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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số:  01/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 12-3-2018 
V/v tranh chấp hợp đồng cho thuê 

tài chính 

 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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 
15 (mười lăm) thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thu Hải Yến - Thẩm tra viên của Tòa án 
nhân dân tối cao.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 
Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 
giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng cho thuê 
tài chính” giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn S; địa chỉ: Số 135 Lô 9, cư xá 
T, Phường 27, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phạm Thế H là người đại 
diện theo pháp luật (Giám đốc Công ty).  

- Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn C; địa chỉ: Phòng 2801-04, tầng 28 - 
cao ốc 37 T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Trần Thị Hồng M và bà Diệp Yến 
B là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 24/4/2014 của Tổng 
Giám đốc Công ty). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn CY; địa chỉ: Số 12 đường 3A, Khu công
nghiệp B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Lư Vọng C là người đại diện theo ủy quyền 
(Văn bản ủy quyền ngày 12/4/2013 của Tổng Giám đốc Công ty). 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại HL; địa chỉ: Số 211 Đ,
Phường 15, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Trung K là người đại diện theo 
pháp luật (Giám đốc Công ty). 
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3. Ông Phạm Thế H;

4. Bà Lê Thanh H1;

Cùng cư trú tại số 292/15A N, Phường 12, quận BT, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 20/4/2011, lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là 
Công ty TNHH S trình bày: 

Do có nhu cầu mua 05 rơ moóc để sử dụng, nên ngày 01/12/2008 Công 
ty TNHH S (sau đây viết tắt là Công ty S) đã ký kết Hợp đồng kinh tế số 
50/HĐKT mua của Công ty TNHH CY Việt Nam (sau đây viết tắt Công ty CY) 
số rơ moóc trên. Công ty S đã đặt cọc cho Công ty CY vào ngày 04/12/2008 
với số tiền 45.000.000 đồng. Tuy nhiên, vì có khó khăn tài chính, không đủ tiền 
để mua rơ moóc, Công ty S đã được giới thiệu để vay tiền của Công ty TNHH 
C (sau đây viết tắt Công ty C), nhưng Công ty C không có chức năng cho vay 
tiền nên phải cho vay dưới dạng hợp đồng cho thuê tài chính. 

Ngày 11/12/2008, Công ty S và Công ty C đã ký Hợp đồng số 
B.081228801 về việc cho thuê tài chính (gọi tắt Hợp đồng thuê) và ký kết một 
số phụ lục hợp đồng có nội dung chính như sau: 

- Tổng giá trị tài sản thuê bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT): 
1.025.000.000 đồng. 

- Công ty C cho thuê tài chính với khoản tiền 615.000.000 đồng. 

- Lãi thuê trước ngày bắt đầu thuê, tạm thời là 13,2%/năm; lãi thuê sau 
ngày bắt đầu thuê là lãi suất thả nổi (lãi suất cơ bản Việt Nam đồng (VND) của 
Công ty C + biên độ (-1,8%). 

- Thời hạn thuê 30 tháng, kể từ ngày Công ty C giải ngân lần cuối cùng 
để mua tài sản thuê. 

- Tài sản thế chấp để đảm bảo cho tài sản thuê là 2 đầu kéo biển số 57L-
6400 và 57L-6969 thuộc sở hữu của Công ty S (Hội đồng thành viên Công ty S 
có Nghị quyết ngày 11/12/2008 đồng ý thế chấp các tài sản nêu trên); Ngoài ra, 
Công ty C còn yêu cầu ông H, Giám đốc Công ty S và bà Lê Thanh H1 là thành 
viên Công ty S phát hành thư bảo lãnh cá nhân đối với khoản vay trên. 

- Giá trị còn lại của tài sản thuê vào ngày hết hạn Hợp đồng thuê là 
5.125.000 đồng; tiền phạt chậm thanh toán được tính cho từng ngày chậm thanh 
toán trên số tiền thuê chậm thanh toán với tỷ lệ bằng mức lãi suất cơ bản do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tại thời điểm đến hạn thanh toán; Bên 
thuê đồng ý mua lại tài sản thuê và bên cho thuê đồng ý bán lại tài sản thuê với 
giá trị còn lại là 5.125.000 đồng.  

- Tiền quỹ "Phí sắp xếp tài sản thuê" và "Quỹ tiền ký cược bảo đảm" là 
102.000.000 đồng. 
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Qua tìm hiểu Công ty S được biết việc ký quỹ là vi phạm pháp luật nên 
ngày 27/02/2011, Công ty S đã có Văn bản số 110228/2 gửi Công ty C phản 
ánh vấn đề trên.  

Ngày 09/3/2011, Công ty C đã có văn bản trả lời đã thực hiện đúng các 
quy định pháp luật về cho thuê tài chính và không xem xét lại khoản tiền ký 
quỹ. 

Mặt khác, sau khi ký kết Hợp đồng cho thuê tài chính, Công ty C không 
cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện một lần cho Công ty S 
mà lại chia nhỏ việc cung cấp các giấy tờ này. 

Nay Công ty S khởi kiện yêu cầu Tòa án: 

1. Công nhận giá trị tài sản gồm 05 rơ moóc đề cập trong Hợp đồng cho
thuê tài chính là 815.000.000 đồng. 

Theo quy định các Điều 177, 180 BLDS năm 2005 thì rơ moóc là vật 
không thể chia, đồng bộ gồm khung gầm, bánh xe, trục, hệ thống phanh, hệ 
chuyển động… Hợp đồng thuê và Hợp đồng mua bán xe số B081228801-PC ký 
ngày 25/12/2008 (phần 1 Điều 1) thể hiện một loại tài sản có tên và chi tiết đầy 
đủ giống như là rơ moóc 40 feet, hiệu Chien You, chất lượng mới 100%, số 
lượng 05 chiếc. 

- Giá trị của tài sản ghi trong hợp đồng mua bán xe là 815.000.000 đồng 
(gồm 05 rơ moóc) đã có thuế VAT. 

- Giá trị tài sản ghi trên hóa đơn giá do bên bán xuất cho Công ty C cũng 
là 815.000.000 đồng. 

- Trên tờ khai lệ phí trước bạ do người đại diện Công ty C khai và ký tên, 
có đóng dấu xác nhận của Công ty C đã xác định với cơ quan nhà nước về giá 
trị tài sản là 815.000.000 đồng. 

- Bên bán thực nhận từ việc bán 05 rơ moóc kể trên, gồm: Công ty S 
chuyển khoản cho bên bán 3 lần là 410.000.000 đồng, Công ty C chuyển khoản 
cho bên bán vào ngày 09/01/2009 số tiền 405.000.000 đồng. Tổng cộng, người 
bán nhận được 815.000.000 đồng từ việc bán 05 rơ moóc. 

Như vậy, Công ty S khẳng định giá trị của 05 rơ moóc là các tài sản đồng 
bộ, bao gồm các bộ phận đầy đủ, đã được chi tiết hóa là 815.000.000 đồng chứ 
không phải là 1.025.000.000 đồng. 

2. Yêu cầu vô hiệu Hợp đồng cho thuê tài chính số B.081228801 ký ngày
11/12/2008, với lý do: 

- Người giao kết hợp đồng không có thẩm quyền. Phần đầu của Hợp 
đồng thuê không ghi cụ thể giấy ủy quyền nào. Sự ủy quyền hợp pháp phải 
được chứng minh bằng giấy ủy quyền hợp lệ được các bên giao kết kiểm chứng 
và ghi vào hợp đồng. 

- Công ty S bị đe dọa bởi bên thứ ba là Công ty CY - bên bán rơ moóc 
(Điều 132 Bộ luật dân sự) vì đã chuyển tiền đặt cọc (45.000.000 đồng) cho bên 
bán nên phải ký Hợp đồng cho thuê để Công ty C cho vay tiền. Đến ngày 

5



4

25/12/2008, Công ty S trả tiếp 405.000.000 đồng cho bên bán, nhưng bên bán 
lại xuất hóa đơn cho Công ty C, là ép buộc phải thực hiện Hợp đồng thuê. 

- Hợp đồng thuê là giả tạo (Điều 129 Bộ luật dân sự) do đối tượng hợp 
đồng không có thật, mượn đối tượng 05 rơ moóc của Hợp đồng kinh tế số 
50/HĐKT nhằm che đậy việc Công ty C cho vay tiền trái chức năng hoạt động; 
nội dung giao kết (như: Ngày bắt đầu thuê, phí sắp xếp tài sản, thanh toán ký 
quỹ, mua bảo hiểm…) không giá trị thực hiện và vi phạm pháp luật. 

3. Buộc Công ty C hoàn trả số tiền đã thu thừa 173.103.084 đồng và chịu
lãi 122.772.155 đồng (tính đến ngày 19/11/2013; lãi suất 16,8%/năm). Tổng 
thành tiền 295.875.239 đồng. 

4. Buộc Công ty C bồi thường ngoài hợp đồng số tiền là 725.000.000
đồng do Công ty C không cung cấp các bản sao hợp lệ giấy đăng ký lưu hành 
02 đầu kéo và 5 rơ moóc nên từ ngày 01/10/2010, Công ty S phải thuê phương 
tiện khác cho khách hàng. 

5. Buộc Công ty C xuất toán lại số hóa đơn thể hiện người thực thanh
toán là Công ty S đã chi phí 32.155.000 đồng. Công ty C đã chiếm dụng toàn 
bộ chứng từ đăng ký, lệ phí trước bạ xe mà Công ty S trả tiền nhưng lại mang 
danh nghĩa của Công ty C . 

Tổng cộng các khoản Công ty C phải thanh toán 1.020.875.239 đồng. 

Bị đơn là Công ty TNHH C trình bày: 

Thực tế, Công ty S lúc đầu muốn mua 05 rơ moóc, giá trị là 
1.025.000.000 đồng và có đặt cọc cho bên bán 45.000.000 đồng. Công ty S 
được bên bán giới thiệu Công ty C tài trợ mua xe. Thời điểm năm 2008, Công 
ty C đã yêu cầu phải cung cấp đồng thời hai người bảo lãnh và 02 đầu kéo làm 
tài sản thế chấp để giảm thiểu rủi ro cấp tín dụng. 

Quá trình thực hiện Hợp đồng thuê, Công ty S thanh toán nợ gốc, lãi 
không đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng. Để bảo vệ quyền lợi, Công ty 
C buộc phải dừng việc cung cấp bản sao các tài sản thuê, thế chấp nhằm ngăn 
chặn việc tẩu tán tài sản, cũng là để thanh toán nợ. Lúc này, nhận thấy Công ty 
S cố tình dây dưa không trả nợ dứt điểm nên công ty đã có thư nhắc nhở lần 
cuối, sau đó Thông báo chấm dứt hợp đồng, tiến hành truy tìm tài sản (bị Công 
ty S che dấu), thu hồi và thanh lý tài sản để cấn trừ nợ theo đúng quy định pháp 
luật. 

Việc Công ty S đòi bồi thường 725.000.000 đồng, hay thanh toán chi phí 
đăng ký xe nhưng không chứng cứ thể hiện có giao dịch thực liên quan đến các 
xe đi thuê. 

Đề nghị tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty S. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với nguyên đơn là Công ty 
TNHH CY Việt Nam trình bày:  

Ngày 01/12/2008, Công ty CY và Công ty S ký Hợp đồng kinh tế số 
50/HĐKT về mua bán 05 rơ moóc loại 3 trục, tổng giá trị 1.025.000.000 đồng. 
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Ngày 05/12/2008, Công ty S có tạm ứng cho Công ty CY 45.000.000 đồng. Sau 
đó, vì khó khăn tài chính nên bên mua ký hợp đồng thông qua Công ty C. Hợp 
đồng mua bán xe số B081228801-PC do ba bên ký vào ngày 25/12/2008 với 
việc Công ty S thanh toán đợt 2 là 360.000.000 đồng. Sau khi hoàn tất hồ sơ và 
giao xe,  ngày 09/01/2009 bên cho thuê tài chính là Công ty C đã thanh toán đợt 
3 cho Công ty CY số tiền 405.000.000 đồng, còn đợt 4 do Công ty S thanh toán 
5.000.000 đồng vào ngày 14/01/2009. Tổng số tiền Công ty CY nhận đủ cho 
Hợp đồng mua bán 05 rơ moóc là 815.000.000 đồng (đã có VAT). 

Sở dĩ có sự chênh lệch giữa Hợp đồng kinh tế số 50/HĐKT và Hợp đồng 
mua bán xe số B.081228801-PC (Hợp đồng 3 bên) do bên Công ty S tự cung 
cấp vỏ xe (giá trị là 210.000.000 đồng) cho Công ty CY lắp ráp, phần này thể 
hiện rõ trong Hợp đồng 3 bên nên 1.025.000.000 đồng - 210.000.000 đồng = 
815.000.000 đồng. 

Nghĩa vụ và trách nhiệm giữa Công ty CY, Công ty S và Công ty C đã 
hoàn tất. Vì vậy, phần tranh chấp sau đó là giữa Công ty S và Công ty C. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với bị đơn là Công ty TNHH HL 
trình bày: Công ty HL có ký hợp đồng mua 02 rơ moóc từ Công ty C. Tổng trị 
giá 260.000.000 đồng. Tình trạng xe rơ moóc khi đó lâu ngày không hoạt động, 
vỏ lốp mòn và bể. Hiện nay Công ty HL đã bán xe cho đơn vị khác không quản 
lý nữa. Công ty HL không liên quan gì đến tranh chấp trong vụ án này. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với nguyên đơn là ông Phạm Thế 
H và bà Lê Thanh H1 trình bày:  

Tháng 11/2008, Công ty S có kế hoạch mua 05 rơ moóc để thay thế xe cũ 
đang sử dụng. Công ty S ký Hợp đồng kinh tế số 50/HĐKT ngày 01/12/2008 
với Công ty CY để mua 05 rơ moóc do Công ty CY sản xuất, với chi tiết kỹ 
thuật được liệt kê cụ thể, rõ ràng tại Điều 1 hợp đồng, đơn giá 205.000.000 
đồng/chiếc (5%VAT). Sau đó, do có khó khăn kinh tế nên Công ty CY thay đổi 
một số chi tiết đặc tính kỹ thuật của rơ mooc nhằm giảm đơn giá còn 
163.000.000 đồng (VAT)/xe. Ngay sau ký hợp đồng, ngày 04/12/2008 Công ty 
S đã chuyển tiền đặt cọc 45.000.000 đồng cho Công ty CY. 

Bên bán (Công ty CY) có giới thiệu Công ty C cho vay tiền để Công ty S 
tiếp tục thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, do Công ty C không có chức năng kinh 
doanh tiền tệ nên họ phải giao kết dưới hình thức hợp đồng cho thuê tài chính. 
Công ty đã ký Hợp đồng cho thuê tài chính số B081228801 ngày 11/12/2008 
với Công ty C, mặc dù vẫn phải tiếp tục trả tiền cho bên bán. 

Sau khi nhận tài sản xe từ Công ty CY, Công ty S đã làm các thủ tục sở 
hữu chủ xe, như: đóng lệ phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm … bằng 
nguồn vốn của mình. Còn các nội dung khác của Hợp đồng thuê tài chính đều 
không được các bên thực hiện.     

Việc ông Phạm Thế H, bà Lê Thanh H1 ký chứng thư bảo lãnh cho Công 
ty S là theo đề nghị của Công ty C, song Công ty C không có tài sản cho thuê 
mà chỉ cấp khoản tiền vay mua 05 rơ mooc thì đã được Công ty S bảo đảm tài 
sản thế chấp là 02 đầu kéo. Do đó, ông bà không liên quan tranh chấp vụ án. 
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Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 1446/2013/KDTM-ST 
ngày 11/12/2013, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

"1. Đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu mà nguyên đơn Công ty TNHH S 
đã rút tại phiên tòa. 

2. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn
Công ty TNHH S đối với Công ty TNHH C. 

3. Hợp đồng cho thuê tài chính số B.081228801 ngày 11/12/2008 và các
Phụ lục hợp đồng có liên quan giữa Công ty TNHH S với Công ty TNHH C 
được chấm dứt thực hiện. Công ty TNHH C có trách nhiệm thực hiện thủ tục 
sang tên các tài sản còn lại là 03 rơ moóc (Biển số 52R - 1408. 52R - 1410, 52R 
- 1411) cho Công ty TNHH S theo quy định pháp luật khi Công ty TNHH S có 
yêu cầu". 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo 
theo luật định. 

Ngày 20/12/2013, Công ty S có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 60/2014/KDTM-PT 
ngày 03/10/2014, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí 
Minh đã quyết định: Sửa một phần Bản án sơ thẩm: 

"1. Tuyên bố Hợp đồng cho thuê tài chính số B.081228801 ngày 
11/12/2008 giữa Công ty TNHH C với Công ty TNHH S vô hiệu theo quy định 
của pháp luật. 

2. Xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu:

2.1. Về tiền: xác định số tiền Công ty TNHH S đã thanh toán từ việc thực 
hiện hợp đồng vô hiệu nêu trên là 1.021.828.084 VND. 

2.2. Về tài sản: xác định tài sản cho thuê trong hợp đồng vô hiệu gồm 05 
chiếc rơ moóc, Công ty TNHH C đã bán 02 chiếc rơ moóc để xử lý tiền thuế, 03 
chiếc rơ moóc còn lại Công ty TNHH C đã giao Công ty TNHH S. 

2.3. Giao cho Công ty TNHH S tiếp tục sở hữu 03 chiếc rơ moóc đã nhận 
từ Công ty TNHH C. 

2.4. Công ty TNHH S phải trả cho Công ty TNHH C 509.235.000 VND 
bao gồm các khoản tiền sau: 

- Tiền gốc của 03 chiếc rơ moóc 489.000.000 VND 

- Tiền phí trước bạ 03 chiếc rơ moóc đã nhận là 9.780.000 VND 

- Tiền bảo hiểm 03 chiếc rơ moóc đã nhận là 10.455.000 VND 

2.5. Khấu trừ với số tiền Công ty TNHH S phải trả để nhận tài sản 
(509.235.000 VND) thì Công ty TNHH C phải trả cho Công ty TNHH S là 
512.593.084 VND". 

Sau khi xét xử phúc thẩm, Công ty TNHH C có nhiều đơn đề nghị giám 
đốc thẩm Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên.  

Theo Công văn số 6937/CTHADS ngày 24/5/2017 của Cục thi hành án 
dân sự Thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty C đã thi hành án xong từ ngày 

8



7 
 

04/12/2014. Tuy nhiên, sau khi thi hành án, Công ty C vẫn tiếp tục có đơn đề 
nghị giám đốc thẩm. 

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 22/2017/KN-KDTM ngày 29/9/2017, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với Bản án kinh doanh, 
thương mại phúc thẩm số 60/2014/KDTM-PT ngày 03/10/2014 của Tòa Phúc 
thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng 
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ Bản 
án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên và Bản án kinh doanh, thương 
mại sơ thẩm số 1446/2013/KDTM-ST ngày 11/12/2013 của Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề 
nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về chủ thể ký kết hợp đồng cho thuê tài chính: Công ty C được 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập và hoạt 
động số 09/GP-NHNN ngày 09/10/2006 với nội dung hoạt động cho thuê tài 
chính. Do không đủ tiền mua 05 rơ moóc của Công ty CY, Công ty S đã đề nghị 
ký kết hợp đồng cho thuê tài chính với Công ty C. Trên cơ sở đề nghị của Công 
ty S, Công ty C đã mua 05 rơ moóc của Công ty CY để cho Công ty S thuê. 
Ngày 11/12/2008, Công ty C (bên cho thuê) và Công ty S (bên thuê) đã ký kết 
Hợp đồng cho thuê tài chính số B.081228801 (viết tắt Hợp đồng) và Phụ lục hợp 
đồng. Như vậy, về chủ thể ký kết Hợp đồng và ý chí của các bên là hoàn toàn tự 
nguyện; phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 1, Điều 7 Nghị định số 
16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 
công ty cho thuê tài chính (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ), Điều 122 Bộ luật dân sự năm 
2005. Mục đích và nội dung của Hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp 
luật, không trái đạo đức xã hội. Nội dung của Hợp đồng bảo đảm tuân thủ quy 
định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về hợp đồng cho thuê tài 
chính, điểm 10.2 phần I Thông tư số 05/2006/TT-NHNN ngày 25/7/2006 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho 
thuê tài chính và dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định 
số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 
19/5/2005 của Chính phủ. Hợp đồng được bảo đảm bằng hình thức thế chấp tài 
sản, ký cược và bảo lãnh theo quy định tại Điều 318 Bộ luật dân sự 2005, khoản 
6 Điều 23 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP và Điều 30 Nghị định số 163/2006/NĐ-
CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Về hình thức, Hợp 
đồng cho thuê tài chính đã được lập thành văn bản theo đúng quy định tại khoản 
2 Điều 17 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP; đã được đăng ký tại Trung tâm Đăng 
ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/01/2009, có hiệu lực từ 
ngày 06/02/2009 là phù hợp với quy định tại Điều 19 Nghị định số 16/2001/NĐ-
CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 65/2005/NĐ-CP). Như vậy, Hợp 
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đồng cho thuê tài chính giữa Công ty C và Công ty S phù hợp với quy định tại 
Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2005 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, 
các quy định của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 
định số 65/2005/NĐ-CP) như đã phân tích ở trên và cũng không thuộc trường 
hợp vi phạm điều cấm theo quy định tại Điều 128 Bộ luật dân sự năm 2005 nên 
hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố Hợp đồng cho 
thuê tài chính vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu theo các quy định của Bộ luật 
dân sự là không đúng. 

[2] Về giá trị của tài sản thuê: Trên cơ sở Hợp đồng cho thuê tài chính số 
B.081228801 nêu trên, ngày 25/12/2008, Công ty CY (bên bán), Công ty C (bên 
mua) và Công ty S (bên sử dụng) ký kết Hợp đồng mua bán xe số B081228801-
PC với tài sản mua bán là 05 chiếc rơ moóc hiệu Chien You bao gồm cả vỏ bánh 
xe, tổng giá trị là 1.025.000.000 đồng (trong đó giá trị của 05 rơ moóc là 
815.000.000 đồng; vỏ bánh xe giá 210.000.000 đồng); phương thức thanh toán 
lần 1: Công ty S sẽ trả trước cho bên bán 410.000.000 đồng; lần 2: Công ty C sẽ 
thanh toán cho Công ty C 405.000.000 đồng; lần 3: do Công ty S đã thanh toán 
cho nhà cung cấp khác để mua vỏ bánh xe nên bên mua sẽ thanh toán 
210.000.000 đồng cho bên sử dụng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày bên 
mua nhận được hóa đơn giá trị gia tăng trị giá 100% giá trị vỏ bánh xe và giấy xác 
nhận đã thanh toán số tiền này cho nhà cung cấp. Ngày 25/12/2008, Công ty S đã 
thanh toán cho Công ty CY 410.000.000 đồng. Ngày 29/12/2008, Công ty C đã 
chuyển khoản cho Công ty S 210.000.000 đồng tiền vỏ xe như đã thỏa thuận 
trong Hợp đồng mua bán xe. Như vậy, tổng giá trị của tài sản thuê thể hiện là 
1.025.000.000 đồng (đã bao gồm vỏ xe) hoặc là 815.000.000 đồng (chưa bao gồm 
vỏ xe) không có gì mâu thuẫn. Mặt khác, giá trị của tài sản thuê cũng không đồng 
nghĩa với giá trị thuê theo Hợp đồng cho thuê tài chính và Phụ lục hợp đồng (giá 
trị thuê chỉ là 615.000.000 đồng, đây là số tiền thực tế Công ty C trả cho bên bán 
để mua tài sản cho thuê nên không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương 
sự. Công ty S cho rằng tổng giá trị của tài sản thuê chỉ là 815.000.000 đồng là 
không đúng nên Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận là có căn cứ. Tòa án cấp 
phúc thẩm không nhận định gì về vấn đề này là có thiếu sót. 

[3] Về yêu cầu Công ty C bồi thường 725.000.000 đồng do không giao cho 
Công ty S bản sao giấy tờ các rơ moóc để Công ty S sử dụng nên phải đi thuê rơ 
moóc của công ty khác để sử dụng: Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 
16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động 
của công ty cho thuê tài chính thì Công ty C có quyền giữ bản chính Giấy chứng 
nhận đăng ký tài sản thuê; còn Công ty S được dùng bản sao có công chứng và 
xác nhận của Công ty C khi sử dụng tài sản thuê trong thời hạn thuê. Do Công ty 
S đã vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính, đó là thanh toán nợ gốc và lãi không 
đúng thời hạn nên Công ty C đã ngừng cấp bản sao hợp lệ giấy đăng ký lưu hành 
một số tài sản thuê và chỉ đồng ý gửi bản sao 02 Đăng ký rơ moóc, sơmi rơ moóc 
là tài sản đang thế chấp tại Công ty C để hỗ trợ Công ty S đưa 2 tài sản thế chấp 
này vào hoạt động là đúng theo quy định của pháp luật nêu trên. Mặt khác, để 
chứng minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại, Công ty S đã xuất trình Hợp đồng 
cho thuê phương tiện số 100930/01HĐTPT/ITC-RSS được ký kết giữa Công ty S 
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và Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế có hiệu lực từ ngày 30/9/2010. 
Theo hợp đồng này cũng như Biên bản bàn giao phương tiện và các Biên bản đối 
chiếu công nợ giữa hai bên thì các phương tiện mà Công ty S thuê đều mang biển 
kiểm soát có 05 số. Tuy nhiên, theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 
12/10/2010 của Bộ Công an thì Bộ Công an chỉ bắt đầu cấp biển kiểm soát xe ô 
tô, xe máy 05 số từ ngày 06/12/2010 (là sau khi Công ty S và Công ty cổ phần 
vận tải và thương mại quốc tế ký hợp đồng hơn 02 tháng) nên Công ty C cho rằng 
các tài liệu này có dấu hiệu giả tạo là có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp 
nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của Công ty S là đúng, nhưng không nhận định 
về các tài liệu, chứng cứ này là chưa xem xét toàn diện các chứng cứ của vụ án. 
Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm chưa giải quyết, từ đó dành 
quyền khởi kiện cho nguyên đơn bằng vụ án khác khi có yêu cầu là không đúng.  

[4] Về việc thu hồi, thanh lý tài sản thuê để khấu trừ các khoản nợ của 
Công ty S: Trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính, ngoài tiền thuê 
hàng tháng, Công ty S đã chuyển cho Công ty C 137.747.800 đồng (gồm tiền ký 
cược là 102.500.000 đồng; tiền phí sắp xếp tài sản, phí đăng ký tài sản thuê, phí 
đăng ký tài sản thế chấp, phí chuyển tiền là 7.982.800 đồng). Do Công ty S vi 
phạm hợp đồng, chậm thanh toán tiền thuê tài sản và không trả tiền thuê từ kỳ thứ 
19 nên ngày 04/3/2011 và ngày 25/5/2011, Công ty C có Thông báo chấm dứt 
hợp đồng thuê, thu hồi tài sản thuê. Ngày 29/6/2011, Công ty C đã thu hồi 02 rơ 
moóc, sau đó làm các thủ tục và ký hợp đồng chuyển nhượng 02 rơ moóc này cho 
Công ty TNHH HL với giá là 260.000.000 đồng. Khi thu hồi, thanh lý tài sản 
thuê, hoàn trả tiền, Công ty C đều thông báo cho Công ty S bằng văn bản. Việc 
Công ty C đứng tên chủ sở hữu thu hồi và xử lý tài sản thuê là đúng quy định tại 
các khoản 4, 5 mục II Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP 
ngày 10/12/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài 
chính.  

[5] Ngày 03/11/2011, Công ty C có Thông báo số 13.2011/TB-RS gửi trả 
Công ty S các hóa đơn cho thuê tài chính (bản chính), bản chính giấy đăng ký sở 
hữu các tài sản thuê không bị thu hồi, kèm theo các giấy tờ có liên quan. Về số 
tiền sau khi xử lý tài sản thuê, trừ thuế và trừ đi khoản tiền Công ty S còn nợ, còn 
thừa 54.997.479 đồng, Công ty C trình bày đã hoàn trả vào tài khoản của Công ty 
S; như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty C và Công ty S không còn bất kỳ 
quyền lợi và nghĩa vụ gì với nhau. Vì vậy, tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Công ty 
C đề nghị Tòa án xem xét cho chấm dứt Hợp đồng thuê và các Phụ lục liên quan. 
Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án chỉ có bản phô tô “Đơn xin chuyển tiền” đề ngày 
20/10/2011 của Công ty C gửi Ngân hàng Chinatrust đề nghị chuyển 54.997.479 
đồng vào tài khoản của Công ty S tại Ngân hàng thương mại cổ phần A, ngoài ra 
không có tài liệu nào khác thể hiện việc Ngân hàng Chinatrust đã thực hiện lệnh 
chuyển tiền; nếu chuyển rồi thì số tiền này có được chuyển vào đúng tài khoản 
của Công ty S hay không? trong khi Công ty S không thừa nhận đã nhận được số 
tiền trên. Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ vấn đề này mà tuyên Hợp đồng cho 
thuê tài chính và các phụ lục hợp đồng có liên quan được chấm dứt thực hiện là 
có thiếu sót. Tòa án cấp phúc thẩm dành cho Công ty C quyền khởi kiện bằng vụ 
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án khác là không giải quyết triệt để vụ án. Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp 
phúc thẩm cần làm rõ Công ty S đã nhận được số tiền 54.997.479 đồng hay chưa 
từ đó mới có căn cứ xác định hợp đồng cho thuê tài chính đã chấm dứt, nhằm bảo 
đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. 

