửa lại nội dung của Hợp 

đồng dịch vụ. Tuy nhiên, IDE không nhận được phản hồi nên ngày 07/11/2017 đã 
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khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc 

quyền số 01122016/HĐDV-TT&PPĐQ/IDE-ĐXĐNB vô hiệu. 

Liên quan đến hậu quả của việc Hợp đồng dịch vụ trên vô hiệu, IDE cho rằng, 

trong quá trình thực hiện Hợp đồng, tổng số tiền cọc mà IDE nhận của Đ N B là 

57.200.000.000 đồng, IDE đã hoàn lại 49.200.000.000 đồng, nên chỉ phải thanh 

toán số tiền còn lại là 8.000.000.000 đồng. Đối với việc Đ N B đã giới thiệu các 

khách hàng mua căn hộ cho IDE ký hợp đồng mua bán, IDE xác định số tiền thù 

lao hoa hồng mà Đ N B được hưởng là 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng, 

đây là chi phí hợp lý và phù hợp với thực tế vụ việc. Do đó, tổng số tiền mà IDE 

đồng ý hoàn trả và thanh toán cho Đ N B là 33.000.000.000 (Ba mươi ba tỷ) đồng. 

Về ý kiến phản bác và yêu cầu phản tố của bị đơn – Đ N B: 

Bị đơn – Đ N B cho rằng, trong quá trình thực hiện Hợp đồng dịch vụ, Đ N B 

luôn hoàn thành tốt nhất nghĩa vụ của mình là thực hiện việc tiếp thị và phân phối 

sản phẩm của dự án một cách hiệu quả nhất. Bằng thương hiệu, uy tín lâu năm 

trong ngành bất động sản cũng như đầu tư một cách nghiêm túc cho hoạt động tiếp 

thị, phân phối, chỉ trong thời gian chưa đến 6 tháng, Đ N B đã phân phối thành 

công 427 căn hộ của Block B3, B4 và đạt được thỏa thuận tư vấn với khách hàng 

369 căn hộ của Block B1, B2, đồng thời tạo ra hiệu ứng tốt cho dự án trên thị 

trường bất động sản. 

Tuy nhiên, trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, phía IDE luôn vi phạm 

những nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận như: Không thông báo tiến độ thực hiện 

dự án; không phát hành và ký kết hợp đồng với khách hàng mà Đ N B chuyển 

danh sách qua; không thực hiện việc hoàn cọc đúng thời hạn thỏa thuận; không 

thanh toán phí tiếp thị, phân phối; tự ý chấm dứt Hợp đồng; tự ý phân phối, chuyển 

nhượng sản phẩm của dự án; thu tiền của khách hàng vào tài khoản khác;…Do đó, 

trước yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Đ N B không đồng ý về việc nguyên đơn 

cho rằng Hợp đồng dịch vụ giữa hai bên vô hiệu; trước những sai phạm trên của 

nguyên đơn, Đ N B đề nghị Tòa án tuyên chấm dứt Hợp đồng dịch vụ nói trên do 

các lỗi vi phạm của nguyên đơn. Đồng thời, yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn 

thanh toán cho Đ N B các khoản tiền như sau: 

- Trả lại tiền cọc đối với 427 căn hộ đã giao dịch thành công, thuộc Block B3, 

B4 là 4.540.229.885 đồng và trả tiền lãi chậm thanh toán số tiền trên tạm tính từ 

ngày 13/11/2017 đến ngày 05/4/2019 là 1.042.635.805 đồng. Cụ thể: 

Ngày 12/9/2017, IDE xác nhận đã có 337 căn hộ giao dịch thành công, đã đạt 

ít nhất 50% số lượng căn hộ của Block B3, B4 nên thời điểm này phát sinh trách 
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nhiệm hoàn cọc của IDE theo Điều 4.3 Hợp đồng. Theo Công văn 20417/CV/IDE-

ĐXĐNB ngày 13/11/2017, IDE xác nhận “đến nay vẫn còn tồn động 95 căn hộ 

chưa bán” và tuyên bố khóa 95 căn hộ còn lại đồng nghĩa với việc xác nhận rằng 

đã có 427 căn hộ giao dịch thành công. Do đó, IDE có nghĩa vụ phải hoàn cọc đối 

với 427 căn hộ Block B3, B4 cho Đ N B số tiền là: 30.000.000.000 đồng : 522 x 

427 = 24.540.229.885 (Hai mươi bốn tỷ năm trăm bốn mươi triệu hai trăm hai 

mươi chín nghìn tám trăm tám mươi lăm) đồng. 

Ngày 30/11/2017, IDE đã hoàn cọc 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng nên số 

tiền cọc còn lại là: 24.540.229.885 – 20.000.000.000 = 4.540.229.885 (Bốn tỷ năm trăm 

bốn mươi triệu hai trăm hai mươi chín nghìn tám trăm tám mươi lăm) đồng. 

Đồng thời, yêu cầu IDE trả lãi do chậm hoàn cọc của Block B3, B4 đối với số 

tiền nêu trên tính từ ngày 13/11/2017 (Ngày IDE có Công văn số 20417/CV/IDE-

ĐX ĐNB) đến ngày xét xử sơ thẩm (05/4/2019) là 508 ngày, theo lãi suất quá hạn 

trung bình của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank là 16,5%/năm. 

Tổng số tiền lãi do chậm thanh toán là: (4.540.229.885 đồng x 16,5% x 508) : 365 

ngày = 1.042.635.805 (Một tỷ không trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm ba mươi 

lăm nghìn tám trăm lẻ năm) đồng. 

- Thanh toán phí tiếp thị, phân phối và tiền lãi do chậm thanh toán: Theo thỏa thuận  

giữa hai bên, phí tiếp thị và phân phối = giá bán (bao gồm VAT) - giá gốc (bao gồm VAT). 

IDE xác nhận giao dịch thành công 337/522 căn hộ Block B3, B4 nên căn cứ theo Điều 

5.3.2 Hợp đồng dịch vụ thì phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí tiếp thị và phân phối của IDE 

đối với Đ N B. Theo Công văn 20417/CV/IDE-ĐXĐNB nói trên và xác nhận của Ngân 

hàng, xác định ngày 13/11/2017 đã giao dịch thành công 427 căn hộ với giá bán thực tế là 

496.614.871.628 đồng (Giá gốc của 427 căn hộ là 393.841.460.000 đồng), do đó tổng số 

tiền phí tiếp thị và phân phối do mà Đ N B đạt được là: 496.614.871.628 đồng - 

393.841.460.000 đồng = 102.773.411.628 đồng. Tuy nhiên, căn cứ Điều 5.3.2 Hợp đồng 

dịch vụ, số tiền phí tiếp thị và phân phối được tính theo tiến độ thanh toán của khách hàng 

nên số tiền Đ N B yêu cầu IDE phải trả tính đến ngày 13/11/2017 là 50.637.568.917 (Năm 

mươi tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm mười bảy) 

đồng. 

Ngày 22/11/2018, IDE đã hoàn trả số tiền trên cho Đ N B được 22.000.000.000 

đồng, do đó IDE còn phải thanh toán số tiền còn lại là 50.637.568.917  đồng – 

22.000.000.000 đồng = 28.637.568.917 (Hai mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu 

năm trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm mười bảy) đồng. 

118



8 

Đối với tiền lãi do IDE chậm thanh toán phí tiếp thị và phân phối Block B3, 

B4 được chia thành 02 (hai) giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn 1: Tính từ ngày 13/11/2017 đến ngày 22/11/2018 (ngày IDE 

chuyển số tiền 22.000.000.000 đồng) là 375 ngày, số tiền lãi được tính là: 

(50.637.568.917 đồng x 16,5% x 375 ngày) : 365 ngày = 8.584.108.430 (Tám tỷ 

năm trăm tám mươi bốn triệu một trăm lẻ tám nghìn bốn trăm ba mươi) đồng. 

+ Giai đoạn 2: Tính từ ngày 23/11/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 

(05/4/2019) là 132 ngày, số tiền lãi được tính là: (28.637.568.917 đồng x 16,5% x 

132 ngày) : 365 ngày = 1.708.839.044 (Một tỷ bảy trăm lẻ tám triệu tám trăm ba 

mươi chín nghìn không trăm bốn mươi bốn) đồng. 

=> Tổng tiền lãi mà IDE phải thanh toán cho Đ N B là: 8.584.108.430 đồng 

+ 1.708.839.044 đồng  = 10.292.947.474 (Mười tỷ hai trăm chín mươi hai triệu 

chín trăm bốn mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi bốn) đồng. 

- Yêu cầu bồi thường khoản lợi lẽ ra được hưởng còn lại của 427 căn hộ 

Block B3, B4. Cụ thể: 

Tính đến ngày 13/11/2017, Đ N B đã tiếp thị và phân phối thành công 427 

căn hộ Block B3, B4 nhưng Đ N B không hưởng hết phí tiếp thị và phân phối mà 

hưởng theo tiến độ thanh toán tiền của khách hàng với số tiền 50.637.568.917 đồng 

đã yêu cầu như trên. Trong trường hợp IDE và Đ N B tiếp tục thực hiện Hợp đồng 

dịch vụ thì khi khách hàng thanh toán đến 100%, IDE phải có trách nhiệm thanh 

toán phí tiếp thị và phân phối trên 427 căn hộ giao dịch thành công, tương đương 

số tiền 102.773.411.628 đồng. Nhưng do hành vi đơn phương chấm dứt Hợp đồng 

của IDE đã làm Đ N B mất đi lợi ích đáng ra được hưởng. Do đó, Đ N B đề nghị 

IDE bồi thường khoản lợi đáng ra Đ N B được hưởng nếu tiếp tục thực hiện Hợp 

đồng dịch vụ với số tiền: 102.773.411.628 đồng - 50.637.568.917 đồng = 

52.135.842.711 (Năm mươi hai tỷ một trăm ba mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi 

hai nghìn bảy trăm mười một) đồng. 

- Yêu cầu trả tiền cọc còn lại của 95 căn hộ của Block B3, B4. Cụ thể: 

Đ N B đã chuyển 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng đặt cọc cho IDE để 

đảm bảo được thực hiện việc quyền tiếp thị và phân phối 522 căn hộ của Block B3, 

B4. Tuy nhiên, ngày 13/11/2017, IDE đã khóa 95 sản phẩm còn lại của Block B3, 

B4 không cho Đ N B tiếp tục tiếp thị và phân phối. Do đó, IDE có nghĩa vụ trả lại 

tiền đặt cọc của 95 căn hộ này, tương đương số tiền 30.000.000.000 đồng - 

24.540.229.885 đồng (cọc của 427 căn) = 5.459.770.115 (Năm tỷ bốn trăm năm 

mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn một trăm mười lăm) đồng. 

- Yêu cầu bồi thường khoản lợi đáng ra được hưởng của 95 căn hộ Block 

B3, B4 chưa giao dịch. Cụ thể: 

Đối với 95 căn hộ còn lại, Đ N B đã xác lập các phiếu thỏa thuận tư vấn của 

khách hàng và cũng như thỏa thuận về giá giao kết hợp đồng. Nếu các bên tiếp tục 
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Hợp đồng dịch vụ thì Đ N B đã giới thiệu thành công 95 căn hộ này để IDE ký kết 

hợp đồng mua bán và thanh toán phí tiếp thị. Nhưng do IDE đơn phương chấm dứt 

Hợp đồng dịch vụ nên đã làm Đ N B mất đi khoản lợi ích đáng ra được hưởng của 

95 căn hộ này tương đương số tiền: Giá bán (giá ghi trên 95 phiếu thỏa thuận tư 

vấn) – Giá gốc = Lợi ích đáng ra được hưởng của 95 căn hộ là 117.352.454.118 

đồng – 93.339.255.000 đồng = 24.013.199.118 (Hai mươi bốn tỷ không trăm mười 

ba triệu một trăm chín mươi chín nghìn một trăm mười tám) đồng. 

- Yêu cầu hoàn trả lại tiền cọc của Block B1, B2. Cụ thể: 

Đ N B đặt cọc để đảm bảo thực hiện Hợp đồng tiếp thị và phân phối 560 căn 

hộ thuộc Block B1, B2. Theo quy định tại Phụ lục 02, mặc dù IDE chưa đủ điều 

kiện để Đ N B đặt cọc nhưng bằng trách nhiệm và hỗ trợ đối tác, Đ N B vẫn 

chuyển 27.200.000.000 đồng tiền cọc cho IDE. Tuy nhiên, mặc dù đã nhận tiền cọc 

nhưng đến ngày 18/7/2017, IDE đã thông báo không cho Đ N B triển khai công tác 

tiếp thị, phân phối đối với Block B1, B2. Do đó, IDE phải có trách nhiệm trả lại 

tiền đặt cọc cho Đ N B. 

Ngày 19/4/2017, IDE đã hoàn trả cọc số tiền 7.200.000.000 (Bảy tỷ hai trăm 

triệu) đồng nên số tiền còn lại phải hoàn trả là: 27.200.000.000 đồng - 

7.200.000.000 đồng = 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng. 

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại về khoản lợi lẽ ra được hưởng đối với 369 căn 

hộ Block B1, B2. Cụ thể: 

Đ N B đã tiếp thị và giới thiệu được khách hàng đối với 369 căn hộ (trong 

đó có 149 căn hộ của Block B1 và 220 căn hộ của Block B2). Nếu các bên tiếp tục 

Hợp đồng dịch vụ thì Đ N B sẽ giới thiệu thành công 369 căn hộ này để IDE ký kết 

Hợp đồng mua bán với khách hàng và Đ N B được trả phí tiếp thị như thỏa thuận. 

Nhưng do IDE đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ đã làm Đ N B mất đi 

khoản lợi ích đáng ra được hưởng của 369 căn hộ này. Theo bảng kê với khách 

hàng đặt chỗ, thỏa thuận tư vấn mua căn hộ, thể hiện tổng số tiền của 369 căn hộ 

mà Đ N B được phép chủ động trong việc quyết định giá bán là: 474.218.924.538 

(Bốn trăm bảy mươi bốn tỷ hai trăm mười tám triệu chín trăm hai mươi bốn nghìn 

năm trăm ba mươi tám) đồng (giá gốc của 369 căn hộ là 350.588.540.000 đồng), 

như vậy khoản bồi thường mà IDE phải trả cho Đ N B được tính là: 

474.218.924.538 đồng - 350.588.540.000 đồng = 123.630.384.538 (Một trăm hai 

mươi ba tỷ sáu trăm ba mươi triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi 

tám) đồng. 

- Yêu cầu bồi thường khoản lợi lẽ ra được hưởng của 191 căn hộ còn lại của 

Block B1, B2. Cụ thể: 

Căn cứ Điều 2.2; Điều 6.5 và Điều 8.14 của Hợp đồng dịch vụ, Đ N B là 

đơn vị độc quyền tiếp thị và phân phối các sản phẩm căn hộ của dự án nên Đ N B 

chắc chắn sẽ tiếp thị, phân phối thành công đối với 191 căn hộ còn lại. Trong 
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trường hợp không tiếp thị thành công thì khi Hợp đồng dịch vụ kết thúc, Đ N B 

nhận mua tất cả các căn hộ chưa bán được và tiến hành phân phối lại. Căn cứ vào 

bảng kê 369 căn hộ đã có phiếu yêu cầu tư vấn, phiếu đặt chỗ, xác định mức giá Đ 

N B được phép chủ động trong việc quyết định giá bán thấp nhất là 17.856.342 

đồng/m2 (giá thấp nhất trong 369 căn hộ có phiếu giữ chỗ), Đ N B xem đây là giá 

để tính lợi ích được hưởng đối với 191 căn hộ còn lại của Block B1, B2. Tổng số 

tiền theo giá bán chủ động của 191 căn hộ là 235.677.644.141 đồng (giá gốc là: 

191.378.830.000 đồng) nên khoản bồi thường lợi ích đáng ra được hưởng của 191 

căn hộ này là: 235.677.644.141 đồng – 191.378.830.000 đồng = 44.298.814.141 

(Bốn mươi bốn tỷ hai trăm chín mươi tám triệu tám trăm mười bốn nghìn một trăm 

bốn mươi mốt) đồng. 

Như vậy, tổng số tiền mà Đ N B phản tố yêu cầu IDE phải thanh toán, hoàn 

trả là: 314.051.392.704 (Ba trăm mười bốn tỷ không trăm năm mươi mốt triệu ba 

trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm lẻ bốn) đồng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP Phát triển 

Thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Hải Đăng là người đại diện theo ủy quyền 

có bản khai trình bày: 

HDBank.CN Phú Nhuận chỉ đóng vai trò là ngân hàng mở tài khoản và thực 

hiện lệnh chuyển tiền theo các nội dung thỏa thuận giữa IDE và Đ N B được thể 

hiện tại Bản thỏa thuận quản lý tài khoản. Ngày 19/7/2018, IDE khởi kiện 

HDBank.CN Phú Nhuận tại Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh yêu 

cầu thực hiện chuyển tiền thanh toán cho nhà thầu xây dựng. Tuy nhiên, đến ngày 

23/11/2018, IDE đã rút đơn khởi kiện và Tòa án đã đình chỉ giải quyết vụ án. Nhận 

thấy toàn bộ số dư trong tài khoản đã được IDE và Đ N B thống nhất giải quyết và 

HDBank.CN Phú Nhuận đã thực hiện chuyển tiền hoàn tất theo thỏa thuận của các 

bên, tài khoản đồng sở hữu sau đó cũng đã được đóng theo đúng thủ tục quy định 

nên ngân hàng không có bất kỳ liên quan nào đến tranh chấp giữa IDE và Đ N B 

tại Hợp đồng dịch vụ và tiếp thị phân phối độc quyền nêu trên. Do đó, ngân hàng 

không có ý kiến gì liên quan đến vụ án, đồng thời có đơn xin vắng mặt trong quá 

trình tố tụng tại Tòa án. 

- Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 14/2019/KDTM-ST ngày 11/4/2019 

của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – IDE về việc yêu

cầu tuyên bố Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc quyền do IDE và Đ N B 

xác lập ngày 01/12/2016 đối với dự án Green Town, tọa lạc tại Khu dân cư đô thị 

Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh là 

vô hiệu. 

2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn - Đ N B: Xác định việc chấm dứt thực

hiện Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc quyền số 01122016/HĐDV-
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TT&PPĐQ/IDE-ĐXĐNB ngày 01/12/2016 do lỗi của Công ty Trách nhiêm hữu hạn 

IDE Việt Nam đã đơn phương chấm dứt hợp đồng; Buộc IDE phải thanh toán cho Đ N 

B tổng số tiền là 313.079.800.000 đồng (Ba trăm mười ba tỷ không trăm bảy mươi chín 

triệu tám trăm nghìn) đồng. Thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Kể từ ngày Đ N B có đơn yêu cầu thi hành án trở đi, hàng tháng IDE còn 

phải trả lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tương ứng với 

số tiền và thời gian chậm thanh toán. 

3. Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số

02/2018/QĐ-BPKCTT ngày 22/01/2018 và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời số 15/2018/QĐ-BPKCTT ngày 27/8/2018 của Tòa án nhân dân quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi thi hành xong thì hủy bỏ. 

Hủy bỏ Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm số 15/2018/QĐ-

BPBĐ ngày 14/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Công ty Đ N B được quyền liên hệ 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Phòng giao dịch An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại số tiền bảo đảm là 100.000.000 (Một trăm 

triệu) đồng từ tài khoản số 060198747737. 

Hủy bỏ Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm số 05/2018/QĐ-

BPBĐ ngày 03/7/2018 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Công ty Đ N B được quyền liên hệ 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Phú Lâm – Phòng 

giao dịch Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại số tiền bảo đảm là 

200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng từ tài khoản số 0112100002885007. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và thời hạn kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 24/4/2019, nguyên đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. 

Ngày 26/4/2019, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân kháng 

nghị một phần nội dung bản án sơ thẩm theo Quyết định kháng nghị số 

01/QĐKNPT-VKS-KDTM. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

+ Vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện: Yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng 

Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc quyền số 01122016/HĐDV-TT&PPĐQ/IDE-

ĐXĐNB ký kết ngày 01/12/2016 giữa IDE và Đ N B vô hiệu; không chấp nhận tất 

cả các yêu cầu phản tố của bị đơn. 

122



12 

+ Giữ nguyên yêu cầu kháng cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, tuyên hủy bản bán sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân quận Bình Tân, giao xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: 

+ Vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố, đề nghị Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

phản tố của bị đơn: tuyên chấm dứt Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc 

quyền số 01122016/HĐDV-TT&PPĐQ/IDE-ĐXĐNB ký kết ngày 01/12/2016 

giữa IDE và Đ N B do lỗi của IDE đã đơn phương chấm dứt Hợp đồng; tuyên IDE 

phải thanh toán, hoàn trả cho Đ N B tổng số tiền  là: 314.051.392.704 (Ba trăm 

mười bốn tỷ không trăm năm mươi mốt triệu ba trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm 

lẻ bốn) đồng. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; không chấp 

nhận kháng cáo của nguyên đơn, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án của 

Tòa án cấp sơ thẩm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày kháng 

nghị: Vẫn giữ nguyên nội dung kháng nghị theo Quyết định kháng nghị số 

01/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 26/4/2019 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

Qua quá trình tham gia tố tụng và căn cứ nội dung bản án sơ thẩm, cho thấy 

Tòa án cấp sơ thẩm đã có những sai sót trong việc giải quyết vụ án như sau: 

+ Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc tuyên Hợp đồng dịch vụ 

vô hiệu mặc dù Hợp đồng dịch vụ mà các bên ký kết có nhiều thỏa thuận, điều 

khoản không phù hợp với quy định, vi phạm điều cấm của pháp luật; 

+ Chỉ đơn thuần căn cứ vào tên gọi của hợp đồng để xác định quan hệ, bản 

chất là Hợp đồng dịch vụ về tiếp thị và phân phối sản phẩm từ đó áp dụng quy định 

của Luật Thương mại để xem xét giải quyết vụ án, trong khi bản chất của Hợp 

đồng dịch vụ nói trên là giao dịch dân sự về kinh doanh bất động sản, chịu sự điều 

chỉnh của pháp luật dân sự và pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

+ Tuyên chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc chấm dứt Hợp đồng 

dịch vụ và cho rằng nguyên đơn có lỗi do đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, 

trong khi bị đơn cũng là bên vi phạm nhiều thỏa thuận, nhiều điều khoản của hợp 

đồng và đồng thời không có thiện chí tiếp tục hợp tác với nguyên đơn; 

+ Tuyên chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc buộc nguyên đơn bồi 

thường các khoản tiền thiệt hại chỉ dựa vào dự đoán, suy đoán chủ quan mà không 

dựa trên thiệt hại thực tế xảy ra; 
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+ Không thu thập tài liệu, chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật; không 

triệu tập tham gia tố tụng, lấy ý kiến của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là các khách hàng mua căn hộ là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

  Từ những căn cứ trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của nguyên đơn, tuyên hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm 

số 14/2019/KDTM-ST ngày 11/4/2019 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày: 

Qua quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm, nhận thấy bản chất của 

vụ việc tranh chấp trong vụ án này xuất phát từ việc IDE thấy được Đ N B đã có 

được khoản “lợi nhuận” tương đối lớn từ việc phân phối sản phẩm dự án của mình 

nên đã cố tình thực hiện nhiều hành vi nhằm chấm dứt Hợp đồng dịch vụ đã ký kết 

giữa hai bên, đỉnh điểm là việc IDE có văn bản đơn phương yêu cầu Đ N B tăng 

giá trị Hợp đồng lên 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng, khi không đạt 

được thỏa thuận thì tiếp tục đơn phương ban hành văn bản thông báo chấm dứt 

Hợp đồng dịch vụ cũng như khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng dịch vụ 

trên vô hiệu. 

Đối với nội dung khởi kiện và nội dung kháng của nguyên đơn, người bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn có ý kiến như sau: 

+ Đ N B xác định trước khi ký kết hợp đồng, hai bên đã thương thảo rất kỹ 

lưỡng về các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ theo thỏa thuận thống nhất của hai 

bên cũng như trên cơ sở các quy định của pháp luật, do đó toàn bộ thỏa thuận, điều 

khoản của Hợp đồng dịch vụ này là có căn cứ và phù hợp quy định pháp luật. Quan 

hệ trong hợp đồng này là quan hệ về xúc tiến thương mại thông thường được quy 

định tại Khoản 10 Điều 3 Luật Thương mại 2005, đó là hoạt động thúc đẩy, tìm 

kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến 

mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, 

triển lãm thương mại. 

Đối với một dự án bất động sản thời điểm trước khi được bán nhà ở hình 

thành trong tương lai, chủ đầu tư buộc phải thực hiện rất nhiều công việc như: từng 

bước hoàn thiện thủ tục pháp lý, thiết kế tổng quan, thiết kế công trình, kiến trúc 

phối cảnh, xây dựng,… trong đó hoạt động xúc tiến thương mại theo hợp đồng này 

là một trong số công việc đó. Pháp luật hiện hành không cấm và cũng không hạn 

chế hoạt động xúc tiến thương mại đối với dự án xây dựng và kinh doanh nhà ở 

trong bất kỳ giai đoạn nào của việc thực hiện dự án. Các bên mà đặc biệt là Đ N B 
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đã thực hiện Hợp đồng bằng các hoạt động mà pháp luật không cấm, tức là chỉ 

thực hiện xúc tiến thương mại và mang khách hàng về cho IDE ký hợp đồng mua 

bán qua đó nhận thù lao từ hiệu quả công việc của mình, đó là hành vi hoàn toàn 

hợp pháp. Do vậy, Hợp đồng dịch vụ trên không thể bị vô hiệu như yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

+ Đ N B xác định bản chất của Hợp đồng dịch vụ này không phải là việc kinh 

doanh bất động sản, đây đơn thuần chỉ là hợp đồng về hoạt động xúc tiến thương 

mại thông thường; tất cả các hành vi của Đ N B thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng 

đã thỏa thuận và pháp luật cho phép. Do vậy, Hợp đồng dịch vụ hoàn toàn không vi 

phạm điều cấm của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản không đủ điều 

kiện kinh doanh theo luật định. 

Việc điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ có quy định về việc Đ N B có nghĩa 

vụ mua lại các các sản phẩm chưa giao dịch thành công dưới hình thức ký hợp 

đồng mua bán các sản phẩm đó với IDE theo giá gốc 14.500.000 đồng/m2 tại thời 

điểm các căn hộ này đã được xây dựng xong và đủ điều kiện bàn giao, khi đó Đ N 

B thực hiện nghĩa vụ như khách hàng thông thường, đây là hình thức thỏa thuận 

bao tiêu sản phẩm, thỏa thuận này là một thỏa thuận mua bán có điều kiện và hoàn 

toàn hợp pháp. 

+ Các vi phạm của IDE trong quá trình thực hiện Hợp đồng với Đ N B mà trong 

quá trình xét xử đề nghị Hội đồng xét xử cần xem xét. Cụ thể: 

Thứ nhất, IDE vi phạm về việc sử dụng tiền đặt cọc: Về bản chất, tiền đặt cọc 

là nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ tiếp thị và phân phối của Đ N B đối với 

IDE theo thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ; nó không nhằm mục đích thanh toán 

khoản tiền nào cho IDE và IDE không có quyền sử dụng khoản tiền này vào việc 

đầu tư, xây dựng, phát triển dự án. Tuy nhiên, thực tế cũng như trong suốt quá trình 

tố tụng tại Tòa án, IDE liên tục nhấn mạnh lý do huỷ Hợp đồng dịch vụ là vì Đ N B 

không đặt cọc đúng tiến độ nên IDE không có vốn để tiếp tục thực hiện dự án. Điều 

này gián tiếp khẳng định IDE đã sử dụng tiền đặt cọc của Đ N B sai mục đích thỏa 

thuận của hai bên. 

Thứ hai, IDE vi phạm việc hoàn cọc và thanh toán phí tiếp thị: Theo thỏa 

thuận của Hợp đồng dịch vụ thể hiện: “Khi Dự án đủ điều kiện bán hàng theo từng 

giai đoạn tương ứng, và khi số lượng sản phẩm giao dịch thành công đạt ít nhất 

50% tổng số lượng căn hộ của từng giai đoạn, khi đó Bên A thực hiện hoàn lại cho 

Bên B toàn bộ khoản tiền đã đặt cọc đối với sản phẩm đã giao dịch thành công mà 

Bên B đã đặt cọc cho Bên A”. Như vậy, tính đến thời điểm ngày 12/9/2017, IDE đã 
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xác nhận đã có 337 căn hộ giao dịch thành công (chiếm hơn 50% tổng số lượng 

căn hộ của Block B3, B4) nên IDE có trách nhiệm hoàn cọc cho Đ N B. Tuy nhiên, 

IDE đã không thực hiện nghĩa vụ hoàn cọc cũng như không thanh toán phí tiếp thị, 

phân phối đúng như thỏa thuận. 

Thứ ba, IDE có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng không có căn cứ pháp 

luật: Xét về bản chất, tất cả các văn bản của IDE đều có nội dung và mục đích buộc 

Đ N B phải chấm dứt việc tiếp thị, phân phối sản phẩm, do đó hành vi này phải được 

xác định là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng không có căn cứ pháp luật. Cụ 

thể: Đ N B đề nghị xuất Hợp đồng mua bán cho 25 căn nhưng IDE không chấp 

nhận; có văn bản yêu cầu thỏa thuận lại về giá gốc của sản phẩm; có văn bản yêu 

cầu tăng giá trị Hợp đồng dịch vụ; có văn bản thông báo đơn phương chấm dứt Hợp 

đồng dịch vụ. Đồng thòi, quá trình tham gia tố tụng, IDE trình bày quan điểm chỉ 

đồng ý tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền với điều 

kiện là “thỏa thuận lại đơn giá gốc của Hợp đồng”. IDE viện dẫn lý do để huỷ Hợp 

đồng dịch vụ là do các sản phẩm của Block B1, B2 chưa đủ điều kiện giao dịch và 

Đ N B không chấp nhận việc tăng giá của Công ty IDE. Cả hai lý do này đều 

không có căn cứ bởi việc tiếp thị sản phẩm không phụ thuộc vào việc dự án có đủ 

điều kiện kinh doanh hay chưa; đồng thời IDE yêu cầu tăng giá là hành vi đơn 

phương sửa đổi Hợp đồng mà không có căn cứ để chứng minh việc điều chỉnh tăng 

giá gốc là phù hợp. 

Với những ý kiến và nhận định trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn; tuyên giữ 

nguyên bản án của Tòa án cấp sơ thẩm. 

Đối với nội dung kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bình Tân, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn có ý kiến như sau: 

- Đối với nội dung kháng nghị cho rằng, Đ N B chưa tiến hành giao dịch 

thành công nên không thể yêu cầu IDE thanh toán phí tiếp thị và phân phối đối với 

95 căn hộ của Block B3, B4; 369 căn hộ của Block B1, B2 và khoản lợi lẽ ra được 

hưởng của 191 căn hộ còn lại Block B1, B2. 

Bằng thương hiệu, uy tín trên thị trường cũng như sự quyết tâm của tất cả cán 

bộ, công nhân viên của công ty, sau khi ký kết Hợp đồng dịch vụ, Đ N B đã thực 

hiện nghiêm túc, có trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong việc tiếp thị, giới thiệu, 

phân phối sản phẩm là toàn bộ các căn hộ của dự án đến khách hàng. Hiệu ứng từ 

công tác truyền thông, marketing của Đ N B đã mang thông tin dự án tiếp cận với 

thị trường rộng khắp; bên cạnh đó nhu cầu mua căn hộ ở khu vực Bình Tân mà tập 
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trung là khu vực Vĩnh Lộc tăng cao do cư dân ở các tỉnh khác tập trung khu vực 

này rất lớn. Sau khi IDE từ chối không cho Đ N B tiếp thị và phân phối, thì lượng 

khách hàng quan tâm đến việc mua căn hộ của dự án này rất tốt; thể hiện việc IDE 

sau khi chấm dứt Hợp đồng dịch vụ với Đ N B đã thực hiện việc mua bán các căn 

hộ còn lại của Block B3, B4 với giá giao dịch từ 24.000.000 đồng/m2 đến 

28.000.000 đồng/m2. Trong trường hợp không tiếp thị thành công mà khi Hợp 

đồng dịch vụ kết thúc, Đ N B nhận mua tất cả các căn hộ chưa bán được và tiến 

hành phân phối lại theo đúng thỏa thuận. 

Đ N B tin rằng với uy tín và hiệu quả trong khâu bán hàng thì bảo đảm đủ khả 

năng để bán hết các sản phẩm trên. Thực tế, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Đ 

N B đã xác lập các phiếu thỏa thuận tư vấn của khách hàng, phiếu thỏa thuận về 

giá mua bán, phiếu đặt chỗ căn hộ. Nếu các bên tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch 

vụ thì Đ N B đã giới thiệu thành công 95 căn hộ của Block B3, B4 cũng như tiến 

hành thực hiện tiếp các thủ tục, giao dịch của các căn hộ thuộc Block B1, B2 đúng 

như lộ trình và kết quả thực hiện đối với các căn hộ thuộc Block B3, B4. Nhưng do 

IDE đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng dịch vụ đã làm Đ N B mất đi 

khoản lợi ích đáng ra được hưởng của 95 căn hộ thuộc Block B3, B4 

(24.013.199.118 đồng); của 369 căn hộ của Block B1, B2 (123.630.384.538 đồng) 

và 191 căn hộ còn lại của Block B1, B2 (44.298.814.141 đồng) nên Đ N B yêu cầu 

IDE phải thanh toán các khoản tiền này là phù hợp và có cơ sở. Viện Trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Tân kháng nghị cho rằng vì các căn hộ này chưa tiến 

hành giao dịch thành công nên không thể yêu cầu thanh toán phí tiếp thị, phân phối 

là chưa phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận nội 

dung kháng nghị này. 

- Đối với những nội dung kháng nghị còn lại, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của bị đơn không có ý kiến, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét theo 

quy định của pháp luật. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày kháng 

nghị, phát biểu ý kiến: 

+ Về tố tụng: Người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm. 

+ Về nội dung: Lời trình bày của nguyên đơn và của người bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của nguyên đơn cho rằng Hợp đồng dịch vụ nói trên vi phạm các điều 

cấm của pháp luật, vi phạm các quy định về kinh doanh nhà ở hình thành trong 

tương lai theo Luật Kinh doanh bất động sản nên yêu cầu Tòa án tuyên Hợp đồng 
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vô hiệu là không có cơ sở; bởi lẽ bản chất của Hợp đồng dịch vụ này là hợp đồng 

về dịch vụ tiếp thị và phân phối, bên tiếp thị hoàn toàn không phải là bên trực tiếp 

thực hiện việc mua bán các sản phẩm là nhà ở hình thành trong tương lai mà chỉ là 

bên thực hiện dịch vụ và nhận thù lao theo thỏa thuận. Liên quan đến các chứng cứ 

là các phiếu đặt chỗ, phiếu tư vấn giới thiệu căn hộ với khách hàng là những bản 

photo copy, đây là những tài liệu thể hiện việc bị đơn có thực hiện hoạt động tiếp 

thị và phân phối, trong suốt quá trình giải quyết ở Tòa án cấp sơ thẩm nguyên đơn 

cũng không có ý kiến gì đối với các tài liệu này nên không cần thiết phải thực hiện 

thủ tục đối chiếu theo yêu cầu của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

nguyên đơn. Do đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn; chấp 

nhận nội dung kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Bình 

Tân, căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tuyên sửa Bản án kinh 

doanh thương mại sơ thẩm số 14/2019/KDTM-ST ngày 11/4/2019 của Tòa án 

nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm nhận định: 

[1]. Về hình thức: Nguyên đơn nộp đơn kháng cáo và Biên lai thu tạm ứng án 

phí phúc thẩm đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 nên được chấp nhận. 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 

26/4/2019 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân được ban hành 

đúng thời hạn luật định và đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015 nên được chấp nhận. 

Về thủ tục tố tụng xét xử vắng mặt đương sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

có người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Hải Đăng có Đơn yêu cầu xét xử 

vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành xét xử vắng mặt theo quy 

định của pháp luật. 

Về ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị 

Hội đồng xét xử tạm đình chỉ để chờ kết quả giải quyết khiếu nại của Tòa án liên 

quan đến việc nguyên đơn khiếu nại Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số 

84/2019/QĐ-SCBSBA ngày 10/6/2019 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân. Hội 
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đồng xét xử xét thấy, liên quan đến khiếu nại trên Tòa án nhân dân quận Bình Tân 

đã có Công văn số 044/TA-TABT ngày 19/7/2019 trả lời khiếu nại; đồng thời xét 

đây không thuộc các trường hợp Tòa án Tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 214 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, do đó Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục tiến hành xét xử 

vụ án theo quy định pháp luật. 

[2]. Xét nội dung kháng cáo của nguyên đơn: 

[2.1]. Về nội dung kháng cáo cho rằng Hợp đồng dịch vụ ký kết giữa hai bên 

vô hiệu do có nhiều sai sót như: vi phạm điều cấm của pháp luật về việc kinh 

doanh bất động sản không đủ điều kiện, sử dung vốn huy động của khách hàng sai 

mục đích. Hội đồng xét xử xét thấy: 

- Về hình thức, Hợp đồng dịch vụ được ký kết tự nguyện bởi hai người đại 

diện hợp pháp của hai doanh nghiệp, do đó chủ thể ký kết phù hợp với quy định 

của pháp luật; Đ N B là doanh nghiệp có chức năng và đủ điều kiện hoạt động kinh 

doanh bất động sản theo quy định pháp luật. 

Về nội dung, hợp đồng có tên gọi là Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối 

độc quyền. Theo đó, IDE đồng ý giao và Đ N B đồng ý nhận thực hiện dịch vụ tiếp 

thị và phân phối độc quyền đối với 1.082 căn hộ là sản phẩm của dự án, có tổng 

diện tích sàn thương phẩm căn hộ là 70.932.07m2. Từ tên gọi và nội dung trên cho 

thấy bản chất của hợp đồng là cung ứng dịch vụ, đây là hoạt động thương mại mà 

theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ và nhận thanh toán; 

bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận. - Bản chất của Hợp 

đồng dịch vụ là sự thống nhất giữa hai bên trong việc thỏa thuận làm một công 

việc nhất định (tiếp thị và phân phối sản phẩm là các căn hộ) và nhận thù lao theo 

thỏa thuận (Phí tiếp thị và phân phối = giá bán -  giá gốc). 

Như vậy, giao dịch giữa các bên là loại hình cung ứng dịch vụ nên quyền và 

nghĩa vụ của các bên được điều chỉnh theo quy định của Luật Thương mại về cung 

ứng dịch vụ. 

- Về điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản: Tại 

thời điểm ký kết Hợp đồng, Dự án Green Town của IDE đã có các loại giấy tờ: 

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình 

Tân về việc điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500; Quyết định 

số 3829/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấp 

thuận đầu tư dự án; Giấy phép xây dựng số 198/GPXD ngày 24/10/2016 của Sở 

xây dựng thành phố; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0746419 do Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/7/2009. Như vậy, căn cứ Điều 9 
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Luật Kinh doanh bất động sản thì dự án trên đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh 

theo quy định của pháp luật. 

- Về việc sử dụng nguồn tiền trong tài khoản: IDE thừa nhận đã sử dụng nguồn 

tiền trong tài khoản chung, trong đó có tiền huy động từ khách hàng để chi trả cho các 

chi phí khác không phải là để thực hiện dự án. Xét thấy, nguồn tiền trong tài khoản 

được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả nguồn tiền mà Đ N B đặt 

cọc và các nguồn tiền khác. Việc IDE lấy nguồn tiền trong tài khoản trên để chi trả chi 

phí dịch vụ về hoạt động tiếp thị, phân phối sản phẩm cho Đ N B là phù hợp với quy 

định. Mặt khác, đối chiếu quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ thì không có quy 

định việc sử dụng nguồn tiền sai mục đích sẽ làm cho hợp đồng dịch vụ giữa các bên 

vô hiệu. 

Từ những phân tích nêu trên có cơ sở xác định Hợp đồng dịch vụ tiếp thị và 

phân phối độc quyền giữa IDE và Đ N B là hợp pháp, sự thỏa thuận giữa các 

đương sự là tự nguyện, không trái pháp luật nên Tòa án cấp sơ thẩm không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc tuyên bố Hợp đồng dich vụ vô 

hiệu là có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận nội 

dung kháng cáo nói trên của nguyên đơn. 

[2.2]. Về nội dung kháng cáo cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm có sai lầm trong 

việc áp dụng pháp luật, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. 

Hội đồng xét xử xét thấy: 

Như đã nhận định ở trên, nội dung và tên gọi của hợp đồng thể hiện đây là 

Hợp đồng dịch vụ về tiếp thị và phân phối độc quyền sản phẩm căn hộ chung cư. 

Bản chất của hai bên là sự thỏa thuận về cung ứng dịch vụ, đây là hoạt động 

thương mại mà theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ và 

nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận. Tòa 

án cấp sơ thẩm căn cứ Chương III của Luật Thương mại 2005 quy định về cung 

ứng dịch vụ để giải quyết vụ án là phù hợp Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

không có cơ sở chấp nhận nội dung kháng cáo nói trên của nguyên đơn. 

 [2.3]. Về nội dung kháng cáo cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm không thu thập 

tài liệu, chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật cũng như không triệu tập tham 

gia tố tụng, lấy ý kiến của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các 

khách hàng mua căn hộ là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Hội đồng xét xử 

xét thấy: 

Trong quá trình giải quyết, Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp 

của các bên xuất phát từ Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc quyền số 
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01122016/HĐDV-TT&PPĐQ/IDE-ĐXĐNB, do đó việc giải quyết quyền, nghĩa 

vụ của các bên phải trên cơ sở các thỏa thuận, điều khoản của hợp đồng này và đây 

được xem là chứng cứ quan trọng nhất của vụ án. Đồng thời, để chứng minh cho 

các yêu cầu phản tố của mình, bị đơn cũng đã cung cấp cho Tòa án các tài liệu, 

chứng cứ khác liên quan đến quá trình thực hiện và kết quả của việc tiếp thị, phân 

phối theo như thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên 

đơn cho rằng, tất cả các phiếu nhận tiền, phiếu đặt chỗ của khách hàng mà bị đơn 

cung cấp cho Tòa án đều là bản photo copy là không đúng quy định. Xét thấy, tất 

cả các tài liệu, chứng cứ này trong quá trình tố tụng tại cấp sơ thẩm, Tòa án đã tổ 

chức Phiên họp việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ; các bên đương sự đều 

thừa nhận các chứng cứ trong vụ án và không có ý kiến, không có khiếu nại. Đồng 

thời, các tài liệu này đều chứng minh cho việc Đ N B có thực hiện việc giới thiệu, 

tư vấn, tiếp thị, phân phối các căn hộ của IDE và trong suốt quá trình tham gia tố 

tụng, IDE cũng không phủ nhận về nội dung này. 

Do bản chất của việc tranh chấp trong vụ án là xuất phát từ việc thực hiện 

Hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền giữa IDE và Đ N B, do đó vấn 

đề của vụ án là giải quyết các quyền, nghĩa vụ của hai bên liên quan đến Hợp đồng 

dịch vụ nói trên và nội dung vụ án không liên quan cũng như không ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích của các khách hàng là những người trực tiếp ký kết hợp đồng mua 

bán căn hộ với IDE. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố cho rằng không cần phải thực hiện việc đối chiếu lại 

tài liệu là các phiếu đặt chỗ, phiếu thu tiền khách hàng cũng như không cần phải 

triệu tập khách hàng là những người mua căn hộ vào tham gia tố tụng theo như yêu 

cầu của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn là phù hợp. Do đó, 

nội dung kháng cáo nêu trên của nguyên đơn là không có cơ sở để chấp nhận . 

[2.4]. Về nội dung kháng cáo liên quan đến các yêu cầu phản tố của bị đơn. 

Hội đồng xét xử xét thấy: 

- Theo hồ sơ vụ án và các đương sự xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại 

không có văn bản nào thể hiện các bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng dịch vụ và đã 

giải quyết xong hậu quả khi hợp đồng kết thúc. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện ngày 

13/11/2017, IDE có phát hành Công văn số 20417/CV/IDE-ĐXĐNB với nội dung 

thông báo cho bị đơn biết việc hợp tác của các bên sẽ không thể tiếp tục thực hiện 

được, đồng thời nguyên đơn sẽ khóa toàn bộ sản phẩm còn lại của Block B3, B4 để 
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nguyên đơn trực tiếp thực hiện quyền bán hàng và yêu cầu bị đơn không thực hiện 

việc mở bán và tiến hành các hoạt động liên quan đến việc chào bán sản phẩm của 

Block B1, B2. 

Tiếp theo, ngày 29/11/2017 nguyên đơn phát hành Công văn số 

21717/TB/IDE-ĐXĐNB thông báo cho bị đơn biết là nguyên đơn hủy bỏ Hợp 

đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc quyền nói trên. Ngày 14/12/2017, bị đơn 

đã gửi văn bản đề nghị nguyên đơn xuất hợp đồng cho 25 căn hộ nhưng nguyên 

đơn không chấp nhận, điều này dẫn đến bị đơn không thể tiếp tục thực hiện việc 

tiếp thị và phân phối được. 

Với những tài liệu chứng cứ nêu trên, có cơ sở xác định IDE đã có hành vi 

đơn phương chấm dứt các thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ nên Tòa án cấp sơ 

thẩm chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, tuyên chấm dứt Hợp đồng dịch vụ do 

lỗi của nguyên đơn đã đơn phương chấm dứt là có cơ sở. 

- Như đã phân tích, nếu không vì hành vi đơn phương chấm dứt Hợp đồng 

dịch vụ với Đ N B thì hợp đồng này sẽ được thực hiện cho đến khi công việc hoàn 

thành. Và trên thực tế tính đến ngày 13/11/2017, Đ N B là đơn vị duy nhất thực 

hiện việc tiếp thị toàn bộ dự án để đưa Green Town tiếp cận khách hàng. 

Xét thấy, bản chất giao dịch của các bên là cung ứng dịch vụ nghĩa là sự thỏa 

thuận giữa các bên để nhận làm một công việc và nhận thù lao. Việc đơn phương 

chấm dứt Hợp đồng cung ứng dịch vụ của IDE thuộc trường hợp vi phạm cơ bản 

theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật Thương mại đó là: sự vi phạm hợp đồng của 

một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục 

đích của hợp đồng. Trong các khoản tiền mà Đ N B yêu cầu, trừ yêu cầu trả cọc là 

đương nhiên phải hoàn lại theo thỏa thuận, còn lại các khoản bồi thường khác Hội 

đồng xét xử sơ thẩm nhận định là phí dịch vụ là có cơ sở. Mặt khác, cần xác định rõ 

giao dịch giữa IDE và Đ N B là cung ứng dịch vụ không phải là hợp đồng hợp tác 

kinh doanh hoặc góp vốn hoặc hợp đồng đại lý để buộc thiệt hại vật chất phải xảy 

ra. Các khoản chi phí này ngay từ khi giao kết hợp đồng các bên đã có thỏa thuận, 

việc thỏa thuận là tự nguyện phù hợp nguyên tắc kinh doanh, do đó không cần thiết 

phải có thiệt hại xảy ra bởi phí dịch vụ hoàn toàn có thể tính toán được dựa trên 

thỏa thuận của Hợp đồng dịch vụ, đó là tính trên giá trị thực tế khi IDE trực tiếp 

bán căn hộ với khách hàng và trừ đi giá gốc bán căn hộ, trừ các khoản thuế còn lại 

là phí dịch vụ. 

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm chấp nhận toàn bộ các 

yêu cầu phản tố của bị đơn về yêu cầu trả cọc, chi phí tiếp thị và các khoản lợi 

132



22 

nhuận lẽ ra nếu các bên tiếp tục Hợp đồng thì Đ N B được hưởng là có cơ sở. 

Đồng thời, do mức lãi suất mà bị đơn yêu cầu áp dụng là 16,5%/năm là chưa phù 

hợp nên Tòa án cấp sơ thẩm điều chỉnh lại mức lãi suất là 14.95%/năm để áp dụng 

tính lãi chậm thanh toán là phù hợp. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có cơ sở 

chấp nhận nội dung kháng cáo nói trên của nguyên đơn. 

 [3]. Xét nội dung kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh:  

[3.1]. Đối với nội dung kháng nghị cho rằng, Đ N B chưa tiến hành giao dịch 

thành công nên không thể yêu cầu phí tiếp thị và phân phối theo Hợp đồng đối với 

95 căn hộ của Block B3, B4 là 24.013.199.118 đồng; đối với 369 căn hộ của Block 

B1, B2 là 123.630.384.538 đồng và khoản lợi lẽ ra được hưởng của 191 căn hộ còn 

lại Block B1, B2 là 44.298.814.141 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: 

Như đã nhận định ở phần [2.4], xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu 

cầu phản tố nêu trên của bị đơn là có cơ sở. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

không có cơ sở chấp nhận nội dung kháng nghị này của Viện Trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

[3.2]. Đối với nội dung kháng nghị liên quan đến phần tuyên về tiếp tục duy 

trì Quyết định áp dụng Biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2018/QĐ-BPKCTT 

ngày 22/01/2018 và Quyết định áp dụng Biện pháp khẩn cấp tạm thời số 

15/2018/QĐ-BPKCTT ngày 27/8/2018; phần tuyên về lãi suất chậm trả thi hành 

án, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy có cơ sở nên được chấp nhận. 