[6] Do Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 60/2014/KDTM-PT 
ngày 03/10/2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ 
Chí Minh đã được Công ty C thi hành án xong, nên khi giải quyết lại vụ án, Tòa 
án cấp phúc thẩm phải giải quyết nghĩa vụ đã được thi hành án theo Bản án kinh 
doanh, thương mại phúc thẩm có hiệu lực pháp luật nêu trên nhưng đã bị hủy và 
phải ghi rõ trong bản án theo quy định tại khoản 5 Điều 313 Bộ luật tố tụng dân 
sự, khoản 1 Điều 136 Luật thi hành án dân sự năm 2008. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, Điều 345 của Bộ luật tố 
tụng dân sự; 

1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 22/2017/KN-KDTM ngày 
29/9/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 60/2014/KDTM-PT 
ngày 03/10/2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ 
Chí Minh về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài 
chính” giữa nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn S với bị đơn là Công ty 
trách nhiệm hữu hạn C, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty trách 
nhiệm hữu hạn CY, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại HL, ông Phạm 
Thế H và bà Lê Thanh H1. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 
Minh để xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

(kèm hồ sơ vụ án); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- VKSNDTC (Vụ 10); 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Cục THA dân sự TP. Hồ Chí Minh; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, Vụ GĐKT II (2b), Vụ PC&QLKH 

TANDTC, Hồ sơ vụ án, THS.                 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHÁNH ÁN 

 
 
 

                   Đã kí 
 
 

Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:  03/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 18-05-2018 

V/v Tranh chấp về chuyển nhượng 

vốn góp giữa các thành viên công ty 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

       Ông Lê Văn Minh 

 Ông Đặng Xuân Đào 

       Ông Nguyễn Văn Tiến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối 

cao. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao xét xử 

giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về “Tranh chấp về chuyển nhượng 

vốn góp giữa các thành viên công ty” giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Hồ Đắc T, sinh năm 1967; địa chỉ: 28 TP, quận H, 

thành phố Đà Nẵng. 

Bị đơn: Công ty Cổ phần TH; 

Địa chỉ: Số 19 BH, đường II, phường AB, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Xuân S (Văn bản ủy quyền 

số 111/2014/GUQ-THACO ngày 09/9/2016). 

Địa chỉ: 80 N, phường 8, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

TK; 

Địa chỉ: Tổ 14 đường PVD, phường AH, quận ST, thành phố Đà Nẵng; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Phước N- Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Lưu Q (Văn bản ủy quyền 

số 01/2015 ngày 30/9/2015). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại Đơn khởi kiện ngày 27/12/2010, Đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 12/01/2011, 

Đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện ngày 01/12/2011 và trong quá trình tố tụng, nguyên 

đơn ông Hồ Đắc T trình bày: 

Năm 2007, ông Hồ Đắc T và Công ty Cổ phần TH (sau đây gọi tắt là 

Công ty TH) đã thống nhất góp vốn, mỗi bên 50% tương ứng số tiền 4,5 tỷ 

đồng thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VK với vốn điều lệ là 9 

tỷ đồng. Tháng 8/2009, Công ty THNN thương mại và dịch vụ VK đăng ký 

thay đổi tên thành Công ty TNHH TK (sau đây gọi tắt là Công ty TK). Công 

ty TK vẫn giữ nguyên số lượng thành viên, vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn, ông T 

được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Mai Phước N là Giám đốc 

đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty TK có nhiều vi phạm 

ảnh hưởng đến quyền lợi nên ông T khởi kiện yêu cầu: 

- Công ty TK chia lãi cho thành viên góp vốn trong quá trình kinh 

doanh của năm 2009 và năm 2010. Lợi nhuận sau thuế của năm 2010 của 

Công ty là 2.052.663.847 đồng và yêu cầu được chia 50% của số tiền này là 

1.026.331.923 đồng. 

- Tuyên bố tất cả các hợp đồng mà Công ty TK đã ký với Công ty TH là 

vô hiệu theo quy định tại Điều 59 Luật Doanh nghiệp và buộc các bên giải 

quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu theo quy định tại Điều 137 Bộ 

luật dân sự. 

- Buộc Công ty TK cung cấp các tài liệu liên quan của Công ty TK để 

ông thực hiện các quyền của thành viên và Chủ tịch Hội đồng thành viên (sau 

đây viết tắt là Chủ tịch HĐTV) theo quy định tại khoản 1 Điều 41, khoản 2 Điều 

47, khoản 2 Điều 49 Luật Doanh nghiệp. 

- Buộc Công ty TH thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp pháp 

tại Công ty TK phải tiến hành tham gia nghiêm túc các cuộc họp Hội đồng 

thành viên (sau đây viết tắt là HĐTV) để tiến hành xem xét các báo cáo tài 

chính theo quy định pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác của 

HĐTV theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

Ngày 28/4/2011, trong quá trình Tòa án cấp sơ thẩm đang giải quyết vụ 

án thì HĐTV Công ty TK (gồm ông T- Chủ tịch HĐTV và ông N- Giám đốc 

Công ty và là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Công ty TH) đã 

họp và thống nhất: 

“- Ông T sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của TH tại 

Công ty TK. 

 - Hai bên thống nhất sẽ mời đơn vị  kiểm toán quốc tế để kiểm toán và 

xác định giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp được kiểm toán xác định là 
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giá trị chuyển nhượng. Giá trị doanh nghiệp không bao gồm giá trị thương 

hiệu và lợi thế kinh doanh. 

 - Thời gian xác định đơn vị kiểm toán chậm nhất trước ngày 31/5/2011. 

Các thành viên góp vốn sẽ kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình kiểm toán. 

 - Sau khi có kết quả kiểm toán, các bên sẽ tiến hành họp để thống nhất 

phương thức chuyển nhượng và thời gian thanh toán”. 

 Hai bên thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn 

tài chính kế toán và kiểm định (AASC) thực hiện việc kiểm toán. Ngày 

24/10/2011, Công ty AASC đã có Báo cáo kiểm toán số: 1252/2011/BC.KTTC – 

AASC.KT5 về Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 31/3/2011 của 

Công ty TK. 

 Sau khi có báo cáo kiểm toán của Công ty AASC, Công ty TH đưa ra 

mức giá chuyển nhượng 50% phần vốn góp tại Công ty TK là 6.201.040.926 

đồng với các điều kiện không có trong nội dung đã thỏa thuận tại Biên bản 

họp ngày 28/4/2011 gây khó khăn cho việc chuyển nhượng. Do vậy, ngày 

01/12/2011 ông T có Đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện: Đề nghị Tòa án giải 

quyết về việc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty TH với ông T theo quy 

định của pháp luật.  

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 (ngày 09/5/2012) ông T đề nghị tính giá chuyển 

nhượng vốn góp theo số liệu sổ sách ngày 30/3/2012 của Công ty TK, số tiền chuyển 

nhượng 50% vốn góp của Công ty TH là 5.458.820.152 đồng; phiên tòa sơ thẩm lần 2 

(ngày 27/5/2016) ông đồng ý giá trị chuyển nhượng như Công ty TH đề xuất là 

6.201.040.926 đồng. 

Bị đơn Công ty Cổ phần TH có ông Lưu Văn Đ là người đại diện theo ủy quyền 

trình bày: 

Về tố tụng: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng thụ lý, giải quyết vụ án 

là không đúng vì Công ty TH là bị đơn. Thẩm quyền giải quyết vụ án là Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai, nên đề nghị đình chỉ giải quyết và trả lại đơn cho 

ông T. 

Về nội dung: Công ty TH và ông T chưa phát sinh việc chuyển nhượng 

vốn góp, chưa giao kết - giao dịch chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TK và 

Công ty TH cũng không có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty 

TK cho ông T. Do đó, không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông T. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty TK do ông Huỳnh 

Lưu Q (đại diện theo ủy quyền) trình bày: 

Công ty TK không có ý kiến về việc chuyển nhượng vốn góp vì vấn đề 

này thuộc thẩm quyền của hai thành viên của Công ty là ông T và Công ty TH. 

Công ty đề nghị ông T và Công ty TH phải nhanh chóng giải quyết tranh chấp 

giữa các bên. 
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Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 07/2012/KDTM-ST ngày 

09/5/2012, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, quyết định: 

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Đắc T đối với Công ty Cổ 

phần TH về việc chuyển nhượng vốn góp. 

 2. Ông Hồ Đắc T có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần TH số tiền 

chuyển nhượng 50% vốn góp là 5.458.820.152 đồng, sau khi khấu trừ giá trị nguyên 

liệu, phụ tùng theo giá trị sổ sách là 1.450.139.398 đồng, còn lại phải thanh toán cho 

Công ty Cổ phần TH: 4.008.680.754 đồng.  

 3. Công ty TK có trách nhiệm chuyển giao cho Công ty Cổ phần TH số 

nguyên liệu, phụ tùng theo giá trị sổ sách 1.450.139.398 đồng. 

 4. Công ty TK có trách nhiệm bàn giao cho ông Hồ Đắc T toàn bộ hồ sơ, tài 

liệu, sổ sách kết toán và tài sản của Công ty (ngoại trừ số nguyên liệu, phụ tùng 

theo giá trị sổ sách 1.450.139.398đ). 

 5. Ông Hồ Đắc T có trách nhiệm liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm 

các thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và tổ chức quản lý, hoạt động 

theo quy định về công ty TNHH một thành viên là cá nhân theo quy định của 

pháp luật (tên doanh nghiệp mới không sử dụng từ THACO- KIA). 

 6. Công ty TNHH một thành viên do ông Hồ Đắc T làm chủ sở hữu kế thừa 

toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ 

thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty TK. 

  Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, về việc thi hành án 

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

 Ngày 14/5/2012, Công ty TH kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và 

đình chỉ giải quyết vụ án. 

 Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 59/2012/KDTM-PT ngày 

27/8/2012, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng sửa bản án sơ 

thẩm về phần giá trị nguyên liệu, phụ tùng, cụ thể: 

 2. Ông Hồ Đắc T có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần TH số tiền 

chuyển nhượng 50% vốn góp là 5.458.820.152 đồng, sau khi khấu trừ giá trị nguyên 

liệu, phụ tùng theo giá trị sổ sách là 1.275.371.072 đồng, còn lại phải thanh toán cho 

Công ty Cổ phần TH: 4.183.449.080 đồng.  

 3. Công ty TK có trách nhiệm chuyển giao cho Công ty Cổ phần TH số nguyên 

liệu, phụ tùng theo giá trị sổ sách là 1.275.371.072 đồng (có danh mục nhóm phụ 

tùng kèm theo bản án nằm trong báo cáo tồn kho của Công ty TK có trong hồ sơ vụ 

án). 

 Sau khi xét xử phúc thẩm, Công ty TH có đơn đề nghị xem xét theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên. 

 Ngày 15/3/2013, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng 

nghị Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên, đề nghị Hội đồng 
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Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo 

hướng hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm, Bản án kinh doanh, 

thương mại phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét 

xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

 Quyết định giám đốc thẩm số 31/2013/KDTM-GĐT ngày 24/9/2013, Hội 

đồng Thẩm phán TANDTC chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC, 

hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm, Bản án kinh doanh, thương mại phúc 

thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ 

thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

 Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm (lần 2) số 09/2016/KDTM-ST 

ngày 27/5/2016, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định: 

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Đắc T đối với Công ty CP ô 

tô TH về việc “Chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên Công ty”. 

 2. Ông Hồ Đắc T nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty 

CP TH tại Công ty TK và có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty CP TH số tiền 

chuyển nhượng 50% vốn góp là 6.201.040.926 đồng. Sau khi khấu trừ giá trị 

nhóm phụ tùng theo giá trị sổ sách là 1.275.371.072 đồng, còn lại ông T phải 

thanh toán cho Công ty CP TH là 4.925.669.854 đồng. 

 3. Công ty TK có trách nhiệm chuyển giao cho Công ty CP TH số 

nguyên liệu, phụ tùng theo giá trị sổ sách là 1.275.371.072 đồng (có danh mục 

nhóm phụ tùng kèm theo bản án trong báo cáo tồn kho của Công ty TK có trong 

hồ sơ vụ án). 

 4. Giám đốc Công ty TK và là người đại diện theo pháp luật của Công ty 

TK có trách nhiệm bàn giao cho ông Hồ Đắc T toàn bộ hồ sơ, tài liệu, sổ sách kết 

toán và tài sản của Công ty (ngoại trừ số nguyên liệu, phụ tùng theo giá trị sổ sách 

1.275.371.072đ giao cho Công ty CP TH nêu tại mục 3 của phần Quyết định). 

 5. Ông Hồ Đắc T có trách nhiệm liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm 

các thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và tổ chức quản lý, hoạt động 

theo quy định của pháp luật (tên doanh nghiệp mới không sử dụng từ Thaco- Kia). 

 6. Công ty TNHH một thành viên do ông Hồ Đắc T làm chủ sở hữu kế thừa 

toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả 

nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty TK. 

 Ngày 02/6/2016, Công ty TH kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề 

nghị hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. 

 Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 25/2016/KDTM-PT ngày 

12/9/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: Không chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn Công ty CP TH. Giữ nguyên quyết định Bản án 

kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 09/2016/KDTM-ST ngày 27/5/2016 của 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
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Sau khi xét xử phúc thẩm, Công ty TH có đơn đề nghị xem xét Bản án 

kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Ngày 04/12/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc 

thẩm số 23/2017/KN-KDTM đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 

25/2016/KDTM-PT ngày 12/9/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án 

kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên và hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ 

thẩm số 09/2016/KDTM-ST ngày 27/5/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

nhất trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Tại Biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty TNHH TK số 

01/2011/HĐTV ngày 28/4/2011, Hội đồng thành viên Công ty (gồm ông Hồ Đắc 

T - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Mai Phước N - Giám đốc Công ty TK và 

là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Công ty TH) đã thống nhất: 

“- Ông Hồ Đắc T sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của 

Trường Hải tại Công ty TK. 

 - Hai bên thống nhất sẽ mời đơn vị  kiểm toán quốc tế để kiểm toán và xác 

định giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp được kiểm toán xác định là giá trị 

chuyển nhượng. Giá trị doanh nghiệp không bao gồm giá trị thương hiệu và lợi thế 

kinh doanh. 

 - Thời gian xác định đơn vị kiểm toán chậm nhất trước ngày 31/5/2011. 

Các thành viên góp vốn sẽ kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình kiểm toán. 

 - Sau khi có kết quả kiểm toán, các bên sẽ tiến hành họp để thống nhất 

phương thức chuyển nhượng và thời gian thanh toán”. 

[2] Hai bên thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ tư 

vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện việc kiểm toán. Tại Báo cáo 

kiểm toán số 1252/2011/BC.KTTC-AASC.KT5 ngày 24/10/2011 đã Báo cáo tài 

chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/3/2011 của Công ty Thaco - 

Kia Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngày 09/12/2011, Công ty TH có Công văn số 175 xác 

định: “Đây là công tác kiểm toán Báo cáo tài chính, không phải là Báo cáo kiểm toán 

xác định giá trị doanh nghiệp”. Do đó, Công ty TH có nhiều công văn gửi cho 

ông T trao đổi về phương thức, thời gian, giá cả và điều kiện của việc giao kết hợp 

đồng chuyển nhượng vốn (Công văn số 178 ngày 19/12/2011 thông báo “Giá trị chuyển 

nhượng 50% số vốn góp tại Công ty TK theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm 

30/09/2011 được đề xuất là 6.201.040.926 đồng”, Công văn số 182 ngày 29/12/2011 
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xác nhận rằng hai bên vẫn chưa thống nhất được các vấn đề liên quan đến việc chuyển 

nhượng phần vốn góp và nhắc lại giá chào bán 50% vốn góp tại Công ty TNHH 

TK là 6,2 tỷ đồng và chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2011. Đồng thời, nêu rõ 

điều kiện là Hội đồng quản trị Công ty TH sẽ không phê duyệt việc chuyển 

nhượng vốn góp nếu Công ty TK không hoàn trả trước các công nợ phải trả cho 

Công ty TH và các đơn vị thành viên, cùng với lãi phạt chậm trả theo quy định 

của pháp luật). 

 [3] Đến ngày 31/12/2011 giữa hai bên vẫn không thống nhất được với 

nhau về giá cả chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TH tại Công ty TK; 

hai bên cũng chưa xác lập, ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp này. Mặt 

khác, Quyết định giám đốc thẩm số 31/2013/KDTM-GĐT ngày 24/9/2013 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã xác định “Việc thỏa thuận của hai 

bên theo nội dung tại Biên bản họp ngày 28/4/2011 chỉ là chủ trương của Hội đồng 

thành viên và việc thỏa thuận này vẫn chưa hoàn thành”.  

[4] Quá trình giải quyết lại vụ án ở cấp sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm tiến 

hành định giá tài sản của Công ty TK nhưng không định giá được. Công ty TH xác 

định không có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp và không đồng ý chuyển 

nhượng 50% vốn góp tại Công ty TNHH TK cho ông T, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm 

và Tòa án cấp phúc thẩm lại căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 

28/4/2011 và các công văn nêu trên để quyết định cho ông T được nhận 

chuyển nhượng 50% vốn góp của Công ty TH tại Công ty TK với giá  

6.201.040.926 đồng là không có căn cứ , xâm phạm quyền định đoạt của chủ sở hữu tài 

sản, quyền của thành viên góp vốn được quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp 

năm 2005, Điều 164 Bộ luật dân sự năm 2005. Lẽ ra, trong trường hợp này, Tòa 

án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ nêu trên 

để không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn mới đúng. 

Vì các lẽ trên, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, khoản 2 Điều 345 của  

Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 23/2017/KN-

KDTM ngày 04/012/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

2. Hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 25/2016/KDTM-

PT ngày 12/9/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và hủy Bản án 

kinh doanh thương mại sơ thẩm số 09/2016/KDTM-ST ngày 27/5/2016 của 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp về chuyển nhượng 

vốn góp giữa các thành viên công ty” giữa nguyên đơn là ông Hồ Đắc T với bị 

đơn là Công ty Cổ phần TH; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn TK. 
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3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử lại 

theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC - Vụ 10 VKSNDTC; 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND thành phố Đà Nẵng; 

  (kèm theo hồ sơ vụ án); 

- Cục THA dân sự thành phố Đà Nẵng;  

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKT II TANDTC (2 bản), 

  Hồ sơ vụ án.                                           
 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Lê Hồng Quang 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 05/2018/KDTM - GĐT 

         Ngày: 18/5/2018 
       V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Phó Chánh án - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang; 

Các Thẩm phán: - Ông Đặng Xuân Đào; 

       - Ông Lê Văn Minh; 

       - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

       - Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thu Hải Yến - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Phương 

Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần C; 

Địa chỉ: Số 108 T, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn T- Chủ 

tịch Hội đồng quản trị.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Võ Trần K (Văn bản ủy 

quyền ngày 09/6/2014). 

Bị đơn:  

1 - Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1958; 

2 - Bà Vũ Thị Th, sinh năm 1960; 

Cùng cư trú tại: Số 282 T, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 18/5/2011 và trong quá trình tố tụng, Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần C (V) trình bày: Ngày 22/3/2010, V ký kết Hợp đồng tín dụng 

số 10.36.0015 với ông Nguyễn Văn C và bà Vũ Thị Th. Theo đó, V cho ông C, bà 

Th vay 900.000.000 đồng, lãi suất trong hạn 12%/năm; lãi suất quá hạn bằng 150% 

lãi suất trong hạn; thời hạn vay 12 tháng. Để bảo đảm cho khoản vay thì ông C, bà 

Th đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng thửa đất diện tích 3.989,7m2 thuộc thửa 

đất số 12, tờ bản đồ số 05 xã HL, thị xã BR (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số Đ544493 do Uỷ ban nhân dân thị xã BR cấp ngày 14/7/2004) theo Hợp đồng 

thế chấp số 10.36.0015 ngày 18/3/2010. Giao dịch bảo đảm đã được đăng ký tại 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã BR ngày 19/3/2010. 

Sau khi vay tiền, ông C, bà Th không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với 

V. Vì vậy, V yêu cầu ông C và bà Th trả toàn bộ số nợ 1.449.537.500 đồng (trong 

đó 900.000.000 đồng tiền gốc và 549.537.500 tiền lãi tạm tính đến ngày 17/7/2013 

và lãi phát sinh đến ngày trả nợ). 

Trong quá trình Hợp đồng thế chấp đang có hiệu lực thì Uỷ ban nhân dân thị 

xã BR ban hành Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 thu hồi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ544493. Tuy nhiên, V xác định dù Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số Đ544493 không còn nhưng quyền sử dụng diện tích 

2.400m2 đất mà ông C, bà Th nhận chuyển nhượng trước đây (sau khi điều chỉnh 

theo thực tế) đã hoàn thành nên vẫn có giá trị bảo đảm cho khoản vay của ông C, 

bà Th. V sẽ đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố BR ưu tiên phát mãi 

thanh toán cho V. 

Bị đơn là ông Nguyễn Văn C trình bày: Ông xác nhận các thông tin về Hợp 

đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp như V trình bày là đúng. Sau khi vay, ông đã 

thanh toán cho V một phần nợ lãi là 122.775.000 đồng, chưa thanh toán tiền gốc 

và ông đồng ý với yêu cầu khởi kiện của V. 

Ông và bà Th đã khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 3063/QĐ-

UBND ngày 31/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thị xã BR. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ 

thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều không chấp nhận yêu cầu của ông, bà nên ông 

đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật vì tài sản bảo đảm hiện nay 

không còn. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2013/KDTM-ST ngày 

10/12/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã quyết định: 

Buộc ông Nguyễn Văn C và bà Vũ Thị Th phải trả cho Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần C - Chi nhánh B số tiền 1.449.537.500 đồng, trong đó 900.000.000 

đồng tiền gốc và tiền lãi là 549.537.500 đồng. 

Tuyên bố Hợp đồng thế chấp số 10.360015 ngày 18/3/2010 được ký kết giữa 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần C - Chi nhánh B với ông Nguyễn Văn C và bà Vũ 

Thị Th về việc thế chấp diện tích đất 3.989,7m2 thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 

05 xã HL, thị xã BR, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ544493 do Ủy 

ban nhân dân thị xã BR (nay là Ủy ban nhân dân thành phố BR) cấp ngày 14/7/2004 
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đứng tên ông Nguyễn Văn C và bà Vũ Thị Th vô hiệu. Do đó, không có giá trị đảm 

bảo việc thanh toán nợ cho Hợp đồng tín dụng số 10.36.0015 ngày 22/3/2010. 

 Ngày 23/12/2013, Ngân hàng Thương mại Cổ phần C - Chi nhánh B có đơn 

kháng cáo. 

 Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 48/2014/KDTM-PT ngày 

15/8/2014, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã 

quyết định:  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần C 

Chi nhánh B; giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2013/KDTM-

ST ngày 10/12/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần C Chi 

nhánh B về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng đối với ông Nguyễn Văn C và bà Vũ 

Thị Th. 

- Buộc ông Nguyễn Văn C và bà Vũ Thị Th phải trả cho Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần C - Chi nhánh B số tiền 1.449.573.500 đồng, trong đó tiền gốc là 

900.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi là 549.573.500 đồng. 

- Tuyên bố hợp đồng thế chấp số 10.36.0015 ngày 18/3/2010 ký kết giữa 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần C - Chi nhánh B với ông Nguyễn Văn C và bà Vũ 

Thị Th về việc thế chấp diện tích 3.989,7m2 thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 5 xã 

HL, thị xã BR theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ544493 do Uỷ ban 

nhân dân thị xã BR (nay là thành phố BR) cấp ngày 14/7/2004 đứng tên ông Nguyễn 

Văn C và bà Vũ Thị Th vô hiệu. Không có giá trị đảm bảo việc thanh toán nợ cho 

hợp đồng tín dụng số 10.36.0015 ngày 22/3/2010. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Sau khi xét xử phúc thẩm, V có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm. 

Ngày 15/8/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án dân 

sự phúc thẩm số 48/2014/KDTM-PT của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh về phần tuyên bố Hợp đồng thế chấp số 10.36.0015 ngày 

18/3/2010 vô hiệu; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám 

đốc thẩm hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên và hủy một 

phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2013/KDTM-ST ngày 10/12/2013 

của Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phần tuyên bố Hợp đồng thế chấp số 

10.36.0015 ngày 18/3/2010 vô hiệu; giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị của 

Chánh án nhân dân tối cao.   
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V và ông Nguyễn Văn C cùng xác nhận giữa V và ông Nguyễn Văn C, bà 

Vũ Thị Th có ký kết Hợp đồng tín dụng số 10.36.0015 ngày 22/3/2010 và Hợp đồng 

thế chấp số 10.36.0015 ngày 18/3/2010. Tài sản thế chấp là diện tích đất 3.989,7m2 

thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 05 xã HL, thị xã BR, theo Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số Đ544493 do Uỷ ban nhân dân thị xã BR cấp ngày 14/7/2004 đứng 

tên ông Nguyễn Văn C và bà Vũ Thị Th. Tài sản được đăng ký giao dịch bảo đảm 

tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã BR ngày 19/3/2010. Theo quy định 

tại Điều 343 Bộ luật Dân sự năm 2005; điểm c Khoản 1 Điều 10 và điểm a Khoản 1 

Điều 12 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao 

dịch bảo đảm thì việc thế chấp quyền sử dụng đất nêu trên là đúng quy định của pháp 

luật.  

Ngày 31/8/2011, Ủy ban nhân dân thị xã BR đã ban hành Quyết định số 

3063/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

Đ544493 do Uỷ ban nhân dân thị xã BR cấp ngày 14/7/2004 mang tên ông Nguyễn 

Văn C và bà Vũ Thị Th. Việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu 

trên là do có sai sót về diện tích đất và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho vợ chồng ông C, bà Th. Tuy nhiên, việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất không làm mất đi quyền sử dụng hợp pháp phần đất đã nhận 

chuyển nhượng của vợ chồng ông C, bà Th, vì việc chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa vợ chồng bà Trần Thị Ngọc H, ông Trần Huỳnh L và vợ chồng ông C, bà Th 

đã hoàn tất, các bên không có tranh chấp gì về Hợp đồng chuyển nhượng này. 

Mặt khác, trước khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng ông C, 

bà Th bị thu hồi, ông C, bà Th đã thế chấp quyền sử dụng đất này cho Ngân hàng 

nhiều lần để vay tiền, lần gần nhất là ngày 19/3/2010. Hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất của vợ chồng ông C, bà Th với Ngân hàng tuân thủ đúng quy định pháp 

luật nên Hợp đồng này có hiệu lực pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm C cứ Điều 411 Bộ luật Dân sự năm 2005 cho rằng Hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất số 10.36.0015 ngày 18/3/2010 nêu trên vô hiệu do đối tượng của Hợp 

đồng thế chấp này không còn là không đúng. 

[2] Tại Công văn số 887/CNVPĐK-ĐKCG ngày 28/3/2017, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thành phố BR xác định: Sau khi Ủy ban nhân dân thị xã BR 

ban hành Quyết định số 3063/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số Đ544493 và Bản án hành chính phúc thẩm số 01/2013/HC-PT 

ngày 04/01/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có hiệu lực pháp luật 

thì Chi cục Thi hành án dân sự thành phố BR đã có các Quyết định thi hành án theo 

các Bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật mà bà Thrần Thị Ngọc H có nghĩa vụ phải 

thi hành. Theo đó, đã tổ chức bán đấu giá tài sản diện tích 2.741,1m2 đất thuộc thửa 

386 tờ bản đồ số 05 xã HL. Ông Bùi Văn C1 là người trúng đấu giá quyền sử dụng 

diện tích 2.747,1m2 đất. Ngày 14/3/2016, Ủy ban nhân dân thành phố BR đã cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 959055 đối với diện tích trúng đấu giá nêu trên 

cho ông Bùi Văn C1. 