Với những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của IDE về việc tuyên Hợp đồng dịch vụ Tiếp 

thị và Phân phối độc quyền số 01122016/HĐDV-TT&PPĐQ/IDE-ĐXĐNB ký 

ngày 01/12/2016 vô hiệu; chấp nhận yêu cầu phản tố của Đ N B về việc tuyên 

chấm dứt Hợp đồng dịch vụ nói trên do lỗi của IDE đơn phương chấm dứt hợp 

đồng và buộc IDE hoàn trả, thanh toán các khoản bồi thường chi phí tiếp thị, phân 

phối là có cơ sở. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận nội dung kháng cáo của 

nguyên đơn. 

Nội dung kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Bình 

Tân về tố tụng và phần tuyên về lãi suất chậm thi hành án là có cơ sở, nên đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm sửa bản án sơ thẩm là có cơ sở chấp nhận. 

 [4] Xét lời trình bày của những người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: 
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- Xét lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 

không phù hợp với ý kiến phân tích của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh và nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận. 

- Xét lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn là 

phù hợp với ý kiến phân tích của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh và nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Với những phân tích và nhận định ở trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy 

nội dung kháng cáo của nguyên đơn là không có cơ sở để chấp nhận; chấp nhận 

một phần nội dung kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bình Tân. Cần sửa một phần bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

14/2019/KDTM-ST ngày 11/4/2019 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 [5] Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm bị sửa 

nên đương sự không phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 74; Điều 78; Điều 82; Điều 86; Điều 302; điều 306 Luật Thương 

mại 2005; 

Căn cứ Điều 3; Điều 9; Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014; 

Căn cứ Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị 

trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm bồi thường thiệt hại; 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án và Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, 

lãi suất, phạt vi phạm; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự, 

Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 14/2019/KDTM-ST ngày 

11/4/2019 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số 84/2019/QĐ-SCBSBA ngày 

10/6/2019 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – IDE về việc yêu cầu

tuyên bố Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối độc quyền số 01122016/HĐDV-

TT&PPĐQ/IDE-ĐXĐNB ký ngày 01/12/2016 giữa IDE và Đ N B đối với dự án 
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Green Town, tọa lạc tại Khu dân cư đô thị Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh là vô hiệu. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn - Đ N B: Xác định việc

chấm dứt thực hiện Hợp đồng Tiếp thị và Phân phối độc quyền số 

01122016/HĐDV-TT&PPĐQ/IDE-ĐXĐNB ngày 01/12/2016 do lỗi của Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn IDE đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Buộc IDE phải thanh toán cho Đ N B tổng số tiền là 313.079.800.000 đồng 

(Ba trăm mười ba tỷ không trăm bảy mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng. Bao 

gồm: 

- Tiền cọc đối với việc đã giao dịch thành công 427 căn hộ thuộc Block B3 – 

B4 mà Công ty IDE phải trả lại cho Công ty Đ N B là: 4.540.229.885 đồng và lãi 

suất phát sinh đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 11/4/2019) tổng cộng là: 

955.849.000 đồng. 

- Về phí tiếp thị và phân phối 427 căn hộ mà Công ty Đ N B đã giao dịch 

thành công của Block B3 – B4 mà Công ty IDE còn phải trả là 28.637.568.917 

đồng và lãi suất phát sinh là 9.408.141.666 đồng. 

- Bồi thường khoản lợi lẽ ra được hưởng: Lợi ích lẽ ra được hưởng của 427 

căn hộ đã giao dịch thành công theo tiến độ thanh toán: 52.135.842.711 đồng. 

- Bồi thường khoản lợi đáng ra được hưởng của 95 căn hộ chưa giao dịch: 

24.013.199.118 đồng. 

- Trả tiền cọc của 95 căn hộ còn lại của Block B3 – B4: 5.459.770.115 đồng. 

- Trả tiền cọc Block B1, B2: 20.000.000.000 đồng; 

- Bồi thường thiệt hại về khoản lợi lẽ ra được hưởng đối với 369 căn hộ là 

123.630.384.538 đồng; 

- Bồi thường khoản lợi lẽ ra được hưởng của 191 căn hộ là 44.298.814.141 đồng. 

3. Không chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn - Công ty Cổ phần

Dịch vụ và Đầu tư Công ty Đ N B đối với khoản lãi, số tiền 1.059.529.370 đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số

02/2018/QĐ-BPKCTT ngày 22/01/2018 và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời số 15/2018/QĐ-BPKCTT ngày 27/8/2018 của Tòa án nhân dân quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm thi hành án. 

Hủy bỏ Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm số 15/2018/QĐ-BPBĐ 

ngày 14/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Công ty Đ N B được quyền liên hệ Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Phòng Giao dịch An Lạc, Thành phố 

Hồ Chí Minh để nhận lại số tiền bảo đảm là 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng từ 

tài khoản số 060198747737. 

Hủy bỏ Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm số 05/2018/QĐ-BPBĐ 

ngày 03/7/2018 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Công ty Đ N B được quyền liên hệ Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Phú Lâm – Phòng Giao dịch Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại số tiền bảo đảm là 200.000.000 (Hai 

trăm triệu) đồng từ tài khoản số 0112100002885007. 

5. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: IDE phải chịu án phí là

424.079.800 đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu không trăm bảy mươi chín nghìn 

tám trăm) đồng, được trừ vào tiền tạm ứng án phí mà IDE đã nộp là 3.000.000 (Ba 

triệu) đồng theo biên lai tạm ứng án phí số AA/2017/0001708 ngày 22/11/2017 

của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. IDE còn 

phải chịu số tiền 421.079.800 đồng (Bốn trăm hai mươi mốt triệu không trăm bảy 

mươi chín nghìn tám trăm) đồng. 

Đ N B phải chịu án phí là 43.785.881 đồng (Bốn mươi ba triệu bảy trăm tám 

mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi mốt) đồng, được trừ vào các khoản tiền tạm 

ứng án phí mà Đ N B đã nộp gồm: 82.500.439 (Tám mươi hai triệu năm trăm 

nghìn bốn trăm ba mươi chín) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

AA/2017/0043205 ngày 03/01/2018; 58.745.312 (Năm mươi tám triệu bảy trăm 

bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười hai) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí 

số AA/2017/0043350 ngày 24/01/2018; 189.558.951 (Một trăm tám mươi chín 

triệu năm trăm năm mươi tám nghìn chín trăm năm mươi mốt) đồng theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí số AA/2018/0029148 ngày 03/5/2018; 300.000 (Ba trăm 

nghìn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2018/0008256 ngày 

22/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Công ty Đ N B được nhận lại số tiền là 

287.318.821 đồng (Hai trăm tám mươi bảy triệu ba trăm mười tám nghìn tám trăm 

hai mươi mốt) đồng. 

Thi hành tại Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền khi bản án có hiệu lực 

pháp luật. 

6. Về án phí dân sự phúc thẩm:
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IDE không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm, hoàn lại tiền 

án phí tạm nộp là 2.000.000 (Hai triệu) đồng theo Biên lai thu tiền số 

AA/2018/0013588 ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế  thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:                                             
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- TAND Cấp cao tại Tp.HCM;                  

- Viện kiển sát nhân dân Tp.HCM; 

- Cục THADS Tp.HCM; 

- Chi cục THADS quận Bình Tân, Tp.HCM; 

- Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Tp.HCM; 

- Các đương sự (để thi hành); 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. (20).                                                       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 
 

Trần Thị Thương 
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       TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN BÌNH CHÁNH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 24/2018/KDTM-ST. 

Ngày: 19/12/2018 

V/v Tranh chấp hợp đồng dịch vụ 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

**** 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

      Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1- Bà Nguyễn Thị Nguyên. 

2- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. 

     Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tâm- Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

    Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Tấn Hải -Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 12 năm 2018, tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân 

huyện Bình Chánh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 26/2017/TLST-

KDTM ngày 08 tháng 8 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 393/2018/QĐXXST-KDTM ngày 19 tháng 

9 năm 2018, Quyết định hoãn phiên tòa số 336/2018/QĐST-KDTM ngày 

19/10/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 380/2018/QĐST-KDTM ngày 

19/11/2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty cổ phần N

Địa chỉ: Phường 7, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh Đ (Giấy ủy quyền ngày 

26/6/2017). 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A

Địa chỉ: Khu dân cư T, xã B huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thanh H.  

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đồng Gia K (Giấy ủy quyền không ngày 

không tháng năm 2018). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn Công ty cổ phần N có đại diện theo ủy quyền là ông 

Nguyễn Thanh Đ trình bày:  

Ngày 18/11/2015, Công ty cổ phần N (Gọi tắt là Công ty N), và Công ty 

cổ phần đầu tư xây dựng A (Gọi tắt là Công ty A) đã ký Hợp đồng dịch vụ môi 

giới độc quyền bất động sản Dự án chung cư căn hộ V (Gọi tắt là Dự án chung 

cư căn hộ V) số 63/2015/HĐMGĐQ/AĐ-HBH tọa lạc tại Phường 2, Quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty A là chủ đầu tư.  

Theo đó, các bên thỏa thuận Công ty N thực hiện dịch vụ môi giới độc 

quyền bất động sản đối với Dự án Chung cư căn hộ V thời hạn 3 tháng kể từ 

ngày ký hợp đồng bao gồm các công việc tư vấn khách hàng; cung cấp quảng 

bá các thông tin môi giới, tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện và hỗ trợ 

Công ty A trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, 

cho thuê... đối với sản phẩm thuộc Dự án chung cư căn hộ V.  

Bên cạnh đó, hai bên thỏa thuận chỉ tiêu bán hàng, phí dịch vụ môi giới 

tương ứng từng giai đoạn và số tiền ký quỹ 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng) để 

độc quyền môi giới và theo đó, số tiền ký quỹ này sẽ được hoàn trả tương ứng 

30 triệu/căn khi Công ty N môi giới, giao dịch thành công.  

Về chuyển tiền ký quỹ, Công ty N đã ký quỹ cho Công ty A số tiền 

tương ứng 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng) để thực hiện giao dịch thông qua hai 

Ủy nhiệm chi: 

Ủy nhiệm chi thứ nhất: Chuyển tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) 

ngày 20/11/2015  

Ủy nhiệm chi thứ hai: Chuyển tiền 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) 

ngày 24/11/2015.  

Ngày 30/01/2016 và ngày 29/02/2016 Công ty N và Công ty A lần lượt 

ký các biên bản xác nhận trong đó hai bên đã thống nhất xác nhận việc Công ty 

N đã môi giới thành công 06 căn hộ có mã căn: A 206, A506, B 805, C1 1504, 

A 1506, A 401. Công ty A cũng đã thực hiện việc thanh toán phí dịch vụ môi 

giới cho Công ty N với tổng số tiền là 458.073.972 đồng (Bốn trăm năm mươi 

tám triệu không trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi hai đồng) và hoàn 

trả lại tiền ký quỹ cho Công ty N số tiền 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu 

đồng).   

Riêng 07 căn hộ đã môi giới thành công cho Công ty A bao gồm mã căn 

hộ: C1 412, B 905, A 906, A 801, B 702, A 201, A 301, Công ty N đã xuất hóa 

139



3 

đơn, với phí dịch vụ môi giới thanh toán là 519.042.910 đồng (Năm trăm mười 

chín triệu không trăm bốn mươi hai ngàn chín trăm mười đồng).  

Tuy nhiên, do hai bên chưa thực hiện việc đối chiếu xác nhận giao dịch 

thành công đối với 07 căn hộ nêu trên nên Công ty N xin rút lại yêu cầu buộc 

Công ty A thanh toán đối với số tiền 519.042.910 đồng (Năm trăm mười chín 

triệu không trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm mười đồng). Đồng thời, Công 

ty N chỉ yêu cầu Tòa án buộc Công ty A hoàn trả lại tiền ký quỹ sau khi trừ đi 

khoản phạt 40% trên số tiền ký quỹ còn lại là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu 

trăm triệu đồng) đã được cam kết tại Điều 6 của Hợp đồng.    

Tại bản tự khai đề ngày 17/10/2018 ông Đồng Gia K đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A trình bày: 

Ngày 18/11/2015 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A và Công ty Công 

ty cổ phần N có ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới độc quyền đối với các căn 

hộ tại Dự án chung cư V. 

Theo Điều 6 của Hợp đồng thì bên Công ty N ký quỹ cho Công ty A 

3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 03 tháng kể 

từ ngày ký.  

Tại Điều 6.4 về việc phạt tiển ký quỹ đã ghi rõ là nếu trường hợp Công 

ty N bán dưới 75% số căn hộ giai đoạn 1, bên Công ty A được lựa chọn 01 

trong 03 phương án phạt tiền ký quỹ. Sau hơn 3 tháng thực hiện hợp đồng, phía 

Công ty N không đạt được thỏa thuận về chỉ tiêu bán căn hộ, phía Công ty A 

trên tinh thần hợp tác đã lựa chọn phương thức: gia hạn cho Công ty N thêm 30 

ngày để tiếp tục bán căn hộ còn lại. Trong thời gian 30 ngày nếu Công ty N 

vẫn không bán được số căn hộ còn lại thì Công ty A sẽ áp dụng một trong hai 

hình thức nêu trên. Sau đó hai bên có ký phụ lục hợp đồng ngày 20/3/2016 gia 

hạn 30 ngày để Công ty N tiếp tục bán sản phẩm, tuy nhiên sau 30 ngày bên B 

vẫn không đạt được chỉ tiêu bán sản phẩm. 

Chính vì lý do nêu trên, Công ty A chỉ đồng ý trả lại cho Công ty N số 

tiền ký quỹ theo Điều 6 của Hợp đồng sau khi trừ đi khoản phạt tiền ký quỹ do 

Công ty N đã cam kết trong hợp đồng.  

Về tiền hoa hồng môi giới, Công ty A đồng ý thanh toán đối với các căn 

hộ do Công ty N đã môi giới trong thời gian thực hiện hợp đồng sau khi đã có 

đối chiếu xác nhận công nợ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng 
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dân sự, từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là 

đúng quy định pháp luật. 

Về nội dung vụ án:  Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn về việc buộc Công ty A trả lại tiền ký quỹ sau khi trừ đi 

khoản phạt 40% trên số tiền ký quỹ còn lại là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu 

trăm triệu đồng); Đình chỉ yêu cầu thanh toán phí môi giới chưa thanh toán đã 

xuất hóa đơn tương ứng 519.042.910 đồng (Năm trăm mười chín triệu không 

trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm mười đồng). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

Công ty cổ phần N khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

A thanh toán phí môi giới và hoàn trả lại tiền ký quỹ theo Hợp đồng dịch vụ 

môi giới độc quyền bất động sản dự án Chung cư căn hộ V số 

63/2015/HĐMGĐQ/AĐ-HBH ngày 18/11/2015. Đây là tranh chấp phát sinh 

trong hoạt động thương mại, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; Bị đơn 

có trụ sở tại huyện Bình Chánh, theo quy định khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 

1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân 

huyện Bình Chánh có thẩm quyền giải quyết. 

Quá trình tố tụng, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh đã thực hiện các 

thủ tục tống đạt, niêm yết Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo phiên 

họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa tuy nhiên đại diện hợp 

pháp của bị đơn đều vắng mặt không lý do tại các buổi hòa giải và tại phiên 

tòa, đều này cho thấy Công ty A không có ý thức chấp hành và tôn trọng pháp 

luật.  

[2]. Về yêu cầu của đương sự, Hội đồng xét xử xét thấy như sau: 

[2.1] Ngày 18/11/2015 Công ty cổ phần N và Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng A có ký kết Hợp đồng dịch vụ môi giới độc quyền bất động sản Dự 

án chung cư căn hộ V số 63/2015/HĐMGĐQ/AĐ-HBH. Hai bên thỏa thuận 

Công ty N thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bất động sản đối với Dự án 

chung cư căn hộ V, thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng bao gồm các công 

việc: Tư vấn khách hàng, cung cấp quảng bá các thông tin môi giới, tìm kiếm 

đối tác đáp ứng các điều kiện và hỗ trợ Công ty A trong việc đàm phán, ký kết 
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hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê... đối với sản phẩm thuộc Dự án 

chung cư căn hộ V.  

Công ty N đã ký quỹ cho Công ty A số tiền 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ 

đồng) để thực hiện giao dịch thông qua 02 (hai) Ủy nhiệm chi vào ngày 

20/11/2015 chuyển 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) và ngày 24/11/2015 

chuyển 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Theo đó số tiền ký quỹ này sẽ được 

hoàn trả tương ứng 30 triệu/căn khi N môi giới, giao dịch thành công.  

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Thanh Đạm đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn xác định: Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty N đã môi giới 

thành công 06 căn hộ có mã căn: A 206, A506, B 805, C1 1504, A 1506, A 

401. Công ty A cũng đã thực hiện việc thanh toán phí dịch vụ môi giới cho 

Công ty N với tổng số tiền là 458.073.972 đồng (Bốn trăm năm mươi tám triệu 

không trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi hai đồng) và hoàn trả lại 

tiền ký quỹ cho Công ty N số tiền 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).  

Riêng 7 căn hộ do Công ty N đứng ra môi giới thành công cho Công ty A gồm 

các mã căn hộ: C1 412, B 905, A 906, A 801, B 702, A 201, A 301 với tổng số 

tiền thanh toán là 519.042.910 đồng. Công ty N cũng đã xuất hóa đơn giá trị 

gia tăng ngày 31/5/2016. Do hai bên chưa thực hiện việc đối chiếu xác nhận 

nên Công ty N cũng đã có đơn nộp cho Tòa án xin rút lại yêu cầu về việc buộc 

Công ty A thanh toán số tiền này.  

Xét thấy, việc rút yêu cầu này của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện,  

Hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty N 

về việc yêu cầu Công ty A thanh toán phí dịch vụ môi giới là 519.042.910 

đồng (Năm trăm mười chín triệu không trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm 

mười đồng).  

 

[2.2].  Tại khoản 6.4 Điều 6 Hợp đồng dịch vụ môi giới độc quyền bất 

động sản số 63/2015/HĐMGĐQ/HBH-AĐ ngày 18/11/2015 được ký kết giữa 

Công ty N và Công ty A có quy định:  

“Trong trường hợp hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 9, nếu 

bên B bán được trên 75% sản phẩm của Giai đoạn bán hàng 1, bên A sẽ hoàn 

lại toàn bộ số tiền ký quỹ còn lại cho bên B trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo của bên B. Nếu bên B bán được dưới 75% sản phẩm của 

Giai đoạn bán hàng 1, bên B sẽ được quyền lựa chọn theo 1 trong 3 cách xử lý 

sau: Phạt 40% trên số tiền ký quỹ còn lại đối với các căn hộ chưa giao dịch 

thành công...”. 

Do đó Công ty N yêu cầu Công ty A hoàn trả lại tiền ký quỹ sau khi trừ 

đi khoản phạt 40% trên số tiền ký quỹ còn lại là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ 

sáu trăm triệu đồng) là có cơ sở, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Cụ thể, Công ty A có trách nhiệm 
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hoàn trả số tiền 1.040.000.000 đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng) 

cho Công ty N.  

3. Về án phí: Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định

tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án;  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 306 Luật thương mại; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Toà án;  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu của Công ty cổ phần N về việc yêu cầu Công ty cổ

phần đầu tư xây dựng A hoàn trả lại tiền ký quỹ. 

Buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A có trách nhiệm hoàn trả số tiền 

1.040.000.000 đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng) cho Công ty cổ 

phần N, trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần N 

về việc yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A thanh toán phí môi giới 

đối với 07 căn hộ có các mã căn hộ: C1 412, B 905, A 906, A 801, B 702, A 

201, A 301 với tổng số tiền thanh toán là 519.042.910 đồng (Năm trăm mười 

chín triệu không trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm mười đồng). 

Kể từ khi Công ty cổ phần N có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng A chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng A còn phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn 

trung bình trên thị trường tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh 

toán. 

3. Về án phí:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A chịu 43.200.000 đồng (Bốn mươi ba 

triệu hai trăm ngàn đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 
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Công ty cổ phần N được nhận lại số tiền tạm ứng án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm là 47.190.429 (Bốn mươi bảy triệu một trăm chín mươi 

ngàn bốn trăm hai mươi chín đồng) đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí số: 

AA/2017/0030068 ngày 03/8/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình 

Chánh.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể

từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi 

tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.   

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi Nhận: 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND H.BC; 

- THADS H.BC; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP, Hồ sơ (…) Nguyễn Thị Ngọc Châu 

144



8 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi 10 giờ  00  phút ngày 19/12/2018. 

Tại Phòng nghị án Toà án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu. 

- Hội thẩm nhân dân: 

1- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. 

2- Bà Nguyễn Thị Nguyên. 

Tiến hành nghị án vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

26/2017/TLST-KDTM ngày 08/8/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” 

giữa nguyên đơn Công ty cổ phần N và bị đơn Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng A. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 306 Luật thương mại; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Toà án;  

Tuyên xử: 

2. Chấp nhận yêu cầu của Công ty cổ phần N về việc yêu cầu Công ty cổ

phần đầu tư xây dựng A hoàn trả lại tiền ký quỹ. 

Buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A có trách nhiệm hoàn trả số tiền 

1.040.000.000 đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng) cho Công ty cổ 

phần N, trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần N 

về việc yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A thanh toán phí môi giới 

đối với 07 căn hộ có các mã căn hộ: C1 412, B 905, A 906, A 801, B 702, A 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    HUYỆN BÌNH CHÁNHH   

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________ 
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201, A 301 với tổng số tiền thanh toán là 519.042.910 đồng (Năm trăm mười 

chín triệu không trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm mười đồng). 

Kể từ khi Công ty cổ phần N có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng A chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng A còn phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn 

trung bình trên thị trường tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh 

toán. 

3. Về án phí:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A chịu 43.200.000 đồng (Bốn mươi ba 

triệu hai trăm ngàn đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

Công ty cổ phần N được nhận lại số tiền tạm ứng án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm là 47.190.429 (Bốn mươi bảy triệu một trăm chín mươi 

ngàn bốn trăm hai mươi chín đồng) đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí số: 

AA/2017/0030068 ngày 03/8/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình 

Chánh.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể

từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi 

tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.   

Buổi nghị án kết thúc lúc     10     giờ   30    phút cùng ngày. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 51/2018/KDTM-PT 

Ngày: 24, 26/4/2018 

V/v: tranh chấp hợp đồng dịch vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà:  Ông Nguyễn Đình Tiến 

Các Thẩm phán:  Ông Hoàng Ngọc Thành 

 Bà Ngô Thị Hạnh 

       Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Giang- Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Hường- Kiểm sát viên.  

       Trong ngày 24 và 26/4/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 93/2017/KTPT 

ngày 09/10/2017 về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 81/2018/QĐ-PT ngày 09/3/2018 giữa: 
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* Nguyên đơn: Công ty cổ phần địa ốc H; 

Địa chỉ: Số nhà 86A đường D, phường 2, quận B, thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Hồng S- Chức vụ: 

Giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị M, sinh năm 1993; 

Địa chỉ: phòng 15, V2, HomeCity, số 177 Trung K, phường 

Yên H, quận C G, thành phố Hà Nội; Bà Trần Tú N, sinh năm 

1981; Địa chỉ: F212 Võ T S, phường T N, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Giấy ủy quyền ngày 28/12/2017); Bà M, 

bà N có mặt tại phiên tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Bà 

Đinh Thị H- Luật sư Công ty luật TNHH H H và cộng sự, 

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội- Có mặt tại phiên tòa, vắng 

mặt lúc tuyên án. 

* Bị đơn: Công ty cổ phần phần địa ốc D (nay là Công ty cổ phần đầu 

tư Nhà Đ) 

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CEO khu đô thị Mễ Trì H, đường P 

H, quận N T, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc H- Chức vụ: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Văn H (Giấy ủy 

quyền ngày 30/1/2018); Ông H có mặt tại phiên tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông 

Nguyễn Đức T- Luật sư Công ty luật TNHH H V, Đoàn luật 

sư thành phố Hà Nội- Có mặt tại phiên tòa, vắng mặt lúc tuyên 

án. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 Công ty cổ phần bất động sản xây lắp D 

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PSG số 11Bis Nguyễn G T, phường 6, 

Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ mới: Cao ốc P V Landmark, đường Mai Chí T, 

phường An P, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lương Đình T- Giám đốc; 

Vắng mặt tại phiên tòa. 
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                                      NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại đơn khởi kiện đề ngày 20/09/2013 và các lời khai tiêp theo trong quá 

trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là Công ty cổ phần địa ốc H trình bày:  

 Ngày 08/4/2011, Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ H (nay là 

Công ty cổ phần địa ốc H, viết tắt là Công ty H) ký hợp đồng môi giới và tiếp thị 

độc quyền số 110/2011/HĐTTMG-PVLvới Công ty cổ phần bất động sản Điện 

Lực D (nay là Công ty cổ phần địa ốc d, viết tắt là Công ty D) về việc tiếp thị và 

môi giới các căn hộ thuộc Block C, block D dự án căn hộ Petro Việt Nam 

Landmark, Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 1.1 của hợp đồng môi giới 

là 139 căn, nhưng sau đó theo phụ lục 1 của hợp đồng thì bên bị đơn là Công ty D 

giao cho Công ty H môi giới để bán tổng số căn hộ là 86 căn. 

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty H đã thực hiện nghiêm các điều khoản đã 

ký kết và đã môi giới thành công bán được 54 căn hộ. Tuy nhiên, ngày 21/9/2011 

Công ty D đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thể hiện tại công văn số 

854/PVL-CV, nội dung công văn số 854/PVL-CV yêu cầu công ty H tạm dừng 

mọi hoạt động đang thực hiện theo hợp đồng môi giới số 110/2011/HĐTTMG-

PVLvới Công ty cổ phần bất động sản Điện Lực D với lý do để phục vụ công tác 

điều chỉnh phương án kinh doanh của doanh nghiệp. 

Sau ngày 21/9/2011, phía nguyên đơn đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu 

Công ty D thanh lý hợp đồng số 110/2011/HĐTTMG-PVL ngày 08/4/2011 nhưng 

phía bên Công ty D không trả lời. Sau khi gửi công văn tạm dừng thì Công ty D 

đã tự đứng ra chào bán các căn hộ còn lại của hợp đồng với giá 15.330.000 

đồng/m 
2 
thấp hơn so với Công ty H môi giới cho khách hàng mà không thông qua 

các sàn giao dịch của Công ty H mặc dù chưa hết hạn của hợp đồng. Tài liệu thể 

hiện trên bài báo VN Express ngày 11/11/2011. 

         Từ sau ngày 21/9/2011, nguyên đơn khẳng định không môi giới và bán thêm 

bất cứ một căn hộ nào theo hợp đồng. Việc bị đơn cho rằng Công ty H vẫn tiếp tục 

môi giới bán cho nhiều khách hàng là không có căn cứ, bởi: Công ty H không môi 

giới cho khách hàng là Vũ Thị Ngọc H (không có trong bảng theo dõi 54 căn hộ 

mà Công ty H đã thu phí môi giới); đối với 08 khách hàng (danh sách do bị đơn 

đưa ra: Trần Đức H, Phan Văn T, Lương Ngọc H, Mai Thu H, Hồ Nhật V, 

Nguyễn Kim C, Nguyễn Hoàng M) còn lại nằm trong số các căn hộ đã đặt cọc tiền 

trước chứ không phải những giao dịch mới do Công ty H môi giới sau ngày 

21/9/2011. 

         Tính đến ngày 21/09/2011, Công ty H đã môi giới được 54 căn hộ cho Công 

ty D với tổng số tiền là 127.458.886.067 đồng. Tổng số tiền Công ty H thu được 

của khách đợt 1 là 18.066.146.805 đồng. Trong đó khấu trừ hoa hồng, Công ty H 

đã được nhận tiền môi giới là 12.745.888.607 đồng. Số tiền còn lại là: 

5.320.258.138 đồng. Thực tế Công ty H đã chuyển cho Công ty D số tiền 
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3.772.698.359 đồng, số tiền còn lại 1.547.559.839 đồng giữ lại để khấu trừ nghĩa 

vụ bồi thường hợp đồng của Công ty D như quy định tại khoản 5.4 của Hợp đồng 

tiếp thị môi giới độc quyền. 

Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Công ty D phải bồi thường hợp đồng 

bằng 10% giá trị của 80 căn hộ theo như cam kết tại khoản 5.4 của hợp đồng tiếp 

thị môi giới số 110/2011/HĐTTMG-PVLvới Công ty D. Căn cứ vào 86 căn hộ 

theo phụ lục 1 của hợp đồng, trừ đi 06 căn hộ có diện tích lớn nhất (bao gồm các 

căn hộ có mã số 1102C, 1402C 1602C, 1402D, 1602D, 1606D) để lấy 80 căn hộ 

còn lại làm cơ sở buộc Công ty D phải bồi thường cho nguyên đơn: Tổng diện tích 

và giá trị của 80 căn hộ còn lại là 7.994.64m
2
; Đơn giá tính bồi thường là 23,8 

triệu đồng/m
2
 x 7.994.64m

2
 = 190.272.432.000đ x10% giá trị của 80 căn hộ là 

19.027.243.200 đồng; Trả lại cho Công ty H 100.000.000 (một trăm triệu) đồng 

tiền đặt cọc và bồi thường 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng tiền đặt cọc. 

Về yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty H có ý kiến: Công ty H không giữ 

100% giá trị của ông Hoàng Văn D và Đặng Văn P mà cụ thể là: Khách hàng 

Hoàng Văn D, Công ty H giữ 1.341.429.574 đồng; khách hàng Đặng Văn P, Công 

ty H giữ 1.298.460.424 đồng. Tổng số 2 căn là 2.639.889.998 đồng. Đối với số 

tiền này sau khi nhận được công văn 854 ngày 21/9/2011 của Công ty D, Công ty 

H đã nhiều lần có văn bản yêu cầu tổ chức cuộc họp hai bên giải quyết việc thanh 

lý và thu tiền của khách hàng nhưng phía bị đơn không phản hồi. Việc thu trước 

100% do Công ty D chỉ định. Đối với yêu cầu này của bị đơn, nguyên đơn chấp 

nhận thanh toán số tiền cấn trừ môi giới còn dư và số tiền thu của hai khách hàng 

Đặng Văn D và Hoàng Văn P tổng là 4.187.451.689 đồng sau khi đã đối trừ nghĩa 

vụ với nguyên đơn.  

Bị đơn Công ty cổ phần phần địa ốc D (nay là Công ty cổ phần đầu tư Nhà 

Đ) trình bày:  

Bị đơn công nhận Công ty cổ phần bất động sản Điện Lực D (nay là Công 

ty cổ phần địa ốc d, viết tắt là Công ty D) và Công ty cổ phần đầu tư thương mại 

dịch vụ H (Nay là Công ty cổ phần địa ốc H, viết tắt là Công ty H) thoả thuận ký 

Hợp đồng tiếp thị và môi giới độc quyền khu căn hộ (Block C & D) dự án căn hộ 

PetroVIETNam Landmark HĐ số 110/2011/HĐTTMG-PVL (viết tắt là Hợp đồng 

số 110) như nguyên đơn trình bày là đúng. Bị đơn không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn với 3 lý do: 

          - Thứ nhất: Theo Công văn số 854 ngày 21/9/2011 Công ty D chỉ đề nghị 

Công ty H tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến việc bán hàng theo Hợp đồng 

110 chứ không tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

  + Ngày 21/9/2011, Công ty H ban hành công văn số 50 về việc phúc đáp 

công văn 854 của Công ty D, nội dung của công văn thể hiện Công ty H sẵn sàng 

hỗ trợ để Công ty d thực hiên công tác điều chỉnh phương án kinh doanh.  
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            + Công văn số 55 ngày 10/1/2012 Công ty H vẫn khẳng định là mọi hoạt 

động liên quan đến công tác bán hàng theo hợp đồng 110 đã tạm dừng. 

           - Thứ hai: Sau khi có công văn 854 Công ty H vẫn tiếp tục bán 08 căn hộ 

và trực tiếp thu tiền nhưng chưa hoàn lại toàn bộ số tiền bán căn hộ cho Công ty 

D. 

          - Thứ ba: Do Công ty H vi phạm hợp đồng về việc tự ý thu 100% số tiền 

của khách hàng. Công ty D đã rất nhiều lần thông báo cho Công ty H về việc hoàn 

trả số tiền đã thu của khách hàng Đặng Văn P và Hoàng Văn D nhưng Công ty H 

không chịu chuyển trả nên bị đơn mới đơn phương chấm dứt hợp đồng thể hiện tại 

Công văn số 759 ngày 11/12/2012. 

Và nếu thực hiện đúng hợp đồng môi giới (mục 2.1.2) thì Công ty H phải 

môi giới thành công cho bị đơn được 86 căn hộ trong vòng 6 tháng kể từ ngày 

hoàn tất các công việc nêu tại điều 2.1.1 của hợp đồng môi giới. Nhưng trên thực 

tế thì phía bên nguyên đơn mới chỉ môi giới được cho bên bị đơn là 54 căn. Từ 

những lý do trên phía bị đơn khẳng định không vi phạm hợp đồng nên không chấp 

nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

          Ngoài ra bị đơn có yêu cầu phản tố, đề nghị Tòa án buộc nguyên đơn thanh 

toán số tiền cấn trừ hoa hồng còn dư là 1.547.561.691 đồng  và số tiền thu của hai 

khách hàng Hoàng Văn D là 1.341.429.574 đồng; khách hàng Đặng Văn P là 

1.298.460.424 đồng. Tổng số 2 căn là 2.639.889.998 đồng. Tổng số tiền yêu cầu 

nguyên đơn thanh toán cho bị đơn là 4.187.451.689 đồng 

        Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: Ngày 28/12/2010, giữa 

Công ty cổ phần bất động sản xây lắp d và Công ty cổ phần bất động sản điện lực 

d (nay là Công ty cổ phần địa ốc D) ký hợp đồng mua bán căn hộ số 96, đối tượng 

của hợp đồng là 139 căn hộ thuộc Block C, block D dự án căn hộ Petro Việt Nam 

Landmark, Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ký hợp đồng các bên đã thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của các bên và khẳng định các căn hộ Công ty D mua và 

có quyền sở hữu chính là các căn hộ thuộc hợp đồng môi giới 110 trong vụ án 

này. Nay có việc khởi kiện của Công ty H đối với Công ty D, người liên quan 

không có ý kiến gì về nội dung vụ án chỉ đề nghị Tòa án sớm giải quyết dứt điểm 

vụ án để phần tiếp theo của dự án được hoàn tất các thủ tục. 

Tại Bản án sơ thẩm số 04/2017/KDTM-ST ngày 10-13/7/2017 của Tòa án 

nhân dân quận Nam Từ Liêm đã xử: 

         1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty cổ 

phần địa ốc H. Buộc Công ty cổ phần địa ốc D phải bồi thường và trả cho Công ty 

cổ phần địa ốc H các khoản tiền sau: 

Bồi thường 15.221.794.000 (Mười lăm tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu, bẩy 

trăm chín tư nghìn) đồng do vi phạm hợp đồng và 100.000.000 (Một trăm triệu) 

đồng tiền giá trị tương đương tiền đặt cọc; Trả 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng 
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tiền đặt cọc. Tổng cộng: 15.421.794.000đ (Mười lăm tỷ, bốn trăm hai mươi mốt 

triệu, bẩy trăm chín tư nghìn) đồng. 

         2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn: Buộc Công ty cổ phần địa ốc H 

phải trả cho Công ty cổ phần địa ốc D các khoản tiền sau: 1.547.561.691 (Một tỷ, 

năm trăm bốn bẩy triệu, năm trăm sáu mốt nghìn, sáu trăm chín mốt) đồng tiền 

cấn trừ hoa hồng còn dư; 2.639.889.998 (Hai tỷ, sáu trăm ba chín triệu, tám trăm 

tám chín nghìn, chín trăm chín tám) đồng tiền đã thu còn lại của hai khách hàng 

Đặng Văn D và Hoàng Văn P. Tổng cộng là 4.187.451.689 (Bốn tỷ, một trăm tám 

bẩy triệu, bốn trăm năm mốt nghìn, sáu trăm tám chín) đồng.  

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Không đồng ý với án sơ thẩm, ngày 26/7/2017 bị đơn là Công ty cổ phần 

địa ốc D (nay là Công ty cổ phần đầu tư Nhà Đ) có đơn kháng cáo cho rằng Hội 

đồng xét xử sơ thẩm trong quá trình xét xử đã nhận định và đi đến tuyên án không 

đúng với sự thật khách quan, việc áp dụng pháp luật chưa đúng với tinh thần của điều 

luật mà HĐXX áp dụng dẫn đến bản án chưa đánh giá đúng tính chất của vụ án, cụ 

thể: 

- Để nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án theo hướng tuyên buộc 

Công ty H cũng vi phạm các điều khoản 4.2; điểm i, viii điều khoản 6.2 để xác định lỗi 

vi phạm Hợp đồng của Công ty H, phần phản tố của bị đơn đã được HĐXX sơ thẩm 

và nguyên đơn thừa nhận tức là Công ty H đã vi phạm điểm i, viii khoản 6.2 của Hợp 

đồng nhưng HĐXX sơ thẩm chưa đề cập đến sự vi phạm này của Công ty H. Vì vậy 

đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên buộc Công ty H vi phạm điều khoản này của hợp 

đồng làm căn cứ bồi thường được chính xác. 

 - Ghi nhận Công ty D ban hành công văn số 854 ngày 21/9/2011 chỉ là 

Công văn trao đổi đề xuất đối với Công ty H không phải là công văn chấm dứt 

hợp đồng. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 

Bị đơn vẫn giữ nguyên yêu phản tố,  yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát trình bày ý kiến về việc giải quyết vụ án như sau: 

* Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn làm trong thời hạn luật định. Tòa 

án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền và 

thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Thẩm phán, Hội đồng xét xử và 

những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự. 

  Ngày 09/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án. 

Ngày 09/3/2018 ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thời hạn chuẩn bị xét 

xử còn kéo dài quá quy định tại điều 286 BLTTDS. 
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* Về nội dung: 

- Xét hợp đồng môi giới và tiếp thị độc quyền số 110 ngày 08/4/2011: Hợp 

đồng 110 được các bên ký kết trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, do các cá nhân có 

đầy đủ tư cách đại diện cho doanh nghiệp, đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham 

gia ký kết. Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng không trái với các quy 

định của pháp luật, được các bên thừa nhận nên xác định Hợp đồng 110 có hiệu 

lực thi hành đối với các bên.  

Tuy nhiên sau khi ký kết Hợp đồng 110 các bên ký đã thống nhất thực hiện 

theo Giấy ủy quyền số 393 ngày 24/4/2011 với nội dung: Công ty D ủy quyền cho 

Công ty H thu tiền của các khách hàng mua căn hộ đợt 1 tương đương với 15% 

giá trị hợp đồng mua bán; Thời hạn ủy quyền từ 01/5/2011 đến khi kết thúc thời 

hạn Hợp đồng 110. Việc các bên thực hiện ủy quyền đó là vi phạm về việc ủy 

quyền quy định tại điều 143 BLDS 2005 (pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân). 

Do quan hệ ủy quyền không hợp pháp nên việc Công ty H thay mặt Công ty D 

thu tiền đợt 1 của các khách hàng mua căn hộ là vi phạm khoản 3 điều 44 Luật 

kinh doanh BĐS 2006 (DN môi giới không được là 1 bên thực hiện giao dịch về 

kinh doanh bất động sản). Đây là lỗi của cả hai bên. 

- Quá trình thực hiện hợp đồng:  

+ Các bên đều thừa nhận trước ngày 21/9/2011, việc thực hiện HĐ số 110 

là đúng như thoả thuận quy định. Công ty H đã thực hiện môi giới bán thành công 

54 căn hộ và đã cấn trừ đủ tiền môi giới, tiếp thị theo đúng hợp đồng. 

Ngày 21/9/2011, Công ty D có văn bản 854 đề nghị Công ty H tạm dừng 

thực hiện hợp đồng 110. Theo nội dung công văn số 854 thì đây chưa phải là văn 

bản tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng số 110 của PVL. 

+ Sau ngày 21/9/2011, khi các bên chưa có sự thống nhất về việc chấm dứt, 

thanh lý HĐ số 110. Về phía nguyên đơn: Công ty H đã trực tiếp thu tiền đợt 2, 3 

đối với 02 khách hàng là Hoàng Văn D và Đặng Văn P, thu tiền đợt 2 đối với 

khách hàng Lương Ngọc H là vi phạm khoản 3 điều 44 Luật kinh doanh BĐS và 

thoả thuận tại điểm 6.2 của Hợp đồng 110 nên cần xác định HTP cũng có vi phạm 

khi  các bên chưa thống nhất chấm dứt Hợp đồng số 110.  

 Nguyên đơn cho rằng việc thu tiền 90% giá trị căn hộ của khách hàng D và 

P là theo yêu cầu từ phía Bị đơn, nhưng tại cấp sơ thẩm và tại phiên toà hôm nay, 

Nguyên đơn không có tài liệu nào chứng minh. Còn Bị đơn không có ý kiến gì về 

việc thu 100% hay 90% giá trị căn hộ của 2 khách hàng này, mà chỉ yêu cầu xác 

định việc nguyên đơn trực tiếp thu số tiền còn lại của 2 khách hàng này là không 

đúng thoả thuận, vi phạm điểm 6.2 của Hợp đồng số 110.  

 Như vậy cấp sơ thẩm không xác định Công ty H có vi phạm hợp đồng là 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty D. Nội dung kháng cáo của 

bị đơn là có cơ sở để chấp nhận. 

Về phía bị đơn: sau ngày 21/9/2011, bị đơn đã có hành vi trực tiếp bán căn 

hộ còn lại không thông qua sàn giao dịch của nguyên đơn, cụ thể là căn hộ số 

1404D theo HĐ số 1404D/HĐMB ngày 25/11/2011 với khách hàng là ông Trần 

Thanh Hải. Như vậy, bị đơn đã vi phạm điều 1.1 và 6.1  của HĐ. Cấp sơ thẩm xác 

định bị đơn vi phạm HĐ số 110 là là có cơ sở.  
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Tuy nhiên, do cấp sơ thẩm xác định sai mối quan hệ pháp luật tranh chấp 

nên đã xác định là “tranh chấp hợp đồng dịch vụ” để áp dụng điều 301 Luật 

thương mại với mức phạt 8%/ giá trị của 80 căn hộ là không đúng. Trong vụ án 

này thì quan hệ tranh chấp về môi giới, tiếp thị độc quyền bán căn hộ là tranh 

chấp về “Hợp đồng dịch vụ kinh doanh bất động sản” thuộc sự điều chỉnh của 

Luật kinh doanh BĐS nên mức phạt sẽ được áp dụng theo quy định của BLDS và 

theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. 

Ngoài ra bản án chấp nhận yêu cầu phản tố nhưng không tuyên đối trừ vào 

số tiền mà Công ty Dầu khí phải trả cho Công ty H là chưa rõ ràng, xác định mức 

lãi suất chậm thi hành án theo mức lãi suất cơ bản là chưa đúng quy định tại Điều 

357, 468 BLDS 2015.   

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị HĐXX căn cứ 

khoản 2 Điều 308, Điều 309 BLTTDS năm 2015: Chấp nhận kháng cáo của bị 

đơn theo hướng Sửa án sơ thẩm: Áp dụng Luật kinh doanh BĐS, Bộ luật dân sự; 

Xác định cả Công ty D và Công ty H đều có lỗi trong việc thực hiện Hợp đồng số 

110; Việc xử lý tiền đặt cọc, phạt cọc và bồi thường theo quy định của BLDS và 

theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng theo mức độ vi phạm của các bên. Về 

án phí kinh doanh thương mại đề nghị theo quy định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên toà, sau khi nghe các bên đương sự tranh tụng, trình bày và tranh 

luận, quan điểm của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

* Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn là Công ty cổ phần địa ốc D (nay 

là Công ty cổ phần đầu tư Nhà Đ) làm trong thời hạn luật định và đã nộp tạm ứng 

án phí phúc thẩm là hợp lệ. 

 * Về nội dung: Ngày 08/4/2011, Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch 

vụ H (sau đây gọi tắt là Công ty H) và Công ty cổ phần bất động sản Điện lực D 

(sau đổi Công ty cổ phần phần địa ốc D, nay là Công ty cổ phần đầu tư Nhà Đ- 

sau đây gọi tắt là Công ty D) thoả thuận ký Hợp đồng số 110/2011/HĐTTMG-

PVL (viết tắt là hợp đồng số 110) và 3 phụ lục hợp đồng tiếp thị và môi giới độc 

quyền khu căn hộ (Block C & D) dự án căn hộ PetroVietnam Landmark quận 2, 

thành phố Hà Chí Minh. Theo các điều khoản của hợp đồng thì Công ty H được 

Công ty D giao cho môi giới bán 139 căn hộ của dự án nêu trên. Thời hạn của hợp 

đồng là 6 tháng kể từ ngày 04/5/2011, kết thúc ngày 04/11/2011. Chủ thể ký kết 

hợp đồng có đủ năng lực pháp lý, đối tượng của hợp đồng là việc môi giới bán căn 

hộ khu căn hộ (Block C & D) dự án căn hộ PetroVietnam Landmark, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh. Các căn hộ này thuộc quyền sở hữu của bị đơn theo hợp 

đồng mua bán số 96/HĐ/PVC LAND-PVL ngày 28/12/2010 được ký giữa bên 

bán là Công ty cổ phần bất động sản xây lắp d, bên mua là Công ty d.  

 Nội dung chính của hợp đồng và các phụ lục như sau: 

Bên A (Công ty d) chấp thuận cho bên B (Công ty H) là nhà môi giới 154
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độc quyền và duy nhất để thay mặt bên A tiếp thị và môi giới sản phẩm 139 căn 

hộ, được qui định tại phụ lục 1 đính kèm, thuộc dự án Petro Vietnam Landmark 

tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến độ thanh toán giá trị căn hộ là 8 lần ( 

lần1 ngay khi kí hợp đồng 15%). Phí môi giới là 10% tổng giá trị căn hộ.  

Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng điều 5: 

5.1. Bên B đặt cọc cho bên A số tiền 100.000.000đ. 

5.3 … trong trường hợp bên B không thực hiện hợp đồng, vi phạm hợp 

đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B sẽ bị mất cọc. Đồng thời, Bên 

B sẽ bị phạt số tiền tương đương 10% tổng giá trị 80 căn hộ (tính theo giá bình 

quân 23,8 triệu đồng/ m
2
/căn). 

5.4 … trong trường hợp bên A không thực hiện hợp đồng, vi phạm hợp 

đồng, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên A sẽ trả lại cho bên B số tiền bên 

B đã đặt cọc. Đồng thời, bên A sẽ bồi thường cho Bên B một khoản tiền tương 

đương số tiền bên B đã đặt cọc và 10% tổng giá trị 80 căn hộ (tính theo giá bình 

quân 23,8 triệu đồng/ m
2
/căn). Bên cạnh đó Bên A tự chịu trách nhiệm trước 

khách hàng đối với số căn họ mà khách hàng đã thanh toán. 

Điều 6 Trách nhiệm của các bên: 

6.1. Trách nhiệm của bên A:  

iv. Không để cho bất cứ đối tượng nào, bao gồm cả nhân viên của Bên A, 

có hành vi cản trở, gây bất lợi cho Bên B trong việc tiếp thị, môi giới các cưn hộ 

… 

6.2. Trách nhiệm của bên B: 

viii. Bên B có trách nhiệm nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của Bên A ngay 

sau khi nhận được tiền của khách hàng hoặc hướng dẫn khách hàng nộp tiền mua 

căn hộ vào tài khoản của bên A ngay sau khi khách hàng kí hợp đồng mua bán… 

Ngày 29/04/2011, Bị đơn đã lập văn bản uỷ quyền số 393/UQ-PVL uỷ 

quyền cho nguyên đơn thu tiền đợt 1 tương đương 15% giá trị căn hộ từ khách 

hàng và sau đó chuyển lại cho bị đơn.  

        Qúa trình thực hiện hợp đồng, tính đến ngày 21/9/2011 Công ty H đã tiến 

hành môi giới thành công được 54 căn hộ (Môi giới thành công là sau khi khách 

hàng thanh toán đợt 1 với giá trị 15 % căn hộ). Điều này thể hiện tại các phiếu thu 

tiền của khách hàng có trong hồ sơ. 

Ngày 21/9/2011, Công ty D ban hành công văn số 854 với nội dung: để 

phục vụ công tác điều chỉnh phương án kinh doanh của Doanh nghiệp. Công ty 

Dầu khí đề nghị Công ty H tạm dừng mọi hoạt động đang thực hiện theo hợp đồng 

110 liên quan đến bán hàng dự án Petro Vietnam Landmark. 

Cùng ngày 21/09/2011, Công ty H có công văn số 50 phúc đáp công văn số 

854 của Công ty Dầu khí với nội dung: việc yêu cầu H tạm dừng mọi hoạt động 
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đang thực hiện theo HĐ 110 là Điện lực D đang đơn phương chấm dứt hợp đồng 

theo điều 5.4. 

Ngày 05/10/2011, Công ty H lại tiếp tục có công văn số 52 trả lời công văn 

số 854 ngày 21/09/2011 về việc dừng mọi hoạt động dang thực hiện theo hợp 

đồng  được hiểu là Công ty D đơn phương chấm dứt HĐ 110 và đề nghị hai bên 

gặp nhau làm việc giải quyết. 

Ngày 10/01/2012, Nguyên đơn có công văn số 55/CV-HTP gửi bị đơn 

khẳng định: Theo công văn 854/PVL-CV mọi hoạt động liên quan đến công tác 

bán hàng theo hợp đồng tiếp thị và môi giới độc quyền đã tạm dừng theo yêu cầu 

của bị đơn và được hiểu bị đơn đang đơn phuơng chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên 

khi hai bên chưa kí bất kì một văn bản nào liên quan đến thanh lí hợp đồng nêu 

trên thì giá trị hiệu lực của hợp đồng vẫn còn. 

Ngày 29/08/2012, Bị đơn có công văn số 458/CV-PVL gửi nguyên đơn yêu 

cầu nguyên đơn gửi lại cho bị đơn 02 hợp đồng các căn hộ số 701 và 901 thuộc 

Blok D và xác nhận số tiền mà khách hàng đã đóng cho Công ty H. Liên quan đến 

hợp đồng 110 đã kí giữa hai bên đề nghị hai bên đàm phán thanh lí hợp đồng. 

Phúc đáp công văn này, ngày 04/09/2012 nguyên đơn có công văn số 10/CV-HTP 

gửi bị đơn với nội dung: để giải quyết việc thanh lí hợp đồng đề nghị có cuộc họp 

chính thức hai bên vào hồi 14h00 ngày 13/09/2012. Đối với 02 căn hộ 701 và 901 

block D là Công ty H sẽ đối chiếu và xác nhận khi hai bên tiến hành thanh lí hợp 

đồng. 

Ngày 18/10/2012, Bị đơn có văn bản số 511/PVL nội dung khẳng định 

nguyên đơn đã vi phạm nội dung uỷ quyền số 393 ngày 29/04/2011 về việc 

nguyen đơn chỉ được bị đơn uỷ quyền thu tiền đợt 15% giá trị căn hộ của khách 

hàng khi thu 100% giá trị căn hộ số 701 block D của khách hàng Đặng Văn P và 

căn hộ số 901 block D của khách hàng Hoàng Văn D; thu tiền đợt 2 căn hộ số 806 

block D của khách hàng Lương Ngọc H và đề nghị Công ty H hoàn trả số tiền thu 

trái phạm vi uỷ quyền cho khách hàng. 

Ngày 05/11/2012, nguyên đơn có công văn số 12/CV-HTP gửi bị đơn đề 

nghị thanh lí hợp đồng khẳng định số tiền thu của khách hàng chưa chuyển cho bị 

đơn sẽ được giải quyết khi hai bên tiến hành thanh lí hợp đồng. 

Ngày 11/12/2012, bị đơn có công văn số 579/PVL do ông Hoàng Ngọc S 

tổng giám đốc kí gửi nguyên đơn nêu nội dung: Công ty Điện lực D nhận được 

nhiều ý kiến khách hàng về việc Công ty H yêu cầu khách hàng thanh toán 100% 

giá trị căn hộ trực tiếp cho Công ty H là vi phạm hợp đồng mặc dù bị đơn nhiều 

lần yêu cầu khắc phục trả cho khách hàng nhưng không khắc phục. Công ty d đơn 

phương chấm dứt hợp đồng 110 kể từ ngày Công ty H vi phạm các nội dung giấy 

uỷ quyền số 393 ngày 29/04/2011… 

Hội đồng xét xử nhận thấy rằng: hợp đồng tiếp thị và môi giới độc quyền 
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giữa nguyên đơn và bị đơn được kí kết bởi những người có thẩm quyền trên cơ sở 

tự nguyện nên có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Hợp đồng đã được thực hiện 

một phần và nguyên đơn đã môi giới thành công 54 căn hộ và đã nhận được phí 

môi giới cho 54 căn hộ như đã thoả thuận. Sau khi môi giới thành công số căn hộ 

trên thì giữa hai bên đã phát sinh mâu thuẫn tranh chấp. Nguyên đơn đã khởi kiện 

tại Toà án nhân dân huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm) vào ngày 

21/09/2013  là trong thời hiện khởi kiện. Quan hệ pháp luật trong vụ án này là 

tranh chấp hợp đồng môi giới kinh doanh bất động sản được điều chỉnh bởi Luật 

kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, cấp sơ thẩm xác định 

quan hệ pháp luật là tranh chấp hợp đồng dịch vụ theo qui định của Luật Thương 

Mại và xác định mức phạt hợp đồng là 8% theo Luật Thương Mại là xác định sai 

quan hệ pháp luật dẫn đến áp dụng pháp luật không đúng. Luật kinh doanh bất 

động sản qui định mức phí môi giới và mức phạt do các bên thoả thuận trong hợp 

đồng và không có qui định khống chế mức tối đa. 

Trong vụ án này, xem xét quan điểm trong các công văn trao đổi giữa các 

bên và đến nay thì cả hai bên đều có quan điểm về việc chấm dứt hợp đồng, tuy 

nhiên các bên cón có quan điểm khác nhau về việc xác định lỗi vi phạm hợp đồng 

dẫn đến hợp đồng bị chấm dứt. Hội đồng xét xử thấy cần tuyên bố chấm dứt hợp 

đồng môi giới và tiếp thị độc quyền số 110/2011/HĐTTMG-PVL ngày 

08/04/2011 giữa nguyên đơn và bị đơn và giải quyết hậu quả của việc hợp đồng bị 

chấm dứt hợp đồng theo cách xác định đánh giá có hay không lỗi của từng bên. 

- Xét quan điểm của nguyên đơn cho rằng với công văn 854 của bị đơn yêu 

cầu nguyên đơn tạm dừng moi hoạt động môi giới liên quan đến hợp đồng 110 là 

hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng và ngoài ra trong thời gian tạm dừng theo 

công văn 854 thì bị đơn đã có các hành vi quảng cáo, đăng tin trên phương tiện 

truyền thông, tự quảng cáo, giảm giá và kí kết mua bán căn hộ trực tiếp không 

thông qua sàn bất động sản của nguyên đơn là vi phạm điều khoản 5.4 của hợp 

đồng và phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền 10% giá trị của 80 căn hộ và phải 

chịu phạt tiền cọc. Thấy rằng: nội dung công văn 854 ngày 21/09/2011 của bị đơn 

chỉ có nội dung yêu cầu nguyên đơn tạm dừng các hoạt động môi giới liên quan 

đến hợp đồng 110 để bị đơn sắp xếp lại phương án kinh doanh mà không có nội 

dung nào về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc nguyên đơn cho rằng nội 

dung công văn yêu cầu tạm dừng việc môi giới mua bán căn hộ theo Hợp đồng 

110 được hiểu là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng là không có căn cứ (nội 

dung các công văn của nguyên đơn). Tuy nhiên, yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động 

liên quan đến bán hàng theo hợp đồng số 110 là việc bên A đã cản trở việc thực 

hiện hợp đồng của bên B, cũng như việc tự tiếp thị quảng cáo trên phương tiện 

truyền thông đại chúng hoặc bán căn hộ không qua sàn giao dịch khi chưa tiến 

hành thanh lí hợp đồng là trái với các qui định tại điểm 6.1 (điểm iii và điểm iv) 

Điều 6 của Hợp đồng 110. Đối chiếu với thoả thuận về các biện pháp đảm bảo 
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thực hiện hợp đồng thì bị đơn phải chịu theo các quy định tại điều 5.4 của hợp 

đồng là phải bồi thường 10% tổng giá trị của 80 căn hộ (tính theo giá bình quân 

23,8 triệu đồng/m2/căn hộ) và tiền tương đương tiền cọc mà nguyên đơn đã đặt là 

100.000.000đ. 

- Xét quan điểm của bị đơn: 

       + Đối với việc Công ty Dầu khí cho rằng sau ngày 21/9/2011 Công ty H 

vẫn tiếp tục môi giới cho 08 khách hàng là không có căn cứ, vì Công ty D không 

đưa ra được các tài liệu chứng cứ chứng minh cho việc Công ty H bán cán hộ cho 

bà Vũ Thị H, còn 07 khách hàng còn lại là: Trần Đức H, Phan Văn T, Lương 

Ngọc H, Mai Thu H, Hồ Nhật V, Nguyễn Kim C, Nguyễn Hoàng M, các tài liệu 

chứng từ có trong hồ sơ thể hiện Công ty H đã môi giới và nhận tiền đặt cọc trước 

ngày 21/9/2011. Vì vậy không chấp nhận ý kiến của bị đơn. 

       + Công ty Dầu khí cho rằng: Do Công ty H vi phạm hợp đồng về việc tự ý 

thu 100% số tiền của khách hàng. Công ty D đã rất nhiều lần thông báo cho Công 

ty H về việc hoàn trả số tiền đã thu của khách hàng Đặng Văn P và Hoàng Văn D 

nhưng H không chịu chuyển trả nên Công ty điện lực D mới đơn phương chấm 

dứt hợp đồng thể hiện tại Công văn số 579 ngày 11/12/2012. Công ty H thừa nhận 

đã giữ 1.342.429.574 đồng của ông D và 1.298.460.424 đồng của ông P nhưng 

việc giữ hai khoản tiền này theo các chứng từ Công ty H cung cấp thể hiện sau 

ngày Công ty điện lực D ban hành công văn 854. 

 Như trên đã phân tích, không có cơ sở cho rằng nội dung công văn 854 của 

bị đơn được hiểu là đơn phương chấm dứt hợp đồng, hơn nữa trong công văn số 

55/CV-HTP Ngày 10/01/2012 Nguyên đơn gửi bị đơn khẳng định: … “Tuy nhiên 

khi hai bên chưa kí bất kì một văn bản nào liên quan đến thanh lí hợp đồng nêu 

trên thì giá trị hiệu lực của hợp đồng vẫn còn”. Như vậy Nguyên đơn khẳng định 

giá trị hiệu lực của hợp đồng vẫn còn nhưng lạị tiến hành thu 100% giá trị 02 căn 

hộ của ông Hoàng Văn D (vào các ngày 21/09/2011 số tiền 850.000.000đ, ngày 

27/10/2011 số tiền 550.000.000đ và ngày 09/12/2011 số tiền 791.429.574đ) và 

ông Đặng Văn P (vào các ngày 21/09/2011 số tiền 850.000.000đ, 27/10/2011 số 

tiền 550.000.000đ và 03/12/2011 số tiền 748.460.424đ) cũng như tiến hành thu 

tiền đợt hai của bà Lương Ngọc H ngày 17/10/2011 số tiền 234.812.539đ. Nguyên 

đơn lí giải việc thu tiền của hai hộ ông D và ông P là theo đề nghị miệng của ông 

S- Tổng giám đốc của bị đơn thời điểm đó cho phép khách hàng nộp 100% để 

được giảm giá và yêu cầu nguyên đơn thu hộ. Nhưng nguyên đơn không có tài 

liệu chứng cứ nào về đề nghị này của ông S nên không có cơ sở cho rằng lí giải 

này của nguyên đơn là có căn cứ. Mặt khác trong công văn số số 579/PVL ngày 

11/12/2012 của bị đơn do chính ông S tổng giám đốc kí gửi nguyên đơn đã nêu 

yêu cầu rất rõ việc nguyên đơn thu tiền 100% căn hộ của ông D và ông P là vượt 

quá phạm vi uỷ quyền 393 và trái thoả thuận của các bên. 
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Việc làm này của nguyên đơn rõ ràng là trái thoả thuận của các bên về việc 

uỷ quyền số 393 bị đơn uỷ quyền cho nguyên đơn thu đợt 1 là 15% giá trị căn hộ 

vi phạm thoả thuận của các bên nêu trong hợp đồng (điều 6 khoản 2 điểm viii). 

Việc thu tiền tất cả các đợt và thu 100% giá trị căn hộ là thuộc phạm vi thực hiện 

hợp đồng và vi phạm qui định của luật kinh doanh bất động sản về việc: đơn vị 

môi giới không được đồng thời là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng 

trong một giao dịch kinh doanh bất động sản theo khoản 3 điều 44 Luật Kinh 

doanh bất động sản năm 2006. Như vậy, nguyên đơn cũng có lỗi vi phạm hợp 

đồng và chính lỗi này khiến bị đơn đã ra văn bản số 579 ngày 11/12/2012 tuyên 

bố đơn phương chấm dứt họp đồng. Căn cứ theo thoả thuận của các bên về vi 

phạm hợp đồng Điều 5.3 đối với bên B (nguyên đơn) thì mức phạt 10% tổng giá 

trị 80 căn hộ (tính giá bình quân 23,8 triệu đồng/ m
2
/căn) và mất tiền cọc. 

Tóm lại trong vụ án này, cả nguyên đơn và bị đơn đều có lỗi vi phạm hợp 

đồng mà chiếu theo các điều khoản hợp đồng các bên thoả thuận về phạt và bồi 

thường qui định tại các điểm 5.3 đối với nguyên đơn và 5.4 đối với bị đơn thì mức 

phạt và bồi thường của hai bên là bằng nhau. Đối trừ nghĩa vụ phải thực hiện do bị 

phạt của nguyên đơn và mức bồi thường của bị đơn thì không bên nào còn phải 

thanh toán cho bên nào và cũng không bên nào phải chịu phạt tiền cọc. Do cả hai 

cùng có lỗi vi phạm hợp đồng ngang nhau. Cấp sơ thẩm không xem xét lỗi vi 

phạm hợp đồng của nguyên đơn là không phù hợp thực tế khách quan của vụ án. 

  Sau khi ký kết Hợp đồng 110, ngày 24/4/2011 hai bên ký Giấy ủy quyền số 

393 với nội dung: Công ty D ủy quyền cho Công ty H thu tiền của các khách hàng 

mua căn hộ đợt 1 tương đương với 15% giá trị hợp đồng mua bán. Thời hạn ủy 

quyền từ 01/5/2011 đến khi kết thúc thời hạn Hợp đồng 110. Việc Công ty dầu khí 

ủy quyền cho Công ty H thu đợt 1 = 15% giá trị căn hộ khi bán được là vi phạm 

về việc ủy quyền quy định tại điều 143 BLDS 2005 (pháp nhân ủy quyền cho 

pháp nhân). Do quan hệ ủy quyền không hợp pháp nên việc Công ty H thay mặt 

Công ty dầu khí thu tiền đợt 1 của các khách hàng mua căn hộ là vi phạm khoản 3 

điều 44 Luật kinh doanh Bất động sản 2006 (Doanh nghiệp môi giới không được 

là 1 bên thực hiện giao dịch về khinh doanh bất động sản).  

 Như vậy, xác định Công ty H và Công ty D đều có lỗi vi phạm trong việc 

thực hiện hợp đồng 110. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn buộc bị đơn phải bồi thường thiệt hại 08% giá trị (theo Luật Thương 

mại) của 80 căn hộ là 15.221.794.000đ và bồi thường 100 triệu tiền đặt cọc là 

chưa phù hợp cần phải sửa án sơ thẩm. 

Đối với số tiền đặt cọc 100.000.000 đồng Công ty H đã giao cho Công ty 

Dầu khí cần buộc bị đơn phải trả lại cho Công ty H là phù hợp với qui định tại 

điểm 5.2 Điều 5 của Hợp đồng.     

          * Đối với yêu của phản tố của bị đơn: buộc nguyên đơn thanh toán tiền thừa 
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của phí môi giới 54 căn hộ là 1.547.561.691 đồng và số tiền thu của hai khách 

hàng là Đặng Văn D và Hoàng Văn P là 2.639.889.998 đồng đồng. 

 Phía nguyên đơn cũng thừa nhận số tiền này và chấp nhận thanh toán trả 

cho bị đơn sau khi đối trừ công nợ. Do vậy, HĐXX chấp nhận yêu cầu phản tố của 

bị đơn buộc nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn tổng số tiền là 4.187.451.689 

đồng.  

* Đối với những người mua căn hộ như ông Hoàng văn D, ông Đặng Văn P 

và 08 khách hành bị đơn đưa ra, xét thấy quyền lợi của họ không bị xâm phạm, họ 

cũng không phải thực hiện nghĩa vụ gì. Do đó không cần thiết phải đưa họ vào 

tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

- Về án phí: Do xác định đối trừ nghĩa vụ và không bên nào phải chịu phạt 

hoặc bồi thường cho bên nào nên cả hai bên không phải chịu án phí khinh doanh 

thương mại cho yêu cầu chấm dứt hợp đồng. 

Nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm số tiền phải thanh toán cho bị đơn do 

yêu cầu phản tố của bị đơn được chấp nhận cụ thể 112.187.452 đồng. Bị đơn 

không phải chịu án phí phúc thẩm và được hoàn trả tạm ứng án phí đã nộp. 

         Bởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản 1 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 147, Điều 271 và 

Điều 273,  Điều 308, Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015;  

Điều khoản 3 Điều 44, Điều 45, 46, 47, 48 Luật Kinh doanh bất động sản 

năm 2006; 

Điều 358, khoản 2 Điều 476, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử:  

1. Xác định Hợp đồng môi giới và tiếp thị độc quyền số 

110/2011/HĐTTMG-PVL ngày 08/04/2011 kể từ ngày bị đơn có công văn số 579 

ngày 11/12/2012 xác định cả nguyên đơn và bị đơn đều có lỗi ngang nhau dẫn đến 

Hợp đồng bị chấm dứt không bên nào phải bồi thường hoặc chịu phạt theo hợp 

đồng cho bên nào. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty cổ phần 

địa ốc H. Theo hợp đồng môi giới và tiếp thị độc quyền số 110/HĐTTMG -PVL 

ngày 08/04/2011. 

Buộc Công ty cổ phần địa ốc D (nay là Công ty cổ phần đầu tư Nhà Đ) phải 

trả cho Công ty cổ phần địa ốc H số tiền 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng tiền 

đặt cọc. 
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2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn:  

          - Buộc Công ty cổ phần địa ốc H phải trả cho Công ty cổ phần địa ốc D 

(nay là Công ty cổ phần đầu tư Nhà Đ) các khoản tiền sau: 1.547.561.691 (Một tỷ, 

năm trăm bốn bẩy triệu, năm trăm sáu mốt nghìn, sáu trăm chín mốt) đồng tiền 

cấn trừ hoa hồng còn dư; 2.639.889.998 (Hai tỷ, sáu trăm ba chín triệu, tám trăm 

tám chín nghìn, chín trăm chín tám) đồng tiền đã thu còn lại của hai khách hàng 

Đặng Văn D và Hoàng Văn P. Tổng cộng là 4.187.451.689 (Bốn tỷ, một trăm tám 

bẩy triệu, bốn trăm năm mốt nghìn, sáu trăm tám chín) đồng.  

   Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án dân sự của người được thi hành án 

cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

qui định tại khoản 2 điều 468 Bộ Luật dân sự 2015. 

         3. Về án phí kinh doanh thương mại:  

- Án phí sơ thẩm: 

Công ty cổ phần địa ốc D (nay là Công ty cổ phần đầu tư Nhà Đ)  phải chịu 

tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm số tiền là 5.000.000 (Năm triệu) đồng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 57.154.000 đồng tiền tạm ứng án phí 

theo biên lai số 0003709 ngày 20/4/2016 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam 

Từ Liêm.  

Công ty cổ phần địa ốc H phải chịu 112.187.452 tiền án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm được trừ vào số tiền 63.613.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã 

nộp theo biên lai số 0002295 ngày 29/10/2013 tại Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Từ Liêm (nay là Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm). 

- Án phí phúc thẩm:  

Công ty cổ phần địa ốc D (nay là Công ty cổ phần đầu tư Nhà Đ) không 

phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm, được hoàn trả 2.000.000 (Hai 

triệu) đồng số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai số 07187 ngày 

01/8/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án là ngày 

26/04/2018.   
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Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- TAND quận Nam Từ Liêm; 

- Chi Cục THA DS quận Nam Từ Liêm; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Đình Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH HẬU GIANG 

Bản án số: 06/2018/KDTM-PT 
Ngày: 11 – 10 - 2018 

V/v “Tranh chấp hợp đồng chuyển 
nhượng dự án và hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ” 

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

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Đình Nghệ 

Các Thẩm phán: Ông Dương Quốc Tuấn 

 Bà Trịnh Thị Bích Hạnh 

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Phương – Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân 

tỉnh Hậu Giang.  

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Cao Thị Lan, kiểm sát viên trung cấp. 

Trong ngày 10 và ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân 
dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
09/2018/TLPT-KDTM, ngày 04 tháng 7 năm 2018 về việc tranh chấp “Hợp 
đồng chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” 
do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST, ngày 30 
tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân  huyện P, tỉnh Hậu Giang bị kháng 
cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 10/2018/QĐ-PT, 
ngày 31 tháng 8 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa kinh doanh thương 
mại phúc thẩm số 15/2018/QĐPT-KDTM ngày 19/9/2018, giữa các đương 
sự: 

1.Nguyên đơn: Ông Võ Văn M – Chủ Doanh nghiệp tư nhân VT

(gọi tắt DNTN VT) 

Địa chỉ: Số 02/163, khu vực 5, phường H, thị xã N, tỉnh Hậu Giang. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Đình K ( theo văn 

bản ủy quyền ngày 22 tháng 9 năm 2017). 

Địa chỉ:  Số 38/2A1, đường M, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. 

2. Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn V (gọi tắt Công ty V)
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Việt T. 

Địa chỉ: Số 242, ấp Hai Tỷ, xã N, huyện G, tỉnh Kiên Giang.  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Thế Th  (theo văn 

bản ủy quyền ngày 16 tháng 10 năm 2017). 

Địa chỉ: Số 258, Cây Trâm, Phường 9, quận G, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Trần Minh 

Tr. Công ty Luật Miền Tây, thuộc Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ. 

Đại chỉ: Số 42, đường V, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư xây dựng Đ (gọi tắt Công ty 
Đ). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức T. 

Địa chỉ: F10, khu Dân Cư Vượt Lũ, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hậu Giang. 

Địa chỉ mới: Số 28, ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Hậu Giang.  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị 
Nguyễn Thị Diễm Tr (theo văn bản ủy quyền ngày 18 tháng 12 năm 2017). 

Địa chỉ: Số 42, đường V, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. 

3.2 Văn phòng công chứng N, tỉnh Hậu Giang. 

Địa chỉ: Số 02, đường C, khu vực III, phường N, thị xã N, tỉnh Hậu 
Giang. 

Tên mới: Văn phòng công chứng Phạm Hữu T. 

Địa chỉ: Số 816, đường H, khu vực III, phường N, thị xã N, tỉnh Hậu 
Giang. 

3.3 Văn phòng công chứng Bùi Thanh N. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Lê Văn Ch. 

Địa chỉ: Số 27A, ấp T, thị trấn R, huyện C, tỉnh Hậu Giang. 

4. Người làm chứng: 

4.1 Trần Văn Ng. 

Địa chỉ: Ấp H, thị trấn K, huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

4.2 Trần Văn Ngh. 

Địa chỉ: Ấp HĐ, xã H, huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

4.3 Lê Hoa Ph và Nguyễn Việt D. 

Địa chỉ: Số 161, Quốc lộ 61A, ấp H, xã H, huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

4.4 Công ty XNK – MTV TPĐ (gọi tắt Công ty TPĐ). 

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Văn Ph,  
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Địa chỉ: Số 146, đường P, Phường 2, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hồng Nh (theo văn bản ủy 

quyền ngày 17/9/2018) 

Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh C, phường B, thị xã L, tỉnh Hậu Giang. 

4.5 Trần Văn S. 

Địa chỉ: Số 1052, đường N, phường A, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

5. Người kháng cáo: Ông Võ Văn M, chủ DNTN VT; Công ty TNHH V,

Công ty TNHH- Đầu tư xây dựng Đ. 

6. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện P số

02/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 11/6/2018. 

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án 

người đại diện của nguyên đơn trình bày:  

Nhà nước có chủ trương thành lập Khu Dân cư – Thương mại chợ Cầu 

M, xã H, huyện P, tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 

03.8.2011 của Ủy ban nhân dân (gọi tắt UBND) tỉnh Hậu Giang về việc quy 

hoạch và thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình. Theo đó 

UBND huyện P ban hành Quyết định 9318/QĐ-UBND ngày 02.12.2011 về 

việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công 

trình.  

Bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn V (gọi tắt Công ty V) được 

UBND tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư số 64121000435 ngày 

09.4.2013, giao cho bị đơn nhận đầu tư xây dựng công trình nêu trên, có quy 

mô khoảng 34.829m2, tổng vốn đầu tư 54.151.893.009 đồng. Do bị đơn chậm 

thực hiện nên ngày 22.9.2016 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Văn bản số 

1553/UBND-KT, nội dung là thu hồi dự án và đề nghị Công ty V tự thanh lý 

tài sản gắn liền với đất dự án theo các văn bản đề nghị của UBND huyện P và 

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hậu Giang. 

Được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hậu Giang chấp thuận nên nguyên đơn 

ký hợp đồng nhận chuyển nhượng lại toàn bộ dự án từ bị đơn theo Hợp đồng 

chuyển nhượng số 01/HĐKT ngày 30.11.2016, với giá 13.422.960.000 đồng 

(trong đó giá hợp đồng chuyển nhượng là 9.122.960.000đồng và hỗ trợ số tiền 

4.300.000.000đồng) được thanh toán thành hai phương thức: 

-Thứ nhất: Giữa nguyên đơn, bị đơn và bên thứ ba gồm Trần Văn Ng, 

Trần Văn Ngh, Lê Hoa P, Nguyễn Việt D và Công ty TPĐ thống nhất thỏa 
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thuận là phía nguyên đơn có nghĩa vụ trả nợ thay cho bên thứ ba theo số tiền 

mà bên thứ ba thỏa thuận với bị đơn.  

-Thứ hai: Trả 4.300.000.000 đồng là để bị đơn thu hồi 15 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt GCNQSDĐ) đã cầm cố trước đó về cho 

nguyên đơn và giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng có liên quan đến dự án. 

Sau khi hợp đồng được giao kết, nguyên đơn đã thanh toán cho bị đơn 

được 9.785.075.000 đồng, thể hiện các chứng từ sau: phiếu chi ngày 

30.12.2016 là 300.000.000 đồng; phiếu chi ngày 05.01.2017 là 325.075.000 

đồng; biên nhận ngày 22.12.2016 là 20.000.000 đồng; giấy nhận tiền ngày 

06.01.2017 là 9.090.000.000 đồng; giao trực tiếp ngày 06.01.2017 là 

40.000.000 đồng và ngày 15.01.2017 là 10.000.000 đồng không làm biên 

nhận (bao gồm số tiền chi trả cho các ông Ng và ông Ngh 4.983.460.000 

đồng; trả cho bà P và ông D 1.150.000.000 đồng; trả Công ty TPĐ 

3.040.000.000 đồng).  

Đến ngày 30.12.2016 UBND tỉnh Hậu Giang có ban hành Văn bản số 

2287 thống nhất cho nguyên đơn đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư – 

Thương mại – Cầu M thay cho bị đơn. Đến ngày 17.01.2017 bị đơn tiến hành 

bàn giao đất của dự án khoảng 35.000m2 cho nguyên đơn, nguyên đơn tiếp 

tục thuê đơn vị có chức năng rà phá bơm mìn và tiến hành thi công dự án 

nhưng bị đơn không giao 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 

8232,4m2 trong tổng diện tích dự án và không làm thủ tục sang tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho nguyên đơn. 

Ngày 15.8.2017, bị đơn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 8232,4m2 

(đã chuyển nhượng cho nguyên đơn) cho Công ty Đ với giá 3.700.000.000 

đồng. Đồng thời, còn lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty 

Đ với giá 15.000.000.000 đồng. 

Do quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn có nghĩa vụ như sau: 

-Tiếp tục thực hiện hợp đồng số 01/HĐKT, ngày 30.11.2016 về việc 

chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư thương mại Cầu M và chuyển giao 

15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 8232,4m2 và phải hoàn 

thành các thủ tục cho đến khi nguyên đơn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

đối với toàn bộ dự án thì phía nguyên đơn sẽ có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ 

số tiền còn lại cho bị đơn. Nếu bị đơn không giao các giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất để làm thủ tục chuyển quyền thì đề nghị Cơ quan cấp giấy thu hồi 
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các giấy đó và làm các thủ tục cần thiết để nguyên đơn được hợp thức hóa và 

nguyên đơn được tiếp tục thi công dự án. 

-Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 

15.8.2017 (đối với 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 

8232,4m2) và hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án lập ngày 15.8.2017 gữa 

bị đơn với Công ty Đ vô hiệu. 

Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn là yêu cầu hủy hợp đồng giữa 

nguyên đơn với bị đơn thì nguyên đơn không yêu cầu giải quyết hậu quả của 

hợp đồng vô hiệu, nếu có thì nguyên đơn sẽ khởi kiện thành một vụ án khác. 

Đối với yêu cầu thực hiện hợp đồng của Công ty Đ với bị đơn thì nguyên đơn 

không đồng ý. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty trách nhiệm hữu 

hạn V (gọi tắt là Công ty V) trình bày: Thừa nhận có giao kết hợp đồng số 

01/HĐ-KT, được công chứng ngày 30.11.2016, nội dung chuyển nhượng toàn 

bộ dự án Khu dân cư – Thương mại – Cầu M với giá trị như nguyên đơn trình 

bày là hoàn toàn đúng. Nhưng đối với số tiền đã nhận, bị đơn chỉ nhận 

625.000.000 đồng là tiền bơm cát. Ngoài ra, bị đơn không còn nhận thêm bất 

kỳ khoản tiền nào khác của nguyên đơn. Bị đơn thừa nhận trong hợp đồng 

chuyển nhượng có thỏa thuận nguyên đơn sẽ trả nợ thay cho bị đơn. Bị đơn 

thừa nhận có ký và viết vào giấy nhận tiền ngày 06.01.2017 nhưng không có 

nhận tiền vì nội dung không phù hợp. Đối với biên bản thỏa thuận giữa 

nguyên đơn và bị đơn thỏa thuận số tiền 4.400.000.000 đồng thì phía bị đơn 

cũng không có nhận tiền. 

Do hợp đồng số 01/HĐ-KT ký ngày 30.11.2016 nhưng đến ngày 

14.8.2017 UBND tỉnh Hậu Giang mới cho phép theo Văn bản 1447 nên hình 

thức và nội dung hợp đồng chưa phù hợp, nội dung hợp đồng các bên chưa 

thực hiện, khi công chứng hợp đồng không có các giấy chứng nhận quyền sủ 

dụng đất bản chính. Đối với hợp đồng góp vốn không có chứng từ rõ ràng mà 

tự ông Trần Văn S là Phó giám đốc Công ty chi là không đúng. Đồng thời 

theo Luật kinh doanh bất động sản thì nguyên đơn không được phép trả nợ 

thay cho người thứ ba. Với những lý do trên, bị đơn có yêu cầu phản tố như 

sau:   

- Yêu cầu Hủy hợp đồng số 01/HĐ-KT ký ngày 30.11.2016; 

- Yêu cầu Hủy giấy nhận tiền ngày 06.01.2017 vì thực chất biên nhận 

không có số tiền và nội dụng không đúng với nội dung các bên thỏa thuận. Bị 
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đơn đồng ý trả lại nguyên đơn 625.000.000 đồng, không yêu cầu giải quyết 

hậu quả của hợp đồng vô hiệu. 

Đối với hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa bị đơn với Công ty Đ có 

tổng giá trị 15.000.000.000 đồng (bao gồm giá trị hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất của diện tích 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), bị 

đơn thừa nhận có nhận của Công ty Đ là 3.700.000.000 đồng, bị đơn yêu cầu 

được tiếp tục thực hiện hợp đồng này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn- Đầu tư xây dựng Đ (gọi tắt Công ty Đ) có yêu cầu độc lập trình bày: 

Khi được bị đơn thông báo đã chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng dự án với 

nguyên đơn; đồng thời, theo nội dung Văn bản số 1447, ngày 14.8.2017 của 

UBND tỉnh Hậu Giang nên ngày 15.8.2017 Công ty Đ có ký kết hai hợp đồng 

chuyển nhượng với bị đơn: Hợp đồng chuyển nhượng phần đất diện tích 

8232,4m2 theo 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá trị hợp đồng là 

3.700.000.000 đồng và hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án là 

15.000.000.000 đồng (bao gồm cả giá trị của phần đất của 15 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất). Sau khi giao kết hợp đồng, Công ty Đ chưa đầu tư 

xây dựng dự án nhưng đã trả cho bị đơn 3.700.000.000 đồng, đang làm thủ 

tục chuyển quyền. Công ty Đ yêu cầu tiếp tục thực hiện hai hợp đồng này. 

Trường hợp Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Đ với bị 

đơn vô hiệu thì Công ty Đ không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô 

hiệu trong vụ án mà đồng ý khởi kiện thành một vụ kiện khác.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng công chứng Bùi 

Thanh N trình bày: Văn phòng công chứng đã làm đầy đủ thủ tục theo quy 

định của công chứng, Văn phòng công chứng không nhận bất cứ thông tin 

ngăn cản nào của Cơ quan Nhà nước. Sau khi đối chiếu 15 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là bản chính và công chứng giữa các bên là tự nguyện, nên 

đề nghị giữ nguyên hai hợp đồng chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty V với Công ty Đ. 

Quá trình tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng 

công chứng N (tên mới: Văn phòng công chứng P) có Công văn số 01, ngày 

08.01.2018 thể hiện: Văn phòng đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự 

án giữa Công ty V với Doanh nghiệp VT là hoàn toàn đúng theo quy định 

pháp luật, vì đây là giai đoạn đầu hai bên tự cam kết thực hiện, sau khi ký hợp 

đồng nhưng Công ty V không giao các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
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cho DNTN VT mà lại tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty Đ là 

hoàn toàn vi phạm pháp luật. 

Các người làm chứng gồm: 

1. Ông Trần Văn Ng trình bày: Ông có góp vốn vào Công ty V số tiền 

4.633.460.000đồng và thỏa thuận trả nợ thay cho Công ty V số tiền 

360.000.000đồng, tổng cộng 4.993.460.000đồng. Giữa ông và DNTN VT 

thỏa thuận sẽ để cho DNTN VT trả thay cho Công ty V 6.000.000.000 đồng 

(trong đó trả bằng nền nhà 4.500.000.000 đồng và trả tiền  mặt 1.500.000.000 

đồng nhưng thực tế ông chỉ nhận được 1.150.000.000 đồng nhưng làm biên 

nhận 4.993.460.000 đồng (nhận đủ) sau đó DNTN VT có làm giấy nợ lại ông. 

Ông không có yêu cầu gì trong vụ án này, ông đồng ý khởi kiện thành một vụ 

kiện khác nếu có tranh chấp và đồng ý cho DNTN VT tiếp tục thực hiện dự 

án. 

2. Ông Trần Văn Ngh trình bày: Ông thống nhất lời trình bày của ông Ng 

và ông không có yêu cầu gì trong vụ án này và đồng ý khởi kiện thành một vụ 

kiện khác nếu có tranh chấp. 

3. Ông Nguyễn Việt D trình bày: Vợ chồng ông có góp vốn vào Công ty 

V 1.150.000.000 đồng. Sau đó giữa ông, Công ty V và DNTN VT cùng thống 

nhất thỏa thuận: DNTN VT trả nợ thay cho Công ty V, ông D đã nhận đủ 

1.150.000.000 đồng từ DNTN VT. Ông không có yêu cầu gì trong vụ án này, 

ông đồng ý khởi kiện thành một vụ kiện khác nếu có tranh chấp và đồng ý 

cho DNTN VT tiếp tục thực hiện dự án. 

4. Ông Trần Văn S trình bày: Ông là Phó giám đốc Công ty V theo các 

giấy ủy quyền của Giám đốc gồm: Giấy ngày 04.02.2012; ngày 21.5.2014; 

ngày 23.6.2015 và giấy ngày 01.5.2016. Trong quá trình thực hiện dự án ông 

có huy động vốn của ông Ngh, ông Ng, ông D, bà P và liên doanh với Công 

ty TPĐ. Việc Công ty V chuyển nhượng dự án cho DNTN VT và DNTN VT 

trả nợ thay cho Công ty V thì ông không biết, vì trong thời gian này ông đang 

điều trị bệnh. Ông không có yêu cầu gì trong vụ án này và đồng ý khởi kiện 

thành một vụ kiện khác nếu có tranh chấp. 

5. Người đại diện của Công ty XNK – MTV TPĐ (gọi tắt là Công ty 

TPĐ) là Trần Văn P trình bày: Giữa Công ty V và  Công ty TPĐ chỉ là Liên 

doanh chứ không có nợ nhau. Ngày 23.01.2017 ông Nguyễn Thế Lê C là 

nhân viên của Công ty TPĐ có liên hệ làm các hợp đồng chuyển nhượng liên 

doanh số tiền 3.039.500.000 đồng với Công ty V và hợp đồng vay tiền. Việc 

thỏa thuận chuyển nhượng giữa DNTN VT với Công ty V thì Công ty TPĐ 
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không biết chỉ do ông Nguyễn Thế Lê C thực hiện. Hiện tại DNTN VT chỉ trả 

500.000.000 đồng (trong đó ông Cường nhận 100.000.000 đồng), ông P chỉ 

nhận 400.000.000 đồng. Theo thỏa thuận thì đến ngày 10.3.2017 DNTN VT 

phải trả đủ nhưng không trả đủ nên đã vi phạm hợp đồng. Theo thỏa thuận 

nhà đầu tư phải trả cho Công ty TPĐ phần vốn nhưng thực tế chỉ trả được 

400.000.000 đồng. Ông P yêu cầu đơn vị nào tiếp nhận dự án thì trả đúng số 

tiền 3.039.500.000 đồng và 03 nền tại dự án, ông đồng ý nếu có tranh chấp thì 

khởi kiện thành một vụ kiện khác. 

Tại bản án sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST ngày 30/5/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện P, tỉnh Hậu Giang tuyên xử như sau:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

-Tuyên bố hai hợp đồng: (1). Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất; (2). Hợp đồng mua bán dự án Khu dân cư thương mại chợ Cầu M và 

chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, số 

01/HĐCNQSDĐ-2017 VT-ĐA lập cùng ngày 15 tháng 8 năm 2017 giữa 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư 

xây dựng Đ bị vô hiệu. 

-Công nhận hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án số 01/HĐKT, ngày 

30 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Doanh 

nghiệp tư nhân VT, buộc các bên phải thực hiện đúng hợp đồng: Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn V phải chuyển giao toàn bộ dự án, bao gồm phần đất 

của 15 (mười lăm) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp tục các thủ tục 

theo quy định để chuyển quyền sử dụng phần đất của 15 (mười lăm) Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho ông Võ Văn M -chủ Doanh nghiệp tư 

nhân VT do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cấp cùng ngày 23.12.2014, cấp 

cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn V.  

Doanh nghiệp tư nhân VT có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn V số tiền còn lại là 3.674.925.000đ (ba tỷ sáu trăm bảy mươi 

bốn triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 

Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn V không thực hiện việc giao 

15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất và không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang thu hồi 15 (mười lăm) giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để đính chính, chỉnh 

lý cho Võ Văn M chủ Doanh nghiệp tư nhân VT được hợp thức hóa, Doanh 
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nghiệp tư nhân VT phải nộp các loại thuế theo quy định về chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất (nếu có). 

(2) Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu hủy 

hợp đồng số 01/HĐKT, ngày 30 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn V với Doanh nghiệp tư nhân VT. Chấp nhận yêu cầu phản tố 

của bị đơn về việc yêu cầu hủy giấy nhận tiền ngày 06 tháng 01 năm 2017: 

Giấy nhận tiền được giao kết giữa Võ Văn M và Trần Việt T, được công 

chứng ngày 06 tháng 01 năm 2017, tại văn phòng công chứng N vô hiệu. 

(3) Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư xây dựng Đ về việc yêu 

cầu công nhận 02 hợp đồng: (1) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

(2) Hợp đồng mua bán dự án Khu dân cư thương mại chợ Cầu M và chuyển 

nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, số 

01/HĐCNQSDĐ-2017 VT-ĐA lập cùng ngày 15 tháng 8 năm 2017 giữa 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư 

xây dựng Đ. Dành quyền khởi kiện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu 

tư xây dựng Đ về giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu ở một vụ kiện khác khi 

có yêu cầu. 

Dành quyền khởi kiện cho các ông Trần Văn Ng, Trần Văn Ngh, 

Nguyễn Việt D, bà Lê Hoa P, Trần Văn S và Công ty XNK – MTV TPĐ 

thành một vụ kiện khác khi có yêu cầu. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên phần án phí, quyền thi hành án và quyền 

kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

-Ngày 11/6/2018, ông Võ Văn M, chủ DNTN VT có đơn kháng cáo một 

phần bản án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty 

TNHH V, không đồng ý vô hiệu giấy nhận tiền 6/1/2017; buộc bị đơn phải 

chịu án phí sơ thẩm; ghi nhận nguyên đơn đã thanh toán cho bị đơn số 

9.785.075.000đồng. 

-Ngày 6/6/2018 Công ty TNHH V có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm: Về tố tụng: yêu cầu xác định Công ty TPĐ là người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên; bỏ sót người tham gia tố tụng là ông Trần Thanh Ph. Về nội 

dung: Yêu cầu không công nhận hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐ-KT 

ngày 30/11/2016 giữa DNTN VT và Công ty TNHH V, vì nội dung và hình 

thức của hợp đồng không đúng quy đinh pháp luật 
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- Ngày 6/6/2018 Công ty TNHH- Đầu tư xây dựng Đ kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp 

nhận yêu cầu độc lập của Công ty Đ. 

- Ngày 11/6/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện P có Quyết định kháng 

nghị số 02/QĐKNPT-VKS-KDTM theo hướng sửa bản án sơ thẩm về án phí. 

Việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn chịu án phí trên số tiền còn phải 

thực hiện cho bị đơn 3.674.925.000đồng là không đúng quy định. 

Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự trình bày:  

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Trần Đình K vẫn 

giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Ông cho rằng, Hợp đồng 

số 01/ HĐKT ngày 30/11/2016 giữa Công ty Vvà DNTN VT được ký kết 

hoàn toàn tự nguyện và đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với chủ 

trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất cho Công ty V 

chuyển nhượng dự án cho DNTN VT. Giấy nhận tiền ngày 6/1/2017 thể hiện 

việc DNTN VT đã trả nợ thay cho Công ty V đối với bên thứ ba, Công ty V 

không có nhận tiền trực tiếp theo biên nhận  mà Công ty V ký xác nhận. 

DNTN VT đã thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Công ty V và bên thứ ba được 

số tiền 9.785.075.000đồng thể hiện các lần: phiếu chi ngày 30/12/2016 là 

300.000.000đồng; phiếu chi ngày 05/1/2017 là 325.075.000đồng; biên nhận 

ngày 22/12/2016 là 20.000.000đồng; giấy nhận tiền ngày 06/01/2017 là 

9.090.000.000đồng (bao gồm số tiền của ông Ng, ông Ngh 

4.983.460.000đồng, bà P và ông D 1.150.000.000đồng, Công ty TPĐ 

3.040.000.000đồng); giao trực tiếp ngày 06/01/2017 là 40.000.000đồng và 

ngày 15/01/2017 là 10.000.000đồng không làm biên nhận; và tại phiên tòa 

Công ty V cũng đã thừa nhận có ký vào biên nhận ngày 06/1/2017; do đó, yêu 

cầu Tòa án không tuyên bố vô hiệu giấy nhận tiền ngày 06/1/2017. Sau khi 

nhận dự án DNTN VT đã tiến hành đầu tư vào công trình như bơm cát, tiến 

hành rà phá bơm mìn. Công ty V cho rằng đã có văn bản chấm dứt hợp đồng 

với DNTN VT là không đúng, vì DNTN VT chưa nhận được Quyết định hay 

Thông báo nào về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của Công ty V, do đó, 

việc Công ty V tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Công ty Đ 

khi hợp đồng chuyển nhượng giữa DNTN VT và Công ty V còn hiệu lực là vi 

phạm pháp luật; cấp sơ thẩm xác định tư cách ông Trần Văn Ng, ông Trần 

Văn Ngh, bà Lê Hoa P, ông Nguyễn Việt D, Công ty TPĐ với tư cách là 

người làm chứng là đúng theo quy định, vì các đương sự không có yêu cầu gì 

trong vụ án này, cấp sơ thẩm đã dành quyền khởi kiện cho các đương sự khi 

có phát sinh tranh chấp, nên quyền lợi của các bên không bị ảnh hưởng. 
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Ngoài ra, cấp sơ thẩm tính án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá 

ngạch đối với nghĩa vụ còn lại nguyên đơn phải thực hiện là không phù hợp 

theo quy định của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí của Tòa án. Do đó, 

đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm về việc không chấp nhận yêu cầu 

hủy giấy nhận tiền ngày 06/1/2017, và nguyên đơn không phải chịu án phí 

kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với nghĩa vụ còn lại phải thực hiện, ghi 

nhận nguyên đơn đã trả được số tiền 9.785.075.000đồng, các phần còn lại yêu 

cầu giữa nguyên bản án sơ thẩm. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: Hợp đồng số 

01/HĐKT ngày 30/11/2016 giữa DNTN VT và Công ty V được ký kết là 

không đúng theo quy định của pháp luật, vi phạm cả về nội dung và hình thức 

của hợp đồng. Hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án khi chưa được 

sự cho phép bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang, sau khi hai bên ký kết hợp đồng mới có văn bản cho phép 

thống nhất chuyển nhượng dự án là không đúng quy định. Về hình thức: 

không đúng theo Luật kinh doanh bất động sản và Luật công chứng chứng 

thực, vì khi hợp đồng được chứng thực không có bản chính của 15 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng ký kết có nội dung thỏa thuận trả nợ thay 

cho bên thứ ba là không đúng quy định vì chưa có sự đồng ý của bên thứ ba, 

thực tế bên thứ ba chưa nhận được đầy đủ tiền. Công ty V chỉ mới nhận của 

DNTN VT số tiền 625.000.000đồng; đối với giấy nhận tiền ngày 06/1/2017 

Công ty V có ký tên nhưng nội dung không đúng và Công ty V cũng không 

có nhận số tiền theo giấy nhận tiền, do đó, yêu cầu hủy giấy nhận tiền ngày 

06/1/2017. Về hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty V và Công ty Đ là 

hoàn toàn đúng quy định, vì DNTN VT đã vi phạm nghĩa vụ chuyển tiền cho 

Công ty V nên hợp đồng được chấm dứt và đã có văn bản Ủy ban nhân dân 

tỉnh cho phép chuyển nhượng dự án, nên Công ty V ký hợp đồng chuyển 

nhượng với Công ty Đ là đúng, cấp sơ thẩm tuyên bố 02 hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán dự án giữa Công ty V và 

Công ty Đ vô hiệu, nhưng lại không giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu 

là chưa giải quyết triệt để vụ án; Về tư cách tham gia tố tụng, cấp sơ thẩm xác 

định ông Trần Văn Ng, ông Trần Văn Ngh, bà Lê Hoa P, ông Nguyễn Việt D, 

Công ty TPĐ người làm chứng là không đúng vì các đương sự có góp vốn 

đầu tư vào dự án nên quyền lợi các đương sự bị ảnh hưởng nên xác định họ là 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; ngoài ra, cấp sơ thẩm đã bỏ sót 

người tham gia tố tụng là ông Trần Thanh P, vì Công ty V đã lựa chọn ông 
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Trần Thanh P làm trung gian để cho DNTN VT thực hiện nghĩa vụ chuyển 

tiền. Tại phiên tòa, người đại diện của bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử hủy cả 

hai hợp đồng chuyển nhượng dự án, một là hợp đồng chuyển nhượng dự án 

giữa DNTN VT và Công ty V, hai là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và hợp đồng mua bán dự án giữa Công ty V và Công ty Đ, giao dự án về 

cho Ủy ban thực hiện theo quy định mới đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của các bên. Do đó, đề nghị cấp phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm. 

- Người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH- đầu tư xây dựng Đ 

trình bày: Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty V và Công ty Đ là hoàn 

toàn đúng quy định, hợp đồng được ký kết khi có chủ trương của Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho phép chuyển nhượng dự án. Khi ký kết hợp đồng, Công ty Đ 

được Công ty V thông báo đã chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng với DNTN 

VT, nhưng chỉ được thông báo bằng miệng không có văn bản gì. Tại phiên 

tòa người đại diện của Công ty Đ yêu cầu hủy cả hai hợp đồng chuyển 

nhượng dự án, một là hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa DNTN VT và 

Công ty V, hai là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng 

mua bán dự án giữa Công ty V và Công ty Đ. 