Do vậy, để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các đương sự, khi giải quyết lại 

vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần phải căn cứ khoản 4 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân 
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sự để đưa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố BR, bà Trần Thị Ngọc H, ông 

Bùi Văn C1 và Ủy ban nhân dân thành phố BR vào tham gia tố tụng với tư cách 

là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mới giải quyết toàn diện và triệt để vụ 

án. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343 và Điều 345 của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 17/2017/KN-KDTM 

ngày 04/8/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 48/2014/KDTM-

PT ngày 15/8/2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ 

Chí Minh và hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

04/2013/KDTM-ST ngày 10/12/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương 

mại Cổ phần C với bị đơn là ông Nguyễn Văn C, bà Vũ Thị Th, về phần tuyên bố 

Hợp đồng thế chấp số 10.36.0015 ngày 18/3/2010 vô hiệu. 

 3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử lại 

theo thủ tục sơ thẩm, đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:  
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDTC; 

- TANDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

   (kèm hồ sơ vụ án);                                                  

- Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKT II, Vụ PC&QLKH. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 
 
 

Lê Hồng Quang  

(đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 
số:06/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 16-7-2018 
V/v tranh chấpHợp đồngtín dụng 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:15 
(mườilăm) thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình -Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thái - Thẩm tra viênTòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: 

Ông Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 
giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấpHợp đồngtín dụng” 
giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam T; địa chỉ: 47 T, 
thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 04 T, 
phường B, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: bà Kiều Vũ Thụy U, là người đại 
diện theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần 
Việt Nam T (Giấy ủy quyền số 2424/UQ-PC11 ngày 17/11/2011). 

- Bị đơn: Công ty cổ phần giấy M; địa chỉ: 109-111 L, Phường 6, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: ông Nguyễn Bảo V, là người đại diện 
theo pháp luật của Công ty (Tổng Giám đốc). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ngân hàng N; địa chỉ: 36 N, phường M, huyệnT, thành phố Hà Nội; địa
chỉ hiện nay: 2 L, B, Hà Nội(Chi nhánh Phú Mỹ Hưng; địa chỉ: 77 H, phường T, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng N: bà Dương Thị 
T - Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng A; địa chỉ: 109-111 L,
Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây 
dựng A: ông Nguyễn Tống T, là người đại diện theo pháp luật của Công ty 
(Tổng Giám đốc). 

3.Hộ ông Cao Văn S, gồm: ông Cao Văn S (chủ hộ), sinh năm 1946; bà 
Nguyễn Thị Ngọc T1, sinh năm 1950; ông Cao Trường H, sinh năm 1969; bà 
Cao Thị Thu H, sinh năm 1971; ông Cao Hoàng S1, sinh năm 1973; ông Cao 
Trường S2, sinh năm 1974; cùng địa chỉ: 114/23 B, Phường 12, quận B, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

4. Bà Nguyễn Thị Bình M, sinh năm 1981; địa chỉ: 63/11B đường 36, 
phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Ông Nguyễn Tống T, sinh năm 1974; địa chỉ: 410/35A C, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện ngày 01/11/2011 (được bổ sung ngày 05/12/2011) và 
các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 
T trình bày: 

Ngày 22/4/2011, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam T (sau đây gọi 
tắt là Ngân hàng T) và Công ty cổ phần giấy M (sau đây gọi tắt là Công ty M) 
ký Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số CDU.DN.01.2004.11 với hạn mức là 
100.000.000.000 đồng, theo phương thức lãi trả hàng tháng, vốn trả theo từng 
Khế ước nhận nợ. Mục đích vay để bổ sung vốn kinh doanh sim card, thẻ cào. 

Biện pháp bảo đảm: 

* Công ty M thế chấp cho Ngân hàng T các khoản phải thu phát sinh từ 
Hợp đồng mua bán thẻ nạp tiền (thẻ cào) giữa Công ty M với Công ty cổ phần 
thương mại dịch vụ xây dựng A (sau đây gọi tắt là Công ty A) theo 06 Hợp đồng 
thế chấp sau (với tổng số tiền phải thu là 60.000.000.000 đồng): 

- Hợp đồng thế chấp số QCD.HĐTC.02100511 ngày 10/5/2011, trị giá 
10.000.000.000 đồng. 

- Hợp đồng thế chấp số QCD.HĐTC.01190511 ngày 19/5/2011, trị giá 
13.000.000.000 đồng. 

- Hợp đồng thế chấp số QCD.HĐTC.01200511 ngày 20/5/2011, trị giá 
12.000.000.000 đồng. 

- Hợp đồng thế chấp số QCD.HĐTC.02200511 ngày 20/5/2011, trị giá 
11.000.000.000 đồng. 

- Hợp đồng thế chấp số QCD.HĐTC.01240511 ngày 24/5/2011, trị giá 
11.000.000.000 đồng. 

- Hợp đồng thế chấp số QCD.HĐTC.01250511 ngày 25/5/2011, trị giá 
3.000.000.000 đồng. 
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Các khoản phải thu được Công ty M thế chấp có bảo lãnh bằng các Thư 
bảo lãnh do Ngân hàng N - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (sau đây gọi tắt là Ngân 
hàng N) phát hành cho bên nhận bảo lãnh là Công ty M, gồm:  

+ Bảo lãnh thanh toán số 269/NHNo-PMH-KHKD ngày 16/5/2011 có trị 
giá 20.000.000.000 đồng; 

+ Bảo lãnh thanh toán số 270/NHNo-PMH-KHKD ngày 16/5/2011 có trị 
giá 30.000.000.000 đồng.  

Ngày 17/5/2011, Công ty M và Công ty A có văn bản gửi Ngân hàng N đề 
nghị thay đổi bên nhận bảo lãnh từ Công ty M sang Ngân hàng T và được Ngân 
hàng N xác nhận đồng ý ngày 18/5/2011. 

* Công ty M thế chấp tài sản là nhà và đất tọa lạc tại 109-111 L, Phường 6, 
Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 1 theo 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 
479/2009/GCN-QSHNO&QSDĐO do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp ngày 22/7/2009 cho Công ty M theo Hợp đồng thế chấp quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất số QCD.HĐTC.07200411 ngày 22/4/2011. 

* Bà Nguyễn Thị Bình M (do ông Nguyễn Tống T làm đại diện theo ủy 
quyền) thế chấp cho Ngân hàng T 05 tài sản là nhà và đất đều tọa lạc tại phường 
L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất số AB 786-480, AE999961, AB945863,  AB786456, Q647532, do Ủy ban 
nhân dân quận Thủ Đức cấp (cập nhật thay đổi chủ sử dụng) cho bà Nguyễn Thị 
Bình M đứng tên chủ quyền theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất của người thứ ba số QCD.HĐTC.01130611 ngày 14/6/2011. 

* Hộ ông Cao Văn S thế chấp cho Ngân hàng T tài sản là quyền sử dụng 
406.500 m2 đất tọa lạc tại xã T (nay là xã S), huyện H, tỉnh Bình Thuận theo 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P493246 theo Hợp đồng thế chấp số 
QCD.HĐTC.01010711 ngày 06/7/2011. 

* Ông Nguyễn Tống T lập chứng Thư bảo lãnh cá nhân với Ngân hàng T 
ngày 22/4/2011 để xác nhận ông Nguyễn Tống T có trách nhiệm trả nợ thay cho 
bên vay là Công ty M đối với các khoản vay. 

Thực hiện Hợp đồng tín dụng, trong thời gian từ ngày 22/4/2011 đến ngày 
01/6/2011, Ngân hàng T đã giải ngân 16 lần cho Công ty M theo 16 Khế ước 
nhận nợ với tổng số tiền 172.000.000.000 đồng. 

Do Công ty M vi phạm nghĩa vụ trả nợ các Khế ước trên, nên Ngân hàng T 
đã chuyển toàn bộ nợ vay còn thiếu của các Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 
CDU.DN.01.2004.11/KUNN.01 ngày 22/4/2011 sang nợ quá hạn và khởi kiện 
vụ án. Tính đến ngày 28/10/2011, Công ty M nợ 54.629.416.652 đồng, trong đó 
nợ gốc 50.000.000.000 đồng (trong tổng số vốn vay 75.000.000.000 đồng) và lãi 
quá hạn 4.629.416.652 đồng. 
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Ngày 05/12/2013, Ngân hàng T bổ sung đơn khởi kiện yêu cầu Công ty M 
phải trả toàn bộ nợ gốc 75.000.000.000 đồng, tiền lãi 8.571.947.631 đồng, tổng 
là 83.571.947.631 đồng. 

Bị đơn là Công ty cổ phần giấy M trình bày: Công ty M xác nhận có vay tại 
Ngân hàng T theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số CDU.DN.01.200411 ngày 
22/4/2011 và đã nhận 75.000.000.000 đồng bằng 16 Khế ước nhận nợ như 
nguyên đơn trình bày là đúng. Công ty M cam kết thanh toán cho Ngân hàng T 
số nợ vốn và lãi phát sinh theo Hợp đồng đã ký kết. Về số dư nợ hiện nay, Công 
ty M sẽ đối chiếu và xác nhận sau.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng Ntrình bày: Ngân 
hàng N xác nhận có phát hành các Bảo lãnh thanh toán số 269 ngày 16/5/2011 
và số 270 ngày 16/5/2011. Ngân hàng N không xác nhận trách nhiệm bảo lãnh 
theo các chứng thư trên vì các lý do sau: Các chứng thư này phát hành để bảo 
đảm việc thực hiện Hợp đồng mua bán hàng hóa được ký kết giữa Công ty M 
với Công ty A. Các chứng thư này không có mục đích và nghĩa vụ bảo đảm trả 
nợ thay cho các Hợp đồng tín dụng phát sinh của Công ty M với Ngân hàng T; 
thời hạn thực hiện chứng thưđã hết, vì chứng thư có giá trị từ ngày 21/5/2011 
đến hết ngày 21/7/2011.  

Mặt khác, ngày 08/8/2011, Công ty A đã có Công văn số 16/2011 gửi Ngân 
hàng N thông báo hết hiệu lực trước thời hạn của hai Thư bảo lãnh số 269 và 
270, do đó Ngân hàng N không còn nghĩa vụ bảo lãnh đối với hai thư này.  

Ngân hàng N đề nghị Tòa án xem xét lại chứng cứ do Ngân hàng T cung 
cấp là Biên bản làm việc ngày 19/7/2011 giữa Ngân hàng T, Công ty A và Công 
ty M trong đó có nội dung xác nhận Công ty A mua hàng hóa của Công ty M 
theo Hợp đồng số 1040/HĐKT/TT-MT ngày 14/4/2011 nhưng chưa thanh toán 
tiền mua hàng cho Công ty M số tiền 58.000.000.000 đồng, vì có dấu hiệu giả 
mạo. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần thương mại dịch 
vụ xây dựng A trình bày: Công ty A xác nhận chữ ký và con dấu trên Biên bản 
ngày 19/7/2011 về việc xác nhận Công ty A mua hàng hóa của Công ty M theo 
Hợp đồng số 1040/HĐKT/TT-MT ngày 14/4/2011 nhưng chưa thanh toán cho 
Công ty M số tiền 58.000.000.000 đồng đúng là chữ ký của ông Nguyễn Tống T - 
Giám đốc và dấu mộc của Công ty A. Tuy nhiên, theo ý kiến của ông T thì vào 
ngày 19/7/2011 ông T không ký Biên bản có nội dung trên. Đề nghị cho kiểm 
tra lại sự xác thực của Biên bản này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là hộ gia đình ông Cao Văn S do ông 
Cao Trường H làm đại diện trình bày: Hộ gia đình ông có nhu cầu vay vốn tín 
dụng số tiền 6.000.000.000 đồng để phát triển sản xuất kinh doanh, nhưng việc 
làm hồ sơ vay trực tiếp tại các ngân hàng không được nên gia đình ông mới đồng 
ý việc vay vốn ghép chung với Công ty M dưới hình thức là người bảo lãnh bằng 
tài sản cho Công ty M vay vốn tại Ngân hàng T theo Hợp đồng thế chấp quyền sử 
dụng đất số QCD.HDTC.01010711 ngày 06/7/2011. Công ty M ký Hợp đồng tín 
dụng vay bao nhiêu hộ gia đình ông không biết. Thực tế từ khi hộ gia đình ông 
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ký Hợp đồng thế chấp tài sản để bảo lãnh cho Công ty M đến nay chưa thấy 
ngân hàng giải ngân cho Công ty M, vì vậy, hộ gia đình ông cũng chưa nhận 
được khoản tiền nào từ ngân hàng hoặc của Công ty M. Hiện nay trên đất đang 
thế chấp có dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa, Tòa án không đưa Bệnh viện đa 
khoa vào tham gia tố tụng là có thiếu sót. Ông S yêu cầu hủy Hợp đồng thế chấp 
quyền sử dụng đất số ngày 06/7/2011 giữa hộ gia đình ông với Công ty M và 
Ngân hàng T vì bất hợp pháp. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Bình M trình 
bày: Do có nhu cầu vay vốn ngân hàng nhưng gia đình bà có tiền lệ nợ xấu nên 
không vay được trực tiếp, vì vậy bà M đã nhờ ông Nguyễn Tống T làm thủ tục 
vay vốn ngân hàng. Ngày 14/6/2011, bà M đã ký Hợp đồng ủy quyền số 018245 
và 018246 tại phòng công chứng để ủy quyền cho ông T được quản lý, sử dụng, 
thế chấp, cho tặng… 05 quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của bà. Cùng ngày, hai 
bên đã lập Văn bản thỏa thuận có nội dung: ông T cam kết liên hệ với các tổ 
chức tín dụng để thế chấp toàn bộ diện tích nhà và đất của bà M với hạn mức là 
10.000.000.000 đồng và chỉ giải ngân 6.000.000.000 đồng; thù lao thực hiện 
việc ủy quyền là 7%. Ngoài số tiền 6.000.000.000 đồng, ông T không được giải 
ngân thêm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bà M. Việc ký kết văn bản 
thỏa thuận giữa hai bên đãđược Văn phòng thừa phát lại Quận 8, Thành phố Hồ 
Chí Minh ghi nhận tại Vi bằng số 168/2011/VB-TPLQ8 ngày 14/6/2011. Ngày 
14/6/2011, ông T đãđem toàn bộ 05 tài sản của bà M thế chấp cho Ngân hàng T 
để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty A theo Hợp đồng thế chấp quyền sử 
dụng đất của bên thứ ba số QDC.HĐTC.01130611 với số tiền bảo lãnh là hơn 
43.000.000.000 đồng. Tại Bản tự khai ngày 30/12/2011, bà M trình bày: bà đã 
ủy quyền cho ông T thế chấp tài sản cho Ngân hàng T để bảo đảm nghĩa vụ trả 
nợ của Công ty M, nếu Công ty M không tiếp tục trả nợ cho Ngân hàng và tài 
sản thế chấp bị phát mãi để thu hồi nợ thì đề nghị Ngân hàng xem xét thu hồi 
khoản tiền tối đa là 5.000.000.000 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà M cũng đồng 
ý phát mãi tài sản bảo đảm để trả khoản nợ cho Ngân hàng T tối đa là 
5.000.000.000 đồng. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 891/2012/KDTM-ST ngày 
26/6/2012, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng TMCP Việt Nam T, buộc Công 
ty cổ phần giấy M thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam T số tiền còn nợ của 
Hợp đồng tín dụng số CDU.DN.01.2004.11 ngày 22/4/2011 và Phụ lục kèm theo là 
97.866.989.298 đồng, trong đó bao gồm: nợ vốn vay là 75.000.000.000 đồng, nợ lãi 
đến ngày 26/6/2012 là 22.866.989.298 đồng.Công ty cổ phần giấy M còn phải tiếp 
tục trả tiền lãi phát sinh trên số tiền nợ vốn từ ngày 27/6/2012 cho đến ngày trả hết 
nợ vốn theo mức lãi suất nợ quá hạn quy định trong Hợp đồng cấp tín dụng hạn 
mức số CDU.DN.01.2004.11 ngày 22/4/2011. Thời hạn thanh toán ngay sau khi 
bản án có hiệu lực pháp luật. 

Quá hạn mà Công ty cổ phần giấy M không thanh toán hoặc không thanh 
toán đầy đủ các khoản nợ trên thì áp dụng các biện pháp tài sản sau đây: 
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1. Ngân hàng N phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo Thư bảo lãnh với số 
tiền là 64.250.000.000 đồng, trong đó bao gồm: số tiền gốc của nghĩa vụ bảo 
lãnh là 50.000.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ 
bảo lãnh từ ngày 21/7/2011 (ngày phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán Thư bảo 
lãnh) đến ngày 26/6/2012, theo mức lãi suất nợ quá hạn 30,00%/năm, với số 
tiền là 14.250.000.000 đồng. Ngân hàng N phải tiếp tục trả lãi cho Ngân hàng T 
trên số nợ gốc của số tiền nghĩa vụ bảo lãnh, tính từ ngày 27/6/2012 đến khi trả 
hết nợ gốc của nghĩa vụ bảo lãnh, theo mức lãi suất quá hạn là 30,00%/năm. 

2. Phát mãi các tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật hiện hành để 
Ngân hàng TMCP Việt Nam T thu hồi nợ, đối với các tài sản sau đây: 

* Nhà và đất tọa lạc tại số 109-111 L, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ 
Chí Minh thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 1 theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 479/2009/GCN-QSHNO&QSDĐO do Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/7/2009 cho Công ty cổ phần 
giấy M đứng tên chủ quyền. 

* Các tài sản do bà Nguyễn Thị Bình M đứng tên chủ quyền được thế chấp 
cho Ngân hàng T, gồm các tài sản sau: 

+ Quyền sử dụng 5.581m2 đất tọa lạc tại thửa đất số 508, tờ bản đố số 49 
(thửa cũ 79, 108 theo tài liệu đo năm 2004. Thửa 265, 274, 275, 276, 277, tờ 3 
theo tài liệu 02/CT-UB), phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số AB786480, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 
H00890 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 
31/01/2005, cập nhật thay đổi chủ sử dụng ngày 09/6/2011 cho bà Nguyễn Thị 
Bình M đứng tên chủ quyền. 

+ Nhà và đất tọa lạc tại số 63/11B đường số 36, KP 8, phường L, quận T, 
Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thửa đất số 531, tờ bản đồ số 49 (theo tài liệu 
BĐĐC đo năm 2004) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE999961, 
vào sổ cấp giấy chứng nhận số H04204 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/8/2006, cập nhật thay đổi chủ sử dụng 
ngày 30/5/2011 cho bà Nguyễn Thị Bình M đứng tên chủ quyền. 

+ Nhà và đất tọa lạc tại số 63/10 đường số 36, KP 8, phường L, quận T, 
Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thửa đất số 634 (số cũ: một phần thửa 81), tờ 
bản đồ số 49 (theo tài liệu BĐĐC đo năm 2004), tờ bản đồ số 49 theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số AB945863, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 
H00820 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 
31/01/2005, cập nhật thay đổi chủ sử dụng ngày 09/6/2011 cho bà Nguyễn Thị 
Bình M đứng tên chủ quyền. 

+ Quyền sử dụng 3.896,2 m2 đất tọa lạc tại thửa đất số 509, tờ bản đồ 49 
(thửa cũ 79 theo tài liệu đo năm 2004) thửa 272, 313, tờ 3 theo tài liệu 02/CT-UB, 
phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất số AB786456, vào sổ cấp giấy chứng nhận số H00959 do Ủy ban nhân dân 
quận Thủ Đức cấp ngày 14/02/2005, cập nhật thay đổi chủ sử dụng ngày 
10/6/2011 cho bà Nguyễn Thị Bình M đứng tên chủ quyền. 
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+ Quyền sử dụng 1.274 m2 đất tọa lạc tại thửa đất số 636 (MPT 80), tờ bản 
đố 49 (tài liệu đo năm 2004) phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh theo 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q647532, vào sổ cấp giấy chứng nhận 
số 00226.QSDĐ do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp ngày 23/7/2001, cập 
nhật thay đổi chủ sử dụng ngày 10/6/2011 cho bà Nguyễn Thị Bình M đứng tên 
chủ quyền. 

* Quyền sử dụng 406.500 m2 đất tọa lạc tại tờ bản đồ độc lập, xã Tân 
Nghĩa (nay là xã S), huyện H, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số P493246, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
1053.QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 
11/4/2000 cho hộ ông Cao Văn S đứng tên chủ quyền… 

Ngày 03/7/2012, hộ ông Cao Văn S có đơn kháng cáo.  

Ngày 09/7/2012, Công ty M, Ngân hàng N, Công ty A, ông Cao Trường H 
có đơn kháng cáo.  

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 42/2012/KDTM-PT ngày 
17/12/2012, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
quyết định: 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của Công ty cổ phần giấy M và 
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng A; Quyết định và nhận định của bản 
án sơ thẩm liên quan đến kháng cáo có hiệu lực pháp luật. 

2. Không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án kinh doanh, thương 
mại sơ thẩm số 891/2012/KDTM-ST ngày 26/6/2012 của Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh... 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng N - Chi nhánh 
Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và sửa một phần bản án sơ 
thẩm: 

Quá hạn mà Công ty cổ phần giấy M không thanh toán hoặc không thanh 
toán đầy đủ các khoản nợ tại mục 2.1 quyết định này thì áp dụng biện pháp tài 
sản sau: Ngân hàng N phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo Thư bảo lãnh với số 
tiền gốc của nghĩa vụ bảo lãnh là 50.000.000.000 đồng... 

Ngày 26/3/2013 và ngày 28/11/2013, Ngân hàng N có đơn đề nghị giám 
đốc thẩm. 

Ngày 12/11/2013 và ngày 06/12/2013, bà Nguyễn Thị Bình M có đơn đề 
nghị giám đốc thẩm. 

Năm 2013,hộ gia đình ông Cao Văn S có đơn gửi Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị kháng nghị 
giám đốc thẩm Bản án phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 05/6/2016, ông Hồ Phúc Nguyên có đơn đề nghị giám đốc thẩm. 

Ngày 11/4/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có Công văn số 
1135/CSĐT (C44-P4) gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị kháng nghị Bản án phúc thẩm theo thủ tục 
giám đốc thẩm. 
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Ngày 22/6/2017, Ngân hàng N tiếp tục có đơn đề nghị giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 16/2017/KN-KDTM ngày 24/7/2017, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 
42/2012/KDTM-PT ngày 17/12/2012 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao hủy Bản án phúc thẩm nêu trên và Bản án kinh doanh,thương mại sơ 
thẩm số 891/2012/KDTM-ST ngày 26/6/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhất 
trí vớiQuyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]Về số tiền nợ gốc, lãi: Ngân hàng T khởi kiện yêu cầu Công ty Mtrả số tiền 
gốc + lãi là 97.866.989.298 đồng(tính đến ngày 26/6/2012).Trong quá trình giải 
quyết vụ án, Công ty M thừa nhận, không tranh chấp. Do đó, Tòa án buộc Công 
ty Mtrả gốc + lãi là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[2]Đối với tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty M là 
nhà, đất tọa lạc tại 109-111 L, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã 
thế chấp cho Ngân hàng T theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất số QCD.HĐTC.07200411 ngày 22/4/2011 (có công chứng và đăng ký 
giao dịch bảo đảm), Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm quyết định trong trường 
hợp Công ty M không trả được nợ thì Ngân hàng T có quyền xử lý tài sản thế 
chấp này để đảm bảo thu hồi nợ là đúng. 

[3]Đối với các Thư bảo lãnh của Ngân hàng N: Ngày 16/5/2011, Ngân hàng 
N có phát hành 02 Bảo lãnh thanh toán số 269/NHNo-PMH-KHKD (có trị giá 
20.000.000.000 đồng) và số 270/NHNo-PMH-KHKD (có trị giá 30.000.000.000 
đồng). Theo đó, Ngân hàng N chấp thuận cung cấp một bảo lãnh thanh toán cho 
Công ty M,để Công ty M bảo lãnh cho Công ty A thực hiện nghĩa vụ thanh toán 
của mình.Trong các Thư bảo lãnh này không có nội dung về việc chuyển 
nhượngThư bảo lãnh. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 26 Quy chế bảo 
lãnh ngân hàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 
26/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) thì “Khách hàng có thể chuyển 
nhượng quyền, nghĩa vụ của mình nếu được các bên có liên quan chấp thuận bằng 
văn bản”. Tại Công văn số 686e/CV-HCM11 ngày 21/4/2011 gửi Công ty M, 
Ngân hàng Tyêu cầu phải “Có thỏa thuận 3 bên giữa Ngân hàng T, bên nhận bảo 
lãnh, bên được bảo lãnh (theo mẫu của Ngân hàng T) về việc đồng ý chuyển 
nhượng quyền thụ hưởng Thư bảo lãnh cho Ngân hàng T”.Tuy nhiên, Công ty M 
và Công ty Ađã chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ cho Ngân hàng T, nhưng lại 
không có ý kiến của Ngân hàng T.Tòa án căn cứ vào Văn bản đề ngày 17/5/2011 
của Công ty Mvà Công ty Agửi Ngân hàng N thông báo về việc thay đổi bên 
nhận bảo lãnh từ Công ty M sang cho Ngân hàng T, đãđược Ngân hàng N ký xác 
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nhận đồng ý,đểbuộc Ngân hàng N phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với Ngân 
hàng T là không đúng. 

[4] Về xử lý tài sản thế chấp của hộ gia đình ông Cao Văn S: Quá trình giải 
quyết vụ án, ông Sđã thừa nhận có ký Hợp đồng thế chấp tài sản cho Ngân hàng 
Tđể ghép với Công ty M vay vốn. Ngày 15/6/2012, ông Cao Trường H (con ông 
Cao Văn S) có đơn yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của 
người thứ ba giữa hộ gia đình ông Cao Văn Svà Ngân hàng T với lý do trên đất 
có Dự án Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đãđược Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận cấp phép đầu tư từ ngày 30/6/2010; hiện nay đã và đang xây dựng cơ sở 
hạ tầng, khối văn phòng... Tòa án cấp sơ thẩm không hướng dẫn đương sự làm 
đơn yêu cầu độc lập, thực hiện việc nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định. Tòa 
án cấp phúc thẩm có nêu yêu cầu này, nhưng không nhận định gì, cũng không 
giải quyết, là không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình ông S, 
cũng như của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Vì vậy, cần đưa Bệnh viện đa 
khoa Thống Nhất vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan. 

[5] Về xử lý tài sản thế chấp của bà Nguyễn Thị Bình M: Cùng ngày 
14/6/2011, bà Nguyễn Thị Bình M đã ký hai Hợp đồng ủy quyền số 018245 và số 
018246 (được lập tại Phòng công chứng số 2 Thành phố Hồ Chí Minh), ủy quyền 
cho ông Nguyễn Tống T trông nom, cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho 
quyền sử dụng đất gồm các thửa: một phần thửa 81, thửa đất số 531, thửa đất số 
508, thửa đất số 509, thửa đất số 563 tại phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Tuy nhiên, theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì cùng ngày 
14/6/2011, bà M và ông T đã ký Văn bản thỏa thuận có xác nhận của Văn phòng 
Thừa phát lại Quận 8 trong đó có nội dung bà Mchỉ ủy quyền cho ông T được thế 
chấp trong phạm vi 10.000.000.000 đồng (trong đó số thực vay là 6.000.000.000 
đồng), nhưng ông Tđã thế chấp cho Ngân hàng Tđể bảo lãnh cho khoản vay của 
Công ty Mvới số tiền 43.801.409.000 đồng là vượt quá phạm vi ủy quyền. Tòa án 
quyết định phát mãi toàn bộ các tài sản thế chấp của bà Nguyễn Thị Bình M là 
không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà M. Do đó, khi giải quyết lại vụ 
án, cần lấy lời khai của ông T, Văn phòng Thừa phát lại và cho đối chất để làm rõ 
nội dung này. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, Điều 345 của Bộ luật tố 
tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 16/2017/KN-KDTM 
ngày 24/7/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 42/2012/KDTM-PT 
ngày 17/12/2012 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ 
Chí Minh và Bản án kinh doanh,thương mạisơ thẩm số 891/2012/KDTM-ST 
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ngày 26/6/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhvề vụ án kinh 
doanh, thương mại “Tranh chấp Hợp đồngtín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân 
hàng thương mại cổ phầnViệt Nam T với bị đơn là Công ty cổ phần giấy M; 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng N, Công ty cổ phần thương 
mại dịch vụ xây dựng A, hộ gia đình ông Cao Văn S, bà Nguyễn Thị Bình M, 
ông Nguyễn Tống T. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại 
theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- TAND TP. Hồ Chí Minh (kèm hồ sơ vụ án); 
- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- VKSNDTC (Vụ 10); 
- TANDCC tại TP. Hồ Chí Minh; 
- Cục THA dân sựTP. Hồ Chí Minh; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
-Lưu: VT, Vụ GĐKTII (2b), Vụ PC&QLKH TANDTC, 
Hồ sơ vụán, THS. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHÁNH ÁN 

Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
–––––––––––––– 

Quyết định giám đốc thẩm 
số: 07/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 10-8-2018 
V/v tranh chấp hợp đồng gia công 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án 

Các Thẩm phán: Ông Bùi Ngọc Hòa  

Ông Đặng Xuân Đào 

Ông Nguyễn Văn Tiến 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thái - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa:  

Ông Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 
giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng gia 
công” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn E;

Địa chỉ: 53 N, quận B, thành phố Hà Nội; 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: ông Quách Thái K - Phó Tổng 
giám đốc Công ty TNHH E (Văn bản ủy quyền ngày 12/11/2012); 

2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn K;

Địa chỉ: 196 H, phường N, quận K, thành phố Hải Phòng; 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thu H - Kế toán Công 
ty K (Văn bản ủy quyền ngày 02/10/2013); 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty KS;

Địa chỉ: 16 Lin Tzu Li, Tou Nan Chen, Yun Lin Hsein, Taiwan R.O.C; 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 
Huang Chun H1 - Phó Tổng giám đốc Công ty KS (Văn bản ủy quyền ngày 
03/11/2013). 

36



 2

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 12/11/2012 được bổ sung ngày 11/01/2013, 
ngày 18/4/2014, ngày 29/5/2014; bản giải trình đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 
9/6/2014 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty trách nhiệm hữu 
hạn E trình bày: 

Tại Biên bản ghi nhớ ngày 24/8/2011 giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn E 
(sau đây viết tắt là Công ty E) với Công ty KS (sau đây viết tắt là Công ty KS) 
thể hiện: Công ty E sẽ ký hợp đồng chính thức với Công ty KS; Công ty KS mua 
một phần nguyên vật liệu gửi Công ty E, Công ty E chuyển nguyên vật liệu cho 
Công ty trách nhiệm hữu hạn K (sau đây viết tắt là Công ty K); Công ty E sẽ ký 
một hợp đồng gia công với Công ty K; Công ty E thanh toán phí gia công cho 
Công ty K bằng một phần tiền trong tổng giá trị hợp đồng, số tiền còn lại sẽ trả 
cho Công ty KS; Công ty E nhập khẩu nguyên liệu từ Công ty KS hoặc tự mua 
nguyên liệu rồi chuyển cho Công ty K; Khi hợp đồng giữa Công ty KS và Công 
ty E được ký kết, Công ty E sẽ ứng trước 30% tổng giá trị hợp đồng cho Công ty 
KS; số tiền 70% còn lại sẽ được thanh toán trước khi Công ty K xuất hàng. 

Ngày 10/9/2011, Công ty KS (Bên A) và Công ty E (Bên B) ký Hợp đồng 
mua bán số 110910/KY với nội dung Công ty KS bán cho Công ty E nguyên liệu 
thô để sản xuất giầy. Giá trị hợp đồng là 929.620 USD; Bên A sẽ thanh toán 30% 
cho bên B trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng; phí gia công 
173.000 USD sẽ được bên B thanh toán cho Công ty K trong vòng 02 ngày kể từ 
ngày hàng làm xong; số tiền còn lại sẽ được bên B thanh toán cho bên A muộn 
nhất 05 ngày trước khi hàng làm xong. 

Ngày 12/9/2011, Công ty E (Bên A) và Công ty K (Bên B) ký Hợp đồng hợp 
tác kinh doanh số 01/HĐHTKD (sau đây viết tắt là Hợp đồng hợp tác kinh 
doanh số 01) với nội dung: Hai bên cùng hợp tác trong sản xuất mặt hàng giầy, 
dép da các loại (Chi tiết được quy định cụ thể bằng phụ lục đi kèm mỗi đơn 
hàng). Bên A có trách nhiệm cung cấp công nghệ, mẫu mã, quy cách, nguyên 
phụ liệu đảm bảo chất lượng và bao bì luân chuyển cần thiết theo định mức sản 
xuất tổng số sản phẩm cho Bên B. Bên B tổ chức và thực hiện sản xuất các sản 
phẩm của hợp đồng hợp tác kinh doanh theo công nghệ, mẫu mã, quy cách sản 
phẩm theo yêu cầu của Bên A. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 
được chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng. Tỷ lệ phân chia doanh 
thu bán hàng cho các bên tham gia thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh được 
thỏa thuận trên cơ sở phần công việc được giao và được quy định chi tiết tại 
từng bản phụ lục hợp đồng kèm theo (Điều 6). 

Ngày 15/9/2011, Công ty K và Công ty E đã ký Phụ lục cho Hợp đồng hợp 
tác kinh doanh số 01, với nội dung: Công ty K chịu trách nhiệm với Công ty E 
về việc sản xuất 36 mã hàng giầy theo đơn đặt hàng của khách hàng mua: LLC 
“Kitorg”... (Các bên đã thực hiện xong các hợp đồng này, không còn vướng mắc 
gì).  

Tiếp đó, trong cùng ngày 26/12/2011, Công ty E (Bên A) và Công ty KS 
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(Bên B) ký 03 hợp đồng, đó là:  

- Hợp đồng mua bán và Phụ lục hợp đồng số111226/KY (sau đây viết tắt là 
Hợp đồng mua bán số 111226/KY) với nội dung Bên A và Bên B đồng ý tiến 
hành giao dịch mua nguyên liệu thô và sản xuất giầy xuất khẩu (đối với 41 mẫu 
giầy trị giá 743.904 USD); Bên A sẽ thanh toán 30% tổng số tiền cho Bên B trong 
vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng được ký kết, tương đương 223.171,2 
USD; 70% còn lại sẽ được thanh toán cho bên A muộn nhất 05 ngày trước khi 
hàng xong… 

- Hợp đồng mua bán và phụ lục hợp đồng số 111226-01/KY (sau đây viết 
tắt là Hợp đồng mua bán số 111226-01/KY) với nội dung Bên A và bên B đồng 
ý tiến hành giao dịch: Bên A chuyển tiền cho Bên B để Bên B mua nguyên liệu 
làm giầy...; chi tiết đơn hàng cụ thể sẽ được đề cập trong các phụ lục của hợp 
đồng này..; Bên A sẽ chuyển số tiền 170.000 USD cho Bên B trong vòng 03 
ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng được ký kết. 

- Hợp đồng mua bán (2) số 111226/KY với nội dung Bên A và Bên B đồng ý 
tiến hành giao dịch: Hàng hóa: nguyên liệu thô để sản xuất giầy; Bên A sẽ thanh 
toán tiền mua nguyên phụ liệu làm giầy cho Bên B trong vòng 03 ngày sau khi 
nhận được giấy yêu cầu thanh toán do bên B xuất. 

Đến ngày 20/02/2012, Công ty E đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trước 
30% giá trị của Hợp đồng mua bán số 111226KY là 223.171,2 USD. Công ty E 
đã chuyển toàn bộ nguyên liệu cho Công ty K để sản xuất 41 mẫu giầy cho 
Công ty E. Công ty K đã làm xong 41 mẫu giầy, nhưng Công ty E không xuất 
khẩu được.  

Theo Công ty E trình bày là do Công ty K giao hàng chậm, và 19/41 mẫu 
giầy bị lỗi, mốc nên khách hàng của Công ty E không nhận hàng. Do vậy, ngày 
01/8/2012, Công ty E có văn bản số 0108-01CV-Ecap đơn phương chấm dứt Hợp 
đồng hợp tác kinh doanh số 01 với Công ty K. 

Công ty E khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty K bồi thường thiệt hại 
trong đó có giá trị toàn bộ nguyên vật liệu đã giao cho Công ty K (625.824 
USD). 

Bị đơn là Công ty K cho rằng Công ty E có cử người đại diện (A. Feng, A. Zhi) 
hướng dẫn về quy trình công nghệ và giám sát chất lượng trong quá trình sản xuất 
của Công ty K. Ngoài ra, Công ty K và Công ty KS còn xuất trình các hợp đồng và 
phụ lục hợp đồng đã ký kết giữa hai bên gồm: Hợp đồng gia công giầy dép xuất 
khẩu số 01KY/HĐKT ngày 20/8/2005 với thời gian 20 năm, Bản bổ sung phụ lục 
hợp đồng ngày 31/12/2011, ngày 21/02/2012 thuộc Hợp đồng gia công số 
01KY/HDKT ngày 20/8/2005 đối với 41 mẫu giầy để chứng minh Công ty K gia 
công 41 mẫu giầy theo chỉ định của Công ty KS; 

Về thời gian giao hàng, ngày 13/4/2012, Công ty K và Công ty KS thông 
báo hàng đã xong; ngày 25/4/2012, Công ty KS chỉ định Công ty K xuất hàng 
cho Công ty E ngay sau khi Công ty E có chứng từ thanh toán hoàn tất giá trị lô 
hàng nhưng Công ty E không thực hiện kiểm tra lô hàng, không thanh toán 70% 
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giá trị còn lại của lô hàng nên Công ty KS không giao hàng cho Công ty E; 

Về hàng bị lỗi, mốc, giữa Công ty E và Công ty K chưa có biên bản nào lập 
giữa hai bên để xác định chất lượng lô hàng. Mặt khác, nếu bị lỗi, mốc vẫn 
thuộc sở hữu của Công ty KS, vì Công ty E chưa thanh toán số tiền còn lại. 

Do vậy, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty KS nhất trí với ý kiến của 
Công ty K, việc Công ty K gia công 41 mẫu giầy là do Công ty KS chỉ định, nếu 
có việc tranh chấp về chất lượng gia công thì trách nhiệm thuộc về Công ty KS 
đối với Công ty E theo Hợp đồng mua bán số 111226/KY ngày 26/12/2011. 

Công ty E chưa chuyển 70% giá trị còn lại của lô hàng (nguyên, phụ liệu 
sản xuất 41 mẫu giầy) cho Công ty KS, nên toàn bộ nguyên, phụ liệu đó vẫn 
thuộc sở hữu của Công ty KS. Vì vậy Công ty E không có quyền khởi kiện. 

Ngày 06/11/2013, Công ty KS có Đơn yêu cầu độc lập đề nghị Tòa án buộc 
Công ty E trả số tiền còn thiếu là 520.732,8 USD tương đương 10.977.047.424 
VNĐ, đồng thời nhận lô hàng 41 mẫu giầy tại Công ty K theo hợp đồng đã ký 
kết.  

Tại Thông báo số 134/TB-TA ngày 21/4/2014, Tòa án nhân dân thành phố 
Hải Phòng đã trả lại đơn yêu cầu độc lập do Đơn yêu cầu độc lập thuộc trường 
hợp điểm d khoản 1 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2015/KDTM-ST ngày 28/01/2015, 
Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định:  

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH E đối 
với Công ty TNHH K gồm: 

- Yêu cầu Công ty TNHH K phải bồi thường toàn bộ giá trị nguyên phụ liệu cho 
toàn bộ số sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng 41 mẫu giầy theo quy định tại 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD ngày 10/9/2011 với số tiền: 625.824 
USD tương đương 13.142.304.000 đồng (1 USD = 21.000 đồng); 

- Yêu cầu Công ty TNHH K phạt hợp đồng do chậm giao hàng với số tiền 
708.480.000 đồng; 

- Yêu cầu Công ty TNHH K phải bồi thường số tiền phạt do không thực 
hiện được hợp đồng mà Công ty TNHH E phải nộp cho Công ty Kitorg là 
4.686.595.200 đồng; 

- Yêu cầu Công ty TNHH K phải bồi thường số tiền thiệt hại mà Công ty TNHH 
E phải nộp cho Công ty Kitorg là 1.640.308.320 đồng. 

Tổng số tiền Công ty TNHH E yêu cầu Công ty TNHH K phải bồi thường là 
20.177.687.520 đồng. 

2. Hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 263/2014/QĐ-ADKCTT 
ngày 09/7/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng; 

Hủy bỏ Quyết định phong tỏa tài khoản số 532/2014/QĐ-TA ngày 24/9/2014 
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của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng; 

Giao số tiền bán đấu giá tài sản 2.254.223.000 đồng đang được tạm giữ tại 
tài khoản số 109.2052.8888.011 mở tại Ngân hàng Techcombank Kiến An, Hải 
Phòng cho KS. 

Ngày 06/5/2015, Công ty TNHH  E có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 93/2017/KDTM-PT ngày 10/4/2017, 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: 

Sửa Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2015/KDTM-ST ngày 
28/01/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH E, buộc Công 
ty TNHH K phải bồi thường giá trị nguyên, phụ liệu sản xuất 41 mẫu giầy là 
625.824 USD tương đương 13.965.888.000 đồng. 

- Bác yêu cầu khác của Công ty TNHH E đối với Công ty TNHH K (về khoản 
tiền bồi thường Công ty Kitorg). Tổng cộng 6.326.900.520 đồng. 

- Giao số tiền bán đấu giá 41 mẫu giầy sau khi trừ chi phí bán đấu giá còn 
lại 2.254.223.000 đồng cho Công ty TNHH K sở hữu nhưng bảo thủ để bảo đảm 
thi hành án. 

Ngày 21/6/2017, Công ty TNHH K có đơn đề nghị xem xét lại Bản án phúc 
thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 07/2018/KN-KDTM ngày 09/5/2018, Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 93/2017/KDTM-PT 
ngày 10/4/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; đề nghị Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm 
nêu trên và hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2015/KDTM-ST 
ngày 28/01/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng; giao hồ sơ vụ án cho 
Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy 
định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất 
trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Theo thỏa thuận của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01 “…Các bên 
tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được chia kết quả kinh doanh bằng doanh 
thu bán hàng. Tỷ lệ phân chia doanh thu bán hàng cho các bên tham gia thực hiện 
hợp đồng hợp tác kinh doanh được thỏa thuận trên cơ sở phần công việc được 
giao và được quy định chi tiết tại từng bản phụ lục hợp đồng kèm theo”, tức là 
chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng mà không phải thù lao gia công. 
Công ty E khởi kiện Công ty K bồi thường thiệt hại toàn bộ giá trị nguyên phụ 
kiện để gia công 41 mẫu giầy, phạt hợp đồng do chậm giao hàng nhưng lại căn cứ 
theo thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01 để yêu cầu giải quyết. Do 
đó, Tòa án các cấp xác định quan hệ pháp luật tranh chấp hợp đồng gia công là 
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chưa chính xác, cần phải thu thập chứng cứ, đánh giá xem xét lại quan hệ pháp 
luật tranh chấp. 

[2] Công ty E và Công ty K thống nhất khai nhận, Công ty K thực hiện gia 
công 41 mẫu giầy, Công ty E đã nộp đủ 223.171,2 USD là khoản đặt cọc 30% cho 
Công ty KS theo Hợp đồng mua bán số 111226/KY và hai bên chưa ký Phụ lục 
hợp đồng đối với 41 mẫu giầy này theo thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác kinh 
doanh số 01. 

[3] Tuy nhiên, Công ty E cho rằng Công ty K vẫn gia công theo Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh số 01, còn Công ty K cho rằng việc gia công 41 mẫu giầy này 
là theo chỉ định của Công ty KS tại Hợp đồng gia công Giầy dép xuất khẩu số 
01KY/HĐKT ngày 20/8/2005 với thời gian 20 năm và Bản bổ sung phụ lục hợp 
đồng ngày 31/12/2011, ngày 21/02/2012 thuộc Hợp đồng gia công số 
01KY/HDKT ngày 20/8/2005. 

[4] Như vậy, các đương sự khai nhận không thống nhất về số tiền đã nhận để 
thực hiện các hợp đồng, Tòa án các cấp chưa thu thập chứng cứ làm rõ Công ty K 
nhận khoản tiền trên cho việc sản xuất hay gia công 41 mẫu giầy theo Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh số 01 hay theo chỉ định của Công ty KS, và chưa làm rõ giữa 
Công ty E với Công ty KS và Công ty K có liên quan với nhau trong việc gia 
công 41 mẫu giầy, hay các hợp đồng nêu trên độc lập với nhau, là thu thập chứng 
cứ chưa đầy đủ. 

[5] Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ các văn bản của Công ty K như văn bản số 
001/CV- Kaiyang ngày 10/8/2012 về việc phản hồi nội dung công văn 0108-
01/12/CV- ECAP của Công ty E tuyên bố đơn phương chấm dứt Hợp đồng hợp tác 
kinh doanh; số 120912/CV-KYVN ngày 12/9/2012; số 280912/CV-KYVN ngày 
28/9/2012 và đơn đề nghị thanh toán của Công ty K, từ đó, khẳng định Công ty 
K không vi phạm hợp đồng (giao hàng chậm) nên không chấp nhận toàn bộ yêu 
cầu khởi kiện của Công ty E là chưa đủ căn cứ và chưa xem xét toàn diện bản 
chất của các quan hệ. 

[6] Quá trình xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng hai bên thực hiện việc 
mua, bán nguyên liệu thô để xác định quyền sở hữu nguyên liệu thô này thuộc về 
Công ty E. Do Công ty K gia công chậm, hàng bị lỗi, mốc hỏng không xuất khẩu 
được nên Công ty K phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số nguyên, phụ 
liệu cho Công ty E, nên chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty E, buộc Công 
ty K bồi thường toàn bộ giá trị nguyên, phụ liệu sản xuất 41 mẫu giầy mà Công ty 
E chuyển cho Công ty K (có tổng trị giá là 625.824 USD) nhưng không phát hiện 
những sai sót của Tòa án cấp sơ thẩm như phân tích nêu trên, đồng thời không 
đánh giá mức độ lỗi của các bên trong việc chậm giao hàng theo Hợp đồng hợp 
tác kinh doanh số 01 (nếu có) là sai sót nghiêm trọng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, Điều 345 Bộ luật Tố 
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tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/2018/KN-KDTM 
ngày 09/5/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 93/2017/KDTM-PT ngày 
10/4/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và hủy Bản án kinh doanh, 
thương mại sơ thẩm số 01/2015/KDTM-ST ngày 28/01/2015 của Tòa án nhân dân 
thành phố Hải Phòng đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng gia công” giữa nguyên 
đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn E với bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn K 
và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty KS. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử lại 
theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDTC (Vụ 10); 
- TANDCC tại Hà Nội; 
- TAND TP. Hải Phòng (kèm hồ sơ); 
- Cục THADS TP. Hải Phòng; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: VP, Vụ GĐKT II TANDTC (02 bản), 
Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Hồng Quang 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
–––––––––––––– 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 08/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 10-8-2018 
V/v tranh chấp giữa Công ty 

với thành viên Công ty về vốn góp 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án 

Các Thẩm phán:  Ông Bùi Ngọc Hòa 

Ông Đặng Xuân Đào 

Ông Nguyễn Văn Tiến 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thái - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa:  

Ông Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 
giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp giữa Công ty 
với thành viên Công ty về vốn góp” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH Cựu chiến binh T;

Địa chỉ: Km 44 + 100, Quốc lộ A, thị trấn L, huyện C, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Thanh B, Luật sư Văn phòng Luật 
sư P thuộc Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương (Văn bản ủy quyền ngày 10/12/2013). 

2. Bị đơn: Bà Phạm Thị N;

Cư trú tại: Số 48 T, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1. Ông Phạm Duy K; 

Cư trú tại: Phòng 8 - P3, tập thể B, phường P, thành phố H, tỉnh Hải 
Dương. 

3.2. Ông Vũ Đình H; 

3.3. Anh Vũ Đình P;  
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Cùng cư trú tại: Số 99 T, phường P, thành phố H, tỉnh Hải Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 24/12/2013 và các lời khai trong quá trình 
giải quyết vụ án, Công ty TNHH Cựu chiến binh T trình bày: 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 07/8/2001 thì 
Công ty TNHH Cựu chiến binh T (sau đây viết tắt là Công ty) có vốn điều lệ 
200.000.000 đồng, gồm ba thành viên: ông Phạm Duy K góp 65.000.000 đồng, 
ông Vũ Đình H góp 65.000.000 đồng, ông Vũ Đình P góp 70.000.000 đồng; ông 
K là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngày 03/5/2006, Công ty kết nạp ông Phạm 
Ngọc H1 và bà Phạm Thị N làm thành viên; ông Phạm Ngọc H1 góp vốn 
100.000.000 đồng, bà Phạm Thị N góp vốn 100.000.000 đồng. Công ty đã được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2006 với vốn 
điều lệ là 400.000.000 đồng. 

Ngày 20/7/2006, Hội đồng thành viên Công ty thống nhất tăng vốn điều lệ 
lên thành 2.000.000.000 đồng. Ông Phạm Ngọc H1 và bà Phạm Thị N đăng ký 
mỗi người góp thêm 800.000.000 đồng. Ngày 28/7/2006, Công ty được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5, trong đó xác định ông Phạm 
Ngọc H1 và bà Phạm Thị N, mỗi người góp vốn là 900.000.000 đồng. 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 
05/9/2013, Công ty có vốn điều lệ 2.000.000.000 đồng; trong đó, bà Phạm Thị N 
và ông Phạm Ngọc H1 mỗi người góp 900.000.000 đồng = 45%; ông Phạm Duy K 
góp 65.000.000 đồng = 3,25%, ông Vũ Đình H góp 65.000.000 đồng = 3,25%, ông 
Vũ Đình P góp 70.000.000 đồng = 3,50%.  

Công ty cho rằng, ngày 20/7/2006, ông Phạm Ngọc H1 nộp tiền vốn góp theo 
đăng ký là 800.000.000 đồng, còn bà N không nộp số tiền vốn góp theo đăng ký 
nên ông Phạm Ngọc H1 đã nộp 800.000.000 đồng phần đăng ký của bà N (thể hiện 
tại Phiếu thu số 20a ngày 22/7/2006 do ông K là Chủ tịch Hội đồng thành viên, và 
bà T là Kế toán ký). 

 Tại Biên bản họp ngày 28/8/2007, ông Phạm Ngọc H1 (người đại diện theo 
pháp luật của Công ty) xác định bà N có góp vốn 480.000.000 đồng, là kể cả trị 
giá phần máy của bà N đem đến để làm dép thời trang, nhưng sau đó, bà N đã 
chuyển số máy đó đi.  

Ngày 10/3/2008, bà N có đơn xin rút không làm thành viên Công ty và xin 
rút vốn góp. Hội đồng thành viên Công ty họp ngày 05/4/2008 và ngày 
10/7/2009 đồng ý cho bà N không làm thành viên Công ty, bà N xin rút vốn 
300.000.000 đồng, nhưng Hội đồng thành viên Công ty đồng ý thanh toán cho 
bà N 200.000.000 đồng và hạn thanh toán cuối tháng 6/2008, nếu Công ty chưa 
trả thì phải trả lãi theo Ngân hàng; bà N không đồng ý.  

Công ty khởi kiện yêu cầu Tòa án xác nhận số vốn góp thực của bà Phạm 
Thị N vào Công ty là 100.000.000 đồng. 

Bị đơn là Phạm Thị N cho rằng, ngoài số tiền 100.000.000 đồng bà N đã góp 
có Phiếu thu ngày 02/6/2006 thì ông Phạm Ngọc H1 và bà N mỗi người góp thêm 
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800.000.000 đồng vào Công ty. Trong thời gian một tháng, bà N đã đưa tiền cho 
ông Phạm Ngọc H1 nhiều lần, đủ số tiền 800.000.000 đồng nhưng không viết 
Phiếu thu và Giấy biên nhận tiền. Bà N có tham gia họp ngày 28/8/2007, không 
tham gia cuộc họp ngày 05/4/2008 và ngày 10/7/2009. Bà N không đồng ý với 
Biên bản ngày 28/8/2007 về việc ông Phạm Ngọc H1 xác định bà N có góp vốn 
480.000.000 đồng và vay hộ 420.000.000 đồng. Bà N không đem máy móc đến 
Công ty. Tính đến năm 2008, ông Phạm Ngọc H1 vẫn xác nhận bà N có 45% cổ 
phần tại Công ty, như vậy bà N đã đóng đủ số vốn góp là 900.000.000 đồng. 

Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2014/KDTM-ST ngày 11/8/2014, 
Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định:  

1. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Cựu chiến binh T về yêu 
cầu xác định tư cách thành viên Công ty đối với bà Phạm Thị N. 

2. Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Xác nhận vốn góp thực của bà Phạm Thị N vào Công ty TNHH Cựu chiến 
binh T là 100.000.000 đồng. 

Ngày 25/8/2015, bà Phạm Thị N có đơn kháng cáo yêu cầu hủy Bản án sơ thẩm. 

Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 60/2016/KDTM-PT ngày 06/6/2016, 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định:  

Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Phạm Thị N, sửa án sơ thẩm. 

1- Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH Cựu chiến 
binh T về yêu cầu xác định tư cách thành viên Công ty đối với bà Phạm Thị N. 

2- Xác nhận vốn góp của bà Phạm Thị N vào Công ty TNHH Cựu chiến 
binh T là 580.000.000 đồng. 

Ngày 15/7/2016, Công ty TNHH Cựu chiến binh T có đơn đề nghị xem xét 
lại Bản án nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 05/2018/KN-KDTM ngày 28/3/2018, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 
60/2016/KDTM-PT ngày 06/6/2016 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; đề 
nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy Bản án kinh doanh, 
thương mại phúc thẩm nêu trên và hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm 
số 03/2014/KDTM-ST ngày 11/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương; 
giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử lại theo thủ tục sơ 
thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất 
trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Phiếu thu hai khoản tiền, mỗi khoản 800.000.000 đồng đều đề tên ông 
Phạm Ngọc H1 (số 19, 20a), ông Phạm Ngọc H1 cho rằng mình là người đã nộp 
số tiền 800.000.000 đồng là vốn góp bổ sung của bà N nhưng Tòa án cấp sơ 
thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xác định ông Phạm Ngọc H1 tham gia tố tụng 
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với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty mà không đưa ông 
Phạm Ngọc H1 tham gia tố tụng cả với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan là thiếu sót.  

Về tư cách thành viên Công ty của bà N: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 05/9/2013, xác định bà N góp vốn chiếm 45% là 
900.000.000 đồng nên tại thời điểm Công ty khởi kiện thì bà N vẫn là thành viên 
của Công ty. Phiếu thu ngày 02/6/2006 của Công ty, bà N nộp 100.000.000 đồng (lần 1) 
đã được các đương sự thống nhất, không tranh chấp, do đó, có cơ sở xác định bà N góp 
vốn ban đầu là 100.000.000 đồng.  

Đối với số vốn góp bổ sung 800.000.000 đồng (lần 2), Công ty cho rằng bà 
N chưa nộp, bà N khai đã đưa cho ông H1 nhiều lần để nộp đủ 800.000.000 đồng 
cho Công ty nhưng không viết Phiếu thu và Biên nhận tiền. 

Tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 28-8-2007, ông Phạm Ngọc H1 
(Giám đốc Công ty) có ý kiến: “Tổng vốn đầu tư Phạm Thị N 480.000.000 đồng 
(còn thiếu 420.000.000 đồng) Công ty vay nguồn bổ sung”; ông K có ý kiến: 
“hôm nay thống nhất là vốn điều lệ, vốn Công ty, kết quả sản xuất...”, ông 
Phạm Ngọc H1 tiếp tục có ý kiến: “vốn điều lệ 2 tỷ, bà N góp 480 triệu”. 

Tại Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 05-4-2008 về nội dung xem 
xét đơn đề nghị của bà N xin rút khỏi thành viên Công ty (BL 342m), ông Phạm 
Ngọc H1 (Giám đốc Công ty) có ý kiến về việc khi rút không quá 30% giá trị 
vốn góp. Cả 05 thành viên gồm ông Phạm Duy K, ông Phạm Ngọc H1, ông Vũ 
Đình H, bà Phạm Thị N và anh Vũ Đình P đã đồng ý cho bà N rút khỏi thành 
viên Công ty từ ngày 05-4-2008.  