- Người đại diện theo ủy quyền của Công ty XNK- MTV TPĐ trình bày: 

Giữa Công ty TPĐ và Công ty V liên doanh góp vốn với nhau để thực hiện dự 

án, khi Công ty V chuyển nhượng dự án cho DNTN VT không cần hỏi ý kiến 

của Công ty TPĐ; việc thỏa thuận đồng ý cho DNTN VT trả nợ thay Công ty 

V do nhân viên của công ty là ông Nguyễn Thế Lê C thực hiện. Ông P chỉ 

nhận được 400.000.000đồng từ DNTN VT còn 100.000.000đồng do ông C 

nhận. Giữa Công ty TPĐ và DNTN VT có làm Giấy nhận tiền ngày 

23/01/2017 số tiền 3.040.000.000đồng đồng ý cho DNTN VT nhận chuyển 

nhượng liên doanh của Công ty TPĐ sau đó để đảm bảo cho việc trả tiền giữa 

Công ty TPĐ và DNTN VT có làm thêm Hợp đồng vay tiền 

2.000.000.000đồng, thực chất số tiền vay này là tiền nhận chuyển nhượng liên 

doanh, tại Điều 5 các bên có thỏa thuận đến thời hạn ngày 10/3/2017 nếu 

DNTN VT không trả tiền đúng thời hạn thì hợp đồng liên doanh các bên 

không có giá trị pháp lý. Nay yêu cầu xác định tư cách tham gia tố tụng của 

Công ty TPĐ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, yêu cầu bác yêu 

cầu khởi kiện của DNTN VT, trả dự án lại cho Công ty V. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu ý kiến: Về 

tố tụng, từ khi thụ lý đến khi đưa vụ án ra xét xử Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký, đương sự đã tiến hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng 

dân sự; Về nội dung: Xét Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
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dân huyện P: Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn DNTN VT về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng số 01/HĐKT và yêu cầu 

tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng dự 

án giữa Công ty V và Công ty Đ vô hiệu, do đó, yêu cầu của nguyên đơn 

được chấp nhận, nhưng cấp sơ thẩm lại tính án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm có giá ngạch đối với nghĩa vụ nguyên đơn còn phải thực hiện là không 

phù hợp quy định tại Điều 26, khoản 3 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về án phí và 

lệ phí Tòa án. Vì vậy, kháng nghị số 02 ngày 11/6/2018 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân huyện P là có căn cứ, nên kháng cáo của DNTN VT về 

phần án phí là có cơ sở đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. Riêng đối với 

kháng cáo của DNTN VT về việc không đồng ý hủy giấy nhận tiền ngày 

06/01/2017; Xét thấy, Về hợp đồng chuyển nhượng dự án các bên có thỏa 

thuận trả nợ thay cho bên thứ ba tại Điều 4, trên thực tế DNTN VT đã trả cho 

bên thứ ba, Công ty V không có nhận tiền trực tiếp, nên cấp sơ thẩm tuyên vô 

hiệu giấy nhận tiền là có căn cứ. 

- Đối với kháng cáo bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

yêu cầu hủy hợp đồng số 01/HĐ-KT ngày 30/11/2016 giữa DNTN VT và 

Công ty V là không có cơ sở, vì hợp đồng chuyển nhượng được hai bên ký 

kết hoàn toàn tự nguyện, mặt dù việc chuyển nhượng dự án được thực hiện 

trước khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, nhưng xét việc chuyển 

nhượng là phù hợp với quan điểm, chủ trương của các cơ quan chức năng trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang. Việc Công ty V tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển 

nhượng dự án cho Công ty Đ khi chưa kết thúc hợp chuyển nhượng với 

DNTN VT là vi phạm. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên vô hiệu hai hợp đồng 

chuyển nhượng giữa Công ty V và Công ty Đ là đúng quy định; Về tư cách 

tham gia tố tụng của ông Ng, ông Ngh, bà P, ông Dvà Công ty TPĐ, cấp sơ 

thẩm xác định tư cách tham gia tố tụng người làm chứng là có căn cứ. Bởi lẽ, 

các đương sự thừa nhận cho DNTN VT trả nợ thay cho Công ty V và không 

có yêu cầu gì trong vụ án này, nếu phát sinh tranh chấp sẽ khởi kiện thành vụ 

án khác; đối với ông Trần Thanh P, cấp sơ thẩm không đưa ông P vào tham 

gia tố tụng là có căn cứ, vì việc không có mặt ông P không ảnh hưởng đến 

việc giải quyết vụ án. Tại phiên tòa, bị đơn và người đại diện hợp pháp của 

Công ty Đ yêu cầu hủy hai hợp đồng chuyển nhượng, một là Hợp đồng 

chuyển nhượng dự án giữa Công ty Vvà DNTN VT, hai là hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán dự án giữa Công ty Vvà 
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Công ty Đ, Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận và không chấp nhận 

kháng cáo của các đương sự. 

Từ những căn cứ trên, Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện P; chấp nhận một phần kháng cáo của Võ 

Văn M, chủ DNTN VT; bác kháng cáo của Công ty V; bác kháng cáo của 

Công ty Đ, áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, sửa bản án sơ 

thẩm về phần án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với DNTN VT, phần 

còn lại giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[ 1]  Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, các đương sự có đơn kháng 

cáo đúng quy định tại các Điều 271, 272, 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015 nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[2] Xét kháng cáo của các đương sự, Hội đồng xét xử nhận định:  

[2.1] Về tiến trình của dự án: Năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang có chủ trương xây dựng Khu dân cư thương mại chợ Cầu Móng thuộc 

xã Hòa An, huyện P, tỉnh Hậu Giang.  Ngày 09 tháng 4 năm 2013, Công ty 

Vđược Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Theo 

quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang về việc giao đất cho Công ty Vđể đầu tư xây dựng. Trong quá trình thực 

hiện dự án Công ty Vdo chậm tiến độ đã có các văn bản báo cáo đến các cơ 

quan ban ngành, ngày 06/9/2016 Công ty Vcó đơn yêu cầu đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang có chủ trương DNTN VTlàm chủ đầu tư; ngày 

22/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn 1553 về việc chủ 

trương thu hồi dự án Khu dân cư Thương Mại Cầu Móng đối với Công ty V, 

tại khoản 4 đề nghị Công ty Vtự thanh lý tài sản trên đất dự án; ngày 

17/10/2016 (BL 335) Biên bản thỏa thuận bàn giao công nợ dự án, theo đó 

Công ty V có yêu cầu đến UBND huyện P chỉ định DNTN VT làm chủ đầu tư 

dự án, đồng thời DNTN VT phải nộp 9.090.000.000đồng vào Ngân sách để 

Công ty Vhoàn trả cho cá cá nhân như Công ty TPĐ, ông Trần Văn Ng, ông 

Trần Văn Ngh, ông Nguyễn Việt D; cùng ngày 17/10/2016 (BL 136) giữa 

DNTN VT và Công ty V có biên bản thỏa thuận: DNTN VT đồng ý hỗ trợ cho 

Công ty Vsố tiền 4.400.000.000đồng để giải quyết nợ phát sinh; đến ngày 

30/11/2016 Công ty V ký hợp đồng số 01/HĐKT chuyển nhượng toàn bộ dự án 

176



15 

 

cho DNTN VT(BL 105); ngày 30/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có 

Công văn số 2287/UBND-KT tại Điều 1 “ Thống nhất về nguyên tắc cho 

Doanh nghiệp tư nhân VTđầu tư thực hiện dự án Khu dân cư- thương mại chợ 

Cầu Móng, xã Hòa An, huyện P”; sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng dự án 

ngày 17/01/2017 Công ty Vtiến hành bàn giao mốc giới thực địa cho DNTN 

VT(BL 19), DNTN VT tiến hành tiến hành đầu tư bom cát san lấp mặt bằng 

(Bl 112-113, BL 100) và khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn- vật nổ (BL 69-94); 

nhưng đến ngày 15/7/2017 Công ty Vlại ký hợp đồng chuyển nhượng cho 

Công ty Đ toàn bộ dự án và 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ngày 

14/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 1447/UBND-KT 

về chủ trương cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn 

liền với đất dự án “Khu dân cư- thương mại Chợ Cầu Móng, xã Hòa An, huyện 

P” tại Điều 1 “ ….xem xét ưu tiên lựa chọn đối với doanh nghiệp đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh chấp thuận về nguyên tắc cho đầu tư dự án nêu trên tại 

Công văn 2287/UBND-KT ngày 30/12/2015” (BL 174).  

[2.1] Xét hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa Công ty Vvà DNTN VT, 

Hội đồng xét xử xét thấy, Công ty Vcho rằng, do DNTN VTkhông thực hiện 

đúng nghĩa vụ thanh toán tiền cho Công ty V, nên Công ty Vtiếp tục ký kết hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán toàn bộ dự án 

cho Công ty Đ, do Công ty Vđã gửi nhiều thông báo cho DNTN VTnhưng 

DNTN VTkhông trả lời. Tuy nhiên, Công ty Vkhông đưa ra được Văn bản hay 

Quyết định thông báo nào đã gửi cho DNTN VTthể hiện nếu không thanh toán 

tiền đúng thời hạn thì Công ty Vđược quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Mặt khác, căn cứ vào cả quá trình thực hiện, do Công ty Vchậm thực hiện dự 

án đầu tư Khu dân cư thương mại Cầu Móng, Công ty Vđã nhiều lần có công 

văn gửi đến các cơ quan ban ngành về tình hình thực hiện dự án và có đề nghị 

UBND tỉnh Hậu Giang chỉ định nhà đầu tư mới là DNTN VT, sau các cuộc 

họp ban ngành trên tinh thần về nguyên tắc thống nhất với yêu cầu của Công ty 

V; việc Công ty Vký hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01/HĐKT cho DNTN 

VT(hợp đồng được chứng thực theo quy định                                 

ngày 30/11/2016) trước ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn 

thống nhất về chủ trương cho chuyển nhượng dự án và ưu tiên lựa chọn DNTN 

VTlàm chủ đầu tư mới (theo Công văn số 1447/UBND-KT và Công văn 

2287/UBND-KT) là không phù hợp theo quy định tại Điều 51 Luật kinh doanh 

bất động sản; tuy nhiên, xét về cả quá trình thực hiện thì vẫn đảm bảo đúng 

nguyên tắc theo Điều 48 Luật kinh doanh bất động sản “được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản”. Mặt khác, 

177



16 

 

việc chuyển nhượng dự án và chỉ định chủ đầu tư mới phù hợp với ý chí của 

Công ty Vvà sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng hai bên đã đi đến thực hiện 

hợp đồng như Công ty Vđã tiến hành bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho 

DNTN VT; đồng thời, DNTN VTđã đầu tư xây dựng vào công trình như bơm 

cát san lấp mặt bằng; khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn; chi tiền bồi thường cho 

các hộ dân bị ảnh hưởng thông qua Trung tâm phát quỹ đất tỉnh Hậu Giang. 

Như vậy, Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án giữa Công ty Vvà DNTN 

VTđảm bảo đủ điều kiện chuyển nhượng của dự án bất động sản (Điều 49 Luật 

kinh doanh bất động sản); điều kiện đối với chủ thể chuyển nhượng và chủ thể 

nhận chuyển nhượng (Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản), được Cơ quan 

có thẩm phép chuyển nhượng dự án (Điều 50 Luật kinh doanh bất động sản), 

nội dung hợp đồng chuyển nhượng dự án phù hợp theo quy định (Điều 53 Luật 

kinh doanh bất động sản), hợp đồng được công chứng và có hiệu lực kể từ 

ngày công chứng, các bên phải có trách nhiệm thực hiện. Cấp sơ thẩm công 

nhận hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa Công ty Vvà DNTN VTlà có căn 

cứ. Do đó, Công ty Vkháng cáo yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng dự án 

số 01/HĐKT đối với DNTN VT là không được chấp nhận.  

[2.2] Xét hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án, hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Vvà Công ty Đ.  

Các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển 

nhượng dự án đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Bùi Thanh Nhã. 

Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được đăng ký 

theo quy định của pháp luật, căn cứ vào khoản 3 Điều 188 Luật đất đai năm 

2013 thì: “Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải 

đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào 

Sổ địa chính”. Đồng thời, như đã phân tích trên, thì hợp đồng chuyển nhượng 

dự án giữa Công ty Vvà DNTN VTđang có hiệu lực, cũng như tại phiên tòa 

phúc thẩm người đại diện của Công ty Đ thừa nhận khi ký kết hợp đồng 

chuyển nhượng với Công ty V, Công ty Đ biết việc Công ty Vđã ký kết hợp 

đồng chuyển nhượng với DNTN VT và chỉ được Công ty Vthông báo bằng 

miệng là đã chấm dứt hợp đồng với DNTN VT, không nhận được văn bản 

hay quyết định nào thể hiện giữa DNTN VTvà Công ty Vđã chấm dứt hợp 

đồng, yêu cầu cấp phúc thẩm hủy cả hai hợp đồng chuyển nhượng giữa công 

ty Đ và Công ty V, giữa Công ty Vvà DNTN VT. Hội đồng xét xử nhận thấy, 

xét về ý chí Công ty Đ khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng với Công ty V, thì 

Công ty Đ đã biết giữa Công ty Vvà DNTN VTchưa chấm dứt hợp đồng mà 
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lại tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng là đã vi phạm quy định của pháp 

luật. Nên cấp sơ thẩm tuyên vô hiệu hai hợp đồng chuyển nhượng chuyển dự 

án và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Vvà Công ty Đ là có căn 

cứ. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của Công ty Đ đồng ý yêu cầu hủy 

hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa Công ty Đ và Công ty V, do đó, kháng 

cáo của Công ty Đ không được chấp nhận. 

Do Công ty Đ không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu 

trong cùng vụ án, nên cấp sơ thẩm không xem xét, giải quyết. Dành quyền khởi 

kiện thành một vụ án khác nếu có phát sinh tranh chấp. 

 [2.3] Về quá trình thực hiện hợp đồng:  

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01/HĐKT ngày 30/11/2016 

thể hiện giá chuyển nhượng 9.122.960.000đồng và DNTN VT sẽ hỗ trợ Công 

ty Vsố tiền 4.300.000.000đồng để thu hồi 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và thanh toán các khoản nợ phát sinh. Tổng cộng số tiền là 

13.422.960.000đồng. Về phương thức và thời hạn thanh toán: DNTN VT sẽ 

thay Công ty Vtrả cho bên thứ ba gồm: Ông Trần Văn Phúc đại diện Công ty 

TPĐ số tiền 3.039.500.000đồng; ông Nguyễn Việt Dsố tiền 

1.150.000.000đồng, ông Trần Văn Ngh và ông Trần Văn Ng số tiền 

4.933.460.000đồng. Sau đó, hai bên thống nhất thỏa thuận lại giá hợp đồng 

chuyển nhượng là 9.090.000.000đồng và hỗ trợ số tiền 4.400.000.000đồng, 

tổng cộng 13.490.000.000đồng thể hiện tại Biên bản hòa giải ngày 29/3/2018 

(bút lục 472- 471) 

Người đại diện của nguyên đơn ông Trần Đình Khả cho rằng, đã thanh 

toán cho Công ty Vlà số tiền 9.785.075 đồng (bao gồm: phiếu chi ngày 

30/12/2016: 300.000.000 đồng; phiếu chi ngày 05/01/2017: 325.075.000 

đồng; Giấy nhận tiền ngày 06/01/2017: 9.090.000.000 đồng; biên nhận ngày 

22/12/2016 20.000.000 đồng; Giao trực tiếp ngày 06/01/2016: 40.000.000 

đồng và ngày 15/01/2017: 10.000.000 đồng (không biên nhận), số tiền còn lại 

chưa thanh toán vì chờ Công ty Vlàm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho 

DNTN VT xong sẽ tiếp tục thanh toán số tiền còn lại. Ngược lại, Công ty V 

chỉ thừa nhận DNTN VTtrả 625.075.000 đồng theo 02 phiếu chi ngày 

30/12/2016: 300.000.000 đồng; phiếu chi ngày 05/01/2017: 325.075.000 

đồng, ngoài ra không còn nhận các lần tiền nào.  

Hội đồng xét xử xét thấy, giữa Công ty Vvà DNTN VT có thỏa thuận 

DNTN VTsẽ trả nợ thay cho bên thứ ba như nội dung hợp đồng đã ký kết và 

trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa phúc thẩm được bên 
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thứ ba thừa nhận. Tuy nhiên, về số tiền đã thực hiện các bên không thống 

nhất, cụ thể: Đối với “giấy nhận tiền ngày 06/01/2017”, Công ty V thừa nhận 

có ký, nhưng không có nhận tiền, nội dung không phù hợp nên đề nghị hủy 

giấy nhận tiền trên. DNTN VTcho rằng, giấy nhận tiền được Công ty V và 

DNTN VTlập ra để xác nhận cho DNTN VTđã thực hiện nghĩa vụ đối với bên 

thứ ba. Xét thấy, mặt dù đối với văn bản hai bên ký kết mang tựa đề “giấy 

nhận tiền”, nhưng xét về nội dung bản chất của “giấy nhận tiền” thể hiện: 

“việc Công ty TNHH Vbàn giao công nợ của các cá nhân huy động vốn cho 

DNTN VTtrả nợ thay và DNTN VTđã thanh toán xong số tiền công nợ 

9.090.000.000đồng cho các cá nhân huy động vốn”, cho thấy nội dung “giấy 

nhận tiền” đã nêu rõ có việc Công ty Vđã bàn giao công nợ cho DNTN VTvà 

DNTN VTđã trả nợ thay cho bên thứ ba số tiền 9.090.000.000 đồng cho các 

cá nhân huy động vốn; và lời khai của Công ty Vthừa nhận có ký biên nhận, 

nên việc ký “giấy nhận tiền” của Công ty Vmang nội dung xác nhận cho 

DNTN VTđã thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay như đã thỏa thuận, cho thấy lời 

khai của DNTN VTlà có cơ sở. 

Qua đối chiếu với lời khai và giấy nhận nợ do DNTN VT lập cho bên 

thứ ba như ông Trần Văn Ng, ông Trần Văn Ngh đồng ý cho DNTN VT trả 

thay cho Công ty Vsố tiền 4.983.460.000đồng; ông Nguyễn Việt D, bà Lê 

Hoa P số tiền 1.150.000.000đồng; Công ty TPĐ số tiền 3.040.000.000đồng, 

tổng cộng số tiền 9.173.460.000đồng, so với số tiền ghi trong giấy nhận tiền 

thì không trùng khớp và lớn hơn. Tuy nhiên, theo biên bản hòa giải ngày 

29/3/2018 (bút lục 431), DNTN VTyêu cầu lấy số tiền 9.090.000.000đồng 

theo giấy nhận tiền để giải quyết là có lợi cho Công ty V, nên Hội đồng xét 

xử ghi nhận. Xét về bản chất của “giấy nhận tiền” như đã phân tích thì không 

cần thiết phải tuyên vô hiệu, mà xem “giấy nhận tiền” như một chứng cứ xác 

định ý chí của Công ty V trong việc chấp nhận cho DNTN VT trả nợ thay cho 

bên thứ ba và DNTN VT đã thực hiện xong như nội dung đã ký kết. Vì vậy, 

kháng cáo của DNTN VT về việc không đồng ý hủy giấy nhận tiền ngày 

06/1/2017 là có căn cứ, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Xác định số tiền DNTN VT đã thanh toán gồm: Phiếu chi ngày 

30/12/2016 số tiền 300.000.000 đồng, phiếu chi ngày 05/01/2017 số tiền 

325.075.000 đồng, số tiền 9.090.000.000đồng, tổng cộng là 9.715.075.000 

đồng. Đối với biên nhận ngày 22/12/2016 số tiền 20.000.000 đồng (bản 

phôtô), giao trực tiếp ngày 06/01/2016 số tiền 40.000.000 đồng và ngày 

15/01/2017 số tiền 10.000.000 đồng, không có biên nhận và không được 

Công ty Vthừa nhận, DNTN VT không cung cấp được chứng cứ gì thêm, nên 
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kháng cáo của nguyên đơn yêu cầu ghi nhận nguyên đơn đã trả được số tiền 

9.785.075.000 đồng không được chấp nhận. Hội đồng xét xử ghi nhận DNTN 

VT đã thực hiện được số tiền 9.715.075.000 đồng. Do hợp đồng chuyển 

nhượng dự án giữa Công ty Vvà DNTN VT được tiếp tục thực hiện nên các 

bên phải thực hiện các nghĩa vụ còn lại, giá chuyển nhượng hợp đồng hai bên 

thống nhất là 13.490.000.000đồng, trừ số tiền 9.715.075.000đồng, còn lại số 

tiền 3.774.925.000đồng. Nên Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, điều chỉnh 

lại số tiền DNTN VT còn phải thực hiện cho Công ty Vsố tiền 

3.774.925.000đồng, là phù hợp với tình tiết và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Ngược lại, Công ty Vphải tiếp tục việc chuyển giao toàn bộ dự án và các thủ 

tục khác có liên quan theo quy định. 

Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Căn cứ theo quy định tại 

các Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30.12.2016 

của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, thì trường hợp DNTN VTphải 

thực hiện nghĩa vụ giao tiền còn lại cho Công ty Vkhi tiếp tục thực hiện hợp 

đồng không thuộc trường hợp được quy định phải chịu án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc DNTN VT phải 

chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là không phù hợp, nên Hội đồng 

xét xử chấp nhận kháng cáo của DNTN VT và Kháng nghị số 02/QĐKNPT-

VKS-KDTM ngày 11/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện P, sửa bản 

án sơ thẩm về án phí. 

 [2.3] Cty TNHH Vkháng cáo về thủ tục tố tụng: Yêu cầu xác định ông 

Trần Văn Ngh, ông Trần Văn Ng, bà Lê Hoa P, ông Nguyễn Việt D, Công ty 

TPĐ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên và bỏ sót người tham gia tố tụng 

là ông Trần Thanh P. Xét thấy, trong quá trình giải quyết sơ thẩm, ông Trần 

Văn Ngh, ông Trần Văn Ng, Lê Hoa P, Nguyễn Việt D, Công ty TPĐ xác 

định không có yêu cầu gì trong vụ án này và nếu có tranh chấp sẽ khởi kiện 

thành một vụ án khác. Nên cấp sơ thẩm xác định ông Trần Văn Ngh, ông 

Trần Văn Ng, Lê Hoa P, Nguyễn Việt D, Công ty TPĐ tham gia tố tụng với 

tư cách là người làm chứng và dành quyền khởi kiện cho các đương sự thành 

vụ án khác khi có phát sinh tranh chấp là đúng theo quy định của pháp luật. 

Đối với ông Trần Thanh P, việc Công ty V chọn ông P làm bên thứ ba để 

DNTN VT chuyển tiền (BL 132) và sau đó thông báo bằng văn bản cho 

DNTN VT biết (BL 130), Tuy nhiên, đây chỉ là ý chí đơn phương của Công 

ty VT, chưa được sự thống nhất của DNTN VT. Việc không có mặt ông P 
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không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, nên cấp sơ thẩm không đưa 

ông P vào tham gia tố tụng là đúng theo quy định của pháp luật. 

[3] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ Luật tố tụng dân sự, sửa bản án sơ thẩm 

về phần án phí.  

Vì các lẽ trên 

                                          QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ Luật tố tụng dân sự; các Điều 411 Bộ 

luật dân sự năm 2005 tương ứng Điều 408 Bộ luật dân sự năm 2015. Các 

Điều 105, 106, 193, 194, 203 Luật đất đai năm 2013, khoản 6, Điều 87 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15.5.2014 của Chính Phủ. Điều 297 Luật 

thương mại. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30.12.2016 của Ủy 

Ban Thường Vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST 

ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

 Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Võ Văn M, chủ Doanh nghiệp 

tư nhân VT. 

 Không chấp nhận kháng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn V. 

 Không chấp nhận kháng cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn- Đầu tư 

xây dựng Đ. 

 Chấp nhận Kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 11/6/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

Tuyên xử:  

(1) Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

-Tuyên bố hai hợp đồng: (1). Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất; (2). Hợp đồng mua bán dự án Khu dân cư thương mại chợ Cầu M và 

chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, số 

01/HĐCNQSDĐ-2017 VT-ĐA lập cùng ngày 15 tháng 8 năm 2017 giữa 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư 

xây dựng Đ bị vô hiệu. 

-Công nhận hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án số 01/HĐKT, ngày 

30 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Doanh 

nghiệp tư nhân VT, buộc các bên phải thực hiện đúng hợp đồng: Công ty 
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Trách nhiệm hữu hạn V phải chuyển giao toàn bộ dự án, bao gồm phần đất 

của 15 (mười lăm) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp tục các thủ tục 

theo quy định để chuyển quyền sử dụng phần đất của 15 (mười lăm) Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho ông Võ Văn M chủ Doanh nghiệp tư 

nhân VT, gồm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất sau: 

1. Giấy số CT-05616, số thửa 941, tờ bản đồ số 10, diện tích 765,5m2, 

loại đất ONT; 

2. Giấy số CT-05617, số thửa 942, tờ bản đồ số 10, diện tích 459,6m2, 

loại đất ONT; 

3. Giấy số CT-05618, số thửa 943, tờ bản đồ số 10, diện tích 533,1m2, 

loại đất ONT; 

4. Giấy số CT-05619, số thửa 944, tờ bản đồ số 10, diện tích 560,6m2, 

loại đất ONT; 

5. Giấy số CT-05621, số thửa 945, tờ bản đồ số 10, diện tích 257,6m2, 

loại đất ONT; 

6. Giấy số CT-05622, số thửa 946, tờ bản đồ số 10, diện tích 257,6m2 

loại đất ONT; 

7. Giấy số CT-05623, số thửa 947, tờ bản đồ số 10, diện tích 577,6m2, 

loại đất ONT; 

8. Giấy số CT-05624, số thửa 948, tờ bản đồ số 10, diện tích 577,5m2, 

loại đất ONT; 

9. Giấy số CT-05625, số thửa 949, tờ bản đồ số 10, diện tích 577,5m2 

loại đất ONT; 

10. Giấy số CT-05626, số thửa 950, tờ bản đồ số 10, diện tích 668,4m2, 

loại đất ONT; 

11. Giấy số CT-05627, số thửa 951, tờ bản đồ số 10, diện tích 668,4m2 

loại đất ONT; 

12. Giấy số CT-05628, số thửa 952, tờ bản đồ số 10, diện tích 560,2m2, 

loại đất ONT; 

13. Giấy số CT-05629, số thửa 953, tờ bản đồ số 10, diện tích 573,0m2, 

loại đất ONT; 

14. Giấy số CT-05630, số thửa 954, tờ bản đồ số 10, diện tích 633,7m2, 

loại đất ONT; 
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15. Giấy số CT-05631, số thửa 955, tờ bản đồ số 10, diện tích 562,1m2, 

loại đất ONT; 

15 (mười lăm) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang cấp cùng ngày 23.12.2014, cấp cho Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn V.  

Doanh nghiệp tư nhân VT có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn V số tiền còn lại là 3.774.925.000đồng (ba tỷ bảy trăm bảy 

mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi lăm đồng). 

Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn V không thực hiện việc giao 

15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất và không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang thu hồi 15 (mười lăm) giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (liệt kê trên) để đính 

chính, chỉnh lý cho Võ Văn M chủ Doanh nghiệp tư nhân VT được hợp thức 

hóa, Doanh nghiệp tư nhân VT phải nộp các loại thuế theo quy định về 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có). 

(2) Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu hủy 

hợp đồng số 01/HĐKT, ngày 30 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn V với Doanh nghiệp tư nhân VT. Không chấp nhận yêu cầu 

phản tố của bị đơn về việc yêu cầu hủy giấy nhận tiền ngày 06 tháng 01 năm 

2017 giữa Doanh Nghiệp tư nhân VT và Công ty Trách nhiệm hữu hạn V. 

(3) Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư xây dựng Đ về việc yêu 

cầu công nhận 02 hợp đồng: (1) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

(2) Hợp đồng mua bán dự án Khu dân cư thương mại chợ Cầu M và chuyển 

nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, số 

01/HĐCNQSDĐ-2017 VT-ĐA lập cùng ngày 15 tháng 8 năm 2017 giữa 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư 

xây dựng Đ. Dành quyền khởi kiện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu 

tư xây dựng Đ về giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu ở một vụ kiện khác khi 

có yêu cầu. 

Dành quyền khởi kiện cho các ông Trần Văn Ng, Trần Văn Ngh, 

Nguyễn Việt D, bà Lê Hoa P, Trần Văn S và Công ty XNK – MTV TPĐ 

thành một vụ kiện khác khi có yêu cầu. 

-Án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm:  
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 +  Công ty Trách nhiệm hữu hạn V phải chịu 3.000.000đ (ba triệu 

đồng), được khấu trừ từ 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền tạm ứng án phí đã 

nộp theo biên lai thu số 0014938, ngày 22.01.2018 của Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Hậu Giang. 

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư xây dựng Đ phải chịu 

3.000.000đ (ba triệu đồng), được khấu trừ từ 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0014939, ngày 22.01.2018 của Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. 

  + Ông Võ Văn M, chủ Doanh nghiệp tư nhân VT không phải chịu án 

phí, được nhận lại số tiền 56.200.000đ (năm mươi sáu triệu hai trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0012882, ngày 

04.10.2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P, tỉnh Hậu Giang và 

3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 

0014930, ngày 12.01.2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.  

-Án phí dân sự phúc thẩm:  

+ Ông Võ Văn M, chủ Doanh nghiệp tư nhân VT không phải chịu, được 

nhận lại số tiền 2.000.000đồng theo biên lai thu số 0016580 ngày 11/6/2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P. 

+Công ty Trách nhiệm hữu hạn V phải chịu 2.000.000đồng, chuyển 

2.000.000đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0016574 ngày 

06/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P thành án phí. 

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn- Đầu tư xây dựng Đ phải chịu 

2.000.000đồng, chuyển 2.000.000đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu 

số 0016575 ngày 06/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P thành án 

phí. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

11/10/2018). 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Hậu Giang; 
- TAND h P; 
- Chi cục THADS h P; 
- Các đương sự; 
- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trương Đình Nghệ 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ Y 

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

             Bản án số: 320/2019/DS-PT 
             Ngày: 18-4-2019 
             V/v Tranh chấp hợp đồng  
             chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Y 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Sang 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Minh Quang 

  Bà Vũ Thị Thu Hương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Huyền Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Y. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Y: Ông Đỗ Đức Toàn – Kiểm 
sát viên tham gia phiên tòa.  

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Y, xét xử phúc 
thẩm công khai vụ án thụ lý số 87/2019/TLPT-DS ngày 15/01/2019 về tranh chấp hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 664/2018/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 
Tòa án nhân dân Quận M bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 978/2019/QĐPT-DS ngày 
04/3/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 1719/2019/QĐ-HPT ngày 26/03/2019 
giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Ha V, sinh năm 1971 

Địa chỉ: 231D/22 đường Dương Bá Tr, Phường M1, Quận A, Thành phố Y. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Trương Hoài V1, sinh năm 1989, cư trú tại LT, 
TL, Bình T3 (có mặt) 

(Theo Giấy ủy quyền lập ngày 20/8/2018 tại Phòng Công chứng số 2 Thành 
phố Y) 

Bị đơn: 

1. Công ty Cổ phần địa ốc KP

Địa chỉ: 246 LTK, Phường B, Quận M, Tp.Hồ Chí Minh. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P

Trụ sở: 429 đường THT, Phường B, Quận M, Tp. Y. 
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Người đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần địa ốc KP và Công ty Cổ phần 
Đầu tư Việt Hưng P: Bà Nguyễn Hồng Cẩm T, địa chỉ: 89/25 đường số 59, Phường B, 
quận Gò Vấp, Thành phố Y (có mặt) và bà Nguyễn Thị Tr2, địa chỉ liên hệ: 246 LTK, 
Phường B, Quận M, Thành phố Y (vắng mặt) 

(Theo Giấy ủy quyền lập ngày 20/4/2018 của Giám đốc hai công ty).  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Toàn Gia T1 

Địa chỉ: 32 đường BC, Phường B, quận TB, Tp. Y. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Văn E, sinh năm 1987, chức vụ: nhân 
viên hành chính (vắng mặt) 

(Theo Văn bản ủy quyền lập ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc công ty) 

Người kháng cáo: Công ty Cổ phần địa ốc KP và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt 
Hưng P. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

+ Ông Trương Hoài V1 đại diện cho nguyên đơn là Bà Ha V trình bày: 

Ngày 24/4/2016, Bà Ha V ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Cổ phần địa ốc KP 
để đảm bảo việc giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối 
với lô A, ô 33, diện tích 125 m2 thuộc dự án Spring Town KDC Đức Hòa Hạ, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với giá 550 triệu đồng. Ngay sau khi ký Hợp 
đồng, Bà Ha V đã đặt cọc cho Công ty Cổ phần địa ốc KP số tiền 20 triệu đồng. 

Ngày 25/04/2016, Bà Ha V tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất trên với Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P và thanh toán đợt 1 số tiền 145 triệu 
đồng. Mọi giao dịch mua bán, Bà Ha V chỉ liên hệ trực tiếp với nhân viên của công ty 
Kim Phát. Ngay sau đó Bà Ha V xem lại và nhận thấy cùng một đối tượng mua bán là 
lô đất nền A33, nhưng hợp đồng đặt cọc do Công ty KPký, còn hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất lại do Công ty Việt Hưng Pký kết. Sau khi tìm hiểu, thì 
được biết cả Công ty KPvà Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P đều không phải là 
chủ đầu tư dự án nêu trên, mà chủ đầu tư thực sự là Công ty Cổ phần Toàn Gia Thịnh 
(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất số BM 232006 cấp cho Công ty Toàn Gia T1). 

Như vậy, Công ty KP và Công ty Việt Hưng P đã cố tình cung cấp thông tin sai 
sự thật, khiến cho Bà Ha V nhầm lẫn về chủ đầu tư dự án. Khách hàng cũng không hề 
biết được lô đất 33 đó nằm trong thửa nào, ở vị trí nào thì không thể thực hiện việc 
mua bán. Vì giao dịch dân sự này bị vô hiệu do lừa dối, ông yêu cầu Công ty KP và 
Công ty Việt Hưng P phải trả lại cho Bà Ha V số tiền 20 triệu đồng đặt cọc và 145 
triệu đồng thu tiền đợt 1 mua đất. 

+ Bị đơn là Công ty Cổ phần địa ốc KP và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng 
P do bà Nguyễn Thị Tr2 và Bà Nguyễn Hồng Cẩm T là người đại diện theo ủy quyền 
trình bày: 

Năm 2016 Công ty Toàn Gia T1ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty Việt 
Hưng P quyền sử dụng lô đất số 33, khu A (thuộc Dự án Khu dân cư - Tái định cư Đức 
Hòa Hạ, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An). Ngày 20/3/2016 Công ty 
Việt Hưng P đã ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối sản phẩm cho Công ty KP 
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để rao bán đất và nhận cọc của Bà Ha V. 

Do Bà Ha V vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nên Công ty Việt Hưng P đã bán lô 
đất số 33, khu A cho khách hàng khác. Căn cứ Điều 3 và Điều 8 của Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất số 124/HĐCNQSDĐ - VHP/2016, Công ty Việt Hưng 
Pkhông có nghĩa vụ thông báo cho Bà Ha V về việc bán cho khách hàng khác. Nếu Bà 
Ha V vẫn còn muốn tiếp tục mua đất, Công ty Việt Hưng P sẽ tạo điều kiện cho Bà Ha 
V mua lô đất thuộc dự án khác.  

Công ty KP và Công ty Việt Hưng P có đầy đủ tư cách pháp lý để ký hợp đồng 
chuyển nhượng với khách hàng nên không đồng ý với yêu cầu trên của nguyên đơn. 

 + Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Toàn Gia T1 do 
Ông Nguyễn Văn E đại diện trình bày:  

Dự án Khu dân cư - Tái định cư Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, 
tỉnh Long An trước đây do Công ty Toàn Gia T1làm chủ đầu tư. Tháng 3/2016, Công 
ty Toàn Gia T1đã chuyển nhượng lô đất số 33, khu A của dự án trên cho Công Ty Việt 
Hưng P, nên trong vụ án này Công ty Toàn Gia T1không có liên quan gì, cũng không 
có yêu cầu, ý kiến gì trong vụ án này.  

Bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận M đã xử: 

- Tuyên bố giao dịch đặt cọc ký ngày 24/4/2016, và hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất ngày 25/4/2016 giữa Công ty KP và Công ty Việt Hưng P với Bà 
Ha V là vô hiệu.  

- Buộc Công ty KP và Công ty Việt Hưng P có nghĩa vụ trả lại cho Bà Ha V số 
tiền 165 triệu đồng. 

 Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ do chậm thanh toán, án phí dân sự 
sơ thẩm, quyền yêu cầu thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự.  

Ngày 07/12/2018  bị đơn là Công ty Cổ phần địa ốc KP và Công ty Cổ phần 
Đầu tư Việt Hưng P có đơn kháng cáo, yêu cầu sửa án sơ thẩm, không chấp nhận yêu 
cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, 
đại diện bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Y tham gia phiên tòa phát biểu: 
Tòa án cấp phúc thẩm và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định 
pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm, về việc giải 
quyết vụ án, đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án dân sự 
sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 
và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, xét kháng cáo của Công ty Cổ phần địa 
ốc KP và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Năm 2016 Công ty Toàn Gia T1 ký hợp đồng (không số, không ghi ngày 
tháng) chuyển nhượng cho Công ty Việt Hưng P quyền sử dụng lô đất số 33, khu A 
(thuộc Dự án Khu dân cư - Tái định cư Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, 
tỉnh Long An). Ngày 20/3/2016 Công ty Việt Hưng P ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và 
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phân phối sản phẩm cho Công ty KP để rao bán đất và nhận cọc của khách hàng. 

[2] Ngày 24/4/2016, Bà Ha V ký Hợp đồng đặt cọc và giao cho Công ty KP20 
triệu đồng tiền đặt cọc để bảo đảm việc ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng lô đất nền ký hiệu lô A, ô số 33; diện tích 125 m2 thuộc dự án trên. Ngày 
25/4/2018 Công ty KP cũng đã nhận thanh toán đợt 1 số tiền 145 triệu đồng của Bà Ha 
V theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 124/HĐCNQSDĐ-VHP/2016 
ngày 25/4/2016 được ký kết giữa Bà Ha V và Công Ty Việt Hưng P. Như vậy, tổng số 
tiền Công ty KP đã nhận của Bà Ha V để đặt cọc và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
ở đợt 1 là 165 triệu đồng. Toàn bộ số tiền 165 triệu đồng này Công ty KPđã giao lại 
cho Công Ty Việt Hưng P. 

 [3] Tuy nhiên, theo công văn số 28/VPĐKDĐ–HC ngày 05/7/2017 của Văn 
phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Long An thì lô đất 33 
khu A có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Toàn Gia T1làm chủ 
đầu tư, Công ty Toàn Gia T1chưa thực hiện việc tách thửa và chưa chuyển nhượng lô 
đất này cho nhà đầu tư khác. 

[4] Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thời điểm được thực hiện các 
quyền của người sử dụng đất như sau: 

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho 
thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.  

2. Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án 
đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có Giấy chứng nhận và có đủ 
điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này. 

[5] Như vậy, mặc dù năm 2016 Công ty Việt Hưng P có ký hợp đồng nhận 
chuyển nhượng lô đất thuộc dự án trên của Công ty Toàn Gia T1, nhưng lại là hợp 
đồng không ghi số, không ghi ngày tháng, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đồng ý, nhưng Công ty KP và Công ty Việt Hưng P lại ký hợp đồng nhận đặt cọc và 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Bà Ha V, là giao dịch trái pháp luật. Do đó Tòa 
án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà Ha V buộc bị đơn phải hoàn trả sô 
tiền đã nhận là có căn cứ. 

[6] Tại phiên tòa, Bà Nguyễn Hồng Cẩm T xác nhận Công ty Việt Hưng Pđã 
nhận toàn bộ tiền đặt cọc và tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bà Ha V do 
Công ty KP chuyển sang cho Công Ty Việt Hưng P. Tuy nhiên, cả hai công ty này đã 
hỗ trợ cho nhau, cùng có lỗi làm cho giao dịch đặt cọc và chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất vô hiệu, nên cấp sơ thẩm đã tuyên buộc cả hai công ty cùng có trách nhiệm 
liên đới thanh toán số tiền 165 triệu đồng cho Bà Ha V là có căn cứ. 

[7] Ngoài ra, quá trình giải quyết, các đương sự không yêu cầu xem xét bồi 
thường thiệt hại, nên không cần phải xét.  

[8] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Y về việc không 
chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn cứ.  

[9] Do giữ nguyên bản án sơ thẩm nên mỗi bị đơn kháng cáo phải chịu án phí 
dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng.       
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điều 117, Điều 123, Điều 131, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 
2015; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

- Không chấp nhận kháng cáo của Công ty Cổ phần địa ốc KP và Công ty Cổ 
phần Đầu tư Việt Hưng P.  

- Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 

1/ Tuyên bố Hợp đồng đặt cọc ngày 24/4/2016 giữa Công ty Cổ phần địa ốc KP 
và Bà Ha V, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 124/HĐCNQSDĐ-
VHP/2016 ngày 25/4/2016 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P với Bà Ha V là 
giao dịch dân sự vô hiệu.  

2/  Buộc Công ty Cổ phần địa ốc KP và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P 
liên đới trả lại cho Bà Ha V số tiền 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu 
đồng). 

 Kể từ ngày Bà Ha V có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty Cổ phần địa ốc 
KP và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P chưa trả số tiền nêu trên thì hàng tháng 
Công ty Cổ phần địa ốc KP và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P còn phải trả cho 
Bà Ha V tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

3/ Về án phí dân sự:  

- Công ty Cổ phần địa ốc KP và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P liên đới 
nộp 8.250.000 (Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

- Hoàn trả cho Bà Ha V số tiền tạm ứng án phí 4.125.000 (Bốn triệu một trăm 
hai mươi lăm ngàn đồng) đã nộp theo biên lai thu số 0040084 ngày 22/11/2017 của 
Chi cục Thi hành án dân sự Quận MThành phố Y . 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P phải nộp án phí dân sự phúc thẩm là 
300.000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền 300.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí theo 
biên lai thu số 016754 ngày 14/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận M. 
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng P đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

 - Công ty Cổ phần địa ốc KP phải nộp án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 
đồng, nhưng được trừ vào số tiền 300.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai 
thu số 016867 ngày 08/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận M. Công ty Cổ 
phần địa ốc KP đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự năm 2008, đã được sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân 
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sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 
hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 
Điều 6, 7, và 9 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND Tối cao; 

- TAND Cấp cao tại TP.Y; 

- VKSD Cấp cao tại TP.Y; 

- VKSND TP.Y; 

- TAND Quận M; 

- Chi cục THADS Quận M; 

- Các đương sự; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Chí Sang 

192



TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH HẬU GIANG 

Bản án số: 06/2018/KDTM-PT 
Ngày: 11 – 10 - 2018 

V/v “Tranh chấp hợp đồng chuyển 
nhượng dự án và hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ” 

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

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Đình Nghệ 

Các Thẩm phán: Ông Dương Quốc Tuấn 

 Bà Trịnh Thị Bích Hạnh 

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Phương – Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân 

tỉnh Hậu Giang.  

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Cao Thị Lan, kiểm sát viên trung cấp. 

Trong ngày 10 và ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân 
dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
09/2018/TLPT-KDTM, ngày 04 tháng 7 năm 2018 về việc tranh chấp “Hợp 
đồng chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” 
do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST, ngày 30 
tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân  huyện P, tỉnh Hậu Giang bị kháng 
cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 10/2018/QĐ-PT, 
ngày 31 tháng 8 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa kinh doanh thương 
mại phúc thẩm số 15/2018/QĐPT-KDTM ngày 19/9/2018, giữa các đương 
sự: 

1.Nguyên đơn: Ông Võ Văn M – Chủ Doanh nghiệp tư nhân VT

(gọi tắt DNTN VT) 

Địa chỉ: Số 02/163, khu vực 5, phường H, thị xã N, tỉnh Hậu Giang. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Đình K ( theo văn 

bản ủy quyền ngày 22 tháng 9 năm 2017). 

Địa chỉ:  Số 38/2A1, đường M, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. 

2. Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn V (gọi tắt Công ty V)
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Việt T. 

Địa chỉ: Số 242, ấp Hai Tỷ, xã N, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Thế Th  (theo văn 

bản ủy quyền ngày 16 tháng 10 năm 2017). 

Địa chỉ: Số 258, Cây Trâm, Phường 9, quận G, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Trần Minh 

Tr. Công ty Luật Miền Tây, thuộc Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ. 

Đại chỉ: Số 42, đường V, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư xây dựng Đ (gọi tắt Công ty 
Đ). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức T. 

Địa chỉ: F10, khu Dân Cư Vượt Lũ, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hậu Giang. 

Địa chỉ mới: Số 28, ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Hậu Giang.  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị 
Nguyễn Thị Diễm Tr (theo văn bản ủy quyền ngày 18 tháng 12 năm 2017). 

Địa chỉ: Số 42, đường V, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. 

3.2 Văn phòng công chứng N, tỉnh Hậu Giang. 

Địa chỉ: Số 02, đường C, khu vực III, phường N, thị xã N, tỉnh Hậu 
Giang. 

Tên mới: Văn phòng công chứng Phạm Hữu T. 

Địa chỉ: Số 816, đường H, khu vực III, phường N, thị xã N, tỉnh Hậu 
Giang. 

3.3 Văn phòng công chứng Bùi Thanh N. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Lê Văn Ch. 

Địa chỉ: Số 27A, ấp T, thị trấn R, huyện C, tỉnh Hậu Giang. 

4. Người làm chứng:

4.1 Trần Văn Ng. 

Địa chỉ: Ấp H, thị trấn K, huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

4.2 Trần Văn Ngh. 

Địa chỉ: Ấp HĐ, xã H, huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

4.3 Lê Hoa Ph và Nguyễn Việt D. 

Địa chỉ: Số 161, Quốc lộ 61A, ấp H, xã H, huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

4.4 Công ty XNK – MTV TPĐ (gọi tắt Công ty TPĐ). 

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Văn Ph,  
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Địa chỉ: Số 146, đường P, Phường 2, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hồng Nh (theo văn bản ủy 

quyền ngày 17/9/2018) 

Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh C, phường B, thị xã L, tỉnh Hậu Giang. 

4.5 Trần Văn S. 

Địa chỉ: Số 1052, đường N, phường A, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

5. Người kháng cáo: Ông Võ Văn M, chủ DNTN VT; Công ty TNHH V, 

Công ty TNHH- Đầu tư xây dựng Đ. 

6. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện P số 

02/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 11/6/2018. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án 

người đại diện của nguyên đơn trình bày:  

Nhà nước có chủ trương thành lập Khu Dân cư – Thương mại chợ Cầu 

M, xã H, huyện P, tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 

03.8.2011 của Ủy ban nhân dân (gọi tắt UBND) tỉnh Hậu Giang về việc quy 

hoạch và thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình. Theo đó 

UBND huyện P ban hành Quyết định 9318/QĐ-UBND ngày 02.12.2011 về 

việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công 

trình.  

Bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn V (gọi tắt Công ty V) được 

UBND tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư số 64121000435 ngày 

09.4.2013, giao cho bị đơn nhận đầu tư xây dựng công trình nêu trên, có quy 

mô khoảng 34.829m2, tổng vốn đầu tư 54.151.893.009 đồng. Do bị đơn chậm 

thực hiện nên ngày 22.9.2016 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Văn bản số 

1553/UBND-KT, nội dung là thu hồi dự án và đề nghị Công ty V tự thanh lý 

tài sản gắn liền với đất dự án theo các văn bản đề nghị của UBND huyện P và 

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hậu Giang. 

Được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hậu Giang chấp thuận nên nguyên đơn 

ký hợp đồng nhận chuyển nhượng lại toàn bộ dự án từ bị đơn theo Hợp đồng 

chuyển nhượng số 01/HĐKT ngày 30.11.2016, với giá 13.422.960.000 đồng 

(trong đó giá hợp đồng chuyển nhượng là 9.122.960.000đồng và hỗ trợ số tiền 

4.300.000.000đồng) được thanh toán thành hai phương thức: 

-Thứ nhất: Giữa nguyên đơn, bị đơn và bên thứ ba gồm Trần Văn Ng, 

Trần Văn Ngh, Lê Hoa P, Nguyễn Việt D và Công ty TPĐ thống nhất thỏa 
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thuận là phía nguyên đơn có nghĩa vụ trả nợ thay cho bên thứ ba theo số tiền 

mà bên thứ ba thỏa thuận với bị đơn.  

-Thứ hai: Trả 4.300.000.000 đồng là để bị đơn thu hồi 15 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt GCNQSDĐ) đã cầm cố trước đó về cho 

nguyên đơn và giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng có liên quan đến dự án. 

Sau khi hợp đồng được giao kết, nguyên đơn đã thanh toán cho bị đơn 

được 9.785.075.000 đồng, thể hiện các chứng từ sau: phiếu chi ngày 

30.12.2016 là 300.000.000 đồng; phiếu chi ngày 05.01.2017 là 325.075.000 

đồng; biên nhận ngày 22.12.2016 là 20.000.000 đồng; giấy nhận tiền ngày 

06.01.2017 là 9.090.000.000 đồng; giao trực tiếp ngày 06.01.2017 là 

40.000.000 đồng và ngày 15.01.2017 là 10.000.000 đồng không làm biên 

nhận (bao gồm số tiền chi trả cho các ông Ng và ông Ngh 4.983.460.000 

đồng; trả cho bà P và ông D 1.150.000.000 đồng; trả Công ty TPĐ 

3.040.000.000 đồng).  

Đến ngày 30.12.2016 UBND tỉnh Hậu Giang có ban hành Văn bản số 

2287 thống nhất cho nguyên đơn đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư – 

Thương mại – Cầu M thay cho bị đơn. Đến ngày 17.01.2017 bị đơn tiến hành 

bàn giao đất của dự án khoảng 35.000m2 cho nguyên đơn, nguyên đơn tiếp 

tục thuê đơn vị có chức năng rà phá bơm mìn và tiến hành thi công dự án 

nhưng bị đơn không giao 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 

8232,4m2 trong tổng diện tích dự án và không làm thủ tục sang tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho nguyên đơn. 

Ngày 15.8.2017, bị đơn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 8232,4m2 

(đã chuyển nhượng cho nguyên đơn) cho Công ty Đ với giá 3.700.000.000 

đồng. Đồng thời, còn lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty 

Đ với giá 15.000.000.000 đồng. 

Do quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn có nghĩa vụ như sau: 

-Tiếp tục thực hiện hợp đồng số 01/HĐKT, ngày 30.11.2016 về việc 

chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư thương mại Cầu M và chuyển giao 

15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 8232,4m2 và phải hoàn 

thành các thủ tục cho đến khi nguyên đơn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

đối với toàn bộ dự án thì phía nguyên đơn sẽ có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ 

số tiền còn lại cho bị đơn. Nếu bị đơn không giao các giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất để làm thủ tục chuyển quyền thì đề nghị Cơ quan cấp giấy thu hồi 
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các giấy đó và làm các thủ tục cần thiết để nguyên đơn được hợp thức hóa và 

nguyên đơn được tiếp tục thi công dự án. 

-Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 

15.8.2017 (đối với 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 

8232,4m2) và hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án lập ngày 15.8.2017 gữa 

bị đơn với Công ty Đ vô hiệu. 

Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn là yêu cầu hủy hợp đồng giữa 

nguyên đơn với bị đơn thì nguyên đơn không yêu cầu giải quyết hậu quả của 

hợp đồng vô hiệu, nếu có thì nguyên đơn sẽ khởi kiện thành một vụ án khác. 

Đối với yêu cầu thực hiện hợp đồng của Công ty Đ với bị đơn thì nguyên đơn 

không đồng ý. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty trách nhiệm hữu 

hạn V (gọi tắt là Công ty V) trình bày: Thừa nhận có giao kết hợp đồng số 

01/HĐ-KT, được công chứng ngày 30.11.2016, nội dung chuyển nhượng toàn 

bộ dự án Khu dân cư – Thương mại – Cầu M với giá trị như nguyên đơn trình 

bày là hoàn toàn đúng. Nhưng đối với số tiền đã nhận, bị đơn chỉ nhận 

625.000.000 đồng là tiền bơm cát. Ngoài ra, bị đơn không còn nhận thêm bất 

kỳ khoản tiền nào khác của nguyên đơn. Bị đơn thừa nhận trong hợp đồng 

chuyển nhượng có thỏa thuận nguyên đơn sẽ trả nợ thay cho bị đơn. Bị đơn 

thừa nhận có ký và viết vào giấy nhận tiền ngày 06.01.2017 nhưng không có 

nhận tiền vì nội dung không phù hợp. Đối với biên bản thỏa thuận giữa 

nguyên đơn và bị đơn thỏa thuận số tiền 4.400.000.000 đồng thì phía bị đơn 

cũng không có nhận tiền. 

Do hợp đồng số 01/HĐ-KT ký ngày 30.11.2016 nhưng đến ngày 

14.8.2017 UBND tỉnh Hậu Giang mới cho phép theo Văn bản 1447 nên hình 

thức và nội dung hợp đồng chưa phù hợp, nội dung hợp đồng các bên chưa 

thực hiện, khi công chứng hợp đồng không có các giấy chứng nhận quyền sủ 

dụng đất bản chính. Đối với hợp đồng góp vốn không có chứng từ rõ ràng mà 

tự ông Trần Văn S là Phó giám đốc Công ty chi là không đúng. Đồng thời 

theo Luật kinh doanh bất động sản thì nguyên đơn không được phép trả nợ 

thay cho người thứ ba. Với những lý do trên, bị đơn có yêu cầu phản tố như 

sau:   

- Yêu cầu Hủy hợp đồng số 01/HĐ-KT ký ngày 30.11.2016; 

- Yêu cầu Hủy giấy nhận tiền ngày 06.01.2017 vì thực chất biên nhận 

không có số tiền và nội dụng không đúng với nội dung các bên thỏa thuận. Bị 
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đơn đồng ý trả lại nguyên đơn 625.000.000 đồng, không yêu cầu giải quyết 

hậu quả của hợp đồng vô hiệu. 

Đối với hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa bị đơn với Công ty Đ có 

tổng giá trị 15.000.000.000 đồng (bao gồm giá trị hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất của diện tích 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), bị 

đơn thừa nhận có nhận của Công ty Đ là 3.700.000.000 đồng, bị đơn yêu cầu 

được tiếp tục thực hiện hợp đồng này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn- Đầu tư xây dựng Đ (gọi tắt Công ty Đ) có yêu cầu độc lập trình bày: 

Khi được bị đơn thông báo đã chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng dự án với 

nguyên đơn; đồng thời, theo nội dung Văn bản số 1447, ngày 14.8.2017 của 

UBND tỉnh Hậu Giang nên ngày 15.8.2017 Công ty Đ có ký kết hai hợp đồng 

chuyển nhượng với bị đơn: Hợp đồng chuyển nhượng phần đất diện tích 

8232,4m2 theo 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá trị hợp đồng là 

3.700.000.000 đồng và hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án là 

15.000.000.000 đồng (bao gồm cả giá trị của phần đất của 15 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất). Sau khi giao kết hợp đồng, Công ty Đ chưa đầu tư 

xây dựng dự án nhưng đã trả cho bị đơn 3.700.000.000 đồng, đang làm thủ 

tục chuyển quyền. Công ty Đ yêu cầu tiếp tục thực hiện hai hợp đồng này. 

Trường hợp Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Đ với bị 

đơn vô hiệu thì Công ty Đ không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô 

hiệu trong vụ án mà đồng ý khởi kiện thành một vụ kiện khác.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng công chứng Bùi 

Thanh N trình bày: Văn phòng công chứng đã làm đầy đủ thủ tục theo quy 

định của công chứng, Văn phòng công chứng không nhận bất cứ thông tin 

ngăn cản nào của Cơ quan Nhà nước. Sau khi đối chiếu 15 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là bản chính và công chứng giữa các bên là tự nguyện, nên 

đề nghị giữ nguyên hai hợp đồng chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty V với Công ty Đ. 

Quá trình tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng 

công chứng N (tên mới: Văn phòng công chứng P) có Công văn số 01, ngày 

08.01.2018 thể hiện: Văn phòng đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự 

án giữa Công ty V với Doanh nghiệp VT là hoàn toàn đúng theo quy định 

pháp luật, vì đây là giai đoạn đầu hai bên tự cam kết thực hiện, sau khi ký hợp 

đồng nhưng Công ty V không giao các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
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cho DNTN VT mà lại tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty Đ là 

hoàn toàn vi phạm pháp luật. 

Các người làm chứng gồm: 

1. Ông Trần Văn Ng trình bày: Ông có góp vốn vào Công ty V số tiền

4.633.460.000đồng và thỏa thuận trả nợ thay cho Công ty V số tiền 

360.000.000đồng, tổng cộng 4.993.460.000đồng. Giữa ông và DNTN VT 

thỏa thuận sẽ để cho DNTN VT trả thay cho Công ty V 6.000.000.000 đồng 

(trong đó trả bằng nền nhà 4.500.000.000 đồng và trả tiền  mặt 1.500.000.000 

đồng nhưng thực tế ông chỉ nhận được 1.150.000.000 đồng nhưng làm biên 

nhận 4.993.460.000 đồng (nhận đủ) sau đó DNTN VT có làm giấy nợ lại ông. 

Ông không có yêu cầu gì trong vụ án này, ông đồng ý khởi kiện thành một vụ 

kiện khác nếu có tranh chấp và đồng ý cho DNTN VT tiếp tục thực hiện dự 

án. 

2. Ông Trần Văn Ngh trình bày: Ông thống nhất lời trình bày của ông Ng

và ông không có yêu cầu gì trong vụ án này và đồng ý khởi kiện thành một vụ 

kiện khác nếu có tranh chấp. 

3. Ông Nguyễn Việt D trình bày: Vợ chồng ông có góp vốn vào Công ty

V 1.150.000.000 đồng. Sau đó giữa ông, Công ty V và DNTN VT cùng thống 

nhất thỏa thuận: DNTN VT trả nợ thay cho Công ty V, ông D đã nhận đủ 

1.150.000.000 đồng từ DNTN VT. Ông không có yêu cầu gì trong vụ án này, 

ông đồng ý khởi kiện thành một vụ kiện khác nếu có tranh chấp và đồng ý 

cho DNTN VT tiếp tục thực hiện dự án. 

4. Ông Trần Văn S trình bày: Ông là Phó giám đốc Công ty V theo các

giấy ủy quyền của Giám đốc gồm: Giấy ngày 04.02.2012; ngày 21.5.2014; 

ngày 23.6.2015 và giấy ngày 01.5.2016. Trong quá trình thực hiện dự án ông 

có huy động vốn của ông Ngh, ông Ng, ông D, bà P và liên doanh với Công 

ty TPĐ. Việc Công ty V chuyển nhượng dự án cho DNTN VT và DNTN VT 

trả nợ thay cho Công ty V thì ông không biết, vì trong thời gian này ông đang 

điều trị bệnh. Ông không có yêu cầu gì trong vụ án này và đồng ý khởi kiện 

thành một vụ kiện khác nếu có tranh chấp. 

5. Người đại diện của Công ty XNK – MTV TPĐ (gọi tắt là Công ty

TPĐ) là Trần Văn P trình bày: Giữa Công ty V và  Công ty TPĐ chỉ là Liên 

doanh chứ không có nợ nhau. Ngày 23.01.2017 ông Nguyễn Thế Lê C là 

nhân viên của Công ty TPĐ có liên hệ làm các hợp đồng chuyển nhượng liên 

doanh số tiền 3.039.500.000 đồng với Công ty V và hợp đồng vay tiền. Việc 

thỏa thuận chuyển nhượng giữa DNTN VT với Công ty V thì Công ty TPĐ 
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không biết chỉ do ông Nguyễn Thế Lê C thực hiện. Hiện tại DNTN VT chỉ trả 

500.000.000 đồng (trong đó ông Cường nhận 100.000.000 đồng), ông P chỉ 

nhận 400.000.000 đồng. Theo thỏa thuận thì đến ngày 10.3.2017 DNTN VT 

phải trả đủ nhưng không trả đủ nên đã vi phạm hợp đồng. Theo thỏa thuận 

nhà đầu tư phải trả cho Công ty TPĐ phần vốn nhưng thực tế chỉ trả được 

400.000.000 đồng. Ông P yêu cầu đơn vị nào tiếp nhận dự án thì trả đúng số 

tiền 3.039.500.000 đồng và 03 nền tại dự án, ông đồng ý nếu có tranh chấp thì 

khởi kiện thành một vụ kiện khác. 

Tại bản án sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST ngày 30/5/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện P, tỉnh Hậu Giang tuyên xử như sau:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

-Tuyên bố hai hợp đồng: (1). Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất; (2). Hợp đồng mua bán dự án Khu dân cư thương mại chợ Cầu M và 

chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, số 

01/HĐCNQSDĐ-2017 VT-ĐA lập cùng ngày 15 tháng 8 năm 2017 giữa 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư 

xây dựng Đ bị vô hiệu. 

-Công nhận hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án số 01/HĐKT, ngày 

30 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Doanh 

nghiệp tư nhân VT, buộc các bên phải thực hiện đúng hợp đồng: Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn V phải chuyển giao toàn bộ dự án, bao gồm phần đất 

của 15 (mười lăm) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp tục các thủ tục 

theo quy định để chuyển quyền sử dụng phần đất của 15 (mười lăm) Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho ông Võ Văn M -chủ Doanh nghiệp tư 

nhân VT do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cấp cùng ngày 23.12.2014, cấp 

cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn V.  

Doanh nghiệp tư nhân VT có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn V số tiền còn lại là 3.674.925.000đ (ba tỷ sáu trăm bảy mươi 

bốn triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 

Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn V không thực hiện việc giao 

15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất và không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang thu hồi 15 (mười lăm) giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để đính chính, chỉnh 

lý cho Võ Văn M chủ Doanh nghiệp tư nhân VT được hợp thức hóa, Doanh 
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nghiệp tư nhân VT phải nộp các loại thuế theo quy định về chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất (nếu có). 

(2) Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu hủy 

hợp đồng số 01/HĐKT, ngày 30 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn V với Doanh nghiệp tư nhân VT. Chấp nhận yêu cầu phản tố 

của bị đơn về việc yêu cầu hủy giấy nhận tiền ngày 06 tháng 01 năm 2017: 

Giấy nhận tiền được giao kết giữa Võ Văn M và Trần Việt T, được công 

chứng ngày 06 tháng 01 năm 2017, tại văn phòng công chứng N vô hiệu. 

(3) Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư xây dựng Đ về việc yêu 

cầu công nhận 02 hợp đồng: (1) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

(2) Hợp đồng mua bán dự án Khu dân cư thương mại chợ Cầu M và chuyển 

nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, số 

01/HĐCNQSDĐ-2017 VT-ĐA lập cùng ngày 15 tháng 8 năm 2017 giữa 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư 

xây dựng Đ. Dành quyền khởi kiện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu 

tư xây dựng Đ về giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu ở một vụ kiện khác khi 

có yêu cầu. 

Dành quyền khởi kiện cho các ông Trần Văn Ng, Trần Văn Ngh, 

Nguyễn Việt D, bà Lê Hoa P, Trần Văn S và Công ty XNK – MTV TPĐ 

thành một vụ kiện khác khi có yêu cầu. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên phần án phí, quyền thi hành án và quyền 

kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

-Ngày 11/6/2018, ông Võ Văn M, chủ DNTN VT có đơn kháng cáo một 

phần bản án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty 

TNHH V, không đồng ý vô hiệu giấy nhận tiền 6/1/2017; buộc bị đơn phải 

chịu án phí sơ thẩm; ghi nhận nguyên đơn đã thanh toán cho bị đơn số 

9.785.075.000đồng. 

-Ngày 6/6/2018 Công ty TNHH V có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm: Về tố tụng: yêu cầu xác định Công ty TPĐ là người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên; bỏ sót người tham gia tố tụng là ông Trần Thanh Ph. Về nội 

dung: Yêu cầu không công nhận hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐ-KT 

ngày 30/11/2016 giữa DNTN VT và Công ty TNHH V, vì nội dung và hình 

thức của hợp đồng không đúng quy đinh pháp luật 
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- Ngày 6/6/2018 Công ty TNHH- Đầu tư xây dựng Đ kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp 

nhận yêu cầu độc lập của Công ty Đ. 

- Ngày 11/6/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện P có Quyết định kháng 

nghị số 02/QĐKNPT-VKS-KDTM theo hướng sửa bản án sơ thẩm về án phí. 

Việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn chịu án phí trên số tiền còn phải 

thực hiện cho bị đơn 3.674.925.000đồng là không đúng quy định. 

Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự trình bày:  

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Trần Đình K vẫn 

giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Ông cho rằng, Hợp đồng 

số 01/ HĐKT ngày 30/11/2016 giữa Công ty Vvà DNTN VT được ký kết 

hoàn toàn tự nguyện và đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với chủ 

trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất cho Công ty V 

chuyển nhượng dự án cho DNTN VT. Giấy nhận tiền ngày 6/1/2017 thể hiện 

việc DNTN VT đã trả nợ thay cho Công ty V đối với bên thứ ba, Công ty V 

không có nhận tiền trực tiếp theo biên nhận  mà Công ty V ký xác nhận. 

DNTN VT đã thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Công ty V và bên thứ ba được 

số tiền 9.785.075.000đồng thể hiện các lần: phiếu chi ngày 30/12/2016 là 

300.000.000đồng; phiếu chi ngày 05/1/2017 là 325.075.000đồng; biên nhận 

ngày 22/12/2016 là 20.000.000đồng; giấy nhận tiền ngày 06/01/2017 là 

9.090.000.000đồng (bao gồm số tiền của ông Ng, ông Ngh 

4.983.460.000đồng, bà P và ông D 1.150.000.000đồng, Công ty TPĐ 

3.040.000.000đồng); giao trực tiếp ngày 06/01/2017 là 40.000.000đồng và 

ngày 15/01/2017 là 10.000.000đồng không làm biên nhận; và tại phiên tòa 

Công ty V cũng đã thừa nhận có ký vào biên nhận ngày 06/1/2017; do đó, yêu 

cầu Tòa án không tuyên bố vô hiệu giấy nhận tiền ngày 06/1/2017. Sau khi 

nhận dự án DNTN VT đã tiến hành đầu tư vào công trình như bơm cát, tiến 

hành rà phá bơm mìn. Công ty V cho rằng đã có văn bản chấm dứt hợp đồng 

với DNTN VT là không đúng, vì DNTN VT chưa nhận được Quyết định hay 

Thông báo nào về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của Công ty V, do đó, 

việc Công ty V tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Công ty Đ 

khi hợp đồng chuyển nhượng giữa DNTN VT và Công ty V còn hiệu lực là vi 

phạm pháp luật; cấp sơ thẩm xác định tư cách ông Trần Văn Ng, ông Trần 

Văn Ngh, bà Lê Hoa P, ông Nguyễn Việt D, Công ty TPĐ với tư cách là 

người làm chứng là đúng theo quy định, vì các đương sự không có yêu cầu gì 

trong vụ án này, cấp sơ thẩm đã dành quyền khởi kiện cho các đương sự khi 

có phát sinh tranh chấp, nên quyền lợi của các bên không bị ảnh hưởng. 
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Ngoài ra, cấp sơ thẩm tính án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá 

ngạch đối với nghĩa vụ còn lại nguyên đơn phải thực hiện là không phù hợp 

theo quy định của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí của Tòa án. Do đó, 

đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm về việc không chấp nhận yêu cầu 

hủy giấy nhận tiền ngày 06/1/2017, và nguyên đơn không phải chịu án phí 

kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với nghĩa vụ còn lại phải thực hiện, ghi 

nhận nguyên đơn đã trả được số tiền 9.785.075.000đồng, các phần còn lại yêu 

cầu giữa nguyên bản án sơ thẩm. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: Hợp đồng số 

01/HĐKT ngày 30/11/2016 giữa DNTN VT và Công ty V được ký kết là 

không đúng theo quy định của pháp luật, vi phạm cả về nội dung và hình thức 

của hợp đồng. Hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án khi chưa được 

sự cho phép bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang, sau khi hai bên ký kết hợp đồng mới có văn bản cho phép 

thống nhất chuyển nhượng dự án là không đúng quy định. Về hình thức: 

không đúng theo Luật kinh doanh bất động sản và Luật công chứng chứng 

thực, vì khi hợp đồng được chứng thực không có bản chính của 15 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng ký kết có nội dung thỏa thuận trả nợ thay 

cho bên thứ ba là không đúng quy định vì chưa có sự đồng ý của bên thứ ba, 

thực tế bên thứ ba chưa nhận được đầy đủ tiền. Công ty V chỉ mới nhận của 

DNTN VT số tiền 625.000.000đồng; đối với giấy nhận tiền ngày 06/1/2017 

Công ty V có ký tên nhưng nội dung không đúng và Công ty V cũng không 

có nhận số tiền theo giấy nhận tiền, do đó, yêu cầu hủy giấy nhận tiền ngày 

06/1/2017. Về hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty V và Công ty Đ là 

hoàn toàn đúng quy định, vì DNTN VT đã vi phạm nghĩa vụ chuyển tiền cho 

Công ty V nên hợp đồng được chấm dứt và đã có văn bản Ủy ban nhân dân 

tỉnh cho phép chuyển nhượng dự án, nên Công ty V ký hợp đồng chuyển 

nhượng với Công ty Đ là đúng, cấp sơ thẩm tuyên bố 02 hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán dự án giữa Công ty V và 

Công ty Đ vô hiệu, nhưng lại không giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu 

là chưa giải quyết triệt để vụ án; Về tư cách tham gia tố tụng, cấp sơ thẩm xác 

định ông Trần Văn Ng, ông Trần Văn Ngh, bà Lê Hoa P, ông Nguyễn Việt D, 

Công ty TPĐ người làm chứng là không đúng vì các đương sự có góp vốn 

đầu tư vào dự án nên quyền lợi các đương sự bị ảnh hưởng nên xác định họ là 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; ngoài ra, cấp sơ thẩm đã bỏ sót 

người tham gia tố tụng là ông Trần Thanh P, vì Công ty V đã lựa chọn ông 
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Trần Thanh P làm trung gian để cho DNTN VT thực hiện nghĩa vụ chuyển 

tiền. Tại phiên tòa, người đại diện của bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử hủy cả 

hai hợp đồng chuyển nhượng dự án, một là hợp đồng chuyển nhượng dự án 

giữa DNTN VT và Công ty V, hai là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và hợp đồng mua bán dự án giữa Công ty V và Công ty Đ, giao dự án về 

cho Ủy ban thực hiện theo quy định mới đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của các bên. Do đó, đề nghị cấp phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm. 

- Người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH- đầu tư xây dựng Đ 

trình bày: Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty V và Công ty Đ là hoàn 

toàn đúng quy định, hợp đồng được ký kết khi có chủ trương của Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho phép chuyển nhượng dự án. Khi ký kết hợp đồng, Công ty Đ 

được Công ty V thông báo đã chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng với DNTN 

VT, nhưng chỉ được thông báo bằng miệng không có văn bản gì. Tại phiên 

tòa người đại diện của Công ty Đ yêu cầu hủy cả hai hợp đồng chuyển 

nhượng dự án, một là hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa DNTN VT và 

Công ty V, hai là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng 

mua bán dự án giữa Công ty V và Công ty Đ. 

- Người đại diện theo ủy quyền của Công ty XNK- MTV TPĐ trình bày: 

Giữa Công ty TPĐ và Công ty V liên doanh góp vốn với nhau để thực hiện dự 

án, khi Công ty V chuyển nhượng dự án cho DNTN VT không cần hỏi ý kiến 

của Công ty TPĐ; việc thỏa thuận đồng ý cho DNTN VT trả nợ thay Công ty 

V do nhân viên của công ty là ông Nguyễn Thế Lê C thực hiện. Ông P chỉ 

nhận được 400.000.000đồng từ DNTN VT còn 100.000.000đồng do ông C 

nhận. Giữa Công ty TPĐ và DNTN VT có làm Giấy nhận tiền ngày 

23/01/2017 số tiền 3.040.000.000đồng đồng ý cho DNTN VT nhận chuyển 

nhượng liên doanh của Công ty TPĐ sau đó để đảm bảo cho việc trả tiền giữa 

Công ty TPĐ và DNTN VT có làm thêm Hợp đồng vay tiền 

2.000.000.000đồng, thực chất số tiền vay này là tiền nhận chuyển nhượng liên 

doanh, tại Điều 5 các bên có thỏa thuận đến thời hạn ngày 10/3/2017 nếu 

DNTN VT không trả tiền đúng thời hạn thì hợp đồng liên doanh các bên 

không có giá trị pháp lý. Nay yêu cầu xác định tư cách tham gia tố tụng của 

Công ty TPĐ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, yêu cầu bác yêu 

cầu khởi kiện của DNTN VT, trả dự án lại cho Công ty V. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu ý kiến: Về 

tố tụng, từ khi thụ lý đến khi đưa vụ án ra xét xử Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký, đương sự đã tiến hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng 

dân sự; Về nội dung: Xét Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
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dân huyện P: Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn DNTN VT về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng số 01/HĐKT và yêu cầu 

tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng dự 

án giữa Công ty V và Công ty Đ vô hiệu, do đó, yêu cầu của nguyên đơn 

được chấp nhận, nhưng cấp sơ thẩm lại tính án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm có giá ngạch đối với nghĩa vụ nguyên đơn còn phải thực hiện là không 

phù hợp quy định tại Điều 26, khoản 3 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về án phí và 

lệ phí Tòa án. Vì vậy, kháng nghị số 02 ngày 11/6/2018 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân huyện P là có căn cứ, nên kháng cáo của DNTN VT về 

phần án phí là có cơ sở đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. Riêng đối với 

kháng cáo của DNTN VT về việc không đồng ý hủy giấy nhận tiền ngày 

06/01/2017; Xét thấy, Về hợp đồng chuyển nhượng dự án các bên có thỏa 

thuận trả nợ thay cho bên thứ ba tại Điều 4, trên thực tế DNTN VT đã trả cho 

bên thứ ba, Công ty V không có nhận tiền trực tiếp, nên cấp sơ thẩm tuyên vô 

hiệu giấy nhận tiền là có căn cứ. 

- Đối với kháng cáo bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

yêu cầu hủy hợp đồng số 01/HĐ-KT ngày 30/11/2016 giữa DNTN VT và 

Công ty V là không có cơ sở, vì hợp đồng chuyển nhượng được hai bên ký 

kết hoàn toàn tự nguyện, mặt dù việc chuyển nhượng dự án được thực hiện 

trước khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, nhưng xét việc chuyển 

nhượng là phù hợp với quan điểm, chủ trương của các cơ quan chức năng trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang. Việc Công ty V tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển 

nhượng dự án cho Công ty Đ khi chưa kết thúc hợp chuyển nhượng với 

DNTN VT là vi phạm. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên vô hiệu hai hợp đồng 

chuyển nhượng giữa Công ty V và Công ty Đ là đúng quy định; Về tư cách 

tham gia tố tụng của ông Ng, ông Ngh, bà P, ông Dvà Công ty TPĐ, cấp sơ 

thẩm xác định tư cách tham gia tố tụng người làm chứng là có căn cứ. Bởi lẽ, 

các đương sự thừa nhận cho DNTN VT trả nợ thay cho Công ty V và không 

có yêu cầu gì trong vụ án này, nếu phát sinh tranh chấp sẽ khởi kiện thành vụ 

án khác; đối với ông Trần Thanh P, cấp sơ thẩm không đưa ông P vào tham 

gia tố tụng là có căn cứ, vì việc không có mặt ông P không ảnh hưởng đến 

việc giải quyết vụ án. Tại phiên tòa, bị đơn và người đại diện hợp pháp của 

Công ty Đ yêu cầu hủy hai hợp đồng chuyển nhượng, một là Hợp đồng 

chuyển nhượng dự án giữa Công ty Vvà DNTN VT, hai là hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán dự án giữa Công ty Vvà 
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Công ty Đ, Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận và không chấp nhận 

kháng cáo của các đương sự. 

Từ những căn cứ trên, Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện P; chấp nhận một phần kháng cáo của Võ 

Văn M, chủ DNTN VT; bác kháng cáo của Công ty V; bác kháng cáo của 

Công ty Đ, áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, sửa bản án sơ 

thẩm về phần án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với DNTN VT, phần 

còn lại giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[ 1]  Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, các đương sự có đơn kháng 

cáo đúng quy định tại các Điều 271, 272, 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015 nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[2] Xét kháng cáo của các đương sự, Hội đồng xét xử nhận định:  

[2.1] Về tiến trình của dự án: Năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang có chủ trương xây dựng Khu dân cư thương mại chợ Cầu Móng thuộc 

xã Hòa An, huyện P, tỉnh Hậu Giang.  Ngày 09 tháng 4 năm 2013, Công ty 

Vđược Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Theo 

quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang về việc giao đất cho Công ty Vđể đầu tư xây dựng. Trong quá trình thực 

hiện dự án Công ty Vdo chậm tiến độ đã có các văn bản báo cáo đến các cơ 

quan ban ngành, ngày 06/9/2016 Công ty Vcó đơn yêu cầu đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang có chủ trương DNTN VTlàm chủ đầu tư; ngày 

22/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn 1553 về việc chủ 

trương thu hồi dự án Khu dân cư Thương Mại Cầu Móng đối với Công ty V, 

tại khoản 4 đề nghị Công ty Vtự thanh lý tài sản trên đất dự án; ngày 

17/10/2016 (BL 335) Biên bản thỏa thuận bàn giao công nợ dự án, theo đó 

Công ty V có yêu cầu đến UBND huyện P chỉ định DNTN VT làm chủ đầu tư 

dự án, đồng thời DNTN VT phải nộp 9.090.000.000đồng vào Ngân sách để 

Công ty Vhoàn trả cho cá cá nhân như Công ty TPĐ, ông Trần Văn Ng, ông 

Trần Văn Ngh, ông Nguyễn Việt D; cùng ngày 17/10/2016 (BL 136) giữa 

DNTN VT và Công ty V có biên bản thỏa thuận: DNTN VT đồng ý hỗ trợ cho 

Công ty Vsố tiền 4.400.000.000đồng để giải quyết nợ phát sinh; đến ngày 

30/11/2016 Công ty V ký hợp đồng số 01/HĐKT chuyển nhượng toàn bộ dự án 
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cho DNTN VT(BL 105); ngày 30/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có 

Công văn số 2287/UBND-KT tại Điều 1 “ Thống nhất về nguyên tắc cho 

Doanh nghiệp tư nhân VTđầu tư thực hiện dự án Khu dân cư- thương mại chợ 

Cầu Móng, xã Hòa An, huyện P”; sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng dự án 

ngày 17/01/2017 Công ty Vtiến hành bàn giao mốc giới thực địa cho DNTN 

VT(BL 19), DNTN VT tiến hành tiến hành đầu tư bom cát san lấp mặt bằng 

(Bl 112-113, BL 100) và khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn- vật nổ (BL 69-94); 

nhưng đến ngày 15/7/2017 Công ty Vlại ký hợp đồng chuyển nhượng cho 

Công ty Đ toàn bộ dự án và 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ngày 

14/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 1447/UBND-KT 

về chủ trương cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn 

liền với đất dự án “Khu dân cư- thương mại Chợ Cầu Móng, xã Hòa An, huyện 

P” tại Điều 1 “ ….xem xét ưu tiên lựa chọn đối với doanh nghiệp đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh chấp thuận về nguyên tắc cho đầu tư dự án nêu trên tại 

Công văn 2287/UBND-KT ngày 30/12/2015” (BL 174).  

[2.1] Xét hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa Công ty Vvà DNTN VT, 

Hội đồng xét xử xét thấy, Công ty Vcho rằng, do DNTN VTkhông thực hiện 

đúng nghĩa vụ thanh toán tiền cho Công ty V, nên Công ty Vtiếp tục ký kết hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán toàn bộ dự án 

cho Công ty Đ, do Công ty Vđã gửi nhiều thông báo cho DNTN VTnhưng 

DNTN VTkhông trả lời. Tuy nhiên, Công ty Vkhông đưa ra được Văn bản hay 

Quyết định thông báo nào đã gửi cho DNTN VTthể hiện nếu không thanh toán 

tiền đúng thời hạn thì Công ty Vđược quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Mặt khác, căn cứ vào cả quá trình thực hiện, do Công ty Vchậm thực hiện dự 

án đầu tư Khu dân cư thương mại Cầu Móng, Công ty Vđã nhiều lần có công 

văn gửi đến các cơ quan ban ngành về tình hình thực hiện dự án và có đề nghị 

UBND tỉnh Hậu Giang chỉ định nhà đầu tư mới là DNTN VT, sau các cuộc 

họp ban ngành trên tinh thần về nguyên tắc thống nhất với yêu cầu của Công ty 

V; việc Công ty Vký hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01/HĐKT cho DNTN 

VT(hợp đồng được chứng thực theo quy định                                 

ngày 30/11/2016) trước ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn 

thống nhất về chủ trương cho chuyển nhượng dự án và ưu tiên lựa chọn DNTN 

VTlàm chủ đầu tư mới (theo Công văn số 1447/UBND-KT và Công văn 

2287/UBND-KT) là không phù hợp theo quy định tại Điều 51 Luật kinh doanh 

bất động sản; tuy nhiên, xét về cả quá trình thực hiện thì vẫn đảm bảo đúng 

nguyên tắc theo Điều 48 Luật kinh doanh bất động sản “được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản”. Mặt khác, 
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việc chuyển nhượng dự án và chỉ định chủ đầu tư mới phù hợp với ý chí của 

Công ty Vvà sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng hai bên đã đi đến thực hiện 

hợp đồng như Công ty Vđã tiến hành bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho 

DNTN VT; đồng thời, DNTN VTđã đầu tư xây dựng vào công trình như bơm 

cát san lấp mặt bằng; khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn; chi tiền bồi thường cho 

các hộ dân bị ảnh hưởng thông qua Trung tâm phát quỹ đất tỉnh Hậu Giang. 

Như vậy, Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án giữa Công ty Vvà DNTN 

VTđảm bảo đủ điều kiện chuyển nhượng của dự án bất động sản (Điều 49 Luật 

kinh doanh bất động sản); điều kiện đối với chủ thể chuyển nhượng và chủ thể 

nhận chuyển nhượng (Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản), được Cơ quan 

có thẩm phép chuyển nhượng dự án (Điều 50 Luật kinh doanh bất động sản), 

nội dung hợp đồng chuyển nhượng dự án phù hợp theo quy định (Điều 53 Luật 

kinh doanh bất động sản), hợp đồng được công chứng và có hiệu lực kể từ 

ngày công chứng, các bên phải có trách nhiệm thực hiện. Cấp sơ thẩm công 

nhận hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa Công ty Vvà DNTN VTlà có căn 

cứ. Do đó, Công ty Vkháng cáo yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng dự án 

số 01/HĐKT đối với DNTN VT là không được chấp nhận.  

[2.2] Xét hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án, hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Vvà Công ty Đ.  

Các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển 

nhượng dự án đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Bùi Thanh Nhã. 

Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được đăng ký 

theo quy định của pháp luật, căn cứ vào khoản 3 Điều 188 Luật đất đai năm 

2013 thì: “Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải 

đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào 

Sổ địa chính”. Đồng thời, như đã phân tích trên, thì hợp đồng chuyển nhượng 

dự án giữa Công ty Vvà DNTN VTđang có hiệu lực, cũng như tại phiên tòa 

phúc thẩm người đại diện của Công ty Đ thừa nhận khi ký kết hợp đồng 

chuyển nhượng với Công ty V, Công ty Đ biết việc Công ty Vđã ký kết hợp 

đồng chuyển nhượng với DNTN VT và chỉ được Công ty Vthông báo bằng 

miệng là đã chấm dứt hợp đồng với DNTN VT, không nhận được văn bản 

hay quyết định nào thể hiện giữa DNTN VTvà Công ty Vđã chấm dứt hợp 

đồng, yêu cầu cấp phúc thẩm hủy cả hai hợp đồng chuyển nhượng giữa công 

ty Đ và Công ty V, giữa Công ty Vvà DNTN VT. Hội đồng xét xử nhận thấy, 

xét về ý chí Công ty Đ khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng với Công ty V, thì 

Công ty Đ đã biết giữa Công ty Vvà DNTN VTchưa chấm dứt hợp đồng mà 
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lại tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng là đã vi phạm quy định của pháp 

luật. Nên cấp sơ thẩm tuyên vô hiệu hai hợp đồng chuyển nhượng chuyển dự 

án và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Vvà Công ty Đ là có căn 

cứ. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của Công ty Đ đồng ý yêu cầu hủy 

hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa Công ty Đ và Công ty V, do đó, kháng 

cáo của Công ty Đ không được chấp nhận. 

Do Công ty Đ không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu 

trong cùng vụ án, nên cấp sơ thẩm không xem xét, giải quyết. Dành quyền khởi 

kiện thành một vụ án khác nếu có phát sinh tranh chấp. 

 [2.3] Về quá trình thực hiện hợp đồng:  

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01/HĐKT ngày 30/11/2016 

thể hiện giá chuyển nhượng 9.122.960.000đồng và DNTN VT sẽ hỗ trợ Công 

ty Vsố tiền 4.300.000.000đồng để thu hồi 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và thanh toán các khoản nợ phát sinh. Tổng cộng số tiền là 

13.422.960.000đồng. Về phương thức và thời hạn thanh toán: DNTN VT sẽ 

thay Công ty Vtrả cho bên thứ ba gồm: Ông Trần Văn Phúc đại diện Công ty 

TPĐ số tiền 3.039.500.000đồng; ông Nguyễn Việt Dsố tiền 

1.150.000.000đồng, ông Trần Văn Ngh và ông Trần Văn Ng số tiền 

4.933.460.000đồng. Sau đó, hai bên thống nhất thỏa thuận lại giá hợp đồng 

chuyển nhượng là 9.090.000.000đồng và hỗ trợ số tiền 4.400.000.000đồng, 

tổng cộng 13.490.000.000đồng thể hiện tại Biên bản hòa giải ngày 29/3/2018 

(bút lục 472- 471) 

Người đại diện của nguyên đơn ông Trần Đình Khả cho rằng, đã thanh 

toán cho Công ty Vlà số tiền 9.785.075 đồng (bao gồm: phiếu chi ngày 

30/12/2016: 300.000.000 đồng; phiếu chi ngày 05/01/2017: 325.075.000 

đồng; Giấy nhận tiền ngày 06/01/2017: 9.090.000.000 đồng; biên nhận ngày 

22/12/2016 20.000.000 đồng; Giao trực tiếp ngày 06/01/2016: 40.000.000 

đồng và ngày 15/01/2017: 10.000.000 đồng (không biên nhận), số tiền còn lại 

chưa thanh toán vì chờ Công ty Vlàm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho 

DNTN VT xong sẽ tiếp tục thanh toán số tiền còn lại. Ngược lại, Công ty V 

chỉ thừa nhận DNTN VTtrả 625.075.000 đồng theo 02 phiếu chi ngày 

30/12/2016: 300.000.000 đồng; phiếu chi ngày 05/01/2017: 325.075.000 

đồng, ngoài ra không còn nhận các lần tiền nào.  

Hội đồng xét xử xét thấy, giữa Công ty Vvà DNTN VT có thỏa thuận 

DNTN VTsẽ trả nợ thay cho bên thứ ba như nội dung hợp đồng đã ký kết và 

trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa phúc thẩm được bên 
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thứ ba thừa nhận. Tuy nhiên, về số tiền đã thực hiện các bên không thống 

nhất, cụ thể: Đối với “giấy nhận tiền ngày 06/01/2017”, Công ty V thừa nhận 

có ký, nhưng không có nhận tiền, nội dung không phù hợp nên đề nghị hủy 

giấy nhận tiền trên. DNTN VTcho rằng, giấy nhận tiền được Công ty V và 

DNTN VTlập ra để xác nhận cho DNTN VTđã thực hiện nghĩa vụ đối với bên 

thứ ba. Xét thấy, mặt dù đối với văn bản hai bên ký kết mang tựa đề “giấy 

nhận tiền”, nhưng xét về nội dung bản chất của “giấy nhận tiền” thể hiện: 

“việc Công ty TNHH Vbàn giao công nợ của các cá nhân huy động vốn cho 

DNTN VTtrả nợ thay và DNTN VTđã thanh toán xong số tiền công nợ 

9.090.000.000đồng cho các cá nhân huy động vốn”, cho thấy nội dung “giấy 

nhận tiền” đã nêu rõ có việc Công ty Vđã bàn giao công nợ cho DNTN VTvà 

DNTN VTđã trả nợ thay cho bên thứ ba số tiền 9.090.000.000 đồng cho các 

cá nhân huy động vốn; và lời khai của Công ty Vthừa nhận có ký biên nhận, 

nên việc ký “giấy nhận tiền” của Công ty Vmang nội dung xác nhận cho 

DNTN VTđã thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay như đã thỏa thuận, cho thấy lời 

khai của DNTN VTlà có cơ sở. 

Qua đối chiếu với lời khai và giấy nhận nợ do DNTN VT lập cho bên 

thứ ba như ông Trần Văn Ng, ông Trần Văn Ngh đồng ý cho DNTN VT trả 

thay cho Công ty Vsố tiền 4.983.460.000đồng; ông Nguyễn Việt D, bà Lê 

Hoa P số tiền 1.150.000.000đồng; Công ty TPĐ số tiền 3.040.000.000đồng, 

tổng cộng số tiền 9.173.460.000đồng, so với số tiền ghi trong giấy nhận tiền 

thì không trùng khớp và lớn hơn. Tuy nhiên, theo biên bản hòa giải ngày 

29/3/2018 (bút lục 431), DNTN VTyêu cầu lấy số tiền 9.090.000.000đồng 

theo giấy nhận tiền để giải quyết là có lợi cho Công ty V, nên Hội đồng xét 

xử ghi nhận. Xét về bản chất của “giấy nhận tiền” như đã phân tích thì không 

cần thiết phải tuyên vô hiệu, mà xem “giấy nhận tiền” như một chứng cứ xác 

định ý chí của Công ty V trong việc chấp nhận cho DNTN VT trả nợ thay cho 

bên thứ ba và DNTN VT đã thực hiện xong như nội dung đã ký kết. Vì vậy, 

kháng cáo của DNTN VT về việc không đồng ý hủy giấy nhận tiền ngày 

06/1/2017 là có căn cứ, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Xác định số tiền DNTN VT đã thanh toán gồm: Phiếu chi ngày 

30/12/2016 số tiền 300.000.000 đồng, phiếu chi ngày 05/01/2017 số tiền 

325.075.000 đồng, số tiền 9.090.000.000đồng, tổng cộng là 9.715.075.000 

đồng. Đối với biên nhận ngày 22/12/2016 số tiền 20.000.000 đồng (bản 

phôtô), giao trực tiếp ngày 06/01/2016 số tiền 40.000.000 đồng và ngày 

15/01/2017 số tiền 10.000.000 đồng, không có biên nhận và không được 

Công ty Vthừa nhận, DNTN VT không cung cấp được chứng cứ gì thêm, nên 
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kháng cáo của nguyên đơn yêu cầu ghi nhận nguyên đơn đã trả được số tiền 

9.785.075.000 đồng không được chấp nhận. Hội đồng xét xử ghi nhận DNTN 

VT đã thực hiện được số tiền 9.715.075.000 đồng. Do hợp đồng chuyển 

nhượng dự án giữa Công ty Vvà DNTN VT được tiếp tục thực hiện nên các 

bên phải thực hiện các nghĩa vụ còn lại, giá chuyển nhượng hợp đồng hai bên 

thống nhất là 13.490.000.000đồng, trừ số tiền 9.715.075.000đồng, còn lại số 

tiền 3.774.925.000đồng. Nên Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, điều chỉnh 

lại số tiền DNTN VT còn phải thực hiện cho Công ty Vsố tiền 

3.774.925.000đồng, là phù hợp với tình tiết và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Ngược lại, Công ty Vphải tiếp tục việc chuyển giao toàn bộ dự án và các thủ 

tục khác có liên quan theo quy định. 

Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Căn cứ theo quy định tại 

các Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30.12.2016 

của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, thì trường hợp DNTN VTphải 

thực hiện nghĩa vụ giao tiền còn lại cho Công ty Vkhi tiếp tục thực hiện hợp 

đồng không thuộc trường hợp được quy định phải chịu án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc DNTN VT phải 

chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là không phù hợp, nên Hội đồng 

xét xử chấp nhận kháng cáo của DNTN VT và Kháng nghị số 02/QĐKNPT-

VKS-KDTM ngày 11/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện P, sửa bản 

án sơ thẩm về án phí. 

 [2.3] Cty TNHH Vkháng cáo về thủ tục tố tụng: Yêu cầu xác định ông 

Trần Văn Ngh, ông Trần Văn Ng, bà Lê Hoa P, ông Nguyễn Việt D, Công ty 

TPĐ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên và bỏ sót người tham gia tố tụng 

là ông Trần Thanh P. Xét thấy, trong quá trình giải quyết sơ thẩm, ông Trần 

Văn Ngh, ông Trần Văn Ng, Lê Hoa P, Nguyễn Việt D, Công ty TPĐ xác 

định không có yêu cầu gì trong vụ án này và nếu có tranh chấp sẽ khởi kiện 

thành một vụ án khác. Nên cấp sơ thẩm xác định ông Trần Văn Ngh, ông 

Trần Văn Ng, Lê Hoa P, Nguyễn Việt D, Công ty TPĐ tham gia tố tụng với 

tư cách là người làm chứng và dành quyền khởi kiện cho các đương sự thành 

vụ án khác khi có phát sinh tranh chấp là đúng theo quy định của pháp luật. 

Đối với ông Trần Thanh P, việc Công ty V chọn ông P làm bên thứ ba để 

DNTN VT chuyển tiền (BL 132) và sau đó thông báo bằng văn bản cho 

DNTN VT biết (BL 130), Tuy nhiên, đây chỉ là ý chí đơn phương của Công 

ty VT, chưa được sự thống nhất của DNTN VT. Việc không có mặt ông P 
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không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, nên cấp sơ thẩm không đưa 

ông P vào tham gia tố tụng là đúng theo quy định của pháp luật. 

[3] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ Luật tố tụng dân sự, sửa bản án sơ thẩm 

về phần án phí.  

Vì các lẽ trên 

                                          QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ Luật tố tụng dân sự; các Điều 411 Bộ 

luật dân sự năm 2005 tương ứng Điều 408 Bộ luật dân sự năm 2015. Các 

Điều 105, 106, 193, 194, 203 Luật đất đai năm 2013, khoản 6, Điều 87 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15.5.2014 của Chính Phủ. Điều 297 Luật 

thương mại. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30.12.2016 của Ủy 

Ban Thường Vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST 

ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

 Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Võ Văn M, chủ Doanh nghiệp 

tư nhân VT. 

 Không chấp nhận kháng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn V. 

 Không chấp nhận kháng cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn- Đầu tư 

xây dựng Đ. 

 Chấp nhận Kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 11/6/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Hậu Giang. 

Tuyên xử:  

(1) Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

-Tuyên bố hai hợp đồng: (1). Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất; (2). Hợp đồng mua bán dự án Khu dân cư thương mại chợ Cầu M và 

chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, số 

01/HĐCNQSDĐ-2017 VT-ĐA lập cùng ngày 15 tháng 8 năm 2017 giữa 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư 

xây dựng Đ bị vô hiệu. 

-Công nhận hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án số 01/HĐKT, ngày 

30 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Doanh 

nghiệp tư nhân VT, buộc các bên phải thực hiện đúng hợp đồng: Công ty 
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Trách nhiệm hữu hạn V phải chuyển giao toàn bộ dự án, bao gồm phần đất 

của 15 (mười lăm) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp tục các thủ tục 

theo quy định để chuyển quyền sử dụng phần đất của 15 (mười lăm) Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho ông Võ Văn M chủ Doanh nghiệp tư 

nhân VT, gồm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất sau: 

1. Giấy số CT-05616, số thửa 941, tờ bản đồ số 10, diện tích 765,5m2, 

loại đất ONT; 

2. Giấy số CT-05617, số thửa 942, tờ bản đồ số 10, diện tích 459,6m2, 

loại đất ONT; 

3. Giấy số CT-05618, số thửa 943, tờ bản đồ số 10, diện tích 533,1m2, 

loại đất ONT; 

4. Giấy số CT-05619, số thửa 944, tờ bản đồ số 10, diện tích 560,6m2, 

loại đất ONT; 

5. Giấy số CT-05621, số thửa 945, tờ bản đồ số 10, diện tích 257,6m2, 

loại đất ONT; 

6. Giấy số CT-05622, số thửa 946, tờ bản đồ số 10, diện tích 257,6m2 

loại đất ONT; 

7. Giấy số CT-05623, số thửa 947, tờ bản đồ số 10, diện tích 577,6m2, 

loại đất ONT; 

8. Giấy số CT-05624, số thửa 948, tờ bản đồ số 10, diện tích 577,5m2, 

loại đất ONT; 

9. Giấy số CT-05625, số thửa 949, tờ bản đồ số 10, diện tích 577,5m2 

loại đất ONT; 

10. Giấy số CT-05626, số thửa 950, tờ bản đồ số 10, diện tích 668,4m2, 

loại đất ONT; 

11. Giấy số CT-05627, số thửa 951, tờ bản đồ số 10, diện tích 668,4m2 

loại đất ONT; 

12. Giấy số CT-05628, số thửa 952, tờ bản đồ số 10, diện tích 560,2m2, 

loại đất ONT; 

13. Giấy số CT-05629, số thửa 953, tờ bản đồ số 10, diện tích 573,0m2, 

loại đất ONT; 

14. Giấy số CT-05630, số thửa 954, tờ bản đồ số 10, diện tích 633,7m2, 

loại đất ONT; 
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15. Giấy số CT-05631, số thửa 955, tờ bản đồ số 10, diện tích 562,1m2, 

loại đất ONT; 

15 (mười lăm) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang cấp cùng ngày 23.12.2014, cấp cho Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn V.  