Tại Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 05-4-2008 về việc tài chính 
giữa Công ty và bà N (BL 342n): Ông Phạm Ngọc H1, Giám đốc Công ty có ý 
kiến: “... về pháp lý bà N 100.000.000 đồng (góp vốn), vốn xây dựng cơ bản bà N 
không phải chịu chi phối; còn vốn kinh doanh mới chịu chi phối”. Cả 05 thành 
viên gồm ông Phạm Duy K, ông Phạm Ngọc H1, ông Vũ Đình H, bà Phạm Thị 
N và anh Vũ Đình P đã đồng ý cho bà N rút 200.000.000 đồng.  

Như vậy, Công ty có hai loại vốn, đó là vốn xây dựng cơ bản và vốn kinh 
doanh. Ngoài vốn xây dựng cơ bản là 100.000.000 đồng, bà N có tham gia góp 
vốn kinh doanh hay không, nếu có, đã góp bao nhiêu. Đồng thời, Công ty xác 
định bà N chỉ góp vốn 100.000.000 đồng, nhưng tại các cuộc họp nêu trên Công 
ty lại đồng ý trả 200.000.000 đồng, còn bà N cho rằng góp vốn tổng cộng 
900.000.000 đồng nhưng chỉ đề nghị được rút vốn là 300.000.000 đồng, các 
mâu thuẫn này chưa được Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm thu thập 
chứng cứ làm rõ. 

  Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào Phiếu thu ngày 02/6/2006 để xác định vốn 
góp thực của bà N vào Công ty là 100.000.000 đồng là đánh giá chưa toàn diện 
các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào xác 
nhận của ông Phạm Ngọc H1 (Giám đốc Công ty) tại các cuộc họp thành viên 
Công ty để xác định bà N góp vốn 480.000.000 đồng nhưng phần quyết định của 
Bản án lại xác định bà N góp vốn 580.000.000 đồng vào Công ty là mâu thuẫn 
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giữa phần nhận định và phần quyết định của Bản án. Mặt khác, căn cứ vào Biên 
bản các cuộc họp nêu trên, Tòa án cấp phúc thẩm xác định bà N góp vốn 
480.000.000 đồng, nhưng chưa phân định số tiền này có bao gồm 100.000.000 
đồng vốn góp ban đầu hay không để có phán quyết khách quan, đúng luật là 
thiếu sót. 

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, bà N cho rằng chữ ký của bà 
Nguyễn Thị T (Kế toán trưởng) tại các Phiếu thu hai khoản tiền 800.000.000 đồng 
đề tên ông H1 (số 19, 20a) không phải chữ ký của bà T và đề nghị giám định 
nhưng không được Tòa án xem xét; hồ sơ vụ án cũng không thể hiện Tòa án đề 
nghị bà T lý giải rõ nội dung này.  

Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cũng cần triệu tập các thành viên Công ty 
vừa mới kết nạp vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người này theo quy 
định pháp luật.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, Điều 345 Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2015: 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 05/2018/KN-KDTM 
ngày 28/3/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 60/2016/KDTM-PT 
ngày 06/6/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Bản án kinh doanh, 
thương mại sơ thẩm số 03/2014/KDTM-ST ngày 11/8/2014 của Tòa án nhân 
dân tỉnh Hải Dương đối với vụ án “Tranh chấp giữa Công ty với thành viên 
Công ty về vốn góp” giữa nguyên đơn là Công TNHH Cựu chiến binh T với bị 
đơn là bà Phạm Thị N và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử lại theo 
thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDTC (Vụ 10); 
- TANDCC tại Hà Nội; 
- TAND tỉnh Hải Dương (kèm hồ sơ); 
- Cục THADS tỉnh Hải Dương; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: VP, Vụ GĐKT II TANDTC (02 bản), 
Hồ sơ vụ án. 

 
TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Hồng Quang 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

—————————— 

Quyết định giám đốc thẩm 
số: 09/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 10/8/2018 
V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham gia 
xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang. 
Các Thẩm phán: Ông Bùi Ngọc Hòa; 

 Ông Đặng Xuân Đào; 
 Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh; 
 Ông Nguyễn VănTiến; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thu Hải Yến - Thẩm tra viên Tòa án nhân 
dân tối cao. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 
Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên 
tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng 
tín dụng” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần S;
Trụ sở tại: Số 77, phố T, quận H, thành phố Hà Nội. 
Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: 
- Ông Nguyễn Huy T- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ 

phần S, kiêm Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần S, Chi nhánh Hà Nội. 
- Bà Nguyễn Quỳnh H - Phó Trưởng phòng Xử lý nợ Ngân hàng Thương 

mại cổ phần S, Chi nhánh Hà Nội. 
- Ông Nguyễn Hoàng S - Chuyên viên quan hệ khách hàng Ngân hàng 

Thương mại cổ phần S, Chi nhánh Hà Nội. 
- Ông Nguyễn Tuấn C - Chuyên viên quan hệ khách hàng Ngân hàng 

Thương mại cổ phần S, Chi nhánh Hà Nội. 
(Văn bản ủy quyền số 17/UQ-TGĐ ngày 16/01/2015 của ông Nguyễn Văn 
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L - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần S). 
2. Bị đơn: 
2.1. Bà Đỗ Thị L, sinh năm 1966; 
Đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 98 L, phường Y, quận T, thành phố Hà 

Nội; 
Cư trú tại: Số 70, ngõ 497 AC, phường NT, quận T, thành phố Hà Nội; 
Hiện đang thi hành án tại Trại số 6 (xã H, huyện TC, tỉnh Nghệ An). 
2.2. Ông Nguyễn Thanh H, sinh năm 1965; 
Cư trú tại: Số 128 L, phường Y, quận T, thành phố Hà Nội; 
Hiện tạm trú tại: Số 20, ngõ 528/99 phố NGT, phường DG, quận LB, 

thành phố Hà Nội. 
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (theo Bản án phúc thẩm): Bà 

Mai Thị Thúy N, sinh năm 1969, cư trú tại: Số 73B, ngõ 612 LLQ, phường NT, 
quận T, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Dương Thị S, sinh năm 1957, cư trú tại: 
Số 13, ngõ 9 DT, phường NK, quận BD, thành phố Hà Nội (Văn bản ủy quyền 
ngày 27/01/2015 tại Văn phòng công chứng TD). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 30/8/2010 và trong quá trình tố tụng, đại diện 
Ngân hàng Thương mại cổ phần S trình bày: 

Ngày 21/11/2007, Ngân hàng Thương mại cổ phần S (sau đây viết tắt là 
Ngân hàng) và bà Đỗ Thị L, ông Nguyễn Thanh H có ký kết một hợp đồng tín 
dụng. Theo đó Ngân hàng cho bà L và ông H vay 5.000.000.000 đồng để sử 
dụng vào mục đích thanh toán tiền mua nhà tại 98 L, Hà Nội, thời hạn vay là 12 
tháng, lãi suất cho vay trong hạn là 1,1%/ tháng, lãi suất quá hạn là 150% lãi 
trong hạn. 

Tài sản bảo đảm cho các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng nêu trên 
là quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số 16 (1 phần), tờ bản đồ số 10 và tài sản gắn 
liền với đất thuộc quyền sở hữu của ông Thái Kim P tại địa chỉ tổ 13, cụm 2 (nhà 
73B ngõ 612 đường LLQ), phường NT, quận T, thành phố Hà Nội đã được cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 975468 mang tên ông P. Tài sản này 
được thế chấp cho Ngân hàng theo hợp đồng thế chấp số công chứng 
4148/2007/HĐTC ngày 20/11/2007 tại Phòng công chứng S. Khi Ngân hàng đến 
thẩm định tài sản của ông P, Ngân hàng có hỏi về tình trạng hôn nhân thì ông P 
cho biết không có vợ, Ngân hàng yêu cầu ông P xác nhận tình trạng độc thân để 
công chứng hợp đồng thế chấp.  

Sau khi vay tiền, bà L, ông H thường xuyên vi phạm kỳ hạn trả nợ gốc và 
lãi theo hợp đồng. Đến ngày 30/4/2009, bà L mới trả được 6.900.000 đồng nợ 
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gốc và 220.000.000 đồng nợ lãi. 
Hiện bà L, ông H còn nợ Ngân hàng 4.993.100.000 đồng tiền gốc,  

451.000.000 đồng tiền lãi trong hạn, 2.320.676.050 đồng tiền lãi quá hạn, tổng 
cộng 7.764.776.050 đồng. Ngân hàng Đề nghị Tòa án buộc bà L, ông H phải 
thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi. 

Trường hợp bà L, ông H không thanh toán được nợ, đề nghị phát mại tài 
sản đảm bảo là toàn bộ thửa đất số 16 (1 phần), tờ bản đồ số 10 và tài sản gắn 
liền trên đất của ông Thái Kim P để thu hồi nợ. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Ngân hàng đồng ý giảm 773.558.683 đồng tiền lãi 
cho bị đơn. 

Bị đơn là bà Đỗ Thị L trình bày: 
Bà và ông Thái Kim P có quan hệ họ hàng. Đầu năm 2008, ông P đồng ý 

và trực tiếp thế chấp nhà, đất của ông tại tổ 13, cụm 2 phường NT, quận T, thành 
phố Hà Nội cho Ngân hàng để đảm bảo cho khoản vay 5.000.000.000 đồng của 
bà tại Ngân hàng. Tất cả các tài liệu phục vụ cho việc lập hồ sơ thế chấp như 
Giấy chứng nhận độc thân của ông P đều do ông P tự liên hệ và xin Uỷ ban nhân 
dân phường NT cấp. Trong số tiền bà vay được từ Ngân hàng thì có 
1.200.000.000 đồng là vay giúp ông P. Khi nhận 1.200.000.000 đồng ông P có 
thỏa thuận sẽ tự thanh toán với Ngân hàng lãi suất hàng tháng của số tiền này 
nhưng thực tế ông P không trả được đồng lãi nào, bà phải bỏ tiền trả lãi cho ông 
P được vài tháng rồi hết khả năng thanh toán. Theo bà hiện nay ông P còn nợ bà 
cả gốc và lãi khoảng 2.000.000.000 đồng. 

Về yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng đối với số tiền 5.000.000.000 đồng, bà 
thừa nhận mặc dù vợ chồng bà cùng ký kết hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, 
nhưng khi nhận tiền vay thì mình bà nhận và tự sử dụng để kinh doanh, mục 
đích là lấy lợi nhuận phục vụ gia đình nên bà đề nghị ông H phải có trách nhiệm 
cùng bà thanh toán trả Ngân hàng số nợ vay. Trong số nợ 5.000.000.000 đồng 
bà đã thanh toán được một phần lãi, đề nghị Tòa án căn cứ vào sổ sách của Ngân 
hàng để xem xét. Do kinh doanh bị thất bại, không có khả năng trả nợ, nên bà 
xin Ngân hàng miễn lãi. 

Bị đơn là ông Nguyễn Thanh H trình bày: 
Toàn bộ số tiền 5.000.000.000 đồng bà L vay Ngân hàng đều do bà L tự 

mình quản lý, sử dụng để kinh doanh, ông không được biết nhưng vì ông và bà 
L là vợ chồng nên Ngân hàng yêu cầu ông phải ký vào hợp đồng tín dụng và các 
tài liệu khác mới cho bà L vay tiền. Sau này bà L làm ăn, kinh doanh gặp nhiều 
khó khăn và một phần tiền vay là vay hộ ông P nên bà L hết khả năng thanh toán 
cho Ngân hàng. Bản thân bà L đã viết giấy cam kết sẽ tự mình thanh toán toàn bộ 
số nợ gốc và lãi đã vay cho Ngân hàng. 

Ông và bà L đã sống ly thân từ tháng 1/2009, bà L đã ký đơn ly hôn, ông 
đã nộp tại Tòa án nhân dân quận LB. Ông không vay và không sử dụng đồng 
tiền nào do bà L vay từ Ngân hàng, nên không chấp nhận yêu cầu đòi nợ của 
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Ngân hàng. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Thái Kim P trình bày: 
Vào khoảng tháng 11/2007, bà Đỗ Thị L đang làm giám đốc Công ty 

thương mại cổ phần Dược phẩm NT và là hàng xóm liền kề, lại có quan hệ họ 
hàng với ông có nhờ ông cho mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 
thời hạn 03 tháng để đáo hạn tại Ngân hàng. Vì thấy Công ty của bà L quá lớn 
và nể nang tình họ hàng, ông đã cho bà L mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Ông thừa nhận có ký hợp đồng thế chấp có nội dung đúng như Ngân hàng 
trình bày. Ông không biết Ngân hàng có đi thẩm định hay không. Vì ký hợp 
đồng để đáo hạn Ngân hàng trong 03 tháng, nên ông không đưa vợ ông là bà 
Mai Thị Thúy N vào ký hợp đồng thế chấp. Ông không phải là độc thân, theo 
ông bà L đã làm giấy chứng nhận độc thân của ông. Sau 03 tháng, nhiều lần ông 
tìm gặp bà L đòi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bà L không trả. 
Khoảng 01 năm sau, Ngân hàng mời ông lên làm việc về khoản vay 
5.000.000.000 đồng do bà L vay có thế chấp bằng nhà, đất và Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của ông. Việc Ngân hàng cầm cố nhà, đất của ông là bất hợp 
pháp, hợp đồng thế chấp tài sản không có hiệu lực vì ông đã có vợ, vợ ông 
không thỏa thuận ký vào các giấy tờ, thủ tục thế chấp nhà, đất cho Ngân hàng. 
Việc bà L tạo dựng giấy tờ giả để lừa Ngân hàng ông không biết. Trong thời 
gian tiến hành làm các thủ tục cho bà L vay tiền, Ngân hàng không gặp gỡ, trao 
đổi với ông một lần nào. Chỉ khi bà L không có khả năng thanh toán, Ngân hàng 
mới mời ông lên làm việc. Trước yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng, ông không 
chấp nhận. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Mai Thị Thúy N trình bày: 
Bà và ông Thái Kim P kết hôn từ năm 2002 nhưng đến tháng 4 năm 2003 

mới đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Đồng Xuân, quận H, thành 
phố Hà Nội. Vào tháng 11/2007 bà đi làm ăn ở Móng Cái, Trung Quốc đến 
khoảng tháng 12/2007 mới về nên việc bà L mượn Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất của chồng bà thế chấp cho Ngân hàng thì bà không biết. Bà cũng 
không biết mặt và biết bà L là người như thế nào. Từ khi lấy chồng, bà về sinh 
sống tại nhà chồng ở số 73B, ngõ 612 đường LLQ, phường NT, quận T, thành 
phố Hà Nội bà đã thấy nhà đã được xây dựng như hiện nay. Bà không chấp nhận 
yêu cầu kê biên, phát mại tài sản nhà, đất của ông P trong trường hợp bà L 
không thanh toán được nợ vì đây là nơi sinh sống của gia đình bà. 

Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 27/2011/KDTM-ST ngày 
16/3/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần S 
đối với bà Đỗ Thị L, ông Nguyễn Thanh H. 

- Xác định đến thời điểm xét xử bà Đỗ Thị L và ông Nguyễn Thanh H phải 
thanh toán trả Ngân hàng Thương mại cổ phần S 4.993.100.000 đồng nợ gốc và 
2.771.676.050 đồng nợ lãi. Tổng cộng 7.764.776.050 đồng. 
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- Ghi nhận sự tự nguyện của Ngân hàng Thương mại cổ phần S chỉ yêu 
cầu bà L, ông H phải thanh toán trả Ngân hàng 4.993.100.000 đồng nợ gốc và 
1.998.117.367 đồng nợ lãi. Tổng cộng 6.991.217.367 đồng. 

2. Trường hợp bà Đỗ Thị L và ông Nguyễn Thanh H không thanh toán 
được khoản nợ nêu trên, Ngân hàng Thương mại cổ phần S có quyền đề nghị cơ 
quan thi hành án xử lý theo pháp luật đối với khối tài sản thế chấp bảo lãnh là 
toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền quyền sử dụng đất tại thửa đất số 
16 (1 phần), tờ bản đồ số 10, địa chỉ số 73B ngõ 612, đường LLQ, phường NT, 
quận T, thành phố Hà Nội đứng tên chủ sử dụng đất Thái Kim Pđã được cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 975468, MS 10103093149 - 01, hồ sơ 
gốc số 1583/2006/QĐ - UBND/44/2006 do Uỷ ban nhân dân quận T, thành phố 
Hà Nội cấp ngày 26/12/2006. 

Kể từ ngày 16/3/2011 nếu bà L, ông H không thanh toán được khoản nợ 
nêu trên thì còn phải chịu lãi suất nợ quá hạn đối với số tiền nợ chưa thanh 
toán.  

Ngày 26/3/2014, bà Mai Thị Thúy N kháng cáo Bản án sơ thẩm. 
Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 26/2015/KDTM-PT ngày 

11/3/2015, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định: 
Hủy một phần bản án sơ thẩm số 27/2011/KDTM-ST ngày 16/3/2011 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần tài sản thế chấp (mục thứ 2 của 
quyết định). 

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết 
lại vụ án theo thủ tục chung. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 
hiệu lực từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Ngày 28/6/2015, Ngân hàng Thương mại cổ phần S có đơn đề nghị xem 
xét Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc 
thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 04/2018/KN-KDTM ngày 
05/3/2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, 
thương mại phúc thẩm số 26/2015/KDTM-PT ngày 11/3/2015 của Tòa phúc 
thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc 
thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử 
phúc thẩm lại phần quyết định xử lý tài sản thế chấp của ông Thái Kim Ptheo 
đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
nhất trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Ngày 21/11/2007, Ngân hàng Thương mại cổ phần S và bà Đỗ Thị L, 
ông Nguyễn Thanh H ký Hợp đồng tín dụng số SHB20L18/HĐTD; theo đó: 
Ngân hàng cho bà L và ông H vay 5.000.000.000 đồng; mục đích sử dụng là 
thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 98 L, thành 
phố Hà Nội; thời hạn vay là 12 tháng; lãi suất cho vay trong hạn là 1,1%/ tháng, 
lãi suất quá hạn là 150% lãi trong hạn. Tài sản bảo đảm cho các khoản nợ phát 
sinh từ hợp đồng tín dụng nêu trên là quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số 16 (1 
phần), tờ bản đồ số 10 và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của ông Thái 
Kim Ptại địa chỉ tổ 13, cụm 2, phường NT, quận T, thành phố Hà Nội (đã được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 975468 mang tên ông P) theo Hợp 
đồng thế chấp được ông P (bên thế chấp) và Ngân hàng (bên nhận thế chấp) 
cùng ký ngày 20/11/2007 tại Phòng công chứng số 3 thành phố S. Hợp đồng thế 
chấp đã được công chứng số 4148/2007/HĐTC và đăng ký giao dịch bảo đảm 
ngày 22/11/2007 tại Văn phòng đăng ký nhà đất quận T, thành phố Hà Nội. 

[2] Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, 
buộc bà L, ông H trả số tiền cả gốc và lãi bằng 7.764.776.050 đồng và ghi nhận 
sự tự nguyện của Ngân hàng chỉ yêu cầu bà L, ông H trả Ngân hàng 
6.991.217.367 đồng; đồng thời quyết định cho Ngân hàng có quyền đề nghị cơ 
quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp bà L, ông H không 
thanh toán được khoản nợ nêu trên. 

[3] Sau khi xét xử sơ thẩm, các đương sự là bà L, ông H, bà N (với tư 
cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đã được tống đạt Bản án sơ thẩm 
hợp lệ, nhưng không kháng cáo Bản án sơ thẩm nêu trên; Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân cấp có thẩm quyền không kháng nghị Bản án sơ thẩm. Riêng 
ông P, không có tài liệu thể hiện đã được tống đạt Bản án sơ thẩm hợp lệ. Ngày 
28/12/2013, ông P chết. Ngày 21/3/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã 
tống đạt bản án cho bà N, bà N cam kết sẽ giao bản án sơ thẩm cho mẹ của ông 
P là cụ Nguyễn Thị C và 2 con của ông P, bà N là cháu Thái Trà M và Thái Mỹ 
L (người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông P). Ngày 26/3/2014, Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của bà N (có nội dung: 
Hiện nay chồng tôi đã mất và tôi là người thừa kế hàng thứ nhất. Tôi xin kháng 
cáo không đồng ý phát mại tài sản của chồng tôi để trả nợ thay cho bà L…). 
Như vậy, kể từ ngày Tòa án cấp sơ thẩm giao bản án cho bà N (ngày 21/3/2014) 
cho đến thời điểm bà N kháng cáo (ngày 26/3/2014): nếu với tư cách là người kế 
thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Ptheo quy định tại khoản 1 Điều 62 Bộ 
luật Tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) là đúng theo 
quy định tại khoản 1 Điều 245 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi, 
bổ sung năm 2011) về thời hạn kháng cáo; nếu với tư cách là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan thì đã quá thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 
Điều 245 Bộ luật Tố tụng dân sự nêu trên. 

[4] Tòa án cấp phúc thẩm đã xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bà N 
(do Tòa án cấp sơ thẩm nhận ngày 26/3/2014) nhưng chưa làm rõ bà N kháng 
cáo với tư cách là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông P hay với tư 
cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là thiếu sót. 
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[5] Ông P đăng ký kết hôn với bà N ngày 29/4/2003 tại Ủy ban nhân dân 
phường ĐX, quận H, thành phố Hà Nội. Ngày 13/11/2006, ông P được mẹ đẻ là 
cụ Nguyễn Thị C cùng các chị, em lập hợp đồng tặng cho một phần nhà đất tại 
tổ 13 cụm 2, phường NT, quận T, thành phố Hà Nội (diện tích nhà 104,3m2, 
diện tích sử dụng 295,1m2, diện tích đất 198m2 trong đó có 188,3m2 sử dụng 
riêng bao gồm 158,3m2 đất ở và 30m2 đất vườn liền kề, 9,7m2 sử dụng chung). 
Hợp đồng tặng cho này thể hiện tặng cho ông P (không có tên bà N). Tại Tờ 
khai lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 22/11/2006 thể hiện ông P là chủ sở hữu, sử 
dụng nhà đất. Ngày 26/12/2006, ông P được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất diện tích 168m2, tài sản gắn liền với đất là 01 nhà bê tông 02 tầng diện tích 
sử dụng 295,1m2, diện tích xây dựng 104,3m2. Tuy tài sản này ông P được tặng 
cho trong thời kỳ hôn nhân với bà N, nhưng không có tài liệu nào thể hiện ông P 
thỏa thuận đây là tài sản chung với bà N. Theo Khoản 2 Điều 27 Luật Hôn nhân 
và Gia đình năm 2000 quy định “Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung 
của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy 
chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng” và khoản 3 Điều 12 
Luật Nhà ở năm 2003 quy định “…trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ 
chồng thì ghi đủ tên của cả vợ và chồng…”. Như vậy, có cơ sở xác định nhà đất 
nêu trên là tài sản riêng của ông P. 

[6] Ngày 20/11/2007, tại Phòng công chứng S, ông P lập Hợp đồng thế 
chấp quyền sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với đất của ông P tại tổ 13 cụm 
2, phường NT, quận T (theo giấy chứng nhận cấp ngày 26/12/2006 của ông P) 
cho Ngân hàng để đảm bảo cho khoản vay 5.000.000.000 đồng của bà L. Việc 
thế chấp đã đúng quy định tại các Điều 342, 343, 715, 716, 717 Bộ luật Dân sự 
năm 2005 và Điều 12 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính 
phủ về giao dịch bảo đảm. Do đó, Hợp đồng thế chấp ngày 20/11/2007 giữa ông 
P với Ngân hàng có hiệu lực pháp luật.  

[7] Tòa án cấp sơ thẩm xác định Hợp đồng thế chấp ngày 20/11/2007 giữa 
ông P và Ngân hàng có hiệu lực pháp luật và xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 
của Ngân hàng, nếu bà L và ông H không thanh toán được khoản nợ nêu trên thì 
Ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi hành án xử lý theo pháp luật đối với 
khối tài sản ông P thế chấp bảo lãnh là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 
Tòa án cấp phúc thẩm nhận định là sau khi ông P được tặng cho nhà, đất thì nhà, 
đất này được đưa vào sử dụng chung cho vợ chồng, con cái của ông P; quá trình 
giải quyết vụ án, cả ông P, bà N và gia đình ông P đều xác định là tài sản chung 
của ông P và bà N (ông P, bà N và các con của ông P, bà N đều có hộ khẩu tại 
nhà, đất này). Khi ông P dùng nhà, đất này làm tài sản thế chấp mà không có sự 
bàn bạc, thỏa thuận với bà N là vi phạm các Điều 27 và  Điều 28 Luật Hôn nhân 
và Gia đình và Điều 219 Bộ luật Dân sự là không chính xác.  

[8] Đối với quyết định của Bản án sơ thẩm về trách nhiệm thanh toán 
khoản nợ gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng không bị kháng cáo, không bị kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật. Các đương sự không đề nghị xem xét lại theo thủ 
tục giám đốc thẩm. Ngày 28/12/2013, ông P đã chết, nên khi giải quyết lại vụ án 
Tòa án cấp phúc thẩm cần đưa những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng 
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của ông P vào tham gia tố tụng để giải quyết triệt để vụ án.  
Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, Điều 345 của Bộ luật tố 
tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 04/2018/KN-DS 
ngày 05/3/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

2. Hủy một phần Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 26/2015/KDTM-PT 
ngày 11/3/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội về phần 
quyết định xử lý tài sản thế chấp của ông Thái Kim P trong vụ án “Tranh chấp 
hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại cổ phần S với bị 
đơn là bà Đỗ Thị L, ông Nguyễn Thanh H; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
là bà Mai Thị Thúy N. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc 
thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.  

 
Nơi nhận:  
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- Viện trưởng VKSNDTC; 
- Vụ 10 -VKSNDTC;     
- TAND cấp cao tại Hà Nội (kèm hồ sơ);                
- TAND Thành phố Hà Nội; 
- TAND quận T, thành phố Hà Nội; 
- Cục THADS thành phố Hà Nội;  
- Các đương sự theo địa chỉ; 
- Lưu: VT, Vụ GĐKTII (2 bản), Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
Đã ký 

 
Lê Hồng Quang 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 10/2018/KDTM-GĐT 
Ngày 10/8/2018 
V/v tranh chấp về phần vốn của 
thành viên Công ty với Công ty 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang 
Các Thẩm phán:    - Ông Bùi Ngọc Hòa; 

- Ông Đặng Xuân Đào;  
- Ông Nguyễn Văn Tiến; 
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thu Hải Yến - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 
tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 
Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 
giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại về “Tranh chấp về phần 
vốn của thành viên Công ty với Công ty”  giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Tổng Công ty M;
Địa chỉ: số 234 đường N, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trung H – Tổng giám đốc. 
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Văn Đ (Văn bản ủy quyền ngày 23 

tháng 9 năm 2015). 
2. Bị đơn: Công ty cổ phần Thủy điện Đ;
Địa chỉ: 117 L, phường Đ, thành phố P, tỉnh G. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình T - Giám đốc. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện đề ngày 24/9/2015 và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, 
nguyên đơn là Tổng Công ty M đại diện là ông Nguyễn Trung H và đại theo ủy 
quyền là ông Võ Văn Đ trình bày: 

Năm 2005, Công ty xây dựng A thuộc Tổng Công ty Xây dựng 
MT(COSEVCO) thực hiện cổ phần hóa chuyển từ Công ty thuộc Tổng Công ty 
Nhà nước thành Công ty cổ phần Thủy điện Đ (tên viết tắt là COSEVCO-N02), 
theo Quyết định số 1702/QĐ-BXD ngày 09/9/2005 của Bộ xây dựng về giá trị 
doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa; Quyết định số 1793/QĐ-BXD ngày 
16/9/2005 về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa; Quyết định số 2320/QĐ-
BXD ngày 15/12/2005 về việc điều chỉnh  phương án cổ phần hóa, xác định giá 
trị vốn Nhà nước của Tổng Công ty M tại thời điểm 00 giờ ngày 01/01/2006 là 
6.143.096.015 đồng, trong đó có giá trị quyền sử dụng thương hiệu Cosevco là 2 
tỷ đồng theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp ngày 10/7/2005 của Công ty 
xây dựng A; Quyết định số 969/QĐ-BXD ngày 04/7/2007 về giá trị vốn Nhà 
nước tại thời điểm bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng A 
sang Công ty cổ phần Thủy điện Đ. 