Doanh nghiệp tư nhân VT có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn V số tiền còn lại là 3.774.925.000đồng (ba tỷ bảy trăm bảy 

mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi lăm đồng). 

Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn V không thực hiện việc giao 

15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất và không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang thu hồi 15 (mười lăm) giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (liệt kê trên) để đính 

chính, chỉnh lý cho Võ Văn M chủ Doanh nghiệp tư nhân VT được hợp thức 

hóa, Doanh nghiệp tư nhân VT phải nộp các loại thuế theo quy định về 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có). 

(2) Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu hủy 

hợp đồng số 01/HĐKT, ngày 30 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn V với Doanh nghiệp tư nhân VT. Không chấp nhận yêu cầu 

phản tố của bị đơn về việc yêu cầu hủy giấy nhận tiền ngày 06 tháng 01 năm 

2017 giữa Doanh Nghiệp tư nhân VT và Công ty Trách nhiệm hữu hạn V. 

(3) Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư xây dựng Đ về việc yêu 

cầu công nhận 02 hợp đồng: (1) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

(2) Hợp đồng mua bán dự án Khu dân cư thương mại chợ Cầu M và chuyển 

nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, số 

01/HĐCNQSDĐ-2017 VT-ĐA lập cùng ngày 15 tháng 8 năm 2017 giữa 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn V với Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư 

xây dựng Đ. Dành quyền khởi kiện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu 

tư xây dựng Đ về giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu ở một vụ kiện khác khi 

có yêu cầu. 

Dành quyền khởi kiện cho các ông Trần Văn Ng, Trần Văn Ngh, 

Nguyễn Việt D, bà Lê Hoa P, Trần Văn S và Công ty XNK – MTV TPĐ 

thành một vụ kiện khác khi có yêu cầu. 

-Án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm:  
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 +  Công ty Trách nhiệm hữu hạn V phải chịu 3.000.000đ (ba triệu 

đồng), được khấu trừ từ 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền tạm ứng án phí đã 

nộp theo biên lai thu số 0014938, ngày 22.01.2018 của Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Hậu Giang. 

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đầu tư xây dựng Đ phải chịu 

3.000.000đ (ba triệu đồng), được khấu trừ từ 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0014939, ngày 22.01.2018 của Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. 

  + Ông Võ Văn M, chủ Doanh nghiệp tư nhân VT không phải chịu án 

phí, được nhận lại số tiền 56.200.000đ (năm mươi sáu triệu hai trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0012882, ngày 

04.10.2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P, tỉnh Hậu Giang và 

3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 

0014930, ngày 12.01.2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.  

-Án phí dân sự phúc thẩm:  

+ Ông Võ Văn M, chủ Doanh nghiệp tư nhân VT không phải chịu, được 

nhận lại số tiền 2.000.000đồng theo biên lai thu số 0016580 ngày 11/6/2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P. 

+Công ty Trách nhiệm hữu hạn V phải chịu 2.000.000đồng, chuyển 

2.000.000đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0016574 ngày 

06/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P thành án phí. 

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn- Đầu tư xây dựng Đ phải chịu 

2.000.000đồng, chuyển 2.000.000đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu 

số 0016575 ngày 06/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P thành án 

phí. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

11/10/2018). 

 

    
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Hậu Giang; 
- TAND h P;  
- Chi cục THADS h P; 
- Các đương sự; 
- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

 
Trương Đình Nghệ  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 19 /2018/KDTM-PT 

Ngày: 23/10/2018 

V/v: Tranh chấp hợp đồng đầu tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẲNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà:  Ông Mai Xuân Thành 

   Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Tiến 

Ông Nguyễn Cường 

- Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thanh Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông Lê Phước 

Thạnh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 20/2018/TLPT-KDTM ngày 16 

tháng 7 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng đầu tư”. Do có kháng cáo của 

nguyên đơn đối với bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 10/2018/KDTM- ST 

ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 20A/2018/QĐXXPT-DS ngày 01/10/2018, giữa: 

- Nguyên đơn: ông Nguyễn Bá Q, sinh năm: 1961. Địa chỉ: 09 N, thành phố 

Đà Nẵng (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 02/10/2018): Bà Nguyễn 

Thị  Phương L.  Địa chỉ: LQuảng Nam (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn:  Luật sư Mai 

Ngọc B - Văn phòng Luật sư N-Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng (vắng mặt). 

- Bị đơn: Công ty cổ phần D. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện theo ủy quyền cho bị đơn (Giấy ủy quyền số: 43/UQ-

CT.2013 ngày 18/12/2013): Bà Lê Thị Mỹ H - Phó Giám đốc (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty: Luật sư Nguyễn 

Hoàng A - Văn phòng Luật sư Đ - Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng . (có mặt). 

-Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Nguyễn Trung D, sinh năm 1951. Trú tại: thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 27/02/2014): Ông Phan 

Đức T, sinh năm: 1976. ( có mặt). 

Địa chỉ: tỉnh Nghệ An  

2/ Ông Phan Văn D1, sinh năm: 1957. Địa chỉ: Úc (có đơn xin xét xử vắng 

mặt). 

3/ Bà Phan Thị L, sinh năm 1959. Địa chỉ: thành phố Hồ Chí Minh (có đơn 

xin xét xử vắng mặt). 

4/ Ồng Nguyễn Trung V và bà Nguyễn Cửu Thị K. (có đơn xin xét xử vắng 
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mặt). Cùng địa chỉ: thành phố Đà Nẵng 

5/ Công ty Cổ phần Bất động sản S. Địa chỉ: thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang H - Tổng Giám đốc 

(vắng mặt). 

6/ Công ty Phát triển và Đầu tư Địa ốc Truyền thông A. Địa chỉ: Hoa Kỳ. 

Người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 27/02/2014): 

Ông Võ Xuân N - Luật sư Công ty Luật V - Đoàn Luật sư thành phố Đà 

Nẵng. (vắng mặt). 

7/ Chi nhánh Công ty cổ phần D tại Nghệ An. Địa chỉ: tỉnh Nghệ An. 

Người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 22/7/2014): Bà  Nguyễn 

Thị Quỳnh T. Địa chỉ: tỉnh Nghệ An (có mặt). 

Người kháng cáo: Nguyên đơn - ông Nguyễn Bá Q. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   Theo các tài liệu có trong hồ, sơ nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

- Nguyên đơn, ông Nguyễn Bá Q trình bày: 

Vào ngày 12/12/2009 sau khi đã trao đổi thỏa thuận, giữa ông Nguyễn 

Trung D - Giám đốc Công ty cổ phần D gọi tắt là bên A và tôi tức Nguyễn Bá Q 

gọi tắt là bên B đã thống nhất ký kết Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư số: 

03/HĐGVHTĐT để bên B góp vốn đầu tư vào Dự án khu Đô thị mới C tại phường 

V, thành phố V, tỉnh Nghệ An do Công ty cổ phần D làm chủ đầu tư. Quá trình 

thực hiện hợp đồng như sau: 

Từ ngày 06/1/2009 đến ngày 01/11/2010 bên B đã chuyển tiền đầy đủ số 

tiền 

2.050.000.000đ cho bên A theo đúng quy định của hợp đồng. 

Do số liệu đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng có sai lệch so với số liệu bên B 

thực chuyển cho bên A đến ngày 10/12/2009, cho nên vào ngày 11/01/2010 hai 

bên đã cùng thống nhất lập phụ lục hợp đồng để điều chỉnh. 

Như vậy bên B đã nghiêm chỉnh thực hiện và đã hoàn thành nghĩa vụ của 

mình theo đúng nội dung của Họp đồng góp vốn hợp tác đầu tư số: 

03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 nói trên. 

Sau khi hợp đồng có hiệu lực, bên A đã có những thủ đoạn tráo trở, cụ thể: 

Ông Nguyễn Trung D đã làm Văn bản số: 69/BCCN ngày 29/3/2011 gửi đến cơ 

quan Công an thành phố V cho rằng tôi làm giả hợp đồng. 

Sau khi kiểm tra xem xét và ngày 13/6/2011 cơ quan Công an thành phố V 

đã có văn bản trả lời. 

Đồng thời tôi cũng đã làm đơn tố cáo các hành vi thủ đoạn gian xảo khác 

của ông Nguyễn Trung D đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An và 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đến nay ông Nguyễn Trung D - Giám đốc bên A vẫn cố tình gian xảo 

không thực hiện nghiêm túc các điều khoản hợp đồng nói trên cụ thể: Từ sau khi 

Họp đồng góp vốn họp tác đầu tư số: 03/HĐGVHTĐT có hiệu lực từ ngày 

01/11/2010 đến nay bên A không hề thông báo bằng văn bản cho bên B biết tình 

hình các mặt hoạt động của dự án. Bên A tự ý chuyển tiền cho những người hoàn 

toàn không có liên quan đến ban dự án. Không cho bên B tham gia vào ban quản 
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lý, điều hành dự án ...Bên A đã thực sự xâm phạm nghiêm trọng đến các quyền lợi 

ích hợp pháp khác của bên B mà bên A đã cam kết rõ trong hợp đồng. 

Tôi làm đơn khởi kiện, đề nghị Tòa án buộc Công ty cổ phần D thực hiện 

nghiêm túc Họp đồng góp vốn hợp tác đầu tư số: 03/HĐGVHTĐT ngày 

12/12/2009. 

- Đại diện Công ty cổ phần D trình bày: 

Ông Nguyễn Bá Q được tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ phó Giám đốc 

Chi nhánh Công ty cổ phần D tại Nghệ An theo Quyết định bổ nhiệm số: 

52/QĐGĐ ngày 31/8/2007. Đến ngày 24/02/2011 ông Q thôi giữ chức vụ Phó 

Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần cổ phần D tại Nghệ An và nghỉ việc. 

Công ty Cổ phần D và ông Q hoàn toàn không ký hợp đồng góp vốn đầu tư. 

Đối với Hợp đồng góp vốn đầu tư số: 03/HĐGVIĨTĐT ngày 12/12/2009 thì công 

ty có ý kiến như sau:  

Dấu của công ty và chữ ký của ông Nguyễn Trung D trong hợp đồng số 

03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 là có thật nhưng trong quá trình làm việc ông D 

đã cấp cho ông Q 05 tờ giấy đã ký và đóng dấu khống chỉ. Việc ký khống này diễn 

ra tại nhà ông Q có sự chứng kiến của ông D2, bà O là nhân viên Ngân hàng S - 

Chi nhánh Nghệ An. 

Việc ký 05 tờ giấy khống chỉ theo vị trí có lúc ở dưới trang có lúc ở giữa 

trang thì điều này cần phải hỏi ông D. Sau đó ông Q sử dụng 05 tờ ký khống này 

để soạn thảo nên Hợp đồng số: 03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009. 

Vào thời điểm tháng 5/2008 khi Công ty Bất động sản S góp vốn thì giá trị 

dự án được xác định là 30.000.000.000đ. Nếu có Hợp đồng số: 03/HĐGVHTĐT 

ngày 12/12/2009 với ông Q thì sau một năm đương nhiên giá trị dự án sẽ tăng lên 

trên 30.000.000.000đ nhưng tại Hợp đồng .số: 03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 

xác định giá trị góp vốn của ông Q 2.050.000.000đ bằng 10% giá trị dự án, nghĩa 

là vào thời điểm có Hợp đồng số: 03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 thì giá trị dự 

án chỉ là 20.500.000.000đ là phi thực tế. 

Về nguyên tắc các hợp đồng giữa Công ty cổ phần D với các cổ đông khác 

góp vốn dự án thì đều có chữ ký giáp lai từng trang của ông D, còn Hợp đồng số: 

03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 không có chữ ký giáp lai. Mặt khác Hợp đồng 

03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 có hình thức không đúng với hợp đồng góp vốn 

mà Công ty cổ phần D ban hành. 

Toàn bộ số tiền ông Q chuyển cho cá nhân ông D nếu có, là tiền giữa quan 

hệ cá nhân giữa Quang và ông D, không chuyển khoản vào Công ty D nên Công ty 

hoàn toàn không nhận được khoản tiền này. 

Tại cuộc họp cổ đông ngày 28/5/2010 thì xác định cổ đông là Công ty E và 

Công ty A. Ông Q cũng có tham gia cuộc họp này nhưng chỉ với tư cách là đại 

diện của Công ty cổ phần D, nếu thực sự có Hợp đồng số: 03/HĐGVHTĐT ngày 

12/12/2009 thì ông Q phải tham gia cuộc họp với tư cách là một nhà đầu tư. 

Nay đại diện cho Công ty D, tôi khẳng định giữa công ty và ông Nguyễn Bá 

Q hoàn toàn không có ký hợp đồng đầu tư nào cả. Do đó Công ty D không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của Q về việc công nhận ông Q có hợp đồng đầu tư và yêu 

cầu thực hiện hợp đồng. 
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- Tại bản tự khai, ông Nguyễn Trung D trình bày: 

Trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 1998, do nhu cầu mua vật 

liệu xây dựng nên tôi có mua bán làm ăn với vợ chồng ông Nguyễn Bá Q và bà 

Nguyễn Thị N. 

Đến năm 1998, ông Q bị bắt và bị xử án tù. Sau khi ra tù ông Q gặp tôi để 

nhở giúp đỡ tìm việc làm. Do cần người làm việc và có quan hệ bạn bè từ trước 

nên tôi giới thiệu ông Q và vợ là Nguyễn Thị N vào làm việc tại Công ty D. 

Từ năm 2003 Công ty cổ phần D đã tiến hành đầu tư Dự án khu Đô thị mới 

Nam C tại phường V, thành phố V. Đến khoảng tháng 7/2007 do nhu cầu của công 

việc và xem ông Q như người nhà nên tôi đã giới thiệu ông Q với Hội đồng Quản 

trị công ty và đề nghị bổ nhiệm ông Q làm Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty tại 

Nghệ An. 

Trong thời gian ông Q công tác tại Nghệ An để giúp ông Q ổn định cuộc 

sống gia đình tôi đã nhiều lần cho ông Q và bà N vay tiền qua tài khoản công ty, 

tiền mặt cá nhân tôi, vay qua quỹ dự án tại Nghệ An....những khoản tiền vay của 

công ty và chi nhánh công ty tại Nghệ An ông Q đã chuyển trả và còn nợ lại. Riêng 

tiền vay của tôi ông Q đã trả bằng tiền mặt hoặc chuyển cho tôi qua tài khoản cá 

nhân của tôi và con trai tên là Nguyễn Phước Trung B ở các Ngân hàng H, Ngân 

hàng Đ. Tổng cộng số tiền chuyển trải qua tài khoản là 2 tỷ 50 triệu đồng (bao gồm 

cả tiền tôi đưa nhờ chuyển khoản vào E 50 triệu đồng nhờ mua thuốc Đông Trùng 

Hạ Thảo và trả các khóản nợ cá nhân...) lúc vay tiền ông Q có viết giấy vay cho 

tôi, khi ông Q chuyển trả tiền thì tôi đã hủy bỏ giấy vay tiền. 

Đến tháng 11/2010 do phát hiện số dư quỹ tiền mặt dự án quá nhiều và nhận 

được được đơn của một số nhà đầu tư góp vốn vào dự án tại Nghệ An khiếu nại về 

việc Ban quản lý Dự án thu tiền cao hơn giá niêm yết nên Hội đồng Quản trị công 

ty đã quyết định kiểm tra quỹ và rà soát lại hoạt động tài chính của Chi nhánh. Qua 

kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm của ông Nguyễn Bá Q như: Thu để ngoài sổ 

sách, thu tiền chênh lệch của khách hàng, ứng tiền mặt và để ngoài sổ sách là 

2.820.000.000đ. Đồng thời Chi nhánh Công ty tại Nghệ An thu hồi hơn 300 tờ 

giấy đóng dấu khống chỉ của Chi nhánh từ ông Q do vậy Công ty quyết định tạm 

đình chỉ chức vụ của ông Q. Với cách là cá nhân tôi cũng đã yêu cầu ông Q chấp 

hành quyết định của Công ty và đề nghị ông Q khắc phục hậu quả đã gây ra. 

Ông Q không chấp hành quyết định công ty và bắt đầu làm đơn tố cáo 

khiếu nại gửi các cơ quan ban ngành. 

Việc ông Nguyễn Bá Q nêu trong đơn khởi kiện là chuyển tiền 2,05 tỷ đồng 

vào tài khoản cá nhân tôi tại Ngân hàng HSBC để thực hiện họp đồng góp vốn dự 

án là không có căn cứ, vì các lý do sau: 

Thứ nhất: Lĩnh vực kinh doanh bất động sản là lĩnh vực kinh doanh có điều 

kiện, chỉ các pháp nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản mới được 

tham gia góp vốn vào thực hiện các Dự án kinh doanh bất động sản, cá nhân không 

được tham gia vì vậy Công ty cổ phần D không được phép ký hợp đồng hợp tác 

kinh doanh với ông Nguyễn Bá Q như hợp đồng ông Q đã đưa ra. 

Thứ hai: Việc ông Q mượn tiền của tôi và tôi gửi nhờ ông Q chuyển hộ và 

chuyển trả tiền vay cho tôi qua tài khoản cá nhân là chuyện bình thường. Các giấy 

chuyển trả tiền theo quy định của ngân hàng thì khi chuyển đều ghi mục đích 
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chuyển tiền nhưng trong các giấy chuyển tiền của ông Q đều không có mục đích 

chuyển thanh toán Hợp đồng số 03. Mục ghi chú nhỏ phía sau giấy chuyển tiền là 

do ông Q giả mạo ngân hàng để ghi thêm vào nhằm giải trình cho phù hợp đồng số 

03, làm giả. 

Thứ ba: Tôi là người làm quản lý nhiều năm, tôi chưa bao giờ ký những 

hợp đồng như Hợp đồng số 03, bởi theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

thuế, Luật Kế toán và quy định của Công ty thì việc thanh toán hợp đồng góp vốn 

là phải chuyển vào tài khoản Công ty và Công ty phải xuất phiếu thu hợp lệ cho 

ông Nguyễn Bá Q và muốn góp vốn để tham gia họp đồng góp vốn thực hiện Dự 

án đầu tư phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty D. 

Thứ tư: Ông Q là người tham gia quản lý dự án thường xuyên dự họp và 

liên lạc với các đối tác góp vốn vào Dự án đều phải tuân thủ các quy định nêu trên, 

ông Q không thể nói là không biết. 

Thứ năm: Việc có chữ ký của tôi trong Hợp đồng số 03 là do ông Q đã có 

những bản ký và đóng dấu khống chỉ cho Công ty giao cho ông Q để làm thủ tục 

với Ngân hàng S - Chi nhánh Nghệ An. Việc ký và đóng dấu giấy khống chỉ được 

thực hiện tại nhà ông Q khi cán bộ Ngân hàng S vào Đà Nẵng thẩm định, làm thủ 

tục cho vay có nhân viên văn thư D và có mặt của cán bộ ngân hàng làm chứng. 

- Đại diện Công ty Phát triển và Đầu tư Địa ốc Truyền thông A, trình bày: 

Công ty A có trụ sở tại Hoa Kỳ là thành viên góp vốn trong Dự án khu Đô 

thị Nam C, V, tỉnh Nghệ An với Công ty D. Tỉ lệ góp vốn là 25% (giá trị góp 5 tỷ 

Việt Nam đồng) 

Hợp đồng góp vốn số: 08/HĐKT ngày 21/7/2007 cho đến nay Công ty D 

chưa chia lãi. 

Về việc D chuyển nhượng vốn góp dự án cho ông Nguyễn Bá Q, cho Công 

ty cổ phần Bất động sản E là tự ý của D, vi phạm hợp đồng của Công ty A và Công 

ty D. 

Do vậy về số tiền ông Nguyễn Bá Q chuyển vào tài khoản Công ty D và các 

cá nhân khác Công ty A hoàn toàn không biết đến khi xảy ra tranh chấp giữa hai 

bên. Ý kiến của chúng tôi như sau: 

Công ty D đã vi phạm hợp đồng góp vốn của Công ty A có quyền mua cổ 

phần trước. 

Công ty D phải có trách nhiệm khắc phục sự vi phạm khi bán 10% cho ông 

Nguyễn Bá Q. 

Việc ông Nguyễn Bá Q kiện tiếp tục hợp đồng thì Công ty A không có ý 

kiến. 

- Đại diện chi nhánh Công ty cổ phần D tại Nghệ An, trình bày. 

Chi nhánh Công ty Cổ phần D tại Nghệ An có văn phòng tại khối Yên 

Giang, phường V, thành phố V Nghệ An là đơn vị hoạt động theo ủy quyền của 

Công ty cổ phần D có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. 

Cho đến nay, qua kiểm tra toàn bộ văn bản hợp đồng hợp tác đầu tư được 

lưu trữ tại phòng Hành chính Quản trị của Chi nhánh tại Nghệ An, Chi nhánh 

chúng tôi không được ủy quyền ký Hợp đồng góp vốn đầu tư số: 03/HĐGVHTĐT 

và các vấn đề liên quan với ông Nguyễn Bá Q. Do đó Chi nhánh chúng tôi không 
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có trách nhiệm tham gia trong vụ án dân sự này. 

Ông Nguyễn Bá Q (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần D tại 

Nghệ An) lợi dụng sự tín nhiệm của ông Nguyễn Trung D - Giám đốc Công ty Cổ 

phần D nên đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong điều hành dự án và quản lý 

tài chính của Chi nhánh giai đoạn từ 2007 đến 2010. Sau khi phát hiện, Công ty cổ 

phần D đã hủy bỏ việc ủy quyền điều hành và quyết định đình chỉ công tác đối với 

ông Nguyễn Bá Q, đồng thời Công ty cổ phần D và Chi nhánh Công ty tại Nghệ 

An đã có đơn tố cáo của ông Q tại Công an thành phố V 

- Công ty Cổ phần Bất động sản S trình bày: 

Vào ngày 06/5/2008 E và Công ty D ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số: 

037/2008/HĐHTĐT để họp tác đầu tư thực hiện Dự án khu Đô thị mới C, phường 

V, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Theo đó, E góp vốn đầu tư khai thác phân chia lợi 

nhuận và sản phẩm từ dự án này. 

Sau khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư, E đã thực hiện đúng theo nội dung thỏa 

thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư giữa E 

và Công ty D không có bất cứ tranh chấp nào liên quan đến việc triển khai dự án. 

Trong suốt quá trình họp tác đầu tư chúng tôi chỉ được biết ông Nguyễn Bá 

Q là Phó Trưởng Ban quản lý Dự án khu Đô thị mới C phường V, thành phố V, 

tỉnh Nghệ An chứ chưa từng được giới thiệu là một bên góp vốn khác của dự án 

này. Việc ông Q cũng như những tổ chức cá nhân khác có tham gia góp vốn với 

chủ đầu tư D hay không chúng tôi không biết. Nếu có, không liên quan đến hợp 

đồng hợp tác đầu tư giữa E và D. Do đó tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa 

ông Nguyễn Bá Q và Công ty D là việc giữa hai chủ thể này không liên quan gì 

đến E. 

Mặt khác,vào ngày 27/5/2014, E và Công ty D cũng đã ký biên bản thanh lý 

hợp đồng hợp tác đầu tư nêu trên, theo đó E không còn liên quan gì đến Dự án khu 

Đô thị mới C, phường V thành phố V, tỉnh Nghệ An và không còn quyền, nghĩa vụ 

đối với các bên trong dự án. Do đó E không có yêu cầu gì đến vụ kiện nêu trên và 

xin thông báo không tham gia trong suốt quá trình giải quyết vụ kiện và các phiên 

tòa xét xử vụ kiện nêu trên. 

- Tại đơn trình bày ngày 20/3/2016, đơn xin giải quyết xét xử vắng mặt và 

rút ngắn thời hạn giải quyết vụ án ngày 06/4/2018, ông Phan Văn D1 trình bày: 

Ông Nguyễn Bá Q được Công ty ký hợp đồng lao động và bổ nhiệm làm 

Phó Giám đốc tại Chi nhánh Nghệ An. Ông Q đã có nhiều sai phạm. Đến ngày 

31/01/2007 ông Q đã tự ý bỏ việc và Chi nhánh Công ty đã ra quyết định đình chỉ 

công tác. 

Trong thời gian công tác tại Chi nhánh Nghệ An, do tính chất công việc nên 

ông Nguyễn Trung D đã tin tưởng và giao cho ông Q 05 tờ giấy khống chỉ, đã ký 

tên ông D và đóng dấu Công ty D để ông Q làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng S - 

Chi nhánh Nghệ An ngày 27/12/2010. Trong đó ông Q chỉ sử dụng một tờ để làm 

giấy ủy quyền ngày 28/12/2010 về việc ký chứng từ nộp tiền sử dụng đất của KĐT 

mới Nam C. Còn lại 04 tờ khống chỉ, lợi dụng sự tin tưởng của ông D đối với 

mình, ông Q đã tự ý dùng 04 giấy khống chỉ trên để làm giả các giấy tờ sau: 

Hợp đồng góp vốn Hợp tác đầu tư số: 03/HĐGVĐT ngaỳ 12/12/2009; Phụ 
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lục hợp đồng ngày 11/01/7010; Giấy đề nghị xác nhận gửi Công ty CP Tư vấn và 

Xây dựng 805 ngày 23/5/2010 và Giấy cam kết xác nhận ngày 27/12/2010. 

Trong quá trình làm việc tại Công ty Danantol với tư cách là Phó Chủ tịch 

HĐQT, tôi khẳng định: 

HĐQT Công ty chưa hề được biết đến hoặc nghe bất kỳ thông tin nào liên 

quan đến hợp đồng góp vốn của ông Nguyễn Bá Q. 

HĐQT Công ty với thành viên góp vốn vào khu Đô thị mới Nam C đã được 

xác định rõ ràng trong biên bản họp ngày 28/5/2010 bao gồm Công ty cổ phần D, 

Công ty Phát triển Truyền thông A và Công ty E. Trong cuộc họp này, ông Q chỉ 

tham gia với tư cách là Phó Giám đốc điều hành chưa bao giờ được xem là cổ đông 

của Công ty D. 

Tất cả các hợp đồng góp vốn, công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp 

luật, điêu lệ, quy định của công ty và chi nhánh. Toàn bộ quan hệ tài chính liên 

quan đến công ty phải được sử dụng tài khoản của công ty được đăng ký tại các 

ngân hàng, do vậy việc chuyển tiền vào tài khoản của ông Nguyễn Trung D là 

không hợp lý, nên hợp đồng trên không có giá trị pháp lý và Hội đồng Quản trị 

không công nhận sự hợp lệ của hợp đồng. 

Từ khi Chi nhánh Nghệ An đi vào hoạt động đến nay, tôi chưa có bất kỳ 

thông tin nào từ Công ty D, ông D báo cáo về việc ông Q có tham gia góp vốn vào 

dự án mà chỉ biết ông Q được tuyển dụng vào chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh 

Nghệ An. 

Đoàn thanh tra Công ty đã gửi Tờ trình số: 10/TT-CT cho Công an thành 

phố V về những sai phạm của ông Q nhưng không được xử lý triệt để nên dẫn đến 

việc ông Q khởi kiện. 

Vì điều kiện ở xa nên tôi không có điều kiện tham gia được, vì vậy tôi đề 

nghị Tòa án giải quyết và xét xử vắng mặt tôi. 

- Tại Văn bản trình bày ý kiến, ông Nguyễn Trung V, bà Phan Thị L và bà 

Nguyễn Cửu Thị K thống nhất trình bày: 

Việc ông Nguyễn Bá Q khởi kiện Công ty cổ phần D yêu cầu Công ty tiếp 

tục thực hiện họp đồng hợp tác đầu tư đối với ông Q, chúng tôi xin khẳng định với 

tư cách là cổ đông góp vốn của Công ty cổ phần D chúng tôi không hề biết có họp 

đồng này. Vì vậy chúng tôi không chấp nhận việc ông Nguyễn Bá Q cho rằng mình 

là nhà đầu tư góp vốn vào Công ty của chúng tôi. 

Chúng tôi làm văn bản này để trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu 

khởi kiện của ông Nguyễn Bá Q cho Tòa án được biết. 

Vì điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi đề nghị xin được vắng 

mặt trong quá trình quý tòa xem xét giải quyết vụ án. 

Với nội dung nêu trên tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

10/2018/KDTM- ST ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố 

Đà Nẵng đã quyết định. 

- Căn cứ Điều 93, 94 và Điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 149 Luật 

Doanh Nghiệp; Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản năm 2006; Điều 3 Nghị định 

153/NĐ-CP ngày 15/10/2007; Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 
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1/ Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Bá Q về việc buộc Công ty 

Cổ phần D thực hiện Hợp đồng Góp vốn Hợp tác Đầu tư số: 03/HĐGVHTĐT ngày 

12/12/2009. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018 ông Nguyễn Bá Q kháng cáo toàn bộ nội dung 

bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ông Nguyễn Bá Q vẫn giữ nguyên nội 

dung đơn kháng cáo, các đương sự không hòa giải được với nhau về việc giải 

quyết vụ án. 

  Trong phần phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và 

Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.Các 

đương sự đã thực hiện đúng quyền nghĩa vụ của mình. Về nội dung vụ án; Đề nghị 

hội đồng xét xử không chấp nhận đơn khởi kiện và đơn kháng cáo của ông Nguyễn 

Bá Q, sửa một phần bản án sơ thẩm về nghĩa vụ nộp án phí dân sự theo giá ngạch 

đối với ông Q. 

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần D đề nghị hội 

đồng xét xử  không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Bá Q,  giữ nguyên 

bản án sơ thẩm.  

 Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời trình bày của các 

đương sự và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét khách quan, toàn 

diện và đầy đủ chứng cứ hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

          [1] Theo đơn khởi kiện của ông Q cho rằng, trên cơ sở thống nhất việc đầu 

tư với ông Nguyễn Trung D - Giám đốc Công ty cổ phần D, ngày 12/12/2009 ông 

và Công ty đã ký họp đồng hợp tác, với số tiền góp vốn của ông là 2.050.000.000đ 

tương đương 10% giá trị Dự án Khu Đô thị mới C, thành phố V, số tiền này ông 

chuyển nhiều lần vào tài khoản của ông Nguyễn Trung D theo các chứng từ ủy 

nhiệm chi tại Ngân hàng HSBC. Tính đến nay, ông đã hoàn thành việc góp vốn 

như thỏa thuận nhưng Công ty CP D mà trực tiếp là ông Nguyễn Trung D - Giám 

đốc, không cho ông thực hiện quyền của một thành viên góp vốn. 

            [2] Còn đại diện Công ty D và ông Nguyễn Trung D thì cho rằng giữa ông 

Nguyễn Bá Q và Công ty thực tế là không có đóng góp vốn. Hợp đồng số: 

03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 và Phụ lục hợp đồng ngày 10/01/2010, ông Q 

xuất trình để làm căn cứ khởi kiện là trên cơ sở ông D ký khống 05 tờ giấy, có 

đóng dấu Công ty và D và chữ ký của ông D để ông Q thuận lợi trong việc vay tiền  

giao dịch tại ngân hàng. Đây là hợp đồng do ông Q giả mạo. 

           [3] HĐXX thấy: Căn cứ Kết luận giám định số: 42/GĐKTHSTT ngày 

08/6/2011 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An thì Hợp đồng góp 

vốn hợp tác đầu tư số: 03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 và Phụ lục ngày 

10/01/2010 là các văn bản có thật, chữ ký ông Nguyễn Trung D với tư cách là 

Giám đốc Công ty cổ phần D là do ông D ký ra và con dấu Công ty được xác định  

là dấu của Công ty cổ phần D. 

           [4] Xét giá trị pháp lý của hợp đồng số 03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 
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và Phụ lục ngày 10/01/2010. Hội đồng xét xử xét thấy: 

          [4.1] Việc tồn tại văn bản hợp đồng góp vốn và phụ lục hợp đồng nói trên 

không phải là căn cứ duy nhất để xác định có việc ông Q góp vốn với Công ty D để 

từ đó buộc Công ty D phải có nghĩa vụ ràng buộc phải thực hiện hợp đồng, mà cần 

phải xem xét trên thực tế có việc góp vốn hay không, nếu có thì việc góp vốn có 

tuân thủ các quy định của pháp luật về hình thức, trình tự, điều kiện góp vốn hay 

không? Mặt khác cần phải xem xét về hình thức của hợp đồng cũng như thẩm 

quyền ký kết hợp đồng theo điều lệ của Công ty D và luật Doanh nghiệp. 

           [4.2] Ngày 31/8/2007 ông Nguyễn Bá Q được bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi 

nhánh D tại Nghệ An theo Quyết định số: 52/QĐ-GĐ, do vậy ông Q phải  biết và 

tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty D 

về hoạt động của doanh nghiệp mà cụ thể là trong các lĩnh vực góp vốn đầu tư liên 

quan đến tiền và tài sản khác của doanh nghiệp, cũng như việc ký kết hợp đồng của 

Giám đốc Công ty theo Điều lệ của Công ty những loại hợp đồng nào phải có sự 

thống nhất và thông qua Hội đồng quản trị. 

           [4.3] Theo quy định tại điểm K khoản 2 Điều 31 của Điều lệ Công ty D quy 

định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị như sau “ Quyết định cơ cấu 

tổ chức  quy chế  nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh 

văn phòng đại diện và việc góp vốn,mua cổ phần của doanh nghiệp khác” (BL87). 

Như vậy hợp đồng nêu trên được ký kết giữa ông Q và ông D là giám đốc Công ty 

mà chưa có sự đồng ý của Hội đồng quản trị là không có gía trị pháp lý và giàng 

buộc. Đơn kháng cáo của ông Q cho rằng việc ký kết hợp đồng góp vốn hợp tác 

đầu tư nêu trên là thuộc thẩm quyền của giám đốc công ty theo quy định  tại Điều 

116 Luật doanh nghiệp “Giám đốc hoặc tổng giám đốc có quyền quyết định các 

vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần 

phải có quyết định của Hội đồng quản trị”  là không có căn cứ để chấp nhận. 

         [4.5] Xét chứng cứ về việc ông Q nộp tiền vào Công ty theo cam kết trong hợp 

đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Tất cả các hợp đồng góp vốn, phải tuân thủ theo 

quy định của pháp luật, điều lệ của công ty. Xem xét các ủy nhiệm chi do ông Q 

cung cấp thì toàn bộ số tiền 2.050.000.000đ là giao dịch giữa ông Q với cá nhân ông 

Nguyễn Trung D, trong đó có cả việc ông Q chuyển cho ông D để ông D trả tiền 

mua căn hộ B5-10 Dự án Chung cư Ngọc Lan và có cả những khoản tiền mà ông Q 

chuyển cho ông D trước khi ký hợp đồng. Ông Q không có chứng cứ chứng minh 

cho việc chuyển tiền vào tài khoản của Công ty, về phía Công ty và ông D không 

thừa nhận có việc góp vốn của ông Q. Do vậy việc ông Q cho rằng có việc hợp tác 

đầu tư với Công ty D, nhưng lại chuyển tiền vào tài khoản của ông Nguyễn Trung D 

là không hợp lý, nên hợp đồng trên không có giá trị pháp lý, và ràng buộc đối với 

Công ty D. 

           [4.6] Quá trình thực hiện dự án nói trên thì ngoài Công ty A và E là hai đơn 

vị góp vốn đầu tư với Công ty D thì không có tổ chức, cá nhân nào tham gia đầu tư 

dự án. Điều này, thể hiện tại cuộc họp cổ đông ngày 28/5/2010 đã xác định: “Các 

cổ đông tham gia Dự án đến nay gồm có: Công ty D: 40%; E: 35% và Cồng ty A: 

25%”. Trong khi ngày 12/12/2009 ông Q đã ký Hợp đồng góp vốn số: 

03/HĐGVHTĐT nhưng tại cuộc họp cổ đông ngày 28/5/2010 ông Q không có ý 

kiến phản đối khi không được xác định là một thành viên góp vốn. Tại đơn kháng 
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cáo ông Q cho rằng tại cuộc họp ngày 12/12/2009 ông chưa góp đủ vốn nên chưa 

phải là thành viên Công ty. Như vậy nếu ông chưa phải là thành viên công ty thì tại 

thời điểm 25/8/2010 ông cũng biết tỷ lệ góp vốn của các thành viên, và số tiền mà 

Ông cho rằng đã góp vốn vào Công ty theo hợp đồng 03/HĐGVHTĐT ngày 

12/12/2009, nhưng cũng không được Hội đồng thành viên xem xét đề cập trong 

việc báo cáo tình hình tài chính và hoạt động của Công ty D. Tại buổi họp Ông 

cũng không có ý kiến gì.  

[4.7] Tại Kết luận số: 606/KL-UBND.KT ngày 15/11/2013 của Thanh tra 

Nhà nước tỉnh Nghệ An (trang 18 Kết luận 606) cũng xác định Công ty Phát triển 

và Đầu tư Địa ốc và Truyền thông A và Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực S 

là hai đơn vị góp vốn, ngoài ra, không có tổ chức, cá nhân nào tham gia góp vốn 

đầu tư với Công ty cổ phần D: 

[4.8] Tại kết luận giám định số 547/C54C(DD2) ngày 31 tháng 8 năm 2017 

của Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng đã kết luận “ Hình dấu tròn có nội dung 

CÔNG TY CỔ PHẦN D trên các tài liệu cần giám định không được đóng vào các 

ngày 12/12/2009, 11/01/2010 mà được đóng vào thời gian khoảng tháng 8, tháng 9 

năm 2010 đến giữa tháng 10 năm 2010”  

[5] Như vậy việc giao dịch chuyển tiền giữa ông Q và ông D nếu có thì đó là 

giao dịch dân sự giữa 02 người với nhau như lời thừa nhận của ông D chứ hoàn 

toàn không liên quan gì đến quyền và nghĩa vụ của pháp nhân, là Công ty cổ phần 

D. 

Từ những phân tích và viện dẫn nêu trên xét thấy, án sơ thẩm xét xử không 

chấp nhận đơn yêu cầu khởi kiện của ông Q là có căn cứ. Tại cấp phúc thẩm không 

có chứng cứ nào mới cần được xem xét do vậy đơn kháng cáo của ông Q là không 

có căn cứ chấp nhận. 

[6] Về án phí: Ông Nguyễn Bá Q phải chịu án phí phúc thẩm. Án sơ thẩm 

không buộc ông Q phải chịu án phí sơ thẩm theo giá ngạch là có căn cứ, vì đây là 

quan hệ pháp luật về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. 

 Vì các lẽ nêu trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Bá Q 

Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số: 10/2018/KDTM-ST ngày 

31/5/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng. 

- Căn cứ Điều 93, 94 và Điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 149 Luật 

Doanh Nghiệp; Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản năm 2006; Điều 3 Nghị định 

153/NĐ-CP ngày 15/10/2007; Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

1/ Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Bá Q về việc buộc Công ty 

Cổ phần D thực hiện Hợp đồng Góp vốn Hợp tác Đầu tư số: 03/HĐGVHTĐT ngày 

12/12/2009. Vì hợp đồng số 03/HĐGVHTĐT ngày 12/12/2009 và phụ lục hợp 

đồng ngày 11/01/2010 không có hiệu lực thi hành đối với Công ty Cổ phần D. 

2/ Án phí KDTM-PT, ông Nguyễn Bá Q phải chịu 2.000.000đ án phí phúc 

thẩm được trừ vào 2.000.000đ tạm ứng án phí đã nộp (biên lai thu số: 001438 ngày 

226



13/6/2018 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- Các đương sự; 

-VKSNDCC Đà Nẵng; 

-Tòa án Tp Đà Nẵng; 

-VKS Tp Đà Nẵng; 

-Cục THADS Tp Đà Nẵng; 

-Cổng thông tin điện tử; 

-Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Mai Xuân Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN X         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH LA 

Bản án số: 59/2018/DS-ST 

Ngày:  19/9/2018 

 “V/v Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” 

     NHÂN DANH 

   NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN X - TỈNH LA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Phượng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Lê Thị Vân 

 2/ Ông Phan Văn Kỉnh 

Thƣ ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy An– Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện X, tỉnh LA. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện X: Nguyễn Kim Thoa - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 19/9/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện X mở phiên tòa xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 139/2018/TLST- DS, ngày 10 tháng 7 năm 

2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư”. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/2018/QĐXXST-DS, ngày 04 

tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà Lý Ái C, sinh năm 1983. Hộ khẩu thường trú: phường 9,

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 

Chỗ ở hiện nay: phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền là: Ông Nguyễn Hồ Z, sinh năm 1976. Địa 

chỉ: quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.  

* Bị đơn: Công ty TP.

Địa chỉ cũ: phường 2, quận 11,thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật là: Ông Lầu Nam T– Chức vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền là: Ông Nguyễn Phước Đ, sinh năm: 1992. 

Địa chỉ: ấp 1, xã TT, huyện CB, tỉnh TG. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Công ty ML. Địa chỉ: ấp 3, thị trấn TT, huyện X, tỉnh LA. 

Người đại diện theo pháp luật là: Ông Võ Văn T, sinh năm 1959. Địa chỉ: 

phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Cục thi hành án dân sự tỉnh LA. 

Địa chỉ: ấp BN, xã BT, thành phố TA, tỉnh LA. 

Người đại diện theo pháp luật là: Ông Bùi Phú H – Cục trưởng 

(Ông Z, ông Đ có mặt. Các đương sự còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện ngày 23/6/2018 và lời trình bày của đại diện nguyên 

đơn ông Nguyễn Hồ Z trong suốt quá trình giải quyết vụ án có nội dung như 

sau: 

Ngày 21/02/2012, bà C có ký 12 Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TP 

về việc mua nền đất dự án khu dân cư “Everluck Residence” tại thị trấn TT, 

huyện X, tỉnh LA do Công ty TP làm chủ đầu tư. 

Số nền: 12, Mã nền: X-17; X-18; X-19; X-20; X-21, X-22, X-23, X-24, Y-

47; Y-48; Y-49; Y-50; (Các nền Y – 52 đến Y - 55 được đổi thành Y - 47 đến Y 

– 50). Tổng giá trị hợp đồng 1.134.908.000đ. 

Theo hợp đồng, bà C đã đóng tiền như sau: 

Hợp đồng số 1011-6/GĐ2/HĐHTĐT (Nền X-17); Hợp đồng số 1011-

13/GĐ2/HĐHTĐT (Nền X-24); Hợp đồng số 1011-14/GĐ2/HĐHTĐT (Nền Y-

52) đóng tiền như nhau. Mỗi nền đóng ngày 21/02/2012 là 57.000.000đ, ngày 

28/10/2013 là 28.500.000đ. 

Hợp đồng số 1011-7/GĐ2/HĐHTĐT (Nền X-18); Hợp đồng số 1011-

8/GĐ2/HĐHTĐT (Nền X-19); Hợp đồng số 1011-9/GĐ2/HĐHTĐT (Nền X-

20); Hợp đồng số 1011-10/GĐ2/HĐHTĐT (Nền X-21); Hợp đồng số 1011-

11/GĐ2/HĐHTĐT (Nền X-22); Hợp đồng số 1011-12/GĐ2/HĐHTĐT (Nền X- 

23); Hợp đồng số 1011-15/GĐ2/HĐHTĐT (Nền Y-53); Hợp đồng số 1011-

16/GĐ2/HĐHTĐT (Nền Y-54) đóng tiền như nhau. Mỗi nền đóng ngày 

21/02/2012 là 52.250.000đ, ngày 28/10/2013 là 33.250.000đ. 

Hợp đồng số 1011-14/GĐ2/HĐHTĐT (Nền Y-55) đóng ngày 21/02/2012 

là 55.250.000đ, ngày 28/10/2013 là 28.667.200đ. 

Bà C đã đóng đủ cho Công ty TP với số tiền 1.020.417.200đ tương đương 

90% giá trị hợp đồng. Ngày 21/10/2013, Công ty TP đã làm giấy bàn giao nền 

cho bà C. Tuy nhiên, đến nay Công ty TP vẫn chưa giao Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho bà C. Hiện tại, Công ty TP đã 

chuyển nhượng toàn bộ dự án cho một nhà đầu tư mới nhưng chưa có sự đồng ý 

và không thông báo với bà C. 

Do vậy, bà C khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh LA hủy 12 

hợp đồng nêu trên và Công ty TP phải tiến hành trả lại số tiền gốc mà bà C đã 

đóng là 1.020.417.200đ và bồi thường hợp đồng gồm: Phạt chậm giao nền 

0.033%/ngày của tổng số tiền đã đóng là 1.020.417.200đ từ ngày 01/8/2012 đến 

ngày 19/9/2018 là 2.240 ngày + 35% của tổng giá trị hợp đồng 1.134.908.000đ. 
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(0.033%/ngày x 1.020.417.200đ x 2.240 ngày) + (35% x 1.134.908.000đ) + 

1.020.417.200đ =  2.171.927394đ 

Đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời số 22/2018/QĐ-BPKCTT, ngày 18/7/2018 để đảm bảo thi hành án. 

* Bị đơn Công ty TP do ông Nguyễn Phước Đ làm đại diện trình bày: 

Công ty TP thừa nhận lời trình bày của bà Lý Ái C và người đại diện của 

bà C về thời gian, diễn biến sự việc ký kết 12 hợp đồng nêu trên giữa bà C và 

Công ty TP là đúng. Số tiền Công ty TP đã nhận của bà C là 1.020.417.200đ. 

Do không có đủ điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng như đã thỏa thuận và 

hiện nay Công ty TP đã chuyển nhượng dự án lại cho công ty ML do ông Võ 

Văn T là người đại diện theo pháp luật. Việc chuyển nhượng dự án “Everluck 

Residence” là để đảm bảo cho việc thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu 

lực mà Công ty TP phải thi hành án. Việc chuyển nhượng dự án là hợp pháp và 

đã được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh LA. 

Nay, bà C khởi kiện yêu cầu hủy mười hai hợp đồng nêu trên, Công ty TP 

đồng ý và trả cho bà C số tiền gốc đã nhận là 1.020.417.200đ. Còn về phạt hợp 

đồng thì Công ty TP chỉ đồng ý bồi thường 35% giá trị hợp đồng. Do ngày 

28/10/2013, bà C và Công ty TP có ký phụ lục hợp đồng, tại mục 3 phụ lục hợp 

đồng đã nêu “….Nếu quá thời hạn 18 tháng mà bên A vẫn chưa giao sổ đỏ cho 

bên B thì bên A sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của bên B và chịu phạt 35% 

giá trị hợp đồng, tiến hành thanh lý hợp đồng…” 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Công ty ML do ông Võ Văn T là người đại diện trình bày tại văn bản 

ngày 15/8/2018 và ngày 31/8/2018 có nội dung như sau: 

Công ty ML là người mua tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án đối với 

các nghĩa vụ phải thi hành của Công ty TP là thửa đất ODT số 196, tờ bản đồ số 

2, tọa lạc ấp 3, thị trấn TT, huyện X, tỉnh LA thông qua Cục thi hành án dân sự 

tỉnh LA, được Ủy ban nhân dân tỉnh LA chấp thuận tại văn bản số 2172/UBND-

KT ngày 28/5/2018; Văn bản số 3155/UBND-KT ngày 24/7/2018 và đã thanh 

toán tiền xong cho Cục thi hành án dân sự tỉnh LA. 

Các tranh chấp liên quan đến Công ty TP của dự án này công ty ML không 

liên quan và không có nghĩa vụ, trách nhiệm gì. Công ty ML xin vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng. 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh LA: 

Tại công văn số 290/CTHADS-NV ngày 05/7/2018 và công văn số 

357/CTHADS-NV ngày 13/8/2018 của Cục thi hành án tỉnh LA có nội dung 

như sau: Ngày 23/5/2018, Công ty TP có gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh LA, 

Cục thi hành án dân sự tỉnh LA và các Sở ban ngành có liên quan xin được 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa số 196, tờ bản đồ số 2, tọa lạc ấp 3, thị 

trấn TT, huyện X, V LA và tài sản trên đất đã bị kê biên để thi hành án. Toàn bộ 
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số tiền chuyển nhượng được đã chuyển cho Cục thi hành án quản lý. Người 

nhận chuyển nhượng là ông Huỳnh Văn M. 

Vào ngày 31/5/2018, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh LA cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh cho Công ty ML do ông Võ Văn T là người đại diện theo 

pháp luật, ông Huỳnh Văn M là thành viên. 

Sau khi nhận chuyển nhượng đất, các bên thống nhất số tiền chuyển 

nhượng 200.000.000.000đ, công ty ML trong đó có ông M là thành viên gửi tiền 

vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh LA để đảm bảo cho các bản án, 

quyết định có hiệu lực. 

Các bên thống nhất ngày 21/6/2018 giao nhận giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, tài sản trên đất và các hồ sơ liên quan. Công ty ML và ông M đã nộp 

đủ tiền cho Cục thi hành án dân sự tỉnh LA để xây dựng phương án chi trả tiền 

thi hành án. 

Cục thi hành án dân sự tỉnh LA thông báo đến Tòa án nhân dân huyện X là 

đại diện Cục thi hành án xin vắng mặt suốt quá trình tố tụng. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện X phát biểu: 

Về tố tụng: Quá trình giải quyết sơ thẩm vụ án Thẩm phán, Thư ký thực 

hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự từ khi thụ lý đến khi đưa vụ án 

ra xét xử. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử và các đương sự thực hiện đúng quyền 

và nghĩa vụ của mình. 

Về nội dung: Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, yêu cầu 

hủy hợp đồng đã ký kết giữa bà C và Công ty TP; yêu cầu bồi thường thiệt hại 

nêu trên của bà C là có căn cứ chấp nhận toàn bộ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: 

 Tranh chấp giữa bà Lý Ái C với Công ty TP là tranh chấp về hợp đồng 

mua bán công trình xây dựng nền nhà ở. Căn cứ vào địa chỉ đất tranh chấp thì 

vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện X  theo quy định 

tại Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về sự vắng mặt của đương sự: Đại diện công ty ML, Cục thi hành án dân 

sự tỉnh LA có đơn xin xét xử vắng mặt. Vì vậy Tòa án xét xử vắng mặt các 

đương sự này theo quy định tại Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: 

Theo đơn khởi kiện của bà C, lời trình bày của người đại diện bà C và đại 

diện Công ty TP cùng với tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án xác định: 

Ngày 21/02/2012, bà C và Công ty TP đã ký 12 hợp đồng từ số 1011-

06/GĐ2/HĐHTĐT đến số 1011-17/GĐ2/HĐHTĐT để mua 12 nền: X-17; X-18; 
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X-19; X-20; X-21; X-22; X-23; X-24; Y-47; Y-48; Y-49; Y-50 (Các nền Y-52 

đến Y-55 được đổi thành Y-47 đến Y-50). Mỗi nền có diện tích 100m
2
 (5m x 

20m), nằm trong dự án khu dân cư Everluck Residence tại thị trấn TT, huyện X, 

tỉnh LA do Công ty TP làm chủ đầu tư. 

Giá của mỗi lô nền là 95.000.000đ, riêng nền Y-50 giá 89.908.000đ. Bà C 

đã đóng tiền đầy đủ và đúng thời gian như đã thỏa thuận theo Điều 2 trong hợp 

đồng. Tổng cộng bà C đóng được 1.020.417.200đ, bằng 90% giá trị hợp đồng. 

Thời điểm giao nền dự kiến là tháng 7/2012 nhưng Công ty TP không giao được 

do chưa xây dựng cơ sở hạ tầng và đã chuyển nhượng toàn bộ dự án lại cho 

công ty ML. Do đó, bà C và đại diện Công ty TP thống nhất hủy mười hai hợp 

đồng đã ký giữa Công ty TP với bà C. 

Về phần bồi thường hợp đồng: Bà C yêu cầu Công ty TP bồi thường gồm 

phạt chậm giao nền 0.033%/ngày của tổng số tiền đã đóng 1.020.417.200đ từ 

ngày 01/8/2012 đến ngày 19/9/2018 là 2.240 ngày + 35% của tổng giá trị hợp 

đồng 1.134.908.000đ. 

Tổng số tiền bà C yêu cầu Công ty TP trả là: (0.033%/ngày x 

1.020.417.200đ x 2.240 ngày) + (35% x 1.134.908.000đ) + 1.020.417.200đ =  

2.171.927.394đ 

Đại diện Công ty TP không đồng ý vì cho rằng ngày 28/10/2013, bà C và 

Công ty TP có ký phụ lục hợp đồng, tại mục 3 của phụ lục hợp đồng đã nêu 

“….Nếu quá thời hạn 18 tháng mà bên A vẫn chưa giao sổ đỏ cho bên B thì bên 

A sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của bên B và chịu phạt 35% giá trị hợp 

đồng, tiến hành thanh lý hợp đồng…” 

Hội đồng xét xử xét thấy, theo mục 3 của tất cả các phụ lục hợp đồng đã 

được ký kết ngày 28/10/2013 mà đại diện Công ty TP trình bày nêu trên đã ghi 

“Nếu quá thời hạn 18 tháng mà bên A vẫn chưa giao sổ đỏ cho bên B thì bên A 

sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của bên B và chịu phạt 35% giá trị hợp đồng, 

tiến hành thanh lý hợp đồng. Nội dung này được thay thế cho khoản 3.4 của 

Điều 3 trong hợp đồng….”. 

Do đó, theo khoản 3.3 Điều 3 của 12 Hợp đồng đã ký giữa bà C và Công ty 

TP vẫn có giá trị pháp lý và đều xác định “Nếu bên A chậm giao nền trong vòng 

30 ngày kể từ tháng 7/2012 thì phải chịu lãi xuất 0,033% trên mỗi ngày chậm 

giao nền tính trên số tiền đã nhận, đồng thời báo bên B biết và ký phụ lục hợp 

đồng. Nếu chậm giao nền quá 12 tháng thì bên A sẽ hoàn trả toàn bộ tiền đã 

nhận và chịu phạt 35% giá trị hợp đồng, tiến hành thanh lý hợp đồng”. 

Thực chất hợp đồng ký kết giữa bà C và Công ty TP là hợp đồng mua bán 
công trình xây dựng nền nhà ở. Theo Điều 194 Luật Đất đai và khoản 1 Điều 

39 Luật Kinh doanh bất động sản quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất thuộc dự án nhà ở phải có các công trình hạ tầng tương ứng với nội 

dung và tiến độ của dự án đã được phê duyệt. Công ty TP chưa làm hoàn chỉnh 

được hạ tầng nên không đủ điều kiện để giao nền và tách chuyển quyền sử dụng 
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đất cho bên mua. Do đó, lỗi làm cho hợp đồng không thực hiện được là do Công 

ty TP. 

Công ty TP đã vi phạm nghiêm trọng về thời hạn giao nền, không tiến hành 

thanh lý hợp đồng mà đã chuyển nhượng toàn bộ dự án cho công ty ML làm 

thiệt hại đến quyền lợi của bà C. Vì vậy, bà C khởi kiện yêu cầu hủy 12 hợp 

đồng từ số 1011-06/GĐ2/HĐHTĐT đến số 1011-17/GĐ2/HĐHTĐT cùng ngày 

21/02/2012 đối với nền X-17; X-18; X-19; X-20; X-21; X-22; X-23; X-24; Y- 

47; Y- 48; Y-49; Y-50 và yêu cầu bồi thường là có căn cứ, phù hợp với nội dung 

các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng và quy định tại Điều 423, Điều 427 Bộ 

luật dân sự nên được chấp nhận. 

Như vậy, Công ty TP phải trả cho bà C số tiền đã nộp của 12 hợp đồng là 

1.020.417.200đ đồng, tiền bồi thường hợp đồng là 1.151.510.194đ. Tổng cộng 

Công ty TP phải trả cho bà C là 2.171.927.394đ. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 09/7/2018 ông Nguyễn Hồ Z là 

người đại diện cho bà C (Được sự đồng ý của bà C) có đơn yêu cầu áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa số tiền 2.155.090.510đ là tiền chuyển 

nhượng dự án Everluck Residence của Công ty TP đang được Cục thi hành án 

dân sự tỉnh LA quản lý và gửi giữ tại Kho bạc tỉnh LA để đảm bảo thi hành án. 

Tòa án nhân dân huyện đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời số 22/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/7/2018. Nay, đại diện bà C vẫn 

yêu cầu tiếp tục quyết định này để đảm bảo thi hành án. Hội đồng xét xử xét 

thấy yêu cầu của đại diện nguyên đơn là có căn cứ chấp nhận. 

Từ các phân tích trên, yêu cầu khởi kiện của bà C là có căn cứ chấp nhận 

như lời đê nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện X. 

[6] Về tiền án phí dân sự sơ thẩm, theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ 

luật tố tụng dân sự và Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án thì Công 

ty Tường Phong phải chịu toàn bộ tiền án phí là 75.438.547đ và 3.600.000đ án 

phí hủy 12 hợp đồng. Bà Lý Ái C không phải chịu án phí, hoàn trả cho bà C 

39.700.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 35, Điều 39, khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Áp dụng khoản 1 Điều 39 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 194 Luật 

Đất đai, Điều 423, Điều 427 Bộ luật dân sự, Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lý Ái C đối với Công ty 

TP.  
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Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-6/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 21/02/2012 

(Nền X – 17). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-7/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 21/02/2012 

(Nền X – 18). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-8/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 21/02/2012 

(Nền X – 19). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-9/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 21/02/2012 

(Nền X – 20). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-10/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 

21/02/2012 (Nền X – 21). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-11/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 

21/02/2012 (Nền X – 22). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-12/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 

21/02/2012 (Nền X – 23). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-13/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 

21/02/2012 (Nền X – 24). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-14/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 

21/02/2012 (Nền Y - 52). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-15/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 

21/02/2012 (Nền Y - 53). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-16/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 

21/02/2012 (Nền Y - 54). 

Hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1011-14/GĐ2/HĐHTĐT, ngày 

21/02/2012 (Nền Y - 55). 

(Mười hai hợp đồng nêu trên đã ký giữa Công ty TP với bà Lý Ái C). 

Buộc Công ty TP phải trả cho bà Lý Ái C số tiền là 2.171.927.394đ. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản 

tiền trên, thì Công ty TP phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

2/ Về án phí dân sự sơ thẩm: Công ty TP phải chịu 79.038.547đ án phí 

sung công quỹ Nhà Nước. 

Bà Lý Ái C không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho bà Lý 

Ái C 39.700.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0003447, ngày 

06/7/2018 và biên lai thu số 0003874, ngày 19/9/2018 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện X, tỉnh LA. 

3/ Tiếp tục thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 

22/2018/QĐ-BPKCTT, ngày 18/7/2018 để đảm bảo thi hành án. 
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4/ Án này xử sơ thẩm, đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt thì có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận thi hành án; quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

các Điều 6, 7, 9 và 30 Luật Thi hành án dân sự.   

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh; 

- VKSND huyện X; 

- Các đương sự; 

- THADS huyện; 

- Lưu hồ sơ, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Đã ký 

Lê Thị Mỹ Phƣợng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

 Bản án số: 551/2017/HSPT 

 Ngày: 16/8/2017  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:   Ông Nguyễn Xuân Hùng; 

Các thẩm phán:   Ông Ngô Hồng Phúc;  

Ông Đinh Ngọc Huân. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký 

Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Quang Minh, Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2016/HSPT 

ngày 11 tháng 01 năm 2016 đối với các bị cáo Nguyễn Văn T, Bùi Mạnh H 

phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng” do có kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 347/2016/HSST ngày 19 tháng 9 

năm 2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

* Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Văn T, sinh năm 1958; nơi ĐKHKTT: Tập thể Công ty dịch

vụ Lâm Nghiệp, phường Minh Kh, quận Bắc Từ L, thành phố Hà Nội; chỗ ở: 

Tổ dân phố Trù 2, phường Cổ Nh, quận Bắc Từ L, thành phố Hà Nội; nghề 

nghiệp: nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu và đầu tư phát triển Hà Nội; Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt 

Nam (đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Nguyễn Văn S và bà Trần Thị Đ 

(đều đã chết); có vợ là Đặng Thị Thanh Ch1 và có 02 con, con lớn sinh năm 

1992, con nhỏ sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 

27/9/2013; có mặt tại phiên tòa. 

2. Bùi Mạnh H, sinh năm 1963; nơi ĐKHKTT: Tổ 3, cụm Đình,

phường Nhân Ch, quận Thanh X, thành phố Hà Nội; chỗ ở: số nhà 20, ngõ 

178 phố Quan Nh1, phường Nhân Ch, quận Thanh X, thành phố Hà Nội; nghề 
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nghiệp: nguyên Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty TNHH một thành 

viên xuất nhập khẩu và đầu tư phát triển Hà Nội; Là Đảng viên Đảng cộng 

sản Việt Nam (đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Bùi C (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Đ1; có vợ là Nguyễn Thị S1, có 01 con sinh năm 1986; tiền án, 

tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 04/8/2014, thay đổi biện pháp ngăn 

chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 28/6/2016; hiện tại ngoại; có mặt tại phiên 

tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn T: Luật sư Lương Quang T1 

- Văn phòng Luật sư An Th thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại 

phiên tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: Ông Vũ Quang 

T2, sinh  năm 1971; trú tại: P501- N03, Trần Quý Kiên, Dịch V, Cầu Gi, Hà 

Nội; có mặt tại phiên tòa. 

* Bị đơn dân sự và người có quyền lợi liên quan không kháng cáo: 

- Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng 

phát triển Hà Nội (gọi tắt là Công ty H1). 

Địa chỉ: số 116 Hoàng Quốc V1, quận Cầu Gi, thành phố Hà Nội; 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tiến Th1; Giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng T3 - Văn phòng 

luật sư Đức Th2 - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa. 

- Bà Quách Thị T3, sinh năm 1965; trú tại: Căn hộ 1507, Tòa nhà A4, tổ 7, 

phường Cầu D, quận Nam Từ L, thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 198 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan không kháng cáo. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Bản 

án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

* Việc huy động vốn để thực hiện dự án trái quy định của pháp luật. 

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng 

phát triển Hà Nội (viết tắt là Công ty H1) trực thuộc UBND thành phố Hà 

Nội, được thành lập theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu và 

Xây dựng Nông Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 

thành phố Hà Nội, trụ sở tại: số 116 Hoàng Quốc V1, phường Nghĩa T4, 
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quận cầu Gi, thành phố Hà Nội, vốn điều lệ 7.141.796.661 đồng, đến ngày 

09/01/2012 tăng vốn điều lệ lên 15.000.000.000 đồng. Công ty H1 là doanh 

nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số 0100102936 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 05/8/2010, với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có ngành 

nghề: Xây dựng các loại (xây dựng nhà ở, đô thị mới, nhà xưởng sản xuất), 

kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê; bán buôn, bán lẻ xe ô tô...; người đại diện theo pháp luật là Nguyễn 

Văn T - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Ngày 15/7/2012, Nguyễn Văn T bị 

điều chuyển sang làm Trưởng Ban công tác thu hồi công nợ của Công ty H1. 

Trong số đất Công ty H1 được Nhà nước giao và cho thuê để phục vụ 

sản xuất, kinh doanh có khu B5 diện tích 28.827 m
2
, thuộc thị trấn Cầu D, 

huyện Từ L, thành phố Hà Nội (nay là quận Bắc Từ L, thành phố Hà Nội), 

nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và CT5 

dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Sở Giao thông vận tải Hà Nội 

làm chủ đầu tư và lô đất HH2 là lô đất xây dựng nhà ở tái định cư, dịch vụ 

thương mại và công nghiệp sạch của dự án Khu đô thị thành phố Giao lưu do 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế VIGEBA làm chủ đầu tư theo 

Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 22/7/2007 của UBND thành phố Hà Nội. 

Ngày 14/01/2008, Công ty H1 và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 

nhà đất, nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất 

(tên viết tắt là H2), địa chỉ: 152 phố Nguyễn Ngọc N, phường Khương M, 

quận Thanh X, thành phố Hà Nội, ký Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư. 

Ngày 01/7/2008, Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp 

có Tờ trình số 73/TTCT gửi UBND thành phố Hà Nội và Sở nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 

20.000m
2
 đất tại khu B5, thị trấn Cầu D, huyện Từ L, Hà Nội (nay là quận Bắc 

Từ L, Hà Nội) để lập và thực hiện dự án “Khu chung cư và biệt thự nhà vườn”; 

tại tờ trình có nội dung xin được hợp tác đầu tư với Công ty H2. 

Ngày 01/8/2008, Nguyễn Văn T - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đại 

diện Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp và bà Châu Thị 

Thu Ng - Tổng Giám đốc đại diện Công ty H2 ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 

309/CT-2008, về việc thực hiện dự án đâu tư xây dựng công trình khu chung 

cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu D, thị trấn Cầu D, huyện Từ L, 

thành phố Hà Nội (gọi tắt là Dự án B5 cầu D), diện tích thực hiện dự án là 

22.325,5m
2
, dự kiến quy mô gồm 03 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng 

mức đầu tư 279,3 tỷ đồng; hai bên thỏa thuận, Công ty H1 góp vốn 40% bằng 

giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt; Công ty H2 góp vốn 
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60% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình; giao cho Công ty H2 lập và 

thực hiện dự án; đồng thời, Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm 

nghiệp ủy quyền cho Công ty H2 chủ trì, thực hiện các bước trong giải phóng 

mặt bằng. 

Ngày 11/9/2008, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà 

Nội có Văn bản số 130/SNN-KH gửi UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề 

nghị của Công ty H1 và đề nghị UBND thành phố Hà nội xem xét, cho ý kiến 

chỉ đạo. 

Theo đề nghị của Liên danh Công ty H1, Công ty H2 và các cơ quan 

có liên quan, ngày 23/11/2010, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 

5801/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh, chủ đầu tư công trình xây dựng nhà 

ở tại lô đất CT5 thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội từ Sở Giao 

thông vận tải thành phố Hà Nội sang Liên danh Công ty H1 và Công ty H2. 

Ngày 30/3/2011, UBNĐ thành phố Hà Nội có Công văn số 

2151/UBND- KH&ĐT đồng ý cho phép Liên danh Công ty H1 và Công ty 

H2 lập quy hoạch điều chỉnh toàn bộ ô đất ký hiệu 14 với diện tích nghiên 

cứu khoảng 22.099m
2
 (bao gồm ô đất ký hiệu CT5 và ô đất ký hiệu HH2) 

thuộc quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị thành phố giao lưu. 

Ngày 19/6/2013, liên danh Công ty H1 và Công ty H2 có Công văn số 

178/CV-LD/2013 gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố Hà 

Nội xin điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ, điều chỉnh chức năng từ nhà ở tái 

định cư sang nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở thương mại, chiều cao 

nhà từ 9 đến 13 tầng lên 21 tầng... 

Ngày 21/6/2013, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 2968/VP- 

QHXDGT gửi Sở xây dựng thành phố Hà Nội, liên danh Công ty H1 và 

Công ty H2 với nội dung: Giao Sở xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành 

có liên quan nghiên cứu, đề xuất đúng quy định và phù hợp với điều kiện 

thực tế thị trường bất động sản hiện nay báo cáo UBND thành phố. 

Đến nay dự án xây dựng nhà ở tái định cư và khu nhà ở cao tầng của 

Dự án B5 Cầu D chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch 

điều chỉnh chi tiết, chưa được cấp phép xây dựng dự án. Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 39 Luật Nhà ở năm 2005 và quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị 

định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì Dự án B5 Cầu D chưa được huy động vốn 

của người có nhu cầu mua nhà và số tiền huy động vốn để thực hiện Dự án 

B5 Cầu D chỉ được sử dụng để thực hiện dự án này, nhưng Nguyễn Văn T - 

Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty H1 đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
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việc huy động vốn và sử dụng số tiền huy động vốn vào nhiều mục đích khác 

nhau. Cụ thể: 

Ngày 08/5/2010, Nguyễn Văn T đã chủ trì cuộc họp cán bộ chủ chốt 

Công ty H1, gồm: Các Trưởng phòng, Giám đốc Xí nghiệp và các tổ chức 

đoàn thể của Công ty H1, bàn về việc triển khai, thực hiện Dự án B5 Cầu D. 

Ngày 11/5/2010 và ngày 28/5/2010, Nguyễn Văn T ký Thông báo số 98-TB 

và số 116-TB về việc huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài Công ty 

H1 để làm vốn đối ứng cho dự án xây dựng Khu chung cư tại khu đất B5 Cầu 

D, nếu người nào góp vốn sẽ được ưu tiên mua căn hộ thuộc Dự án B5 Cầu D 

khi có nhu cầu. 

Từ ngày 09/8/2008 đến ngày 22/3/2012, Nguyễn Văn T đã chỉ đạo Bùi 

Mạnh H - Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Công ty H1 và các 

nhân viên dưới quyền thu 263.339.026.000 đồng của các cá nhân, tổ chức hợp 

tác đầu tư và góp vốn thực hiện Dự án B5 Cầu D, nhưng không báo cáo 

UBND thành phố Hà Nội (chủ sở hữu Công ty H1), cụ thể: 

Từ ngày 09/8/2008 đến ngày 09/11/2011, Công ty H1 đã nhận của 

Công ty H2 và 03 cá nhân hợp tác đầu tư góp vốn thực hiện Dự án B5 Cầu D, 

thu tổng số tiền 37.180.526.000 đồng; trong đó: Từ ngày 09/8/2008 đến ngày 

09/11/2011 Công ty H2 chuyển 34.210.526.000 đồng; từ ngày 18/8/2009 đến 

ngày 14/02/2010 bà Phạm Thị H3 chuyển 990.000.000 đồng; ngày 

29/12/2009 ông Đào Khánh H4 chuyển 990.000.000 đồng; ngày 13/01/2010 

bà Nguyễn Thị Thúy Ng chuyển 990.000.000 đồng. Công ty H1 đã sử dụng 

một phần số tiền trên vào việc chi hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng Dự án 

B5 Cầu D. 

Từ ngày 26/5/2010 đến ngày 22/3/2012, Nguyễn Văn T đã ký thỏa thuận 

vay vốn của 246 cá nhân trong, ngoài Công ty H1 và của Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng Việt H5 (trước khi ký Thỏa thuận vay vốn, mỗi khách hàng phải 

viết Đơn xin mua nhà tại Chung cư B5 Cầu D), thu tổng số tiền 

226.158.500.000 đồng; cụ thể: Năm 2010, Công ty H1 huy động tổng số tiền là 

178.408.500.000 đồng vượt 24,98 lần giá trị vốn điều lệ (178.408.500.000 

đồng/7.141.796.661 đồng) và bằng 276% tài sản của Công ty H1 tại thời điểm 

ngày 01/01/2010 là 64.726.323.818 đồng; trong đó: số tiền huy động từ ngày 

26/5/2010 đến ngày 30/6/2010 bằng 39,1% tài sản của Công ty H1 tại thời điểm 

ngày 01/01/2010 (25.330.000.000 đồng/64.726.323.818 đồng), số tiền huy động 

từ ngày 01/7/2010 đến ngày 30/12/2010 vượt 21,4 lần giá trị vốn điều lệ 

(153.078.500.000 đồng/7.141.796.661 đồng). Năm 2011, Công ty H1 huy động 

số tiền là 46.450.000.000 đồng vượt 6,5 lần vốn điều lệ (46.450.000.000 
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đồng/7.141.796.661 đồng). Năm 2012, Công ty H1 huy động số tiền là 

1.300.000.000 đồng. 

Việc huy động vốn nêu trên của Nguyễn Văn T và Bùi Mạnh H là trái 

quy định của pháp luật và vượt quá quyền hạn được giao, vì: Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 39 Luật Nhà ở năm 2005 thì “Trường hợp chủ đầu tư huy động 

vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua nhà, chỉ áp dụng trong 

trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần 

móng” Điểm 3.2 khoản 3 Điều 3, mục 1, chương II Thông tư số 117/TT-BTC 

ngày 05/8/2010 của Bộ tài chính, hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty 

TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, quy định: Chủ tịch công 

ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên) quyết định các phương án 

huy động vốn có giá trị không vượt quá giá trị vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ 

hơn quy định tại Điều lệ công ty, hoặc không vượt quá mức giá trị tối đa quy 

định tại Điều lệ công ty. Đối với công ty có nhu cầu huy động vốn vượt quy 

định thì phải báo cáo chủ sở hữu xem xét, quyết định...; Điều 20 Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty H1 ban hành kèm theo Quyết định số 

3749/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội (gọi tắt là 

Điều lệ Công ty H1), thì Chủ tịch Công ty H1 quyết định phương án huy động 

vốn có giá trị từ 30% đến 40% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất hoặc có giá trị từ 50% đến bằng mức vốn điều lệ công ty. 

* Việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái quy định: 

Số tiền thu được từ việc hợp tác đầu tư, vay vốn để thực hiện Dự án 

B5 Cầu D nêu trên không được sử dụng để thực hiện dự án như mục đích huy 

động vốn mà Nguyễn Văn T đã chỉ đạo Bùi Mạnh H và nhân viên Công ty 

H1 gửi vào Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Thăng Long 

và Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh Thăng Long, sau đó sử 

dụng số tiền 262.914.935.420 đồng vào nhiều mục đích khác nhau, cụ thể: 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2008, 2009, tháng 01 và tháng 02 

năm 2012, trả lương văn phòng Công ty năm 2008, 2009, hỗ trợ mất việc 

làm, nghỉ hưu: 4.656.831.060 đồng. 

- Chi đền bù hoa màu và giải phóng mặt bằng Nhà máy gạch tuynel Hải 

Dương: 30.524.232.617 đồng (chi cho Chi nhánh Công ty H1 tại Hải Dương). 

- Chi mua tài sản cố định, phá dỡ, định giá tài sản, trả tiền thuê đất, vay 

ngân hàng, mua bảo hiểm, tạm ứng, cho vay, nộp thuế: 33.667.067.121 đồng. 

- Chi san lấp ao Tây Mỗ, huyện Từ L, Hà Nội: 2.260.000.000 đồng. 

- Chi đầu tư Nhà máy chế biến gỗ Quảng Trị (chi cho Chi nhánh Công 

ty H1 tại Quảng Trị): 5.000.000.000 đồng. 
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- Trả 27 khách hàng rút vốn từ 01/01/2010-28/02/2012 là: 18.800.000.000 đồng. 

- Trả lãi cho khách hàng rút vốn: 947.143.953 đồng. 

- Chi mua thép của Công ty xây dựng Trường G 96.759.658.669 đồng. 

 Từ ngày 28/10/2010 đến ngày 07/04/2011, Nguyễn Văn T đã ký 07 hợp 

đồng kinh tế về việc mua tổng số 13.309,596 tấn thép giá trị 208.949.230.879 

đồng với ông Hoàng Minh Ph - Giám đốc Công ty cổ phần thép Việt Nhật. Sau 

khi ký hợp đồng, T đã chỉ đạo và cùng Bùi Mạnh H sử dụng các hợp đồng gửi 

tiền vay vốn thực hiện Dự án B5 Cầu D tại ngân hàng thế chấp cho Ngân hàng 

Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long và Ngân hàng Đầu tư phát triển 

Việt Nam, chi nhánh Thăng Long để vay 208.949.230.879 đồng thanh toán 

cho Công ty cổ phần thép Việt N. 

Từ ngày 29/10/2010 đến ngày 08/4/2011, T ký 07 Hợp đồng kinh tế 

bán 13.309,596 tấn thép với tổng giá trị là 211.104.468.314 đồng cho ông 

Nguyễn Cảnh D1 - Giám đốc Công ty xây dựng Trường G, nội dung hợp 

đồng được xác định là hợp đồng thanh toán trả chậm, nên Công ty xây dựng 

Trường G phải trả Công ty H1 lãi xuất tiền vay của Ngân hàng, sau khi thanh 

toán 30% giá trị tiền hàng, số tiền còn lại Công ty xây dựng Trường G phải 

chịu lãi xuất trả chậm. 

Quá trình thực hiện Hợp đồng, Công ty xây dựng Trường G đã thanh toán 

tiền của 3/7 Hợp đồng cho Công ty H1, còn lại 04 Hợp đồng giá trị 

93.540.572.791 đồng chưa thanh toán (trong đó có 92.614.369.100 đồng của Dự 

án B5 Cầu D). Do Công ty xây dựng Trường G chậm thanh toán, Ngân hàng đã 

cấn trừ số tiền 4.145.289.569 đồng là tiền lãi của số tiền vay 92.614.369.100 đồng 

vào số tiền vốn vay thực hiện Dự án B5 Cầu D của Công ty H1 gửi tại Ngân 

hàng. 

Đến ngày 15/6/2011, T và ông Nguyễn Cảnh D1 - Giám đốc Công ty xây 

dựng Trường G ký Hợp đồng kinh tế số 08/06/HĐ/2011 chuyển số tiền Công ty 

xây dựng Trường G đang nợ Công ty H1 để mua thép thực hiện Dự án B5 Cầu D. 

Đến nay, do chưa triển khai thực hiện Dự án B5 Cầu D nên Công ty xây dựng 

Trường G chưa chuyển thép cho Công ty H1. 

Ngày 13/6/2016, ông Nguyễn Cảnh D1 (hiện là Phó giám đốc Công ty 

xây dựng Trường G) có bản giải trình, nội dung: Hiện tổng cộng các nguồn 

vốn của Công ty xây dựng Trường G có thể thu thành tiền là 460.975.562.486 

đồng, đủ khả năng để trả tiền mua thép giao cho Công ty H1 xây dựng Dự án 

B5 Cầu D khi dự án này bắt đầu triển khai thi công. 

- Công ty H1 chi 55.000.000.000 đồng mua cổ phần dự án khu nhà hỗn 

hợp cao tầng, dịch vụ đô thị và các công trình công cộng, thương mại đô thị 
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tại Khu đô thị Sơn Đ1, huyện Hoài Đ2, thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần 

xây dựng và hợp tác đầu tư Đất V2 là chủ đầu tư. Sau khi việc mua bán cổ 

phần không thành, Công ty H1 đã đồng ý chuyển 55.000.000.000 đồng góp 

vốn vào Dự án khu biệt thự nhà vườn xã Tiến X1, huyện Thạch Th3, thành 

phố Hà Nội do Công ty xây dựng Trường G làm chủ đầu tư. Hiện dự án này 

đang được UBND thành phố Hà Nội rà soát, phân loại, điều chỉnh quy hoạch 

phù hợp chung quy hoạch Hà Nội mở rộng và trình Thủ tướng xem xét. 

Ngày 18/10/2014, Công ty xây dựng Trường G chuyển trả vào tài khoản 

của Công ty H1 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt 

Nam, chi nhánh Nam Thăng Long số tiền 500.000.000 đồng. 

- Chi tạm ứng cho Chi nhánh Hải Dương số tiền 15.300.000.000 đồng. 

Thực hiện chỉ đạo của T về việc di dời trụ sở Công ty H1 khi thực hiện 

dự án tòa nhà văn phòng và cho thuê tại trụ sở chính của Công ty H1 số 116 

Hoàng Quốc V1, Hà Nội, nên phải thuê hoặc mua đất để di dời trụ sở, bà Vũ 

Thị Hồng L1 - Phó Tổng giám đốc Công ty H1 và ông Nguyễn Trung Tuấn - 

Giám đốc chi nhánh Công ty H1 tại Hải Dương đã gặp và giao dịch với ông 

Nguyễn Văn Đ3, trú tại số 452 đường Lạc Long Q, phường Nhật T4, phường 

quận Tây H6, Hà Nội, về việc mua của ông Nguyễn Văn Đ3 1.100m
2
 đất tại 

đường Lạc Long Q, quận Tây H6, Hà Nội với tổng giá trị tạm tính là 25 tỷ 

đồng (lô đất này ông Nguyễn Văn Đ3 được UBND phường Nhật T4 giao 

khoán để canh tác). Từ ngày 21/01/2011 đến ngày 28/01/2011, ông Nguyễn 

Trung Tuấn đã tạm ứng của Công ty H1 15.300.000.000 đồng để đặt cọc cho 

ông Nguyễn Văn Đ3. Đến khoảng tháng 10/2012, Phòng cảnh sát kinh tế Công 

an thành phố Hà Nội tiến hành xác minh việc mua bán đất trên, ông Nguyễn 

Văn Đ3 đã có đơn và tự nguyện nộp 10 tỷ đồng để trả cho Công ty H1 (Phòng 

cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã trả số tiền này cho Công ty H1), 

còn 5.300.000.000 đồng ông Nguyễn Văn Đ3 chưa trả cho Công ty H1. 

Theo Biên bản xác minh ngày 20/11/2013, ngày 21/10/2015 và tài liệu 

Công ty H1 cung cấp, xác định: Từ tháng 03/2012 đến tháng 12/2014, Công ty 

H1 đã thu hồi được số tiền liên quan đến vốn vay thực hiện Dự án B5 Cầu D là 

20.171.250.200 đồng, gồm: Tiền thanh lý tài sản, thu hồi tiền tạm ứng, cho 

vay, trong đó có 10.000.000.000 đồng Công an thành phố Hà Nội thu hồi trả 

cho Công ty H1. Số tiền 20.171.250.200 đồng thu hồi nêu trên và 367.178.912 

đồng chưa chi của Dự án B5 Cầu D, tổng cộng là 20.538.429.112 đồng, đã 

được Công ty H1 chi: Trả 18 khách hàng rút vốn 12.275.000.000 đồng; trả lãi 

khách hàng 913.429.112 đồng; chuyển trả Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư 

xây dựng nhà đất (H2) 4.400.000.000 đồng, trả lương văn phòng, thanh toán 

bảo hiểm 1.330.510.734 đồng; nộp thuế 1.087.043.272 đồng; chuyển hỗ trợ 
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giải phóng mặt bằng triển khai dự án 114-116 Hoàng Quốc V1 270.000.000 

đồng, chi phí khác 262.445.994 đồng. 

Như vậy, số tiền thu được từ việc hợp tác đầu tư, vay vốn để thực hiện 

Dự án B5 Cầu D nêu trên, đã được Công ty H1 sử dụng hết, trong đó: Trả 45 

khách hàng góp vốn là 31.075.000.000 đồng, trả cho Công ty H2 4.400.000.000 

đồng, tổng cộng 35.475.000.000 đồng; số tiền còn lại 227.864.026 đồng đã 

được Nguyễn Văn T và Bùi Mạnh H chi vào nhiều mục đích khác nhau, trong 

đó có chi 55.000.000.000 đồng góp vốn vào Dự án khu biệt thự nhà vườn xã 

Tiến X1, huyện Thạch Th3, Hà Nội (chi đầu tư ra ngoài doanh nghiệp) vượt 7,7 

lần so với vốn điều lệ (55.000.000.000 đồng/7.141.796.661 đồng), nhưng chưa 

báo cáo chủ sở hữu, đến nay khó có khả năng thu hồi. Ngoài 45 khách hàng đã 

rút vốn nêu trên thì từ tháng 07/2010 đến tháng 01/2013, đã có 84 cá nhân 

(khách hàng) góp vốn vào Dự án B5 Cầu D có đơn xin rút vốn với tổng số tiền 

là 95.443.500.000 đồng, Công ty H1 đã thanh toán một phần tiền góp vốn cho 

08 khách hàng (có đơn) là 7.202.000.000 đồng, còn 88.241.500.000 đồng Công 

ty H1 không có khả năng để thanh toán cho 84 khách hàng xin rút vốn. Danh 

sách khách hàng rút vốn đã được thống kê (Bút lục 2997-3001). Ngoài ra, từ 

tháng 12/2010 đến tháng 3/2011, Công ty H1 sử dụng 3.350.000.000 đồng từ 

nguồn huy động vốn thực hiện Dự án B5 Cầu D để mua 01 máy san tự hành, 01 

máy xúc đào bánh lốp, 01 xe Lu rung, 01 xe Lu tĩnh; đến ngày 10/4/2011 bán 

thanh lý các xe này thu tổng cộng 1.800.000.000 đồng, lỗ tổng cộng 

1,550.000.000 đồng. 

Việc sử dụng vốn không đúng mục đích nêu trên của Nguyễn Văn T là 

trái với quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 

23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở... 

“Chủ đần tư dự án phát triển nhà ở phải sử dụng vốn đã huy động vào đúng 

mục đích xây dựng dự án phát triển nhà ở đó, không được dùng số vốn đã huy 

động vào mục đích khác hoặc sử dụng cho các dự án phát triển nhà ở khác” và 

vượt quá quyền hạn được giao theo điểm 8.1 khoản 8 Điều 5 mục 1, chương II 

Thông tư số 117/TT- BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn cơ 

chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, 

quy định:“Chủ tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên) 

quyết định các dự án đầu tư ra ngoài công ty trong phạm vi tổng giá trị đầu tư 

tài chính của công ty thấp hơn 50% vốn điền lệ hoặc theo phân cấp tại Điều lệ 

công ty; còn đối với dự án đầu tư mà giá trị từ 50% vốn điều lệ trở lên thì 

công ty phải báo cáo chủ sở hữu quyết định”. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành xác minh và ghi lời 

khai của 186 cá nhân và tập thể đã góp vốn, hợp tác đầu tư với Công ty H1 để 
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đầu tư, thực hiện Dự án B5 Cầu D. Tuy nhiên, còn một số cá nhân thì đã rút 

hết tiền góp vốn hoặc đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an triệu tập 

đến làm việc nhưng không đến, một số khách hàng khác thì do thay đổi địa 

chỉ, chỗ ở nên chưa xác minh được chỗ ở mới của họ nên chưa ghi được lời 

khai về việc góp vốn vào Công ty H1. Ngày 16/12/2015, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Bộ Công an đã có Công văn số 4231/C46-P11 đề nghị Báo Công an 

nhân dân đăng tin thông báo. Trong các ngày 21/12/2015, ngày 22/12/2015 và 

ngày 24/12/2015, Báo Công an nhân dân online, Báo Công an nhân dân và 

Báo An ninh Thủ đô đã đăng tin thông báo, nhưng sau 30 ngày kể từ ngày 

đăng tin tại các báo nêu trên không có cá nhân nào đến trình báo và làm việc 

với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an về việc góp vốn vào Công ty H1. 

Nguyễn Văn T và Bùi Mạnh H thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Lời khai của Nguyễn Văn T, Bùi Mạnh H phù hợp với kết quả xác minh tại Công 

ty H1 và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Về động cơ, mục đích phạm 

tội, T khai: Khi Công ty H1 ký hợp tác đầu tư và đề nghị Công ty H2 hỗ trợ nhằm 

chứng minh tài chính để xin được chuyển đổi, nâng cấp Công ty H1 trực thuộc 

UBND thành phố Hà Nội và được làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu chung cư 

B5 Cầu D. T và H thừa nhận số tiền huy động được của khách hàng thì T và H đã 

bàn bạc thống nhất gửi tiết kiệm tại ngân hàng và kinh doanh thép để lấy tiền lãi. 

Do Công ty xây dựng Trường G chưa thanh toán cho Công ty H1 số tiền 

93.540.572.791 đồng (trong đó có 92.614.369.100 đồng của Dự án B5 Cầu D) nên 

Công ty H1 bị Ngân hàng cấn trừ 4.145.289.569 đồng vào số tiền vốn vay thực 

hiện Dự án B5 Cầu D của Công ty H1 gửi tại Ngân hàng. 

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định: Công ty H2 đã tiến hành việc 

huy động vốn của khách hàng để thực hiện Dự án B5 Cầu D trong khi dự án 

này chưa được triển khai như Pháp luật quy định là trái pháp luật. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 347/2016/HSST ngày 19/9/2016, Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định: 

Áp dụng khoản 3 Điều 165; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 

Bộ luật hình sự, xử phạt các bị cáo: 

- Nguyễn Văn T 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước 

về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời hạn tù tính từ ngày 

27/9/2013. 

- Bùi Mạnh H 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước 

về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 04/8/2014 đến ngày 28/6/2016. 
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Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm bồi thường 

dân sự, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, 

- Ngày 27/9/2016, bị cáo Nguyễn Văn T kháng cáo kêu oan. 

- Ngày 29/9/2016, bị cáo Bùi Mạnh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

vì lý do Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 13 năm tù là quá nặng. 

- Ngày 28/9/2016, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Quang 

T2 kháng cáo đề nghị Công ty H1 phải trả cả tiền gốc và tiền lãi cho ông. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Văn T, Bùi Mạnh H thành khẩn khai 

nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã qui kết 

về hành vi phạm tội của từng bị cáo. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm xem xét khoan hồng giảm nhẹ để các bị cáo yên tâm cải tạo sớm được 

trở về hòa đồng với xã hội và gia đình.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Quang T2 đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét buộc bị cáo phải có trách nhiệm trả khoản tiền lãi suất 

trong tổng số tiền 500 triệu đồng mà ông đã góp vốn cho Công ty H1. 

 Bà Quách Thị T3 cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên về phần bồi 

thường còn thiếu của bà 01 suất góp vốn mua nhà mà bà đã mua lại của ông 

Lê Minh Ch2.  

 Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn T - Luật sư Lương Quang T1 

đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh cho bị cáo T có 

phải tội của bị cáo như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết đối với bị cáo không, 

nếu đúng thì đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét một cách 

khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; ý kiến của 

Kiểm sát viên; lời khai của các bị cáo; bào chữa của Luật sư cho bị cáo T; lời 

trình bày của bị đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn T và Bùi Mạnh H 

thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện đúng như 

nội dung Cáo trạng và Bản án sơ thẩm đã qui kết về hành vi phạm tội đối với 

các bị cáo, cụ thể: Trong khoảng thời gian từ năm 2008 - 2011, mặc dù dự án 

B5 Cầu D chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng, thiết kế nhà ở chưa được phê duyệt và Công ty của các bị cáo cũng chưa 
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tiến hành những công việc cần thiết đối với dự án mà các bị cáo dự định xây 

dựng nhưng Nguyễn Văn T đã lấy tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiểm 

Tổng giám đốc Công ty H1 đã chỉ đạo Bùi Mạnh H đứng ra tổ chức huy động 

vốn của khách hàng là những người có nhu cầu mua nhà dưới hình thức hợp 

đồng góp vốn, tức là cho Công ty H1 vay để sau này họ được mua nhà, Công ty 

của bị cáo đã thu được tổng số tiền 263.339.026.000 đồng. 

 Sau khi thu được tiền, các bị cáo T và H đã sử dụng số tiền đó vào 

nhiều mục đích khác nhau và việc sử dụng lại không đúng với mục đích góp 

vốn của khách hàng và cũng không báo cáo với UBND thành phố Hà Nội là 

chủ sở hữu trực tiếp của Công ty nơi bị cáo Hà và Tuẫn công tác. Do Dự án 

B5 Cầu D chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chưa được cấp giấy 

phép xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục mua bán qua sàn giao dịch bất 

động sản, chưa có các thủ tục pháp lý cần thiết khác cho việc xây dựng dự án, 

cũng như chưa hề xây dựng gì kể cả móng nhà. Nhưng Nguyễn Văn T đã chỉ 

đạo Bùi Mạnh H đứng ra huy động khách hàng góp vốn. Tổng số tiền thu 

được với danh nghĩa góp vốn là cực kỳ lớn so với số vốn điều lệ của Công ty 

các bị cáo. Sau khi huy động được vốn thì các bị cáo lại sử dụng vào nhiều 

mục đích khác nhau và trái với quy định của Nhà nước dẫn đến gây thất thoát 

không thu hồi lại được để trả cho những người đã góp vốn với tổng số tiền là 

88.241.500.000 đồng.  

 Hành vi của bị cáo T và bị cáo H trái quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật 

Nhà ở năm 2005; trái quy định tại khoản 3 Điều 9 NĐ71/NĐ-CP của Chính 

Phủ; trái với qui định tại điểm d khoản 2 Điều 27 NĐ25/NĐ-CP ngày 

19/3/2010 của Chính Phủ và trái với điểm 3.2 khoản 3 Điều 3 Mục I, chương II 

Thông tư số 117 ngày 5/8/2010 của Bộ Tài chính. Do bị cáo Nguyễn Văn T và 

bị cáo Bùi Mạnh H có hành vi phạm tội như trên nên bị Tòa án cấp sơ thẩm kết 

án về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng” theo qui định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đúng pháp luật. Hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm 

cho xã hội, hành vi đó làm suy yếu, mất lòng tin của một bộ phận nhân dân vào 

hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, không 

những thế còn gây mất trật tự trị an và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh 

doanh. Tổng số tiền các bị cáo huy động được là quá lớn, đến nay vẫn chưa 

khắc phục trả lại được cho người đã góp vốn. 

 Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy cần phải xử phạt các bị cáo mức 

hình phạt nghiêm khắc thì mới phù hợp với tính chất, mức độ do hành vi phạm 

tội của các bị cáo gây ra. Hội đồng xét xử thấy mức hình phạt tù mà Tòa án cấp 

sơ thẩm đã áp dụng pháp luật để xử phạt đối với các bị cáo là thỏa đáng, tương 
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xứng với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra và mức 

hình phạt tù của từng bị cáo cũng đã phù hợp với vai trò, vị trí của từng bị cáo, 

nên cần thiết phải giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. 

 Đối với người có quyền lợi liên quan bà Quách Thị T3 đề nghị xem xét 

về việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên thiếu của bà 01 suất góp vốn mà bà đã mua 

lại của ông Lê Minh Ch2, Hội đồng xét xử phúc phẩm thấy: Căn cứ vào các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì có đầy đủ căn cứ để khẳng định bà 

Quách Thị T3 đã mua lại suất góp vốn của ông Lê Minh Ch2. Tại phiên tòa sơ 

thẩm, bà T3 đề nghị được bồi thường 02 suất (trong đó có cả suất mua lại của 

ông Ch2). Mặc dù Tòa án cấp sơ thẩm cũng xác định như vậy nhưng không 

đưa ông Ch2 vào tham gia tố tụng và cũng chưa quyết định Công ty H1 phải 

bồi thường khoản tiền này và sau khi xét xử sơ thẩm, bà T3 kháng cáo quá 

hạn nhưng xét đề nghị của bà T3 là chính đáng và có căn cứ pháp luật, nên 

cần chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho bà T3 để giữ ổn định bản án và đảm 

bảo quyền lợi cho bà T3 vì vụ án xảy ra đã lâu. 

 Đối với nội dung kháng cáo của ông Vũ Quang T2 về việc ông đề nghị 

phải tính tiền lãi cho ông, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy: Do hợp đồng góp 

vốn giữa ông T2 với Công ty H1 là không đúng pháp luật (bị coi là hợp đồng 

vô hiệu) nên Tòa án cấp sơ thẩm không tính lãi suất đối với khoản tiền góp 

vốn của ông là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 Vì các lẽ trên và căn cứ vào điểm a khỏan 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng 

hình sự; 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Không chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt tù 

của các bị cáo Nguyễn Văn T, Bùi Mạnh H, giữ nguyên quyết định của Bản 

án sơ thẩm về phần hình phạt tù đối với các bị cáo, nay tuyên: 

 Áp dụng khoản 3 Điều 165; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

53 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 18 (mười tám) năm tù về tội 

“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 

trọng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bị bắt tạm 

giam 27/9/2013.  

 Áp dụng khoản 3 Điều 165; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

53 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Mạnh H 13 (mười ba) năm tù về tội 

“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 

trọng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bắt thi hành 
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án (được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/8/2014 đến ngày 

28/6/2016).  

 Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Sửa phần bồi thường đối với người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Quách Thị T3: Buộc Công ty TNHH một 

thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển thành phố Hà Nội 

phải hoàn trả cho bà Quách Thị T3 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm 

triệu đồng) cho cả 2 hợp đồng, trong đó có hợp đồng do bà mua lại của ông 

Lê Minh Ch2.  

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn T và Bùi Mạnh H mỗi bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

(16/8/2017). 
 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND Tp Hà Nội; 

- VKSND Tp Hà Nội; 

- TTG - CA Tp Hà Nội; 

- Công an Tp Hà Nội; 

- Cục THADS tp Hà Nội; 

- Bị cáo T (qua trại); 

- Bị cáo H (theo địa chỉ); 

- NLQ (theo địa chỉ); 

- Lưu HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 40/2017/DS-PT 

Ngày: 14-9-2017 

V/v tranh chấp hợp đồng góp vốn 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Thị Hiền    

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Công Đường 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Quỳnh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Vũ Đức Thiều - Kiểm sát viên 

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 34/2017/TLPT-DS ngày 07 tháng 8 

năm 2017 về tranh chấp hợp đồng góp vốn mua căn hộ. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 28/2017/DS-ST ngày 10 tháng 7 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 27/2017/QĐ-PT ngày 

09/8/2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 30/2017/QĐ-PT ngày 28/8/2017 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thúy H 

Địa chỉ: P1208 – N09B1, khu đô thị mới D, quận C, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H 

Địa chỉ: Số 45/3 đường H, phường L, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

(Theo văn bản ủy quyền ngày 15/3/2017). Bà Hoa có mặt. 

- Bị đơn: Công ty cổ phần S - N 

Địa chỉ: 06 đường B, phường V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phương B - Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần S - N.  Ông B vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Nguyễn Thúy H. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 04/01/2017 và tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên 

đơn, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Ngày 03/7/2015, bà Nguyễn Thúy H ký với Công ty cổ phần S – N 08 

Hợp đồng góp vốn mua căn hộ số: 0131/2015/HĐGV, 0132/2015/HĐGV, 

0133/2015/HĐGV, 0134/2015/HĐGV, 0135/2015/HĐGV, 0136/2015/HĐGV, 

0141/2015/HĐGV, 0144/2015/HĐGV để đầu tư mua các căn hộ tại dự án B – 

Khu dân cư C, thành phố N. Thực hiện hợp đồng, bà H đã góp 2.362.500.000 

đồng như thỏa thuận. 

Theo các hợp đồng trên, Công ty cổ phần S – N cam kết sẽ có trách nhiệm 

ký hợp đồng mua bán căn hộ với bà H khi đủ điều kiện mua bán theo quy định 

của pháp luật nhưng không quá 10 tháng kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn. Mục 

f khoản 4.2 Điều 4 của các hợp đồng trên quy định: nếu quá 10 tháng mà Công 

ty cổ phần S - N vẫn chưa đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thì 

Công ty cổ phần S - N phải trả lại tài sản góp vốn đã nhận, đồng thời, bồi 

thường một khoản tiền tương đương với tài sản đã nhận cho bên góp vốn. 