Ngày 06/01/2006, Công ty cổ phần Thủy điện Đ được Sở kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh G cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã có phần vốn góp giá trị 2 
tỷ đồng thương hiệu Cosevco của Nhà nước là Tổng Công ty M. Công ty cổ 
phần Thủy điện Đ hoạt động từ năm 2006 đến nay, trong đó có phần vốn góp 
của Nhà nước là giá trị thương hiệu 2 tỷ đồng, nhưng đến ngày 31/3/2015, Công 
ty cổ phần Thủy điện Đ có công văn số 01/CV-DHPC-HĐQT loại trừ 2 tỷ đồng 
của Tổng Công ty M và yêu cầu Tổng Công ty M phải góp vốn bằng tiền 2 tỷ 
đồng bù vào giá trị thương hiệu nếu không sẽ chào bán cổ phần tương đương với 
số tiền 2 tỷ đồng cho các cổ đông khác mua lại.  

Tại Công văn số 7230/BTC-TCDN ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính và 
Công văn số 1541/BXD-KHTC ngày 15/7/2015 của Bộ Xây dựng về việc xác 
định giá trị thương hiệu phần vốn Nhà nước góp vào doanh nghiệp khi cổ phần 
hóa đã xác định: không có cơ sở để loại trừ giá trị thương hiệu của Tổng Công ty 
MT ra khỏi phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thủy điện Đ.  

Ngày 23/7/2015, Tổng Công ty MT có Công văn số 878 CV/TCT-QLĐT 
trả lời Công ty cổ phần Thủy điện Đ về việc loại trừ giá trị thương hiệu Cosevco 
ra khỏi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đ là trái với quy định của Bộ 
Xây dựng. Vì vậy, Nghị quyết ngày 26/6/2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công 
ty cổ phần Thủy điện Đ là trái với quy định của pháp luật. Tại buổi hòa giải 
ngày 15/12/2015, đại diện nguyên đơn xin bổ sung nội dung: Yêu cầu hủy bỏ 
Điều 7, Điều 10 của Nghị quyết 01 ngày 26/6/2015 của Đại Hội đồng cổ đông 
năm 2015 vì không có cơ sở. 

Trên cơ sở của Công văn số 9936/BTC-TCDN ngày 21/7/2015 của Bộ Tài 
chính trả lời về việc thoái vốn liên quan đến giá trị thương hiệu của các doanh 
nghiệp cổ phần hóa thì đề nghị Tòa án buộc Công ty cổ phần Thủy điện Đ công 
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nhận phần vốn góp giá trị thương hiệu là 2 tỷ đồng của Tổng Công ty M. Giá trị 
thương hiệu 2 tỷ đồng từ trước vẫn được hoạch toán hàng năm cho đến khi Đại 
hội đồng cổ đông biểu quyết để loại trừ giá trị thương hiệu 2 tỷ đồng này. 
Nguyên đơn thừa nhận tỷ lệ vốn góp đối với Công ty cổ phần Thủy điện Đ như 
tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm kết thúc vào ngày 31/12/2014 và 
báo cáo này đã được Công ty cổ phần Thủy điện Đ gửi cho Tổng Công ty M. 
Nguyên đơn không đồng ý với bị đơn cho rằng do Cục Thuế yêu cầu loại trừ giá 
trị thương hiệu là 2 tỷ đồng của Tổng Công ty MT đã góp vốn trước đây. 

 Bị đơn là Công ty cổ phần Thủy điện Đ, đại diện là ông Nguyễn Đình T 
trình bày: 

Từ khi cổ phần hóa về phần vốn góp của Tổng Công ty MT có giá trị 
thương hiệu là 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Văn bản 3539/TCT-PCCS ngày 
20/9/2006 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn đã nêu rõ các Công ty không được 
góp vốn thành lập Công ty cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng thương hiệu là 
không đúng quy định của Nhà nước. Từ đó, Đại hội cổ đông biểu quyết thông 
qua đạt tỷ lệ hơn 80% loại trừ giá trị thương hiệu COSEVCO 2 tỷ đồng của Tổng 
Công ty MT ra. Việc loại trừ nguồn vốn này là do “Hợp đồng chuyển giao quyền 
sử dụng nhãn hiệu hàng hóa” số 17/HĐCGQSDNH ngày 16/5/2005 ký kết giữa 
Tổng Công ty MT và Công ty xây dựng A đã hết hiệu lực, đến nay Công ty 
không sử dụng thương hiệu COSEVCO nữa và Nghị quyết Đại hội cổ đông 
đúng luật, không thể bác bỏ. 

Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 
09/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh G quyết định: 

Không chấp nhận đơn khởi kiện của Tổng Công ty M yêu cầu “Hủy bỏ 
Điều 7 và 10 Nghị quyết số 01/NQ-HĐPC-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015 của Đại hội 
đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đ. 

Ngày 21/3/2016, nguyên đơn là Tổng Công ty M có đơn kháng cáo toàn bộ 
Bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn rút một phần kháng cáo về yêu cầu 
hủy bỏ Điều 7, Điều 10 của Nghị quyết 01 ngày 26/6/2015 của Đại hội đồng cổ 
đông năm 2015. 

Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 22/2016/KDTM-PT ngày 
06/7/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định:  

1/ Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với một phần yêu cầu kháng cáo của 
Tổng Công ty M về việc hủy bỏ Điều 7 và Điều 10 Nghị quyết số 01/NQ-HĐPC-
ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cồ phần Thủy điện 
Đăkrơsa. 

2/ Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn về yêu cầu công nhận 
phần vốn góp bằng giá trị thương hiệu là 2.000.000.000 đồng trong cổ phần 
vốn của Công ty cồ phần Thủy điện Đ. Giữ nguyên bản án sơ thẩm: 
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- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty M yêu cầu “Hủy bỏ 
Điều 7 và Điều 10 Nghị quyết số 01/NQ-HĐPC-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015 của Đại 
hội cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đ”. 

Ngày 30/8/2016, Tổng Công ty M có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 
giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 
22/2016/KDTM-PT ngày 06/7/2016 nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị số 09/2018/KN-KDTM ngày 01 tháng 6 năm 
2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với Bản án kinh doanh, 
thương mại phúc thẩm số 22/2016/KDTM-PT ngày 06/7/2016 của Tòa án nhân 
dân cấp cao tại Đà Nẵng; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên, 
giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lại 
theo quy định của pháp luật.  

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhất 
trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Thực hiện cổ phần hóa chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây 
dựng A thành Công ty cổ phần Thủy điện Đ (tên viết tắt là COSEVCO-N02), tại 
Quyết định số 969/QĐ-BXD ngày 04/7/2007 của Bộ Xây dựng xác định giá trị 
vốn Nhà nước tại thời điểm 00 giờ ngày 01/01/2006 bàn giao từ doanh nghiệp 
Nhà nước sang Công ty cổ phần là 6.143.096.015 đồng, trong đó có giá trị 
quyền sử dụng thương hiệu COSEVCO 2 tỷ đồng là tài sản cố định vô hình 
(Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp ngày 10/7/2005 của Công ty xây dựng 
A).  

[2] Ngày 16/5/2005, Tổng Công ty Xây dựng MT(Bên A) và Công ty xây 
dựng A (Bên B) ký “Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa” 
số 17/HĐCGQSDNH, với nội dung: Bên A đồng ý cho Bên B được quyền sử 
dụng tên thương hiệu COSEVCO của Bên A để gắn vào sản phẩm của Bên B 
với thời gian sử dụng 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng, giá chuyển giao quyền sử 
dụng thương hiệu là 2 tỷ đồng, sau thời hạn nêu trên hai bên tiến hành thỏa 
thuận lại. Hai bên thỏa thuận chuyển giá trị quyền sử dụng thương hiệu 2 tỷ 
đồng vào phần vốn góp cổ phần trong Công ty cổ phần mà tiền thân là Công ty 
xây dựng A (sau này là Công ty cổ phần Thủy điện Đ). Hợp đồng chuyển giao 
quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 17/HĐCGQSDNH nêu trên phù hợp với 
quy định tại Điều 796 Bộ luật dân sự năm 1995 và Điều 35 Nghị định số 63-CP 
ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định: chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công 
nghiệp có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cho cá nhân 
hoặc pháp nhân; nội dung các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp 
với Điều 822 Bộ luật dân sự năm 1995 nên Hợp đồng có hiệu lực pháp luật. 

[3] Công ty cổ phần Thủy điện Đ cho rằng: tại Công văn số 3539/TCT 
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-PCCS ngày 20/9/2006 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn “các Công ty không được 
góp vốn lập Công ty Cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng thương hiệu” nên Công 
ty cổ phần Thủy điện Đ loại trừ giá trị quyền sử dụng thương hiệu COSEVCO 2 
tỷ đồng ra khỏi vốn điều lệ của Công ty là không có căn cứ pháp luật.  

[4] Quá trình giải quyết vụ án, trả lời về việc “xác định giá trị thương hiệu 
phần vốn Nhà nước góp vốn vào Doanh nghiệp để cổ phần hóa”, tại Công văn số 
7230/BTC-TCDN ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính và Công văn số 1541/BXD-
KHTC ngày 15/7/2015 của Bộ Xây dựng đã xác định: Giá trị quyền sử dụng 
thương hiệu đã được tính trong giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa và đã được 
Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua. Vì vậy, giá trị quyền sử dụng thương 
hiệu được xác định là phần vốn góp của Tổng Công ty MT vào vốn điều lệ của 
Công ty cổ phần Thủy điện Đ. Do đó, không có cơ sở loại trừ phần vốn nêu trên 
ra khỏi phần vốn của đơn vị. 

[5] Công ty cổ phần Thủy điện Đ thừa nhận từ khi cổ phần hóa đến nay vẫn 
có phần vốn góp 2 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng thương hiệu COSEVCO 
của Tổng Công ty M và trong vốn điều lệ của Công ty Thủy điện Đ tại Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 04/7/2013 vẫn có vốn góp của 
nguyên đơn bằng giá trị quyền sử dụng thương hiệu 2 tỷ đồng.  

[6] Như vậy, có đủ cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng thương hiệu 
COSEVCO 2 tỷ đồng là phần vốn góp hợp pháp của Tổng Công ty M vào vốn 
điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đ. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp 
phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là không đúng, không đảm 
bảo quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn.  

[7] Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng các quy 
định của pháp luật có hiệu lực sau ngày 16/5/2005 là ngày ký Hợp đồng số 
17/HĐCGQSDNH để giải quyết vụ án là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp 
dụng pháp luật.  

[8] Tòa án cấp phúc thẩm không phát hiện ra sai sót của Tòa án cấp sơ thẩm 
để sửa Bản án sơ thẩm cho phù hợp theo quy định tại Điều 276 Bộ luật tố tụng 
dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 mà giữ nguyên Bản án sơ thẩm là không đúng. 
Do đó, Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ cần hủy 
toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm và giao hồ sơ về cho Tòa án 
cấp phúc thẩm giải quyết lại là có cơ sở.  

[9] Khi giải quyết lại vụ án thì Tòa án cấp phúc thẩm cần áp dụng các quy 
định của pháp luật tại thời điểm giao kết Hợp đồng để xem xét giải quyết vụ án 
và sửa Bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, 
buộc Công ty cổ phần Thủy điện Đ công nhận phần vốn góp giá trị quyền sử 
dụng thương hiệu là 2 tỷ đồng của Tổng Công ty M trong vốn điều lệ của Công 
ty cổ phần Thủy điện Đ. 

Vì các lẽ trên,   
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343 và Điều 345 của 
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2018/KN-KDTM 
ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án 
kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 22/2016/KDTM-PT ngày 06/7/2016 của 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 22/2016/KDTM-
PT ngày 06/7/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp 
về phần vốn của thành viên Công ty với Công ty” giữa nguyên đơn là Tổng Công ty 
M với bị đơn là Công ty cổ phần Thủy điện Đ.  

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc 
thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:                                                              
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDTC (Vụ 10 để báo cáo Viện trưởng); 
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng  
   (kèm theo hồ sơ vụ án);  
- TAND tỉnh G; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh G;  
- Các đương sự theo địa chỉ; 
- Lưu: VP, Vụ Pháp chế và QLKH, Vụ GĐKT II 
 (2 bản), Hồ sơ vụ án.                                          
 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

Lê Hồng Quang 
(đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 13/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 16-10-2018 

V/v Tranh chấp giữa Công ty với 

thành viên Công ty 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham gia 

xét xử gồm có: 14 (mười bốn) thành viên; chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hòa 

Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thái - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp giữa Công 

ty với thành viên Công ty” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn T;

Địa chỉ: Ấp T, xã TL, huyện T, tỉnh An Giang; 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Văn N (Giám đốc 

Công ty). 

2. Bị đơn: Ông Lê Văn D, sinh năm 1967;

Trú tại: Số 181, Tổ 4, ấp B, xã B, huyện P, tỉnh An Giang. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Ngô Văn S, sinh năm 1972 

(Văn bản ủy quyền ngày 07/8/2013); 

Trú tại: Ấp N, xã L, huyện T, tỉnh An Giang. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1. Ông Lê Hồng T, sinh năm 1962; 

3.2. Bà Võ Thị G, sinh năm1967; 

3.3. Anh Lê Công T1, sinh năm 1985; 

Có cùng địa chỉ tại 220 Avenue Thush, Dorval, Quebec, Canada H9S 1S3; 

Tạm trú tại: Ấp T, xã TL, huyện T, tỉnh An Giang. 

Người đại diện hợp pháp của ông T, bà G, anh T1: Ông Lê Văn N (các 

Văn bản ủy quyền ngày 04/6/2013 và ngày 25/6/2013). 

3.4. Bà Thái Thị Kim C, năm sinh 1970; 

Trú tại: Số 181, Tổ 4, ấp B, xã B, huyện P, tỉnh An Giang. 

Người đại diện hợp pháp của bà Thái Thị Kim C: Ông Ngô Văn S (Văn 

bản ủy quyền ngày 07/8/2013). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại Đơn khởi kiện ngày 26/6/2013, Đơn khởi kiện bổ sung ngày 18/9/2013 

và quá trình tố tụng nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn T do ông Lê 

Văn N đại diện theo pháp luật trình bày: 

Năm 2007, Công ty TNHH T được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5202000647 ngày 05/4/2007 với ngành 

nghề kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng, gồm có 

4 thành viên góp vốn: ông Lê Hồng T 4.000.000.000 đồng = 40%; ông Lê Văn 

D 2.000.000.000 đồng = 20%; anh Lê Công T1 2.000.000.000 đồng = 20%; bà 

Võ Thị G 2.000.000.000 đồng = 20%. Trong đó, ông Lê Hồng T là Chủ tịch Hội 

đồng thành viên; ông Lê Văn D, giữ chức vụ Giám Đốc; bà Võ Thị G, anh Lê 

Công T1 là thành viên Công ty. 

Từ tháng 4/2007 đến tháng 11/2009 thời gian ông D làm Giám Đốc, ông 

T đã chuyển tiền nhiều lần từ tài khoản của anh T1 cho ông D nhận tổng cộng 

75.000 CAD (đô la Canada), cụ thể như sau: 

- Ngày 21/8/2007: 12.000 CAD; 

- Ngày 08/4/2008: 20.000 CAD; 

- Ngày 02/8/2008: 25.000 CAD; 

- Ngày 17/8/2008: 6.000 CAD; 

- Ngày 20/8/2008: 12.000 CAD. 

Số tiền này chuyển về để sử dụng vào việc xây dựng nhà hàng, khách sạn 

nhưng ông D không xây dựng. 

Trước đó vào tháng 01/2007, ông T có nhận chuyển nhượng 28.800m
2
 đất 

tại ấp T, xã TL, huyện T, tỉnh An Giang của ông Nguyễn Phước H, bà Cao Thị 

T, với giá 2.016.000.000 đồng. Ông T cùng ông D trả ông H ba lần là 

1.600.000.000 đồng, số còn lại ông T về Canada gửi tiếp 416.000.000 đồng cho 

ông D để trả dứt điểm cho ông H. Do ông T là Việt kiều nên để ông D làm các 

thủ tục đứng tên quyền sử dụng diện tích đất trên. Toàn bộ số tiền mua đất và 

xây dựng nhà hàng đều là tiền do ông T góp vốn, còn ông D không góp vốn vào 

Công ty. Công ty TNHH T yêu cầu ông Lê Văn D, bà Thái Thị Kim C phải trả 

lại 75.000 CAD và sang tên toàn bộ diện tích đất thực đo là 20.474m
2
 (theo hồ 

sơ kỹ thuật do Phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện T lập ngày 24/03/2008) 

cho Công ty TNHH T. 

Bị đơn ông Lê Văn D do ông Ngô Văn S đại diện trình bày: 

Ông D không nhận 75.000 CAD như nguyên đơn trình bày, nhưng ông D 

có nhận bằng tiền Việt Nam, tổng cộng 1.620.900.000 đồng. Ông D đã chi vào 

việc sang sửa, cải tạo, thuê nhân công chẻ đá, xây dựng nhà hàng, mua sắm 

trang thiết bị cho Công ty, tổng cộng 1.629.890.000 đồng. 

Theo Điều lệ Công ty, ông D phải góp vốn 2.000.000.000 đồng và ông D 

đã thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng diện tích 20.474m
2
 đất. Vợ 

chồng ông D nhận chuyển nhượng diện tích đất trên của vợ chồng ông H bằng 

tiền của vợ chồng ông D, không phải tiền của ông T bỏ ra. 

Ông D yêu cầu Công ty TNHH T trả lại 8.990.000 đồng do ông D bù đắp 

tiền cá nhân vào Công ty; yêu cầu Công ty TNHH T trả lại giá trị quyền sử dụng 
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đất theo giá Hội đồng đồng định giá lập ngày 30/8/2013 là 1.836.432.000 đồng 

và vợ chồng ông D đồng ý giao diện tích 20.474m
2
 đất cho Công ty sử dụng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Lê Hồng T, bà Võ Thị G và anh Lê Công T1 đều ủy quyền cho ông 

Lê Văn N đại diện tham gia tố tụng. 

- Bà Thái Thị Kim C ủy quyền cho ông Ngô Văn S đại diện tham gia tố 

tụng. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm 01/2014/KDTM-ST ngày 

14/4/2014, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH T: 

- Buộc ông Lê Văn D trả lại Công ty TNHH T số tiền 730.745.000 đồng. 

- Xác định diện tích đất 20.474m
2
 tại thửa số 13, tờ bản đồ số 16 theo Sơ 

đồ kỹ thuật do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tịnh Biên lập ngày 

24/3/2008 và toàn bộ diện tích đất rừng trồng 1,06 ha theo Hồ sơ giao khoán 

trồng rừng - chăm sóc - bảo vệ rừng phòng hộ tỉnh An Giang ngày 15/11/2008, 

đất tọa lạc ấp T, xã TL, huyện T, tỉnh An Giang là thuộc của Công ty TNHH T. 

Buộc ông Lê Văn D, bà Thái Thị Kim C có nghĩa vụ làm thủ tục sang tên toàn 

bộ quyền sử dụng diện tích đất trên cho Công ty TNHH T khi bản án có hiệu lực 

pháp luật. 

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Công ty TNHH T đối với số 

tiền 890.155.000 đồng. 

3. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Lê Văn D về việc yêu cầu 

Công ty TNHH T trả giá trị quyền sử dụng đất, diện tích 20.474m
2
 đất với số 

tiền 1.836.432.000 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 28/4/2014, ông Lê Văn D, bà Thái Thị Kim C và Công ty TNHH T 

đều có đơn kháng cáo. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 18/2015/KDTM-PT 

ngày 14/5/2015, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh quyết định: 

- Chấp nhận việc rút yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Công ty TNHH 

T. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Công ty 

TNHH T. Phần bản án sơ thẩm liên quan đến nội dung kháng cáo của nguyên 

đơn phát sinh hiệu lực pháp luật. 

- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Lê Văn D và bà Thái Thị 

Kim C. 

- Giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 16/7/2015, ông Lê Văn D và bà Thái Thị Kim C có đơn đề nghị 

xem xét Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám 

đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 06/2018/KN-KDTM ngày 09/5/2018, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

18/2015/KDTM-PT ngày 14/5/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 
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tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu 

trên và hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2014/KDTM-ST 

trong các ngày 08 và ngày 14/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang; giao 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, 

đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất 

trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Theo biên bản Họp hội đồng thành viên (tại Canada) ngày 11/11/2009 

và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên ngày 24/11/2009 thì Công ty 

TNHH T thay đổi người đại diện theo pháp luật mới là ông Lê Văn N. Theo 

Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2005, khi thay đổi người đại diện theo pháp 

luật thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi. Thực tế, nguyên đơn chỉ cung 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký lần đầu ngày 05/4/2007), 

theo đó người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Lê Văn D, Giám đốc. 

Tòa án không yêu cầu nguyên đơn cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh mới, thay đổi (nếu có) mà chấp nhận ngay ông N là Giám đốc, người đại 

diện theo pháp luật của Công ty TNHH T là không đúng. 

[2] Công ty TNHH T không lập sổ đăng ký thành viên, sổ góp vốn, sổ kế 

toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên theo quy 

định của Luật doanh nghiệp năm 2005, nên không có căn cứ pháp lý xác định 

các thành viên đã tiến hành góp vốn hay chưa? Hình thức góp vốn như thế nào? 

Vì vậy, cần phải xác định quan hệ pháp luật trong vụ án này là tranh chấp giữa 

Công ty với thành viên Công ty, giữa các thành viên Công ty với nhau về phần 

vốn góp. 

[3] Theo đơn khởi kiện ngày 26/6/2013 và đơn khởi kiện bổ sung ngày 

18/9/2013 thì nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn trả lại 75.000 CAD và sang tên 

diện tích đất thực đo là 20.474m
2
 (đất sản xuất kinh doanh và đất trồng cây lâu 

năm) cho nguyên đơn. Tòa án chưa làm rõ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn có 

tranh chấp diện tích 1,06ha đất rừng phòng hộ hay không, nhưng lại buộc bị đơn 

có nghĩa vụ làm thủ tục sang tên toàn bộ quyền sử dụng 1,06 ha đất rừng phòng 

hộ cho Công ty TNHH T, nhưng không đưa cơ quan quản lý rừng phòng hộ vào 

tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là không 

đúng. 

[4] Đối với khoản tiền 75.000 CAD ông T chuyển từ Canada về cho ông 

D, ông D nhận tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương bằng tiền Việt Nam 

1.620.900.000 đồng: Ông D cho rằng đã sử dụng số tiền trên và bỏ thêm 

8.900.000 đồng để chi phí xây dựng nhà hàng, mua sắm trang thiết bị cho Công 

ty với số tiền tổng cộng là 1.629.890.000 đồng (trong đó 1.233.890.000 đồng có 

chứng từ, 360.000.000 đồng không có chứng từ). Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án 

cấp phúc thẩm chấp nhận 18 khoản ông D đã chi với số tiền 890.155.000 đồng, 
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từ đó buộc ông D phải trả lại cho nguyên đơn 730.745.000 đồng. Tuy nhiên, 

theo Danh mục định giá tài sản bổ sung (kèm theo biên bản định giá ngày 

30/8/2013) thì có 14 hạng mục tài sản trị giá 221.220.000 đồng, trong đó có 

nhiều hạng mục tài sản chưa được Tòa án xem xét đánh giá do ai đầu tư. Nếu 

ông D là người đầu tư các tài sản, thanh toán hợp lệ giá trị khối lượng công việc 

xây dựng cơ sở vật chất cho Công ty thì phải khấu trừ giá trị các tài sản, giá trị 

khối lượng công việc này vào số tiền mà ông D phải trả cho nguyên đơn.  

[5] Đối với việc thanh toán tiền chuyển nhượng 28.800 m
2
 đất: Ông T cho 

rằng đã đưa 2.016.000.000 đồng (trong đó 1.600.000.000 đồng tại Việt Nam và 

416.000.000 đồng gửi từ Canada) cho ông D để thanh toán tiền chuyển nhượng 

đất; còn ông D cho rằng toàn bộ số tiền trên là do vợ chồng ông D bỏ ra. Theo 

các biên nhận tiền và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có trong hồ 

sơ đều thể hiện ông D là người nhận chuyển nhượng đất và thanh toán tiền cho 

vợ chồng ông H. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không yêu cầu 

ông T xuất trình chứng cứ chứng minh về khoản tiền trên, mà chỉ căn cứ lời khai 

của ông H (về việc ông T, ông D cùng có mặt trong ba lần thanh toán tiền) và lời 

khai của cha đẻ và anh ruột, chị ruột của ông D là cụ Lê Văn M, ông Lê Bửu H, 

bà Lê Thị N (về hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông D, vợ chồng ông D chỉ 

làm ruộng đủ sống chứ không có tiền bạc gì), từ đó không chấp nhận yêu cầu 

được thanh toán giá trị quyền sử dụng đất nêu trên của ông D là chưa đủ căn cứ 

vững chắc. Mặt khác, việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào Công ty 

chưa được các bên thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật doanh nghiệp năm 

2005 là: “Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người 

góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng 

đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ 

thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm lại xác định diện tích 20.474 m
2
 đất là của Công 

ty TNHH T, đồng thời buộc vợ chồng ông D có nghĩa vụ làm thủ tục sang tên 

đất này cho Công ty là chưa chính xác. 

Trường hợp có đủ căn cứ xác định số tiền 2.016.000.000 đồng là của ông 

T, Tòa án phải xem xét, xác định công sức của vợ chồng ông D trong việc đứng 

tên, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ ông T mới đảm bảo quyền lợi 

của vợ chồng ông D. 

 [6] Đối với 1,06 ha rừng phòng hộ: Ông D khai ông H giao không đủ 

28.800 m
2
 đất theo thỏa thuận, nên ông H giao thêm 1,06 ha đất rừng để bù vào 

diện tích đất còn thiếu. Theo Tờ thỏa thuận ngày 05/05/2008 và Tờ nhận đất 

ngày 10/5/2008 giữa vợ chồng ông H với ông D thì mới chỉ có cơ sở xác định vợ 

chồng ông H giao thêm cho ông D 7.592 m
2
 đất chứ không phải ông H giao 1,06 

ha rừng phòng hộ cho đủ diện tích chuyển nhượng. Như vậy, lời khai của ông D 

chưa phù hợp với hai tài liệu trên. Theo hồ sơ giấy tờ thể hiện ông D được giao 

1,06 ha đất rừng phòng hộ trong thời gian 50 năm. Tại Tòa án cấp sơ thẩm và 

Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập chứng cứ về việc chuyển dịch 1,06 ha rừng 

từ ông H sang ông D; chưa làm rõ diện tích đất theo hai tài liệu trên có phải là 

1,06 ha đất rừng không, nhưng lại buộc ông D sang tên toàn bộ quyền sử dụng 

1,06 ha đất rừng cho Công ty TNHH T là chưa đủ căn cứ vững chắc. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, khoản 2 Điều 345 của  Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/2018/KN-KDTM 

ngày 09/5/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 18/2015/KDTM-PT 

ngày 14/5/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2014/KDTM-ST 

trong các ngày 08 và ngày 14/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang về vụ 

án “Tranh chấp giữa Công ty với thành viên Công ty” giữa nguyên đơn là Công 

ty trách nhiệm hữu hạn T với bị đơn là ông Lê Văn D; người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là ông Lê Hồng T, bà Võ Thị G, anh Lê Công T1 và bà Thái Thị 

Kim C. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử lại theo 

thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (Vụ 10 VKSNDTC); 

- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh An Giang (kèm theo hồ sơ vụ án); 

- Cục THA dân sự tỉnh An Giang;  

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKT II TANDTC (2 bản), 

  Vụ PC&QLKH,  Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

Đã kí 

 

 

Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

––––––––––––––– 

Quyết định giám đốc thẩm 

số: 23/2017/KDTM-GĐT 

Ngày 08-8-2017 
V/v tranh chấp tiền sử dụng nhà xưởng

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 16 

(mười sáu) thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên tòa.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tối cao. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp tiền sử 

dụng nhà xưởng” giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần D; địa chỉ: Số 9, đường Đ, phường N, 

thành phố V, tỉnh Phú Thọ;  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Hồng S là người đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền ngày 10-10-2014). 

- Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P; địa chỉ: Phường 

G, thành phố V, tỉnh Phú Thọ;  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Trọng L là người đại diện 

theo ủy quyền của bị đơn (Văn bản ủy quyền ngày 04-8-2015). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Nguyễn Văn H là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan (Văn bản ủy quyền ngày 13-11-2015). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện ngày 17-5-2013, được sửa đổi, bổ sung và rút một 

phần vào ngày 13-6-2013, ngày 27-10-2014, ngày 15-01-2015, ngày 30-6-2015 

và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là Công ty cổ phần D trình bày: 
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Ngày 28-4-1992, P Co., Ltd (sau đây viết tắt là P Hàn Quốc) và Nhà máy D 

(nay là Công ty cổ phần D, viết tắt là Công ty D) ký Bản thỏa thuận để trên cơ sở 

đó P Hàn Quốc thành lập doanh nghiệp 100% vốn tại Việt Nam (Công ty lép 

vốn). Theo đó, Nhà máy D sẽ cho Công ty lép vốn thuê, thông qua hợp đồng, nhà 

xưởng và đất đai mà Công ty lép vốn cần, để cho các hoạt động của Công ty 

(điểm d mục 3). Việc thuê cơ sở sản xuất thông qua hợp đồng sẽ như sau:  

1. Nhà xưởng 34.172,78 m
2
 x 10 USD/m

2
/năm = 341.727,80 USD; 

 2. Cấu trúc kể cả đường xá 1.701,60 m
2 

x 10 USD/m
2
/năm = 17.016,00 

USD (điểm a mục 4).  