Đến nay, đã quá thời hạn cam kết trong các hợp đồng góp vốn mua căn hộ 

nhưng Công ty cổ phần S - N vẫn không khởi công xây dựng công trình và thực 

hiện các cam kết đã thỏa thuận. 

Theo thỏa thuận tại văn bản số 16/CV-TCKT ngày 18/11/2016 của Công 

ty cổ phần S - N, Công ty cổ phần S - N cam kết thanh toán cho bà H số tiền đã 

góp là 2.362.500.000 đồng, bồi thường số tiền là 1.537.500.000 đồng, tổng cộng 

là 3.900.000.000 đồng, đã trả 600.000.000 đồng, còn lại 3.300.000.000 đồng trả 

trước ngày 09/12/2016, nếu không sẽ bồi thường thêm 1.000.000.000 đồng. Tuy 

nhiên, Công ty cổ phần S - N đã không thực hiện đúng như cam kết. 

Do đó, bà Nguyễn Thúy H khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần S – N hoàn 

trả cho bà số tiền đã góp vốn và bồi thường tổng cộng 4.300.000.000 đồng như 

đã cam kết. 

Bị đơn Công ty cổ phần S - N đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng 

mặt trong quá trình giải quyết vụ án, không thể hiện ý kiến. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 28/2017/DS-ST ngày 10/7/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng Điều 122, 128, 137, 305 Bộ 

luật dân sự 2005; Điều 357, 468 Bộ luật dân sự 2015; Nghị định 71/2010/NĐ-

CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; tuyên 

xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tuyên bố các 

Hợp đồng góp vốn mua căn hộ số 0131/2015/HĐGV, 0132/2015/HĐGV, 

0133/2015/HĐGV, 0134/2015/HĐGV, 0135/2015/HĐGV, 0136/2015/HĐGV, 

0141/2015/HĐGV, 0144/2015/HĐGV ký ngày 03/7/2015 giữa bà Nguyễn Thúy 
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H với Công ty cổ phần S - N vô hiệu. Buộc Công ty cổ phần S - N phải trả cho 

bà Nguyễn Thúy H 2.088.171.000 đồng (hai tỷ không trăm tám mươi tám triệu 

một trăm bảy mươi mốt nghìn đồng), trong đó, nợ gốc 1.762.500.000 đồng đã 

góp vốn mua căn hộ và tiền lãi chậm trả 325.671.000 đồng. Bà H phải chịu 

72.423.000 đồng án phí sơ thẩm; Công ty cổ phần S - N phải chịu 72.176.000 

đồng án phí sơ thẩm. 

Ngày 19/7/2017, bà Nguyễn Thúy H có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án 

buộc Công ty cổ phần S - N phải trả cho bà 4.300.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị 

đơn Công ty cổ phần S - N vắng mặt nhưng trình bày ý kiến tại Đơn đề nghị xét 

xử vắng mặt đề ngày 13/9/2017 như sau: Bản án sơ thẩm áp dụng qui định tại 

Điều 122, 128, 137, 305 Bộ luật Dân sự năm 2005 để tuyên các hợp đồng đã ký 

giữa Công ty cổ phần S - N với bà Nguyễn Thúy H là đúng. Tuy nhiên, bản án 

buộc Công ty cổ phần S - N phải trả thêm lãi chậm thanh toán 325.671.000 đồng 

theo Điều 305 Bộ luật Dân sự là trái với qui định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự. 

Công ty đề nghị xác định Công ty chỉ phải trả cho nguyên đơn 1.762.500.000 

đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu như sau: Tòa 

án cấp sơ thẩm căn cứ Điều 122, 128 Bộ luật Dân sự năm 2005 tuyên bố các hợp 

đồng góp vốn vô hiệu và buộc Công ty cổ phần S - N phải trả lại tiền góp vốn và 

bồi thường cho bà H là đúng qui định của pháp luật. Tuy nhiên, việc xem xét số 

tiền bồi thường trên cơ sở lãi suất của Ngân hàng Nhà nước là chưa phù hợp, vì 

sau khi không thực hiện được hợp đồng, hai bên đã có thỏa thuận tại Công văn 

số 16/CV-TCKT ngày 18/11/2016. Vì vậy, đề nghị sửa bản án sơ thẩm, chấp 

nhận kháng cáo của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bị đơn Công ty cổ phần S - N vắng mặt nhưng có đơn yêu cầu xét xử 

vắng mặt nên theo qui định tại khoản 2 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn. 

[2] Nội dung của 08 Hợp đồng góp vốn mua căn hộ số 0131/2015/HĐGV-

TM1, 0132/2015/HĐGV-TM1, 0133/2015/HĐGV-TM1, 0134/2015/HĐGV-

TM1, 0135/2015/HĐGV-TM1, 0136/2015/HĐGV-TM1, 0141/2015/HĐGV-

TM1, 0144/2015/HĐGV-TM1 ngày 03/7/2015 được ký giữa nguyên đơn bà 

Nguyễn Thúy H (bên B, bên góp vốn) ký với bị đơn Công ty cổ phần S - N (bên 

A, bên nhận góp vốn) thể hiện: 

“Điều 3. Mục đích của thỏa thuận góp vốn 

Bên B góp vốn để đảm bảo việc mua căn hộ sau khi bên A đã khởi công 

xây dựng và đủ điều kiện bán căn hộ theo qui định của pháp luật. Việc mua bán 

căn hộ sẽ được thể hiện trong hợp đồng mua bán căn hộ giữa hai bên. 
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Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

.... 

4.2. Nghĩa vụ của bên A 

.... 

c. Bên A có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán căn hộ khi đủ điều kiện theo

qui định của pháp luật nhưng không quá 10 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng góp 

vốn... 

f. Nếu quá 10 tháng mà bên A vẫn chưa đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua

bán với bên B thì bên A trả lại ngay cho bên B các khoản tài sản góp vốn đã 

nhận, đồng thời bồi thường ch bên B một khoản tiền tương đương với tài sản góp 

vốn. 

g. Khi dự án đủ điều kiện nếu bên A từ chối ký hợp đồng mua bán cho bên

B, hoặc bên thứ 3 do bên B chỉ định thì bên A phải bồi thường cho bên B số tiền 

gấp 3 lần tổng tài sản đã góp vốn. 

..... 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B 

..... 

5.2 Nghĩa vụ của bên B. 

..... 

c. Nếu bên B từ chối ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với bên A ....thì bên B

bị mất tài sản góp vốn.” 

[3] Điểm c khoản 1 Điều 9 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 

hướng dẫn Luật Nhà ở
1
 qui định một trong những quyền của chủ đầu tư dự án 

phát triển khu nhà ở, dự án khu đô thị mới có nhu cầu huy động vốn để đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng 

nhà ở trong khu nhà ở, khu đô thị là: “Ký hợp đồng, văn bản góp vốn hoặc hợp 

đồng, văn bản hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng nhà ở và 

bên tham gia góp vốn hoặc bên tham gia hợp tác đầu tư chỉ được phân chia lợi 

nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) hoặc được phân chia sản phẩm là nhà ở trên cơ 

sở tỉ lệ góp vốn theo thỏa thuận.” 

[4] Theo những điều khoản thỏa thuận trên giữa Công ty cổ phần S - N 

với bà Nguyễn Thúy H và qui định của pháp luật về góp vốn xây dựng nhà ở 

giữa chủ đầu tư với các tổ chức, cá nhân góp vốn thì 08 hợp đồng được ký giữa 

hai bên có tiêu đề là Hợp đồng góp vốn mua căn hộ nhưng thực chất là hợp đồng 

đặt cọc, tiền góp vốn thực chất là tiền đặt cọc để bảo đảm cho việc giao kết và 

thực hiện hợp đồng mua bán căn hộ khi Công ty cổ phần S - N đủ điều kiện bán 

1
 Nghị định này có hiệu lực đến ngày 09/12/2015 theo qui định tại Điều 87 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 
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căn hộ và những hợp đồng đặt cọc này không vô hiệu. Tòa án cấp sơ thẩm xác 

định những hợp đồng này là hợp đồng góp vốn, từ đó, tuyên bố vô hiệu do chủ 

đầu tư là Công ty cổ phần S - N chưa đảm bảo điều kiện về huy động vốn được 

qui định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP là không đúng. 

[5] Quá trình thực hiện 08 hợp đồng trên, do không đảm bảo các điều kiện 

để thực hiện việc mua bán căn hộ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận là 10 tháng kể 

từ ngày ký kết hợp đồng, Công ty cổ phần S - N, bằng văn bản số 16/CV-TCKT 

ngày 18/11/2016, đã cam kết thanh toán cho bà H số tiền đã góp là 

2.362.500.000 đồng, bồi thường số tiền là 1.537.500.000 đồng, tổng cộng là 

3.900.000.000 đồng, Công ty  đã trả 600.000.000 đồng, còn lại 3.300.000.000 

đồng sẽ trả trước ngày 09/12/2016, nếu không sẽ bồi thường thêm 

1.000.000.000 đồng. Bà H chấp nhận phương án giải quyết của Công ty cổ phần 

S - N. Như vậy, đây là thỏa thuận mới của các bên và không trái pháp luật nên 

Công ty cổ phần S - N phải thực hiện đúng cam kết.  

[5] Công ty cổ phần S - N đã không thực hiện đúng như cam kết ngày 

18/11/2016. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc Công ty cổ phần S - N 

phải trả 4.300.000.000 đồng theo như cam kết là có căn cứ, kháng cáo của nguyên 

đơn được chấp nhận. 

[6] Do Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn nên nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm và án phí dân sự phúc thẩm. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với 

yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận với số tiền 4.300.000.000đ, tính 

thành tiền án phí là: 112.000.000đ + 300.000.000đ x 0.1% = 112.300.000 đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT  ĐỊNH: 

         Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 122, Điều 358 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 26, Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

tuyên xử: 

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm như sau: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thúy H; buộc 

bị đơn Công ty cổ phần S - N phải trả cho nguyên đơn bà Nguyễn Thúy H 

4.300.000.000 đồng (bốn tỉ ba trăm triệu đồng), trong đó tiền đặt cọc là 

1.762.500.000 đồng và tiền bồi thường là 2.537.500.000 đồng. 

2. Án phí: 

- Bị đơn Công ty cổ phần S - N phải chịu  án phí dân sự sơ thẩm là 

112.300.000 đồng. 
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- Nguyên đơn Nguyễn Thúy H không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và 

án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn lại cho bà Nguyễn Thúy H 56.150.000 đồng tạm 

ứng án phí sơ thẩm và 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp lần lượt 

theo các biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0005962 ngày 

23/01/2017 và số AA/2016/0001739 ngày 24/7/2017 đều của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố N. 

Qui định chung: 

- Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án và 

bản án có hiệu lực thi hành, nếu người phải thi hành án không thi hành án thì 

còn phải trả lãi theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng 

với số tiền và thời gian chưa thi hành án. 

- Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM            
- Các đương sự; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                                    
- Cục THADS tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND thành phố Nha Trang;         (đã ký) 

- Chi cục THADS thành phố N; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

                         

                         

                          Lê Thị Hiền     
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  
Bản án số: 818/2019/DS-PT 
Ngày: 18-9-2019 
V/v tranh chấp hợp đồng góp vốn 
mua bán căn hộ.  

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

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Quốc Thịnh 

Các Thẩm phán:           Ông Nguyễn Hữu Thơ 

                                                    Ông Nguyễn Thanh Vân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Đào Thị Xuân Hồng – Kiểm sát viên.  

Vào các ngày 12/9/2019 và ngày 18/9/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
298/2019/TLPT-DS ngày 20 tháng 6 năm 2019 về việc ‘‘Tranh chấp hợp đồng 
góp vốn mua bán căn hộ’’.       

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 154/2019/DS-ST ngày 14/5/2019 của Tòa án 
nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.    

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 3716/2019/QĐ-PT 
ngày 19/8/2019, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Bà Hoàng Thị Phương H, sinh năm 1969 (có mặt)    
Địa chỉ: 108 đường QT, Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ liên lạc: 983 đường Phạm Văn B, Phường A, quận G, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Bị đơn: Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P 
Trụ sở: 33 đường Phan H, Phường N, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Quang H, sinh năm 1981 (Hợp 

đồng ủy quyền ngày 02/4/2018) (có mặt)  
Địa chỉ: 42 T2, phường N, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Ngô Trọng H– 

Công ty luật TNHH Luật H và cộng sự thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp (có 
mặt)    

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
1/ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V 
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Trụ sở: (Lầu 6) Số 9-19 đường H, phường Nguyễn Thái B, Quận F, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lâm Hoàng T, sinh năm 1992 (Theo 
Giấy ủy quyền số: 23/GUQ-CNT ngày 31/7/2019) (có mặt)  

2/ Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh B 
Trụ sở: 118/107/6 đường Phan H, Phường N, quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Lương T, sinh năm 1952; 

Chức danh: Giám đốc (vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ thẩm: 

Tại Đơn khởi kiện ngày 12/01/2018 và tại phiên tòa nguyên đơn là bà 
Hoàng Thị Phương H trình bày:  

Ngày 03/8/2009 bà có ký với Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và 
Kinh doanh B (sau đây gọi là Công ty B) 06 hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ 
(sau đây gọi là 06 Hợp đồng) tại dự án chung cư Phú L, tại địa chỉ 102 Phan H, 
Phường N, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Dự án) cụ thể như 
sau:  

- Hợp đồng số: 32 HĐGV/2009/BNT, mã căn hộ B3 tầng 9, giá trị hợp 
đồng 861.120.000 đồng;  

- Hợp đồng số: 33 HĐGV/2009/BNT, mã căn hộ B5 tầng 9, giá trị hợp 
đồng 852.248.000 đồng;  

- Hợp đồng số: 34 HĐGV/2009/BNT, mã căn hộ B6 tầng 9, giá trị hợp 
đồng 817.440.000 đồng; 

- Hợp đồng số: 35 HĐGV/2009/BNT, mã căn hộ B7 tầng 9, giá trị hợp 
đồng 798.000.000 đồng; 

- Hợp đồng số: 36 HĐGV/2009/BNT, mã căn hộ C1 tầng 9, giá trị hợp 
đồng 673.920.000 đồng;  

- Hợp đồng số: 37 HĐGV/2009/BNT, mã căn hộ C2 tầng 9, giá trị hợp 
đồng 659.520.000 đồng.  

Tất cả 06 Hợp đồng trên đều giao nhà vào tháng 8/2011. 

Thực hiện 06 Hợp đồng: Trong các ngày 03/8/2009, 09/12/2009 và ngày 
22/12/2009  bà đã giao cho Công ty B  là 3.810.000.000 đồng, cụ thể như sau: 
Hợp đồng số: 32 HĐGV/2009/BNT thanh toán 750.000.000 đồng; Hợp đồng số: 
33 HĐGV/2009/BNT thanh toán 750.000.000 đồng; Hợp đồng số: 34 
HĐGV/2009/BNT thanh toán 610.000.000 đồng; Hợp đồng số: 35 
HĐGV/2009/BNT thanh toán 700.000.000 đồng; Hợp đồng số:  36 
HĐGV/2009/BNT thanh toán 500.000.000 đồng và Hợp đồng số: 37 
HĐGV/2009/BNT thanh toán 500.000.000 đồng.  
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Trong quá trình thực hiện hợp đồng, được biết ngày 16/6/2010 Công ty 
B đã chuyển nhượng dự án trên cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh 
V(sau đây gọi là Công ty V). Ngày 19/02/2016 Công ty V chuyển nhượng toàn 
bộ dự án trên cho Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P (sau đây gọi là Công ty 
P) theo Quyết định số 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. Quá trình Công ty P thi công dự án trên bà đã nhiều lần làm việc, yêu cầu 
Công ty P giải quyết quyền lợi cho bà về các hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ 
tại dự án chung cư Phú L nhưng đến nay Công ty P không giải quyết mà vẫn rao 
bán các căn hộ. 

Bà đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cơ quan ban ngành, đến ngày 
12/10/2017 thì Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 10255/STP-
VB gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Căn cứ điểm a, b, 
khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, 
Công ty P phải kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ phát sinh của Công ty Vật 
Tư, trong đó bao gồm cả nghĩa vụ của Công ty V kế thừa từ Công ty B chưa 
được giải quyết dứt điểm. Công ty P đã kinh doanh, xây căn hộ để bán nên Công 
ty P phải kế thừa nghĩa vụ, nay bà khởi kiện yêu cầu Công ty P phải trả lại cho 
bà 3.810.000.000 đồng là số tiền bà đã góp vốn để mua căn hộ tại Chung cư Phú 
Long. 

Bà Nguyễn Thị Dạ M là người đại diện theo ủy quyền của Bị đơn – Công 
ty P trình bày:  

1. Về trách nhiệm giải quyết tranh chấp đối với yêu cầu của nguyên đơn:  

Ngày 28/07/2015 Công ty V có văn bản cam kết số: 240/2015/CNT-
QLDA gửi cho Hội Đồng chuyển nhượng dự án và Cục Thi hành án dân sự cam 
kết chịu trách nhiệm trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh với Công ty B và 
bên thứ ba có liên quan đến dự án. Ngày 06/11/2015 Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh có Công văn số 10721/VPDTMT giao cho Sở Tư pháp Thành 
phố Hồ Chí Minh kiểm tra kỹ về cơ sở pháp lý trước khi giải quyết hồ sơ chuyển 
nhượng dự án. Ngày 19/11/2015 Sở Tư pháp có Văn bản số 6248/STP-VB trình 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung văn bản cũng đã nói rõ về 
việc Công ty Vcam kết chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh với 
Công ty B và bên thứ ba. Nên ngày 19/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh mới có Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho chuyển 
nhượng dự án Chung cư Phú L. Ngày 25/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh có Quyết định số 5628/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định số 
648/QĐ-UBND ngày 19/02/2016.   

Liên quan đến việc mua căn hộ tại Chung cư Phú L với Công ty B. Quá 
trình giải quyết khiếu nại của các hộ dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh có Thông báo số 905/TB-VP ngày 01/12/2017, nội dung kết luận của Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp giải quyết 
khiếu nại và điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tại Chung cư Phú Long, 
Phường N, quận B, đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến việc mua căn hộ 
tại chung cư Phú L với Công ty B. Ngày 05/02/2018, Sở Xây dựng Thành phố 
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Hồ Chí Minh ra Thông báo số 925/TB-SXD-VP, tại Mục 4 trang 2 có nội dung 
đề nghị Công ty B và Công ty V báo cáo bằng văn bản về hồ sơ, tài liệu có liên 
quan đến việc ký kết Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp vốn 
mua căn hộ với các công dân có liên quan. Vì đây là tình tiết mới phát sinh có 
liên quan đến dự án. 

Vì vậy, ngày 02/04/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ra 
Thông báo số 3719/TB-SXD-VP về Ý kiến kết luận của ông Trần Trọng Tuấn – 
Giám đốc Sở Xây dựng, tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến chung 
cư Phú L. Tại mục 2 đã kết luận rõ ràng về việc giải quyết các vấn đề liên quan 
đến các Hợp đồng góp vốn cho Công ty B.    

Tiếp đến, ngày 29/05/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có 
Văn bản số 6009/SXD-TT về việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng chung 
cư Phú L và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, tại mục 4 cũng có kết luận “về trách nhiệm giải quyết các vấn 
đề liên quan đến hợp đồng góp vốn do Công ty B cung cấp nêu trên là trách 
nhiệm của Công ty Vvà Công ty B. Công ty P đã nhận chuyển nhượng Dự án 
nêu trên là phù hợp quy định của pháp luật. Do đó, trong trường hợp các bên 
góp vốn theo hợp đồng không đồng ý với việc giải quyết các vấn đề liên quan 
đến hợp đồng này của Công ty B và Công ty V thì có quyền nộp đơn khởi kiện 
tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định, 
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên”. Và tại mục 6.2 “về tranh 
chấp giữa của Công ty B, Công ty V và bên thứ ba (góp vốn) có liên quan (nếu 
có), các bên có liên quan có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền 
để được xem xét giải quyết theo quy định. Giao Sở Xây dựng có văn bản trả lời 
cho Công ty B, Công ty V và bên thứ ba (góp vốn) có liên quan, để biết và thực 
hiện theo quy định”. 

Từ những cơ sở pháp lý và những vấn đề trên, với yêu cầu của bà H thì 
trách nhiệm giải quyết tranh chấp thuộc về Công ty Vvà Công ty B. Công ty P 
không liên quan đến việc giải quyết tranh chấp này. 

2. Ý kiến về 06 (sáu) hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ tại dự án chung
cư cao tầng Phú L giữa bà Hvà Công ty B: 

Thứ nhất, nội dung của hợp đồng này là trái quy định của pháp luật về 
Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể: Hợp đồng được bà Hký với 
Công ty B vào năm 2009, tuy nhiên vào thời gian này dự án của Công ty B vẫn 
chưa được xây dựng phần móng của nhà ở. Tại biên bản bàn giao tài sản là dự 
án chung cư Phú Lgiữa Công ty B và Công ty Vngày 29/11/2013 cũng thể hiện 
phần móng của dự án chưa được tiến hành thi công. Cụ thể hơn, tại Tờ trình số: 
05 của Hội đồng thẩm định chuyển nhượng dự án ngày 15/06/2015 của UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh, tại phần I mục 1.2 về kết quả thực hiện có nêu rõ: “Dự 
án chung cư Phú Long, Phường N, quận B đến nay chưa được xây dựng, khu đất 
của dự án là đất trống, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V đang dừng 
lại ở hạng mục ép cọc và đào hầm công trình, có lưới B40 rào xung quang khu 
đất của dự án”, tại phần III mục 1b về điều kiện chuyển nhượng dự án chung cư 
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Phú Ltừ Công ty Vsang Công ty P cũng nêu rõ: “Dự án chung cư Phú L, 
Phường N, quận B đến nay chưa được xây dựng, khu đất của dự án là đất 
trống,..” 

Thứ hai, toàn bộ quá trình bàn giao dự án chung cư Phú L không có một 
văn bản nào ghi nhận về việc bàn giao nghĩa vụ hợp đồng giữa bà H và Công ty 
B cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty V. Vì theo quy định chủ đầu tư cũ có 
trách nhiệm phải thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng 
quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan. Nếu có thông 
báo bên thứ ba có liên quan thì Công ty Vcó trách nhiệm giải quyết kịp thời.  

Thứ ba, bà H với vai trò là người đầu tư dự án chung cư, thì việc liên hệ 
để biết tiến độ thi công chung cư đến đâu và như thế nào. Nhưng trong quá trình 
làm thủ tục chuyển nhượng chung cư Phú Ltừ Công ty B sang Công ty V. Qua 
một quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, thông qua việc bán phát 
mại theo Quyết định số 851/2010/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, nhưng bà H không đưa ra bất kỳ ý kiến, khiếu nại hay tranh 
chấp nào để các bên biết và có trách nhiệm làm rõ vấn đề khi các bên tham gia 
chuyển nhượng dự án chung cư. Mãi sau này mới có khiếu nại thì được cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cụ thể trong những quyết định và văn bản đã 
nêu ở phần 1. 

Thứ tư, dự án căn hộ chung cư Phú Lđược chuyển nhượng từ Công ty B 
sang Công ty V, sau đó Công ty V chuyển nhượng cho Công ty P. Việc chuyển 
nhượng được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật và cơ quan có 
thẩm quyền cho phép. Vì vậy, Công ty P không có trách nhiệm giải quyết và 
không có nghĩa vụ thanh toán đối với yêu cầu của bà H.    

Với những nội dung trình bày như trên, Công ty P không chấp nhận toàn 
bộ yêu cầu của Nguyên đơn.  

Ông Lâm Hoàng T là người đại diện theo ủy quyền của Công ty V trình 
bày:  

Ngày 23/01/2008 Công ty V và Công ty B ký hợp đồng hợp tác đầu tư 
dự án với nội dung cơ bản giai đoạn 1 là hợp tác đầu tư, sau khi Dự án đủ điều 
kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật Công ty B sẽ chuyển nhượng 
toàn bộ dự án cho Công ty V. Ngay khi ký hợp đồng Công ty B phải ủy quyền 
cho Công ty V tổ chức thi công công trình, toàn quyền khai thác và kinh doanh 
sản phẩm (căn hộ và thương mại) để thu hồi vốn. Thực hiện hợp đồng hợp tác 
Công ty Vđã thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Công ty B, nhưng Công ty B 
không thực hiện đúng cam kết và vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, Công ty B 
không trả tiền đã gây thiệt hại cho Công ty V. 

Ngày 30/11/2009 Công ty V đã khởi kiện Công ty B. Ngày 6/6/2010, 
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 
851/2010/QĐST-KDTM về việc công nhận thỏa thuận của các đương sự, xác 
nhận giá trị tài sản được bảo đảm để thi công dự án là 46 tỷ đồng, dự nợ đến 
ngày 8/9/2010 là 50.677.990.907 đồng, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật và 

260



6 

 

đã được đưa ra thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thi hành án 
ông Nguyễn Lương T là Người đại diện theo pháp luật của Công ty B vắng mặt 
tại các buổi làm việc và không tự nguyện thi hành án nên ngày 26/10/2010, Cục 
Thi hành án dân sự đã cưỡng chế thi hành án. Căn cứ theo Quyết định của Tòa 
án, đề nghị của Cục Thi hành án, ý kiến tham mưu của (Sở Xây dựng, Sở Tư 
pháp, Sở Tài nguyên Môi trường) ngày 3/01/2013 Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 17/UBND-PCNC chuyển giao dự án Phú 
Long cho Công ty V.  

Do khó khăn về tài chính, để tái cấu trúc hoạt động, Công ty Vđã chuyển 
nhượng lại Dự án cho Công ty P. Việc chuyển nhượng Dự án đã được Ủy ban 
nhân dân  Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tại Quyết định số 648/QĐ-UBND 
ngày 19/02/2016, điều chỉnh tại Quyết định số 5628/QĐ-UBND ngày 
25/10/2016.   

Các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán căn hộ đều được ký kết giữa 
một bên là cá nhân và một bên là Công ty B do ông Nguyễn Lương T đại diện 
mà không có sự tham gia hoặc liên hệ gì với Công ty V nên các giao dịch này 
không phát sinh quyền, nghĩa vụ nào đối với Công ty V. Công ty V và Công ty 
B chỉ có quan hệ kinh tế, tranh chấp phát sinh đã được Tòa án, Cơ quan thi hành 
án giải quyết. Việc chuyển nhượng Dự án từ Công ty B sang Công ty Vvà từ 
Công ty V sang Công ty P là hoàn toàn phù hợp quy định của pháp luật. Công ty 
B là người trực tiếp nhận tiền từ các hộ dân nên để giải quyết vụ án được khách 
quan thì đề nghị Tòa án yêu cầu đại diện Công ty  B có mặt. Hơn nữa, về các 
hợp đồng góp vốn tại thời điểm Công ty  B nhận tiền từ bà Hthì dự án chưa thi 
công phần móng và theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư không được huy 
động hơn 70% giá trị căn hộ trước khi bàn giao. Vì vậy, các hợp đồng giao kết 
giữa bà H và Công ty B là trái quy định pháp luật. 

Ông Nguyễn Lương T là người đại diện theo pháp luật của Công ty B 
trình bày:  

Năm 2008 Công ty B và Công ty V hợp tác với nhau để thực hiện dự án 
chung cư Phú L tại 102 Phan H, Phường N, quận B, để thực hiện dự án chúng 
tôi phải bán căn hộ để có tiền bổ sung xây dựng dự án. Ngày 03/8/2009 Công ty 
B có ký 06 hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ với bà H như bà H đã trình bày. 
Tổng số tiền Công ty B nhận của bà Hqua 06 Hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ 
là 3.810.000.000 đồng. Đối vớ với yêu cầu của bà H đối với Công ty P, Công ty 
B đề nghị Tòa án xem xét giải quyết chấp nhận yêu cầu của bà H.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 154/2019/DS-ST ngày 14/5/2019  của Tòa 
án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên xử:  

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn – bà Hoàng Thị 
Phương H. 

- Buộc Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P có trách nhiệm trả cho bà 
Hoàng Thị Phương H 3.810.000.000đ (Ba tỷ tám trăm mười triệu đồng) theo 06 
Hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ (Hợp đồng số: 32 HĐGV/2009/BNT; Hợp 
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đồng số: 33 HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng số: 34 HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng 
số: 35 HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng số: 36 HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng số: 37 
HĐGV/2009/BNT) tại dự án chung cư Phú Ltại địa chỉ 102 Phan H, Phường N, 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/8/2009 giữa bà Hoàng Thị Phương H 
và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh B ngay sau khi bản án 
có hiệu lực pháp luật.  

- Kể từ ngày có Đơn yêu cầu thi hành án của bà Hoàng Thị Phương H 
cho đến khi thi hành án xong, Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P còn phải 
chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 
tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác. 

2/ Về chi phí giám định: Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V 
phải chịu 1.200.000đ (Một triệu hai trăm ngàn đồng) chi phí giám định. Chi phí 
giám định Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V đã nộp.  

3/ Về địa điểm thi hành: Thi hành tại Chi cục Thi hành án Dân sự có 
thẩm quyền. 

4/ Về án phí sơ thẩm: Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P phải chịu 
108.200.000đ (Một trăm linh tám triệu hai trăm ngàn đồng) án phí Dân sự sơ 
thẩm. 

Hoàn lại cho bà Hoàng Thị Phương H 54.100.000đ (Năm mươi tư triệu 
một trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 
phí, lệ phí Tòa án số: AA/2017/0007584 ngày 12/01/2018 của Chi cục Thi hành 
án Dân sự quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn giải quyết các vấn đề về quyền, nghĩa vụ thi 
hành án và quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm: 

Ngày 22/5/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân quận B có Quyết định 
số 03/QĐKNPT-VKS-DS kháng nghị bản án sơ thẩm.    

Ngày 22/5/2019, Công ty P làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.      

Ngày 29/5/2019, Công ty V làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.      

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Người đại diện hợp pháp của Công ty P trình bày:  

- 06 Hợp đồng góp vốn giữa bà Hoàng Thị Phương H và Công ty B là 
hợp đồng vô hiệu vì: 

+ Hợp đồng được bà H ký với Công ty B vào năm 2009, tuy nhiên vào 
thời gian này dự án của Công ty B vẫn chưa được xây dựng phần móng. Theo 
biên bản bàn giao tài sản là dự án chung cư Phú L giữa Công ty B và Công ty V 
ngày 29/11/2013 thể hiện phần móng của dự án chưa được tiến hành thi công. 
Tại Tờ trình số 05 của Hội đồng thẩm định chuyển nhượng dự án ngày 
15/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tại phần I mục 1.2 về 
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kết quả thực hiện có nêu rõ: “Dự án chung cư Phú Long, Phường N, quận B đến 
nay chưa được xây dựng, khu đất của dự án là đất trống, Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Kinh doanh V đang dừng lại ở hạng mục ép cọc và đào hầm công trình, 
có lưới B40 rào xung quang khu đất của dự án”, tại phần III mục 1b về điều 
kiện chuyển nhượng dự án chung cư Phú L từ Công ty V sang Công ty P nêu rõ: 
“Dự án chung cư Phú L, Phường N, quận B đến nay chưa được xây dựng, khu 
đất của dự án là đất trống”.  

+ Bà H không cung cấp hóa đơn để có căn cứ chứng minh thời điểm bà 
Hvà Công ty B giao dịch với nhau, bà H chỉ đưa ra được 06 bản hợp đồng và 
biên bản xác nhận của Công ty B có nhận tiền của bà H. Việc ký kết và việc 
nhận tiền giữa hai bên là bà Hoàng Thị Phương H và Công ty B là do hai bên 
thừa nhận với nhau trong khi dự án tại thời điểm đó theo Luật Kinh doanh bất 
động sản và Luật Nhà ở không cho phép, đồng thời quá trình bàn giao dự án cho 
Công ty V cũng không có biên bản nào ghi nhận Công ty B bàn giao những 
khách hàng ký kết mua căn hộ tại thời điểm chuyển giao. Điều này là trái với 
điểm b khoản 1 Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, quy định như 
sau: “ Chuyển giao hồ sơ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng; thông báo kịp 
thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của 
khách hàng và các bên liên quan tới dự án, phần dự án chuyển nhượng;”. 

Như vậy, 06 Hợp đồng giữa bà H ký kết với Công ty B ngày 03/8/2009 
là vô hiệu theo quy định của pháp luật. 

- Về pháp lý chuyển nhượng dự án: Công ty P nhận chuyển nhượng Dự 
án nêu trên là phù hợp quy định của pháp luật tại khoản 1, khoản 3 Điều 6 Nghị 
định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.   

Đến thời điểm này không có văn bản nào giữa Công ty B, Công ty V và 
Công ty P về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ từ Công ty B, Công ty V và 
Công ty P đối với 06 Hợp đồng. 

Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, không 
chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

Người đại diện hợp pháp của Công ty V trình bày: 

- Công ty Vxác nhận không có văn bản nào của Công ty B bàn giao về 
những hộ dân đã mua căn hộ trước đây với Công ty B cho Công ty V. Đồng ý 
với yêu cầu cũng như trình bày của Công ty P. 

- Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Công ty 
Vật tư: Sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

Bà Hoàng Thị Phương H trình bày: 

- Bà xác định 06 Hợp đồng ký với Công ty B là hợp đồng mua bán căn 
hộ hình thành trong tương lai. Khi mua bán căn hộ, thời gian bàn giao căn hộ là 
tháng 8/2011 tuy nhiên khi đó do không để ý nên đến khoảng năm 2013 bà mới 
đi khiếu nại tại Ủy ban nhân dân Phường N, quận B. Thực tế bà ký và chuyển 
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tiền mua bán 07 căn hộ nhưng bà chỉ còn giữ được hồ sơ của 06 Hợp đồng nên 
bà chỉ đi kiện đối với 06 Hợp đồng  

- Bà khởi kiện yêu cầu Công ty P trả cho bà số tiền 3.810.000.000 đồng 
(Ba tỷ tám trăm mười triệu đồng) theo 06 Hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ vì 
Công ty P là người kế thừa quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty V.  

- Bà xác nhận bà không có thỏa thuận nào giữa bà và Công ty B, Công ty 
Vvà Công ty P về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ từ Công ty B, Công ty 
Vvà Công ty P đối với 06 Hợp đồng.  

- Bà xác định không có yêu cầu gì đối với Công ty B, hiện tại không có 
yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu, bà chỉ yêu cầu Công ty P trả 
tiền cho bà.  

Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Công ty P và 
Công ty V, không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân quận B. Y án sơ thẩm.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 
quan điểm: 

Về tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Chủ tọa, 
Hội đồng xét xử đã tiến hành đúng các quy định của pháp luật, những người 
tham gia phiên tòa đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo luật định.  

Về nội dung: Tại thời điểm các bên ký 06 Hợp đồng góp vốn mua bán 
căn hộ ngày 03/8/2009, Công ty B chưa đáp ứng điều kiện đủ điều kiện để đưa 
vào kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đối với các căn hộ tại Dự 
án. Do vậy Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc Công ty 
P thanh toán 3.810.000.000 đồng là không có cơ sở.  

Do 06 Hợp đồng này vô hiệu nên cấp sơ thẩm cần thông báo cho nguyên 
đơn biết hậu quả của hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô 
hiệu khi đương sự có yêu cầu. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 
kháng cáo của Công ty P, Công ty V và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân quận B; Hủy bản án sơ thẩm.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 
phiên tòa, sau khi nghe các bên đương sự trình bày ý kiến, sau khi nghe Đại diện 
Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm, sau khi 
nghị án, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1]. Về hình thức:  Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
quận B trong hạn luật định nên được chấp nhận. 

Đơn kháng cáo của Công ty P và Công ty V trong hạn luật định, hợp lệ 
nên được chấp nhận.      

Về thủ tục tố tụng xét xử vắng mặt đương sự: Công ty B được Tòa án 
triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 296 
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Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt 
Công ty B.    

 [2]. Về nội dung kháng nghị và kháng cáo:     

[2.1.] Về 06 Hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ: 

[2.1.1]. Theo sự thừa nhận của bà H và nội dung 06 Hợp đồng thì đây là 
hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai.  

[2.1.2] Theo quy định Luật Nhà ở năm 2005 và Nghị định số 
71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Nhà ở 2005 thì việc đưa vào kinh doanh bất động sản hình thành 
trong tương lai phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:   

- Khoản 1 Điều 39 Luật Nhà ở năm 2005 quy định: “Phương thức mua 
bán, cho thuê nhà ở thương mại được thực hiện thông qua hình thức trả tiền một 
lần hoặc trả chậm, trả dần. Trường hợp chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước 
của người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở thì chỉ được áp dụng trong trường hợp 
thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần móng”.  

- Khoản đ Điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005 quy định: “Đối với 
trường hợp huy động vốn theo hình thức quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này 
thì chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở sau khi đã có thiết kế kỹ 
thuật nhà ở được phê duyệt, đã xây dựng xong phần móng của nhà ở, đã hoàn 
thành thủ tục mua bán qua sàn giao dịch bất động sản theo đúng quy định của 
pháp luật về kinh doanh bất động sản và đã thông báo cho Sở Xây dựng nơi có 
dự án phát triển nhà ở theo quy định tại điểm e khoản này. 

Việc xây dựng xong phần móng của nhà ở (kể cả công trình nhà ở có 
mục đích sử dụng hỗn hợp) quy định tại điểm này được xác định là giai đoạn đã 
thi công xong phần đài giằng móng (bao gồm cả phần xử lý nền nếu có) hoặc tới 
độ cao mặt bằng sàn của tầng thấp nhất của công trình nhà ở đó và được 
nghiệm thu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng”.  

[2.1.3]. Căn cứ 02 các tài liệu sau:  

- Biên bản bàn giao tài sản là dự án chung cư Phú L giữa Công ty B và 
Công ty V ngày 29/11/2013 thể hiện phần móng của dự án chưa được tiến hành 
thi công.  

- Tờ trình số 05 của Hội đồng thẩm định chuyển nhượng dự án ngày 
15/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tại phần I mục 1.2 về 
kết quả thực hiện có nêu rõ: “Dự án chung cư Phú L, Phường N, quận B đến 
nay chưa được xây dựng, khu đất của dự án là đất trống, Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Kinh doanh Vđang dừng lại ở hạng mục ép cọc và đào hầm công trình, 
có lưới B40 rào xung quang khu đất của dự án”, tại phần III mục 1b về điều 
kiện chuyển nhượng dự án chung cư Phú L từ Công ty Cổ phần Xây dựng  và 
Kinh doanh V sang Công ty Cổ phần Địa ốc P cũng nêu rõ: “Dự án chung cư 
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Phú Long, Phường N, quận B đến nay chưa được xây dựng, khu đất của dự án 
là đất trống,...  

Như vậy từ  [2.1.1], [2.1.2] và [2.1.3] có căn cứ xác định: Tại thời điểm 
các bên ký 06 Hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ ngày 03/8/2009 thì Công ty B 
chưa đáp ứng điều kiện đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh bất động sản hình 
thành trong tương lai đối với các căn hộ tại Dự án.  

Căn cứ Điều 128 Bộ luật Dân sự năm 2005, Hội đồng xét xử xác định 06 
Hợp đồng vô hiệu tại thời điểm ký kết hợp đồng (ngày 03/8/2009).   

[2.2]. Về việc chuyển nhượng Dự án: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án: 

- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 
851/2010/QĐST-KDTM ngày 16/6/2010 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh;  

- Quyết định số 666/QĐ-SXD-ĐTDA ngày 14/8/2012 của Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí Minh có về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 80/QĐ-
SXD-PTN ngày 04/8/2008 của Sở Xây dựng: “Công ty Cổ phần Xây dựng và 
Kinh doanh V là đơn vị thừa kế thực hiện dự án theo bản án, quyết định đã có 
hiệu pháp luật của Tòa án nhân dân Thành Phố, có trách nhiệm thực hiện toàn 
bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư phát triển dự án nhà ở 
thương mại theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị 
định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và các quy định khác 
của pháp luật liên quan hiện hành, Công ty liên hệ Cục Thi hành án dân sự 
Thành Phố và chính quyền địa phương lập biên bản chuyển giao hồ sơ, tài liệu, 
tài sản có liên quan đến dự án trên, đồng thời có trách nhiệm giải quyết những 
giao dịch khác phát sinh (nếu có) giữa Công Ty TNHH Sản xuất và Thương mại 
B với các đối tác khác trước đây...”; 

- Văn bản số 17/UBND-PCNC ngày 03/01/2013 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh có nội dung: ‘‘Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường cập 
nhập điều chỉnh quyền sử dụng đất của dự án cho Công ty Vđể chấp hành theo 
phán quyết có hiệu lực của Tòa án nhân dân thành phố và quyết định thi hành 
án của Chi cục Thi hành án Dân sự Thành phố. Các tranh chấp, khiếu nại phát 
sinh giữa các cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ do cơ quan tư pháp và cơ quan 
thi hành án xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.’’; 

- Đơn xin chuyển nhượng ngày 28/3/2015 của Công ty V sang Công ty 
P; 

 - Văn bản cam kết số 201/2015, số 240/2015/CNT-QLDA ngày 
28/6/2015, 28/7/2015 của Công ty Vgửi Hội đồng Thẩm định của Thành phố về 
chuyển nhượng dự án và Cục Thi hành án dân sự cam kết chịu trách nhiệm nếu 
có tranh chấp xảy ra với nội dung như sau: “Sau khi Công ty Cổ phần Địa ốc và 
Đầu tư P được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho nhận chuyển 
nhượng dự án này, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V(C&T) vẫn cam 
kết chịu trách nhiệm trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh với Công ty 
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TNHH B hoặc bên thứ ba có liên quan đến việc chuyển nhượng dự án này (nếu 
có) theo quy định; không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, đầu tư, xây dựng dự án 
này của Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P”;  

- Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc chấp thuận cho chuyển nhượng dự án Chung cư Phú Ltại số 
102 đường Phan H, Phường N, quận B;  

 - Quyết định số 5628/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố có về sửa đổi Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận chuyển nhượng dự án: “ Ký phụ lục 
hợp đồng với các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các khách 
hàng đã mua căn hộ từ Chủ đầu tư cũ là Công Ty TNHH Sản xuất và Thương 
mại B (nếu có) để đảm bảo mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến các đơn 
vị, cá nhân này”. Nội dung sửa đổi điểm 4 Điều 4 như sau: “ Ký phụ lục hợp 
đồng với các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các khách hàng 
đã mua căn hộ từ Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V( 
bên chuyển nhượng dự án)”; 

- Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 và Quyết định số 
5628/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc 
UBND Thành phố chấp thuận việc chuyển nhượng dự án từ Công ty V sang cho 
Công ty P.  

Như vậy việc chuyển nhượng dự án từ Công ty B sang cho Công ty Vvà 
từ Công ty Vsang cho Công ty P là hợp pháp, phù hợp quy định tại Điều 21 Luật 
Kinh doanh bất động sản năm 2006, Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản năm 
2014.    

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của 
Chính phủ; điểm a khoản 2 Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 
quy định về‘‘Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển 
nhượng đã chuyển giao” thì Công ty P phải kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa 
vụ phát sinh của Công ty V, trong đó bao gồm cả nghĩa vụ của Công ty Vkế thừa 
từ Công ty B chưa được giải quyết dứt điểm. Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ của 
chủ đầu tư chỉ đối với những hợp đồng hợp pháp có hiệu lực pháp luật khi chuyển 
nhượng Dự án.   

Tuy nhiên, như đã nhận định tại [2.1.3] thì 06 Hợp đồng vô hiệu ngay từ 
thời điểm giao kết hợp đồng (ngày 03/8/2009) nên Công ty P không có trách 
nhiệm  kế thừa quyền và nghĩa vụ đối với 06 Hợp đồng khi chuyển nhượng Dự 
án.  

[2.3]. Tại phiên tòa phúc thẩm: Bà Hoa, đại diện Công ty V và Công ty P 
đều xác nhận đến thời điểm xét xử phúc thẩm thì không có bất kỳ một sự thỏa 
thuận chuyển quyền và nghĩa vụ nào giữa bà với Công ty B, Công ty V và Công 
ty P đối với 06 Hợp đồng. 

Ngoài ra, ngày 28/6/2015, ngày 28/7/2015 Công ty V có Bản cam kết số 
201/2015, số 240/2015/CNT-QLDA gửi cho Hội đồng Thẩm định của Thành 
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phố về chuyển nhượng dự án và Cục Thi hành án dân sự cam kết về việc chịu 
trách nhiệm trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh với Công ty B hoặc bên 
thứ ba có liên quan đến việc chuyển nhượng dự án (nếu có) theo quy định, 
không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, đầu tư, xây dựng dự án của Công ty P.   

Như vậy, không có sự thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ giữa bà H, Công 
ty B, Công ty P đối với 06 Hợp đồng theo quy định tại Điều 315 Bộ luật Dân sự 
2005 hoặc Điều 370 Bộ luật Dân sự 2015.  

[2.4]. Như nhận định  tại [2.2] và [2.3] thì việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp 
nhận yêu cầu khởi kiện của bà H là không có căn cứ pháp luật. Kháng nghị của 
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận B và kháng cáo của Công ty V và 
Công ty P là có cơ sở chấp nhận.  

[2.5]. Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận B 
đề nghị hủy án sơ thẩm để Tòa án cấp sơ thẩm làm rõ yêu cầu giải quyết hậu quả 
của hợp đồng vô hiệu:   

Như đã nhận định ở trên, 06 Hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ là vô 
hiệu tại thời điểm ký kết hợp đồng. Bà H chỉ khởi kiện yêu cầu Công ty P thực 
hiện nghĩa vụ kế thừa trả lại tiền cho bà và không yêu cầu Công ty B có trách 
nhiệm trả tiền cho bà. Do đó, nếu hủy án sơ thẩm để giải quyết chung trong một 
vụ án về giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu là không cần thiết và kéo dài 
thời gian giải quyết ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự vì việc giải quyết 
hợp đồng vô hiệu không có liên quan tới Công ty P. Bà H có quyền khởi kiện 
bằng vụ án khác đối với Công ty B về việc yêu cầu tuyên bố 06 Hợp đồng góp 
vốn mua bán căn hộ và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu khi đủ điều 
kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.  

Do đó, kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận B đề 
nghị hủy án sơ thẩm để Tòa án nhân dân quận B giải quyết lại vụ án sẽ làm kéo 
dài thời gian không cần thiết, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
Công ty P.  

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của 
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận B; Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 
Công ty P và Công ty V; Sửa bản án sơ thẩm.        

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên 
phát sinh hiệu lực.   

[3]. Về án phí: 
- Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Hoàng Thị Phương H phải chịu theo quy 

định của pháp luật. Bà Hphải chịu án phí trên số tiền yêu cầu Công ty P phải 
thanh toán (3.810.000.000 đồng), thành tiền là 108.200.000 đồng.  

- Án phí dân sự phúc thẩm: Do sửa bản án sơ thẩm nên người kháng cáo 
Công ty P và Công ty V không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 
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Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định 
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;   

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P 
và Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V;   

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận B; 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm, 

Tuyên xử: 
1/ Bác yêu cầu khởi kiện của bà Hoàng Thị Phương H về việc buộc 

Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã mua căn 
hộ của 06 Hợp đồng góp vốn mua bán căn hộ ngày 03/8/2009 (bao gồm: Hợp 
đồng số 32 HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng số 33 HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng số 
34 HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng số 35 HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng số 36 
HĐGV/2009/BNT; Hợp đồng số 37 HĐGV/2009/BNT giữa bà Hoàng Thị 
Phương H và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh B) là 
3.810.000.000 đồng.  

2/ Về chi phí giám định: Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V 
phải chịu 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng) chi phí giám định. Chi 
phí giám định Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V đã nộp.  

3/ Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm: 

Bà Hoàng Thị Phương H phải chịu 108.200.000 đồng (Một trăm linh tám 
triệu hai trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, được cấn trừ vào Biên lai thu 
tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: AA/2017/0007584 ngày 12/01/2018 của Chi 
cục Thi hành án Dân sự quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, bà H còn phải 
nộp 54.100.000đ (Năm mươi tư triệu một trăm ngàn đồng).    

- Án phí dân sự phúc thẩm: 

Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P không phải chịu án phí dân sự phúc 
thẩm. Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng mà Công 
ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 
Tòa án số AA/2018/0038481 ngày 22/5/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư P.  

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh V không phải chịu án phí dân 
sự phúc thẩm. Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng 
mà Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vđã nộp theo Biên lai thu tạm 
ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0038543 ngày 29/5/2019 của Chi cục Thi 
hành án Dân sự quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty cổ phần Xây 
dựng và Kinh doanh V.        

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
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4/ Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 
Luật Thi hành án Dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành 
án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền 
yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 
quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án Dân sự (sửa đổi, bổ 
sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 
Luật Thi hành án Dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014).  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM;  
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao  
tại TP.HCM;  
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; 
- Tòa án nhân dân quận B; 
- Chi cục THADS quận B; 
- Các đương sự; 
- Lưu: VT, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Đào Quốc Thịnh 
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Feel free to go with the truth
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