Thời hạn thuê sẽ là 20 năm kể từ ngày sử dụng cơ sở sản xuất của Công ty 

lép vốn; cơ sở sản xuất sẽ để sẵn cho Công ty lép vốn sử dụng không chậm quá 

trước ngày 30-6-1992; thời hạn cho thuê có thể được gia hạn thông qua thỏa 

thuận chung giữa P Hàn Quốc và Nhà máy D (điểm d mục 4). Các tranh chấp có 

liên quan đến thỏa thuận này sẽ chính thức được giải quyết theo nguyên tắc hòa 

giải và trọng tài của Phòng Thương mại quốc tế, do một hoặc nhiều trọng tài 

viên được chỉ định phù hợp với nguyên tắc nêu trên. Sự phán xử sẽ tiến hành tại 

Seoul, Hàn Quốc (điểm b mục 9). P Hàn Quốc có thể giao thỏa thuận này cho 

Công ty lép vốn thực thi, sau khi công ty này được thành lập; P Hàn Quốc/Công 

ty lép vốn có quyền được phân công công việc hoặc cho thuê từng phần cơ sở 

sản xuất này (mục 10).   

Thực tế, Công ty lép vốn được thành lập với tên gọi Công ty hữu hạn P 

Việt Nam, sau đó đổi tên thành Công ty hữu hạn P Yoochang Việt Nam, Công ty 

hữu hạn P, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P (sau đây viết tắt là 

Công ty P).  

Ngày 7-12-1995, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú (nay là Ủy ban nhân dân 

tỉnh Phú Thọ) ra Quyết định số 2348/QĐ-UB về việc hợp thức hóa việc Công ty 

P Việt Nam  (nay là Công ty P) thuê 64.242 m
2
 đất tại phường N, thành phố V, do 

một phần xưởng dệt của Công ty D gắn liền với đất.  

Để thực hiện Quyết định số 2348, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú đã giao 

cho Sở Địa chính ký hợp đồng thuê đất với Công ty P Việt Nam. 

Ngày 13-12-1995, Sở Địa chính tỉnh Vĩnh Phú đã ký Hợp đồng số 

05/HĐ-TĐ cho Công ty P Việt Nam thuê 64.242 m
2 
đất nêu trên. 

Ngày 14-12-1995, Công ty P Việt Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phú cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00003/QSDĐ/TĐNN với thời 

hạn 20 năm kể từ ngày 17-8-1992 đến ngày 17-8-2012. 

Ngày 20-11-2002, Sở Địa chính tỉnh Vĩnh Phú và Công ty P Yoochang 

Việt Nam đã ký Hợp đồng thuê đất số 254/HĐ-TĐ. Theo đó, việc xây dựng các 

công trình trên khu đất thuê phải phù hợp với hợp đồng thỏa thuận giữa Công ty 

D và P Hàn Quốc ký ngày 28-4-1992 (Điều 2).  

 Công ty D cho rằng Công ty P trực tiếp sử dụng tài sản thuê và thanh toán 

tiền thuê tài sản cho Công ty D theo Bản thỏa thuận ngày 28-4-1992 nêu trên cho 
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đến ngày 30-6-2012. Tuy nhiên, hết thời hạn thuê, Công ty P và Công ty D không 

thỏa thuận được việc thanh lý Bản thỏa thuận. Công ty P tiếp tục sử dụng tài sản 

thuê của Công ty D. Công ty D đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty P thanh lý 

hợp đồng, trả lại nhà xưởng và đường đi cho Công ty D nhưng Công ty P không 

thực hiện nên Công ty D khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ buộc 

Công ty P phải trả cho Công ty D tiền sử dụng tài sản hoặc tiền chậm trả lại tài 

sản là nhà xưởng 34.172,78 m
2
 và đường đi 1.701,6 m

2
 cùng với giá 10USD/năm 

từ ngày 30-6-2012 đến ngày 30-6-2015, tiền gốc là: 1.076.231,4USD quy đổi theo 

tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm 30-6-2015 là 21.673 đồng/USD = 

23.325.163.132 đồng, tiền lãi là 2.099.264.682 đồng; tổng cả gốc và lãi là 

25.424.427.814 đồng. Đề nghị Tòa án hủy Điều 2 của Hợp đồng thuê đất số 

254/HĐ-TĐ ngày 20-11-2002 giữa Sở địa chính tỉnh Phú Thọ (nay là Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ) với Công ty P Yoochang Việt Nam. 

Bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P trình bày: Không 

đồng ý với Đơn khởi kiện của Công ty cổ phần D, cụ thể là: 

1. Về đối tượng bị kiện: Việc ký Hợp đồng thuê tài sản ngày 28-4-1992 là 

đúng. Sau khi có hợp đồng, Công ty P đã trả tiền thuê trong 20 năm đúng như 

hợp đồng thỏa thuận, hết hạn hợp đồng thì Công ty D và P Hàn Quốc giải quyết 

với nhau như thế nào Công ty P không hề biết. Việc Công ty D khởi kiện Công 

ty P là không có căn cứ. 

Công ty P là một pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam, 

không tham gia thỏa thuận thuê tài sản với Công ty D, mà chỉ P Hàn Quốc mới ký 

hợp đồng thuê tài sản, việc Công ty P sử dụng tài sản là thỏa thuận riêng với P 

Hàn Quốc, nay phát sinh tranh chấp khi hết hạn hợp đồng thì Công ty D phải giải 

quyết với chủ thể là P Hàn Quốc, Công ty P không thuộc đối tượng bị kiện. Các 

nội dung khác không có liên quan đến Công ty P nên không thuộc thẩm quyền 

giải quyết trong vụ kiện này. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ trả lại đơn 

khởi kiện của Công ty D. 

2. Về thẩm quyền giải quyết: Vì không thuộc đối tượng bị khởi kiện theo 

quy định tại mục B Điều 9 của Biên bản ký kết ngày 28-4-1992 nên việc tranh 

chấp giữa hai bên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân của 

Việt Nam. 

Đất mà Công ty P đang sử dụng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 

hợp thức theo Hợp đồng thuê đất số 254/HĐ-TĐ ngày 20-11-2002 thuộc đất sử 

dụng của Công ty P, nên không phải trả tiền thuê đất cho Công ty D. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 

trình bày:  

Ngày 7-12-1995, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú (nay là Ủy ban nhân dân 

tỉnh Phú Thọ) ra Quyết định số 2348/QĐ-UB về việc hợp thức hóa đất thuê của 

Công ty P Việt Nam (nay là Công ty P).  

Quyết định số 2348/QĐ-UB có nội dung: “Hợp thức hóa việc thuê 64.242 m
2
 

đất của Công ty P Việt Nam tại phường N, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phú do Công 

70



4 

 

ty P - Hàn Quốc thuê một phần xưởng dệt của Công ty D có gắn liền với đất từ 

ngày 17-8-1992 để thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài. Vị trí khu đất thuê 

được xác định theo mốc giới trên bản đồ địa chính số 04 TĐ do Sở Địa chính 

thẩm định xác lập. Thời hạn thuê đất là 20 năm kể từ ngày 17-8-1992. Công ty P 

Việt Nam có trách nhiệm thanh toán tiền thuê đất đến hết ngày 31-12-1995 với 

Công ty D và từ ngày 01-01-1996 Công ty P Việt Nam có nghĩa vụ nộp tiền thuê 

đất hàng năm vào Kho bạc Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính”.  

Diện tích đất 64.242 m
2
 mà Công ty hữu hạn P Việt Nam (nay là Công ty 

TNHH MTV P) được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hợp thức hóa thuê đất có 

nguồn gốc là một phần của thửa đất được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ 

Công nghiệp nhẹ sử dụng với diện tích 240.000 m
2
, tại xã P và xã M, thành phố 

V, tỉnh Phú Thọ (nay là phường N, thành phố V) để xây dựng Nhà máy liên hiệp 

D. Việc hợp thức hóa cho thuê đất cho Công ty P trên cơ sở Công ty D (nay là 

Công ty cổ phần D) giảm nhu cầu sử dụng đất đã cho Công ty P thuê một phần 

nhà xưởng trên diện tích 64.242 m
2
 theo Hợp đồng thuê tài sản ngày 28-4-1992, 

thời hạn thuê là 20 năm kể từ ngày 30-6-1992 đến ngày 30-6-2012 (được sự 

đồng ý của Bộ Công nghiệp nhẹ Việt Nam tại Văn bản số 21-CNn/HĐQT ngày 

12-2-1992) và việc sử dụng đất ổn định của Công ty P từ năm 1992. Vì là quyết 

định hợp thức hóa thuê đất cho Công ty P đang sử dụng ổn định nên Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phú không có quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần D. 

Công ty D đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, hợp thức cho thuê diện tích 

đất các khu vực còn lại đang sử dụng. 

Sau đó, Sở Địa chính cho Công ty P Việt Nam thuê đất theo Hợp đồng số 

05/HĐ-TĐ ngày 13-12-1995 và Hợp đồng bổ sung số 11/HĐ-TĐ ngày 14-11-

1998 với thời hạn 20 năm kể từ ngày 17-8-1992 đến ngày 17-8-2012. Năm 

2002, căn cứ vào Giấy phép đầu tư số 1433 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 

20-3-1997 và Văn bản số 02-105 ngày 28-10-2002 của Công ty P Yoochang 

Việt Nam, Sở Địa chính đã ký Hợp đồng thuê đất số 254/HĐ-TĐ ngày 20-11-

2002 cho Công ty P Yoochang Việt Nam kéo dài thời hạn thuê đất đến năm 

2025. Quan điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ là Hợp đồng số 254 chưa 

phù hợp với pháp luật vì diện tích đất có hệ thống nhà xưởng đang tranh chấp. 

Trong khi Công ty D đang sử dụng thì hợp thức hóa cho Công ty P Yoochang 

Việt Nam thuê theo Hợp đồng số 05 mà không có văn bản thu hồi trước khi hợp 

thức hóa cho thuê đất. Như vậy, thửa đất này khi hết thời hạn cho thuê là do Nhà 

nước đang quản lý; hiện tại Công ty P đang sử dụng đất nhưng đã hết thời gian 

cho thuê và đề nghị tiếp tục thuê. Về chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất và hướng dẫn Công ty P thực hiện 

các thủ tục gia hạn thuê đất theo quy định của pháp luật, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định. Đề nghị Tòa án chỉ giải quyết việc tranh chấp tiền sử 

dụng nhà xưởng giữa Công ty D với Công ty P; còn phần tranh chấp đất sử dụng 

tách ra giải quyết theo trình tự khác để bảo đảm cho các bên và bảo đảm môi 

trường đầu tư ổn định và phát triển.  

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2015/KDTM-ST ngày 

01-7-2015, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định: 
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Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của Công ty cổ phần D đối với Công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P. 

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P phải trả tiền sử dụng 

nhà xưởng, đường đi cho Công ty cổ phần D từ ngày 30-6-2012 đến ngày 30-6-

2015. Tổng số tiền là 1.076.231,4 USD, được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên 

ngân hàng tại thời điểm 30-6-2015: 21.673 đồng/USD = 23.325.163.132 đồng. 

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần D đòi Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên P số tiền lãi chậm trả trong 2 năm từ 30-6-2013 đến 30-6-2015 

là 2.099.264.682 đồng và yêu cầu hủy Điều 2 của Hợp đồng 254 ngày 20-11-2002 

giữa Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Phú Thọ với Công ty hữu hạn P Yoochang Việt 

Nam. 

Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ điều chỉnh Hợp đồng số 254/20-11-2002 

giữa Sở Địa chính tỉnh Phú Thọ và Công ty P Yoochang Việt Nam (nay là Công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P) để cho phù hợp pháp luật và đảm bảo 

quyền lợi chính đáng của hai bên đương sự. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự. 

Ngày 09-7-2015, Công ty D có đơn kháng cáo yêu cầu buộc Công ty P 

phải trả tiền lãi. 

Ngày 08-7-2015, Công ty P có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại Quyết định số 10/2016/QĐPT-KDTM ngày 22-01-2016, Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh, 

thương mại tranh chấp tiền sử dụng nhà xưởng giữa nguyên đơn là Công ty cổ 

phần D với bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. 

Ngày 18-7-2016 và ngày 06-9-2016, Công ty P có đơn đề nghị giám đốc 

thẩm đối với Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm nêu trên. 

 Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 30/2016/KN-KDTM ngày 19-10-2016, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Quyết định đình chỉ xét xử phúc 

thẩm vụ án kinh doanh, thương mại số 10/2016/QĐPT-KDTM ngày 22-01-2016 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm 

nêu trên và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2015/KDTM-ST ngày 

01-7-2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Thọ xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật.   

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

nhất trí với Kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Nguồn gốc tranh chấp về tiền sử dụng nhà xưởng giữa Công ty cổ phần 

D với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P phát sinh từ Bản thỏa 
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thuận ngày 28-4-1992. Mặc dù, trong Bản thỏa thuận ngày 28-4-1992 có thỏa 

thuận về việc giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc hòa giải và trọng tài của 

Phòng Thương mại quốc tế là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam năm 1987; nhưng do tài sản thuê/cho thuê là nhà xưởng và đất đai 

là bất động sản, mà tranh chấp có liên quan đến quyền đối với bất động sản 

thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 411 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2011) nên Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ thụ lý, giải quyết vụ án là đúng 

thẩm quyền. Tuy nhiên, việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định đây là tranh chấp ngoài 

hợp đồng là không đúng, bởi lẽ: Việc đánh giá quyền và nghĩa vụ của các bên 

phải theo Bản thỏa thuận ngày 28-4-1992 nên khi có tranh chấp về việc thanh 

toán, Tòa án cần xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án này là tranh 

chấp kinh doanh, thương mại về thanh toán tiền sử dụng nhà xưởng phát sinh từ 

Bản thỏa thuận ngày 28-4-1992.  

[2] Bên cạnh đó, theo Bản thỏa thuận ngày 28-4-1992 thì việc gia hạn hay 

không gia hạn thời hạn thuê là do thỏa thuận giữa P Hàn Quốc và Công ty D nên 

việc Tòa án cấp sơ thẩm không đưa P Hàn Quốc vào tham gia tố tụng với tư cách 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

[3] Công ty D khởi kiện yêu cầu thanh toán tiền sử dụng nhà xưởng và 

cấu trúc đường xá là tài sản của Công ty D xây dựng và cho Công ty P thuê; 

còn Công ty P vẫn đang tiếp tục sử dụng tài sản nêu trên của Công ty D nên phải 

có nghĩa vụ trả tiền là đúng. Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty D yêu cầu 

thanh toán tiền sử dụng tài sản với giá 10 USD/m
2
/năm nhưng tại phiên hòa giải 

ngày 31-3-2015, Công ty P chỉ đồng ý mức giá 3 USD/m
2
/năm vì hiện nay đất 

do Công ty P đang thuê của Nhà nước. Việc các bên không thống nhất được 

mức giá sử dụng tài sản nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không ra quyết định định giá 

tài sản thuê để xác định mức giá thuê là không đúng với quy định tại Điều 92 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2004 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011) vì tình trạng 

tài sản và quyền đối với tài sản của Công ty D khi khởi kiện vụ án vào năm 2013 

không còn như năm 1992, đã bị khấu hao sau hơn 20 năm sử dụng nên giá trị tài 

sản và mức giá sử dụng tài sản cũng thay đổi, không còn như thỏa thuận ban 

đầu. Khi giải quyết lại vụ án, trong trường hợp các bên không gia hạn thời hạn 

thuê, Tòa án cần ra quyết định định giá tài sản theo hiện trạng và thành lập Hội 

đồng định giá theo đúng quy định tại Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

làm cơ sở tính tiền sử dụng tài sản từ 01-7-2012 đến khi thanh lý Bản thỏa thuận 

ngày 28-4-1992. 

[4] Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 và khoản 1 Điều 44 Luật Đất đai 

năm 2003 (nay là điểm a khoản 1 Điều 59 và điểm a khoản 1 Điều 66 Luật Đất 

đai năm 2013) thì trong vụ án này thẩm quyền cho thuê đất, thu hồi đất đối với 

tổ chức là của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; do đó, Tòa án cần kiến nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hoàn tất các thủ tục về thu hồi và cho thuê đất, giải 

quyết dứt điểm tài sản trên đất trước khi cho thuê để tránh phát sinh những tranh 

chấp tiếp theo.  
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[5] Tòa án cấp phúc thẩm đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và 

triệu tập phiên tòa 03 lần vào ngày 10-11-2015, ngày 22-12-2015 và ngày 22-01-2016 

nhưng phiên tòa lần thứ nhất hoãn do vắng người đại diện của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan không có lý do; phiên tòa lần thứ hai hoãn do người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn có đơn xin hoãn phiên tòa; đến phiên 

tòa lần thứ 3 thì người đại diện theo pháp luật của bị đơn và người đại diện theo 

ủy quyền của bị đơn đều có đơn xin hoãn phiên tòa, nên theo quy định tại khoản 

3 Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2011) thuộc trường hợp bị đơn từ bỏ việc kháng cáo; người đại diện của nguyên 

đơn cũng rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết 

định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án là có căn cứ; nhưng do Bản án kinh doanh, 

thương mại sơ thẩm số 01/2015/KDTM-ST ngày 01-7-2015 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Thọ có hiệu lực pháp luật theo Quyết định của Tòa án cấp phúc 

thẩm nên phải hủy cả Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm và Bản án sơ thẩm 

để giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 343, Điều 345 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 30/2016/KN-KDTM ngày 19-10-2016 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh, thương 

mại số 10/2016/QĐPT-KDTM ngày 22-01-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội và hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2015/KDTM-ST 

ngày 01-7-2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về vụ án “Tranh chấp tiền sử 

dụng nhà xưởng” giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần D với bị đơn là Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên P và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

là Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử lại theo thủ 

tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- VKSNDTC (Vụ 10); 

- TAND tỉnh Phú Thọ (kèm hồ sơ); 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- Cục THADS tỉnh Phú Thọ; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKT II TANDTC (02 bản), hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

––––––––––––––– 

Quyết định giám đốc thẩm 
số: 25/2017/KDTM-GĐT 

Ngày 06-9-2017 
V/v tranh chấp về hợp đồng tín dụng 

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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 13 
(mười ba) thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Văn Thuân - Phó Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên tòa theo sự ủy nhiệm của Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Tô Thị Kim Nhung - Thẩm tra viên của Tòa án nhân 
dân tối cao. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 
Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên 
tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp 
đồng tín dụng” giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ngân hàng S, địa chỉ: Số 927 đường T, Phường 1, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh;  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê H1 và ông Nguyễn 
Văn N là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền ngày 
27-6-2014). 

- Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại TP; địa 
chỉ: Quốc lộ 54, ấp T, xã TT, huyện L, tỉnh Đồng Tháp;  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Tăng T, là người đại diện theo 
pháp luật của bị đơn (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương 
mại TP). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê H - Chủ Doanh nghiệp 
tư nhân TH, địa chỉ: Số 45D, ấp T, xã TT, huyện L, tỉnh Đồng Tháp (đang bị 
tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 03-7-2010, được bổ sung ngày 17-6-2013 và 
các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là Ngân hàng S trình bày: 
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Ngân hàng S (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) cho Công ty trách nhiệm hữu 
hạn sản xuất, thương mại TP (sau đây gọi tắt là Công ty TP) vay 77.000.000.000 
đồng theo các hợp đồng tín dụng sau: 

1. Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 0121/HĐTD/NHHM/SCBĐT.08 
ngày 16-9-2008 (sau đây viết tắt là Hợp đồng tín dụng số 0121, trong hợp đồng này có 
các hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể là Hợp đồng số 0121/44/HM/HTLS/SCBĐT-09 
ngày 12-02-2009 và 0121/45/HM/HTLS/SCBĐT-09 ngày 19-02-2009), Ngân hàng 
cho Công ty TP vay 60.000.000.000 đồng; thời gian vay 12 tháng; lãi suất cho 
vay là mức lãi suất được áp dụng theo mức lãi suất thông báo của Ngân hàng tại 
thời điểm giải ngân và được ghi trên từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể; lãi 
suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn; phạt do không thực hiện 
nghĩa vụ trả nợ đúng hạn là 5% trên số dư nợ gốc và lãi (Điều 16). 

2. Hợp đồng tín dụng trung hạn số 0071/TH/SCB SĐ-VL.07 ngày 31-5-2007 
(sau đây viết tắt là Hợp đồng tín dụng số 0071), Ngân hàng cho Công ty TP vay 
17.000.000.000 đồng; thời gian vay 48 tháng; lãi suất cho vay 1,1%/tháng cho 
năm đầu, các năm kế tiếp tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 13 tháng của Ngân 
hàng loại lĩnh cuối kỳ + 0,4%/tháng; lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho 
vay trong hạn; tỷ lệ lãi phạt chậm thanh toán bằng 150% lãi suất cho vay trong 
hạn; phạt do không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn là 5% trên số dư nợ gốc 
và lãi (Điều 19). 

Công ty TP và ông Tăng T thế chấp tài sản thuộc sở hữu và sử dụng của 
mình để bảo đảm cho các khoản vay trên như sau: 

- Tài sản của Công ty TP: 

 + Hợp đồng thế chấp số 0071/TC/SCB SĐ-VL.07 ngày 31-5-2007 (được 
công chứng ngày 01-6-2007 tại Phòng công chứng số 2 tỉnh Đồng Tháp và được 
đăng ký giao dịch bảo đảm) gồm: Xưởng sản xuất chính, Văn phòng làm việc, 
Nhà ăn + Y tế, Kho bao bì, Xưởng cơ khí, Khu máy phát (theo Giấy chứng nhận 
sở hữu công trình số 878763022600101 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 
cấp ngày 13-4-2006); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 807412 thửa 
số 1490, tờ bản đồ số 03 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 13-12-
2005; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 807106 thửa số 766, tờ bản đồ 
số 03 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 21-6-2005; Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất số AC 807102 thửa số 1489, tờ bản đồ số 03 do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 21-6-2005; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất số AC 807104 thửa số 1260, tờ bản đồ số 03 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp cấp ngày 21-6-2005; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 807103 thửa 
số 1395, tờ bản đồ số 03 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 21-6-2005 
để bảo đảm cho khoản vay của Hợp đồng tín dụng số 0071.  

+ Hợp đồng thế chấp số 0071/TC/SCB SĐ-VL.07 ngày 31-5-2007 (được 
công chứng ngày 04-6-2007 tại Phòng công chứng số 2 tỉnh An Giang) gồm 
máy móc thiết bị, kho lạnh, dây chuyền sản xuất bảo quản đông lạnh cá thành 
phẩm gồm từ số 01 đến số 29 để bảo đảm cho khoản vay của Hợp đồng tín dụng 
số 0071.  
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+ Hợp đồng thế chấp hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh 
số 0121/HĐTC/SCBĐT.07 ngày 22-9-2008 (được công chứng ngày 22-9-2008 tại 
Phòng công chứng số 2 tỉnh Đồng Tháp) trị giá hàng hóa 85.715.000.000 đồng 
bảo đảm cho khoản vay vốn 60.000.000.000 đồng và lãi, lãi quá hạn, phí liên 
quan đến việc thu hồi nợ theo quy định của pháp luật và bồi thường thiệt hại của 
Hợp đồng tín dụng số 0121 (Hợp đồng thế chấp này không có trong hồ sơ vụ án). 

- Tài sản của ông Tăng T: Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 
0071/TC/SCB SĐ-VL.07 ngày 31-5-2007 (được công chứng ngày 01-6-2007 tại 
Phòng công chứng số 1 tỉnh An Giang) gồm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở và quyền sử dụng đất ở số 5001111724 do Ủy ban nhân dân thành phố Long 
Xuyên cấp ngày 29-6-2005; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số AC 
433236 do Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên cấp ngày 29-6-2005; Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất ở số AĐ 126941 do Ủy ban nhân dân thành phố 
Long Xuyên cấp ngày 29-6-2005 để bảo đảm cho khoản vay của Hợp đồng tín 
dụng số 0071. 

Công ty TP vi phạm nghĩa vụ trả nợ của cả hai hợp đồng tín dụng trên từ 
ngày 21-02-2009. 

Ngày 01-8-2009, Ngân hàng, Công ty TP và ông Lê H - Chủ Doanh 
nghiệp tư nhân TH thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của 
Công ty TP (gồm 05 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình, máy móc thiết 
bị) đang thế chấp cho Ngân hàng với số tiền 37.000.000.000 đồng để trả nợ.  

Ông Lê H đã trả cho Công ty TP 32.328.196.437 đồng, còn 4.671.803.563 
đồng chưa trả.  

Sau khi chuyển nhượng tài sản trả nợ, Công ty TP còn nợ Ngân hàng 
3.896.351.000 đồng của Hợp đồng tín dụng số 0121. 

Tại Biên bản làm việc ngày 11-9-2009, ông Lê H xác nhận chưa trả cho 
Công ty TP 20% số tiền chuyển nhượng tài sản; cam kết chịu trách nhiệm trả lãi 
quá hạn phát sinh thay cho Công ty TP trên số nợ gốc là 3.896.351.000 đồng kể 
từ ngày hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản 03-8-2009. 

Do Công ty TP và ông Lê H vẫn không hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài 
sản để trả nợ cho Ngân hàng và ông Lê H vẫn không trả phần nợ lãi phát sinh của 
Công ty TP như đã cam kết nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty 
TP và ông Lê H liên đới trả cho Ngân hàng 6.993.375.214 đồng (tạm tính đến ngày 
17-12-2013). Trong đó:  

- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0121/44/HM/HTLS/SCBĐT-09 ngày 
12-02-2009: Vốn gốc 2.346.351.000 đồng, lãi trong hạn 1.093.014.313 đồng, lãi 
quá hạn 546.507.157 đồng, phạt 5% trên số dư nợ gốc và lãi là 171.968.266 đồng;  

- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0121/45/HM/HTLS/SCBĐT-09 ngày 
19-02-2009: Vốn gốc 1.550.000.000 đồng, lãi trong hạn 797.022.917 đồng, lãi 
quá hạn 371.160.416 đồng, phạt 5% trên số dư nợ gốc và lãi là 117.351.145 đồng.   
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Cụ thể là: Công ty TP phải trả nợ gốc 3.896.351.000 đồng, lãi trong hạn 
74.593.750 đồng, lãi quá hạn gốc 9.945.833 đồng, phạt vi phạm hợp đồng = 5% 
x (nợ gốc + nợ lãi trong hạn) 289.319.411 đồng, tổng là 4.270.209.994 đồng; 
ông Lê H phải trả lãi trong hạn 1.815.443.480 đồng, lãi quá hạn gốc 
907.721.740 đồng, tổng là 2.723.165.220 đồng (nhưng không quá số tiền ông Lê 
H còn nợ Công ty TP); đồng thời yêu cầu tiếp tục tính lãi phát sinh kể từ ngày 18-
12-2013 trên nợ gốc thực, với mức lãi suất quá hạn của Hợp đồng tín dụng, phụ lục, 
thông báo điều chỉnh lãi suất cho đến khi Công ty TP và ông Lê H thanh toán hết nợ 
cho Ngân hàng. Trường hợp Công ty TP và ông Lê H không trả được nợ thì đề nghị 
xử lý tài sản thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của Công ty TP và ông Lê H theo 
quy định của pháp luật để thu hồi nợ cho Ngân hàng. 

 Bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại TP trình bày:  

Thừa nhận có vay tiền của Ngân hàng theo các hợp đồng như Ngân hàng 
trình bày, thống nhất trả nợ gốc, còn lãi hiện nay Công ty TP đang gặp khó khăn 
nên đề nghị Ngân hàng chỉ tính lãi trong hạn, không tính lãi quá hạn; bên cạnh 
đó, cũng yêu cầu ông Lê H trả lãi từ ngày 03-8-2009 đến khi trả hết nợ của Công 
ty TP cho Ngân hàng theo Văn bản thỏa thuận ngày 11-9-2009.  

Ngày 27-01-2010, ông Tăng T ủy quyền cho ông Lê Quy HH (nhân viên 
Ngân hàng) được đại diện và nhân danh Công ty TP khởi kiện yêu cầu Tòa án và 
Cơ quan thi hành án buộc Doanh nghiệp tư nhân TH phải thanh toán hết số tiền 
mua bán, chuyển nhượng và bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho Công ty 
TP. Ông HH được quyền nhận tiền bán tài sản để thanh toán các khoản nợ còn 
lại của Công ty TP tại Ngân hàng. Đồng thời yêu cầu được vắng mặt trong các 
buổi làm việc, xét xử vụ án vì ông T đang điều trị bệnh nên không đủ sức khỏe 
để đi lại, làm việc.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Lê H - Chủ Doanh nghiệp 
tư nhân TH trình bày: Thừa nhận có ký các hợp đồng chuyển nhượng và văn bản 
thỏa thuận ngày 11-9-2009 như Ngân hàng trình bày. Ông không đồng ý trả số 
tiền lãi trên theo yêu cầu của Ngân hàng và Công ty TP với lý do Doanh nghiệp 
TH vẫn chưa sang tên tài sản từ Công ty TP được mặc dù đã nhận của Công ty 
TP từ tháng 8-2009 vì Công ty Toàn Phát vẫn đang nợ thuế tại Chi cục thuế 
huyện Lai Vung. Chi cục thuế huyện Lai Vung đã có thông báo các hóa đơn mà 
Công ty TP phát hành sau khi chuyển nhượng tài sản cho ông Lê H không có giá 
trị. Do các nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn, Doanh nghiệp tư nhân TH 
vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục đóng thuế và đăng bộ. Doanh nghiệp tư nhân TH 
chỉ thực hiện lời hứa của mình khi việc mua bán và chuyển quyền sở hữu được 
hoàn tất nên không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của Ngân hàng. Ngoài ra, ông 
Hải đã thanh toán thay cho Công ty TP tổng số 4.707.609.807 đồng là đã vượt 
quá số tiền 4.671.803.563 đồng mà ông nợ Công ty TP từ việc chuyển nhượng 
tài sản nhưng những chứng từ này Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang 
thu giữ. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2013/KDTM-ST ngày 
23-12-2013, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định:  
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Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng S. 

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại TP trả cho Ngân 
hàng S 4.270.209.995 đồng. 

Buộc ông Lê H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân TH phải trả cho Ngân hàng 
S 2.723.165.220 đồng lãi tính đến 17-12-2013 và tiếp tục chịu lãi của số tiền 
3.896.351.000 đồng đến khi thực hiện xong cam kết ngày 11-9-2009. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, trách nhiệm thi 
hành án, quyền yêu cầu thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 27-12-2013, ông Lê H có đơn kháng cáo. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 39/2014/KDTM-PT 
ngày 07-7-2014, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí 
Minh quyết định:  

Không chấp nhận kháng cáo của ông Lê H, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Buộc ông Lê H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân TH phải trả cho Ngân hàng 
S 2.723.165.220 đồng lãi, tính đến 17-12-2013 và tiếp tục chịu lãi trên số dư nợ 
gốc 3.896.351.000 đồng của Công ty TP cho đến khi Công ty TP thanh toán xong 
khoản nợ gốc nêu trên. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 11-6-2015, ông Lê H có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Bản án 
kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên. 

 Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 11/2017/KN-KDTM ngày 
30-6-2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, 
thương mại phúc thẩm số 39/2014/KDTM-PT ngày 07-7-2014 của Tòa Phúc thẩm 
Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án kinh 
doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên và Bản án kinh doanh, thương mại sơ 
thẩm số 02/2013/KDTM-ST ngày 23-12-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử lại theo thủ 
tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật.   

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
nhất trí với Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại Văn bản thỏa thuận ngày 01-8-2009 giữa Ngân hàng, Công ty TP 
và ông Lê H thể hiện: Ngân hàng chấp nhận cho Công ty TP bán, chuyển 
nhượng toàn bộ tài sản (gồm 05 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình, 
máy móc thiết bị) đang thế chấp tại Ngân hàng cho ông Lê H với giá 
37.000.000.000 đồng để trả nợ, nên ngày 03-8-2009 và ngày 11-8-2009, Công ty 
TP và ông Lê H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân TH đã ký các Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng mua bán tài sản, Hợp đồng mua bán 
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quyền sở hữu công trình. Trong đó, hai bên thỏa thuận thanh toán bằng chuyển 
khoản qua tài khoản của Công ty TP tại Ngân hàng S - Chi nhánh Đồng Tháp; 
việc thanh toán do hai bên tự thực hiện. Như vậy, việc Công ty TP chuyển 
nhượng toàn bộ tài sản thế chấp là đã được sự đồng ý của Ngân hàng. 

[2] Tại Biên bản làm việc ngày 11-9-2009 giữa Ngân hàng với Doanh 
nghiệp tư nhân TH do ông Lê H - Chủ doanh nghiệp làm đại diện thể hiện: Căn 
cứ vào Văn bản thỏa thuận ngày 01-8-2009, Ngân hàng yêu cầu Doanh nghiệp tư 
nhân TH thanh toán hết 20% giá trị nhận chuyển nhượng nhà máy (tương đương 
7.400.000.000 đồng, đã trả được 2.728.000.000 đồng, còn lại 4.672.000.000 
đồng) cho Công ty TP qua tài khoản tại Ngân hàng S - Chi nhánh Đồng Tháp để 
Ngân hàng thu hồi nợ. Ông Lê H trình bày việc sang tên chủ sở hữu đối với các 
tài sản đã nhận chuyển nhượng gặp khó khăn do Công ty TP còn nợ thuế nên 
Cục thuế tỉnh Đồng Tháp chưa đồng ý cho Công ty TP chuyển nhượng tài sản; 
Doanh nghiệp tư nhân TH cam kết sẽ trả dứt điểm số tiền 20% tổng giá trị 
chuyển nhượng nhà máy (số tiền còn nợ 4.672.000.000 đồng) ngay sau khi việc 
chuyển tên sở hữu thực hiện xong; đồng ý trả phần lãi và lãi phạt quá hạn phát 
sinh trên số dư còn lại của Công ty TP còn nợ Ngân hàng kể từ ngày ký hợp 
đồng chuyển nhượng tài sản tại Phòng Công chứng (nhưng không quá số tiền 
Doanh nghiệp tư nhân TH còn nợ Công ty TP). Như vậy, nội dung thỏa thuận 
trong Biên bản làm việc ngày 11-9-2009 và Văn bản thỏa thuận ngày 01-8-2009 
là thỏa thuận có điều kiện để thực hiện các Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài 
sản nêu trên giữa Công ty TP với ông Lê H.  

[3] Thực tế, việc chuyển tên sở hữu tài sản mua bán, chuyển nhượng từ 
Công ty TP sang Doanh nghiệp tư nhân TH chưa thực hiện được nhưng Tòa án 
cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét, đánh giá các Hợp đồng 
mua bán, chuyển nhượng giữa Công ty TP với ông Lê H có hiệu lực pháp luật 
hay vô hiệu để xác định trách nhiệm của các bên đối với khoản nợ của Ngân 
hàng; nếu vô hiệu thì phần nào thuộc trách nhiệm thanh toán của ông Hải, phần 
nào thuộc trách nhiệm thanh toán của Công ty TP. Tòa án cũng chưa thu thập tài 
liệu, chứng từ theo ông Hải khai đang do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai 
thu giữ thể hiện ông H đã thanh toán thay cho Công ty TP 4.707.609.807 đồng là 
vượt quá tổng số tiền mà ông H còn nợ Công ty TP từ việc nhận chuyển nhượng tài 
sản. Tòa án cấp sơ thẩm đã buộc ông Lê H phải trả cho Ngân hàng 
2.723.165.220 đồng lãi tính đến 17-12-2013 và tiếp tục chịu lãi của số tiền 
3.896.351.000 đồng đến khi thực hiện xong cam kết ngày 11-9-2009, còn Tòa án 
cấp phúc thẩm buộc ông Lê H phải trả cho Ngân hàng 2.723.165.220 đồng lãi 
(tính đến 17-12-2013) và tiếp tục chịu lãi trên số dư nợ gốc 3.896.351.000 đồng 
của Công ty TP cho đến khi Công ty TP thanh toán xong khoản nợ gốc nêu trên 
đều chưa đủ căn cứ. 

[4] Đối với số tiền phạt chậm trả lãi: Do chậm thanh toán số tiền còn nợ 
cho Ngân hàng, Công ty TP đã phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quá hạn bằng 
150% lãi suất trong hạn. Tuy nhiên, tại Điều 16 của Hợp đồng tín dụng số 0121 
và Điều 19 của Hợp đồng tín dụng số 0071 các bên còn thỏa thuận nếu không 
thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn thì Công ty TP còn phải chịu thêm số tiền 
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phạt là 5% trên số nợ gốc và lãi, tức là Công ty TP phải chịu lãi chồng lãi nên 
thỏa thuận này của các bên là trái pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp 
phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng buộc Công ty TP phải trả tiền phạt 
vi phạm hợp đồng với số tiền 289.319.411 đồng (tính đến ngày 17-12-2013) là 
không đúng. 

[5] Theo Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 0071/TC/SCBSĐ-
VL.07 ngày 31-5-2007 (được công chứng ngày 01-6-2007 tại Phòng công chứng 
số 1 tỉnh An Giang) cho thấy ông Tăng T dùng tài sản thuộc sở hữu, sử dụng của 
mình để bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ trả nợ Hợp đồng tín dụng số 
0071 của Công ty TP tại Ngân hàng với số tiền vốn gốc là 1.500.000.000 đồng 
và các khoản lãi, phí khác. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và 
Tòa án cấp phúc thẩm mới chỉ xem xét trách nhiệm thanh toán nợ của Công ty 
TP và ông Lê H mà chưa xem xét trách nhiệm bảo lãnh của ông Tăng T, từ đó, 
không đưa ông T vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ có phải ông T đã dùng tài sản bảo đảm cho 
khoản vay của Hợp đồng tín dụng số 0121 để thanh toán cho khoản vay của Hợp 
đồng tín dụng số 0071 hay không là không đúng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 343, Điều 345 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 11/2017/KN-KDTM 
ngày 30-6-2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 39/2014/KDTM-PT 
ngày 07-7-2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2013/KDTM-ST 
ngày 23-12-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp về vụ án “Tranh chấp về 
hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng S với bị đơn là Công ty trách 
nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại TP và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
là ông Lê H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân TH. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử lại theo 
thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- VKSNDTC (Vụ 10); 
- TAND tỉnh Đồng Tháp (kèm hồ sơ); 
- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Cục THADS tỉnh Đồng Tháp; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: VP, Vụ GĐKT II TANDTC (02 bản),  
hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Thuân 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 

    Số: 21/2019/KDTM-GĐT 

Ngày 29 tháng 11 năm 2019 
V/v  tranh chấp hợp đồng xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

- Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Minh Thủy - Thẩm phán cao cấp; 

- Các thành viên:     Ông Nguyễn Văn Sơn - Thẩm phán cao cấp; 

 Ông Ngô Anh Dũng - Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thu Hiền - 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 Phạm Quốc Huy- Kiểm sát viên cao cấp.  

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội, mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh 

chấp hợp đồng xây dựng” giữa các đương sự:   

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Bê tông V; trụ sở: phường B, quận T,

thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Lưu Văn H, ông Nguyễn Đức M và 

ông Nguyễn Văn K - Luật sư thuộc Công ty Luật B, thành phố Hà Nội (Văn bản 

ủy quyền ngày 10/8/2018).   

2. Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn N; trụ sở: G - Gu, Seoul, Hàn

Quốc; địa chỉ Văn phòng điều hành dự án gói thầu X hiện nay: quận H, thành 

phố Hà Nội. 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Oh Yong S - Giám đốc Văn phòng 

điều hành dự án gói thầu X (Văn bản ủy quyền 08/02/2018) và bà Nguyễn Thị 

K, ông Đinh Mạnh T, bà Lê Nguyên H, ông Hoàng Văn Đ (Văn bản ủy quyền 

ngày 10/7/2018).  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Tổng Công ty V (V); trụ sở:

phường V, quận T, thành phố Hà Nội. 
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 Người đại diện: ông Phạm Anh Ph, Giám đốc Ban Quản lý dự án HH 

(Văn bản ủy quyền số 180130.01/UQ - TCT ngày 30/01/2018). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 11/7/2016 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là 

Công ty Cổ phần Bê tông V (do người đại diện) trình bày: 

Ngày 29/7/2009, Tổng công ty V (Chủ đầu tư - viết tắt là V) và Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật và xây dựng K (Nhà thầu chính - viết tắt là K) ký 

Hợp đồng xây lắp X số 30/V - K (viết tắt là Hợp đồng thầu chính) để thực hiện 

gói thầu X thi công xây lắp đoạn đường thuộc dự án HH. 

Ngày 05/02/2010, Công ty Cổ phần Bê tông V (viết tắt là C-V) với tư 

cách là nhà thầu phụ được chỉ định ký với K Hợp đồng thầu phụ số NK-VN-

EX10-003 (viết tắt là Hợp đồng thầu phụ) với giá trị hợp đồng là 

125.484.800.753 đồng. 

Ngày 20/9/2013, V và K ký Phụ lục hợp đồng số 06 có nội dung: Chủ đầu 

tư sẽ không giao C-V cung cấp và thi công lao lắp toàn bộ các cấu kiện bê tông 

đúc sẵn của gói thầu X nhưng thống nhất K vẫn giữ nguyên C-V là đơn vị cung 

cấp và thi công lao lắp các cấu kiện bê tông đúc sẵn nói trên; trong trường hợp 

này, C-V là nhà thầu phụ do nhà thầu lựa chọn và được chủ đầu tư chấp thuận. 

Ngày 23/01/2014, K và C-V ký Phụ lục của Hợp đồng thầu phụ số 01 

(Phụ lục số 01) để C-V thực hiện thi công các hạng mục bê tông đúc sẵn theo 

đơn giá mà Chủ đầu tư đã ký với K. Ngày 25/4/2014, K và V  ký Phụ lục số 09 

của Hợp đồng thầu chính, sửa đổi cách điều chỉnh giá hợp đồng, đồng thời bổ 

sung vào khoản hỗ trợ - điều chỉnh trượt giá cho nhà thầu thi công gói thầu X, 

tổng giá trị là 312.000.000.000 đồng. 

Ngày 27/6/2014, V gửi Công văn số 140627.08/PMB HNHP- TKDA3 

cho K, thông báo quyết định chấp nhận chủ trương tính trượt giá riêng cho C-V, 

trong đó có gói thầu X. Ngày 09/7/2014, K gửi thư số 

900683.NK.EX10.PCT.2489 cho Tư vấn giám sát đệ trình bảng tính hệ số cho 

các chỉ số được lập bởi C-V. 

Sau nhiều lần làm việc về vấn đề trượt giá, về cơ bản chủ đầu tư, tư vấn 

giám sát cũng như K chấp thuận việc tính trượt giá của C-V nhưng K vẫn không 

thanh toán giá trị trượt giá cho C-V. Ngày 30/3/2015, C-V gửi thư đề nghị K ký 

Phụ lục số 02 để giải quyết dứt điểm vấn đề này; nếu K đồng ý thì thanh toán 

toàn bộ trượt giá đối với hạng mục mà C-V đã hoàn thành; nếu K không đồng ý 

thì thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng bằng tiền Hàn Quốc (KRW) theo cách 

tính giá trị trượt giá quy định tại Hợp đồng thầu chính. 

Tháng 10/2014, V và K ký Phụ lục số 12 của Hợp đồng thầu chính, bổ 

sung hệ số điều chỉnh giá vào Điều 70.3 phần II (đã được thay thế bằng Điều 6 

Phụ lục số 09) quy định về việc điều chỉnh giá đối với các hạng mục công việc 

được thực hiện bởi C-V.  
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Ngày 04/9/2015, V gửi văn bản số 150904.15/PMBHNHP-TKDA3 cho 

Liên doanh tư vấn M và K, đề nghị xử lý vướng mắc trong cách xác định trượt 

giá và yêu cầu K có văn bản trả lời về hai phương án: (1) K nhận tiền KRW, tính 

trượt giá bằng KRW và thanh toán cho C-V bằng KRW; (2) K nhận tiền VNĐ, 

tính trượt giá bằng VNĐ và thanh toán cho C-V bằng VNĐ.  

Tại văn bản số 900638.NK.EX10.PCT.2934 ngày 09/9/2015, K cho rằng hai 

phương án mà C-V đề xuất đều không phù hợp với Hợp đồng thầu chính và Hợp 

đồng thầu phụ.  

Ngày 03/11/2015, Tư vấn giám sát gửi văn bản số MI/C/11.2/151103.01 

cho K và Vididfi với nội dung: Giá trị trượt giá dựa trên khối lượng công việc 

mà C-V thực hiện là 44.657.870.683 đồng (chưa bao gồm VAT) nhỏ hơn giá trị 

trượt giá cho gói thầu EX10 mà K nhận được từ chủ đầu tư; do đó việc K phải 

thanh toán cho C-V khoản tiền trên là phù hợp với Phụ lục số 01. 

Ngày 19/11/2015, C-V gửi Văn bản số 151119.01CT-QLDA tới K yêu 

cầu thanh toán tổng số tiền là 46.667.474.751 đồng. Trong đó, giá trị điều chỉnh 

giá trượt giá là 44.657.870.683 đồng.  

Ngày 23/11/2015, K gửi văn bản cho C-V cho rằng: Khi điều chỉnh giá 

được tính theo phương pháp nêu tại Phụ lục số 09, K gần như không nhận được 

giá trị điều chỉnh cho dầm Super-T từ chủ đầu tư; theo Phụ lục số 01, giá trị 

điều chỉnh giá mà C-V được nhận sẽ không vượt quá giá trị điều chỉnh giá Chủ 

đầu tư trả cho K.  

Ngày 29/01/2016, V gửi văn bản số 160129.09/PMB HNHP-TKDA3 cho 

K có nội dung: Theo Phụ lục số 09, Chủ đầu tư và K thống nhất bổ sung vào giá 

hợp đồng thầu chính một khoản tiền hỗ trợ cho K là 312 tỷ đồng; khoản tiền hỗ 

trợ này được tính trên tổng giá trị sản lượng của gói thầu X, tức là đã bao gồm 

giá trị sản lượng các hạng mục dầm Super - T, tấm bê tông đúc sẵn cho dầm 

Super - T do C-V thực hiện; căn cứ để xác định khoản tiền hỗ trợ này thực chất 

là giá trị chênh lệch của hai phương pháp tính giá trị trượt giá (áp dụng chỉ số 

giá bằng VNĐ và áp dụng chỉ số giá bằng KRW); do vậy, khoản tiền hỗ trợ này 

phải được coi là một phần giá trị trượt giá mà K nhận được từ chủ đầu tư; K đã 

nhận được đầy đủ khoản tiền trượt giá của các khối lượng hoàn thành và khoản 

tiền hỗ trợ nêu trên từ Chủ đầu tư nên phải có trách nhiệm thanh toán giá trị 

trượt giá cho sản lượng xây lắp mà C-V thực hiện; nếu đến ngày 15/3/2016, K 

tiếp tục trì hoãn không tính toán giá trị trượt giá cho C-V thì Chủ đầu tư sẽ 

thanh toán giá trị trượt giá theo tính toán của Tư vấn giám sát tại Văn bản  số 

MI/C/11.2/151103.01 ngày 03/11/2015. 

Ngày 18/02/2016, C-V gửi Công văn số 160218.01/CT-QLDA cho K đề 

nghị giải quyết dứt điểm việc thanh toán giá trị trượt giá, nếu không sẽ đưa vụ 

việc ra giải quyết bằng Trọng tài theo quy định tại Điều 17 của Hợp đồng thầu 

phụ và sẽ tiến hành tính lãi đối với số tiền trượt giá mà K chậm trả (BL 184). 

Ngày 26/02/2016, K gửi văn bản số 090638.NK.EX10.PCT.3126 từ chối việc 

thanh toán trượt giá cho C-V với lý do: Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán chi phí 

hỗ trợ và K cũng thỏa thuận tính toán giá trị điều chỉnh giá theo phương pháp 
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tính của Chủ đầu tư tại Phụ lục số 09, khi tính toán điều chỉnh giá theo các quy 

định trong Hợp đồng thầu chính, giá trị điều chỉnh sẽ lớn hơn rất nhiều so với 

chi phí hỗ trợ mà hai bên thỏa thuận. 

Ngày 04/7/2016, C-V gửi Thông báo số 160704.1 cho K chính thức đề xuất 

và chỉ định Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam là cơ quan giải quyết giải quyết các tranh chấp phát 

sinh liên quan đến Hợp đồng thầu phụ nêu trên. Tuy nhiên, K không có ý kiến 

phản hồi nên C-V đã khởi kiện tại Tòa án. Tại phiên toà sơ thẩm, C-V đề nghị 

Toà án giải quyết các yêu cầu: (1) Buộc K phải thanh toán giá trị trượt giá/điều 

chỉnh giá với số tiền là 48.710.399.347 đồng (bao gồm VAT, chưa bao gồm 5% 

giá trị giữ lại bảo hành là 2.563.705.229 đồng) và tiền lãi trả chậm 9%/năm tính 

đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 31/01/2018) là 11.119.440.430 đồng, tổng cộng là 

59.746.107.994 đồng; (2) Đề nghị Tòa án tuyên xử C-V có quyền yêu cầu Chủ 

đầu tư thanh toán trực tiếp giá trị trượt giá này cho C-V trong trường hợp K 

không thanh toán cho C-V. 

Bị đơn là Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng K (do người đại diện) trình 

bày:  

C-V là công ty con của V. Khi C-V và K ký Hợp đồng thầu phụ là do V 

chỉ định. Không có thỏa thuận nào giữa K và C-V về việc tính giá trị điều chỉnh 

giá theo VNĐ, áp dụng nguồn chỉ số do Trung tâm dữ liệu thống kê thuộc Tổng 

cục thống kê Việt Nam cung cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chỉ số giá 

theo KRW cũng được áp dụng để tính giá trị trượt giá giữa K và C-V, giữa V 

với K đối với các công việc do C-V thực hiện. K phải thanh toán cho C-V khoản 

tiền trượt giá đã nhận được từ V; do khoản tiền trượt giá đã nhận là (-) nên 

không có tiền thanh toán cho C-V. 

Phụ lục số 09 quy định khoản tiền hỗ trợ 312 tỷ đồng không bao gồm các 

hạng mục công việc do C-V thực hiện nên C-V không có quyền yêu cầu Chủ 

đầu tư thanh toán khoản giá trị này trong trường hợp K  không thực hiện nghĩa 

vụ thanh toán giá trị trượt giá cho C-V. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty V (do người đại 

diện) trình bày: 

Kể từ ngày 18/7/2015, C-V không phải là công ty con của V. Khi K đệ 

trình yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán thì K xác định là tiền trượt giá nhưng cách 

tính trượt giá không được Tư vấn giám sát chấp thuận. Sau đó, Tư vấn giám sát 

đã đưa ra một cách tính trượt giá khác gửi cho K. Do các bên không thống nhất 

được về phương pháp tính nên để tránh việc chấm dứt Hợp đồng với K và gây 

thiệt hại lớn cho dự án, V báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Thủ tướng Chính 

phủ, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng 

bằng việc hỗ trợ nhà thầu K trong gói thầu X. Sau khi trao đổi, đàm phán, V và 

K thống nhất V sẽ thanh toán thêm cho K số tiền 312.000.000.000 đồng (bao 

gồm cả thuế VAT) và gọi khoản tiền này là tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, bản chất số 

tiền này là tiền trượt giá của Dự án được hai bên thỏa thuận. 
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Hợp đồng thầu chính là hợp đồng đơn giá điều chỉnh, do đó K được tính 

điều chỉnh giá đối với tất cả các hạng mục của hợp đồng (bao gồm hạng mục do 

C-V thực hiện). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/3/2014, Hội 

đồng quản trị của V ban hành Nghị quyết số 140328.01/NQ-HĐQT về phương 

án hỗ trợ nhà thầu thi công gói thầu X và giao Tổng giám đốc V quyết định 

phương pháp thanh toán và phân bổ chi phí hỗ trợ nhà thầu. Theo Phụ lục số 09, 

việc phân bổ chi phí hỗ trợ cho một số hạng mục không phải là việc điều chỉnh 

đơn giá của các hạng mục đó, chỉ là cơ sở để lập hồ sơ thanh toán. 

Mặt khác, theo yêu cầu của K tại văn bản số 

090638.NK.EX10.PTC.2348A ngày 18/3/2014, khoản hỗ trợ được sử dụng cho 

mục đích hoàn thành gói thầu và thanh toán theo tiến độ thực hiện gói thầu 

EX10; theo tính toán tại thời điểm đề xuất, gói thầu chỉ đạt tiến độ 50% nên nhà 

thầu K sẽ được nhận ngay 50% giá trị hỗ trợ để có kinh phí thực hiện gói thầu. 

Vì vậy, để lập hồ sơ thanh toán phải lựa chọn các hạng mục đã có khối lượng 

hoàn thành lớn để phân bổ nhằm đảm bảo tỷ lệ thanh toán 50% giá trị hỗ trợ; các 

hạng mục có khối lượng hoàn thành nhỏ tại thời điểm hỗ trợ bao gồm hạng mục 

do C-V thực hiện khoảng 18% không được lựa chọn để phân bổ. Trong phần ghi 

chú bảng phân bổ chi phí hỗ trợ kèm theo Phụ lục số 09 cũng ghi rõ: Bảng này 

được dùng làm cơ sở tính toán giá trị hỗ trợ trong các IPC (chứng chỉ thanh 

toán tạm) được giải ngân vào tài khoản hỗ trợ và giá trị hỗ trợ là cố định không 

phụ thuộc vào khối lượng hoàn thành thực tế của các hạng mục được phân bổ. 

Vì vậy, việc phân bổ giá trị hỗ trợ vào các hạng mục nhất định chỉ nhằm mục 

đích thanh toán giá trị hỗ trợ cho nhà thầu theo tiến độ của gói thầu X.  

Theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng, 

khi áp dụng phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá thì: Trường hợp mà tiền tệ 

của chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh không phải là tiền tệ tương ứng thì sẽ được 

chuyển đổi sang tiền tệ thanh toán tương ứng theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng 

nhà nước ấn định vào ngày mà chỉ số giá hoặc giá sẽ được yêu cầu áp dụng. 

Tại Phụ lục số 02, K và C-V thỏa thuận áp dụng việc điều chỉnh giá theo 

cách mà Chủ đầu tư áp dụng. Trong khi đó, tại Phụ lục số 09, Chủ đầu tư và K 

thỏa thuận nguyên tắc đồng tiền của chỉ số giá phải là đồng tiền thanh toán. Vì 

C-V được K thanh toán bằng đồng VNĐ nên chỉ số giá theo VNĐ phải được áp 

dụng để tính hệ số điều chỉnh giá (Pn). Do đó, việc C-V tính toán giá trị điều 

chỉnh giá theo phương pháp sử dụng hệ số điều chỉnh giá (Pn) và sử dụng chỉ số 

giá đồng VNĐ do Tổng cục thống kê Việt Nam cung cấp tại địa bàn thành phố 

Hải Dương là phù hợp với quy định pháp luật và Hợp đồng thầu phụ giữa K và 

C-V.  

Ngày 29/01/2016, V gửi K văn số 160129.09/PMB HNHP-TKDA3 nêu 

rõ: đến ngày 15/3/2016, nếu K tiếp tục trì hoãn không thanh toán giá trị trượt 

giá cho C-V thì Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp giá trị trượt giá cho C-V theo 

tính toán của Tư vấn giám sát tại văn bản số MI/C/11.2/151103.01 ngày 
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03/11/2015 và khấu trừ số tiền này vào các khoản phải trả cho K bao gồm khoản 

tiền hỗ trợ chưa giải ngân.  

Trên thực tế, V chưa thực hiện việc thanh toán trực tiếp khoản tiền trượt 

giá cho C-V là bởi theo quy trình thanh toán của Hợp đồng thầu chính, nhà thầu 

K được thanh toán trực tiếp từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, nguồn tiền 

VNĐ chỉ được sử dụng để thanh toán thuế VAT; C-V và K đang có tranh chấp 

về việc xác định và thanh toán giá trị trượt giá nên phải chờ phán quyết của Tòa 

án. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 

02/02/2018, Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng quyết định: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn N phải trả cho Công ty Cổ phần Bê tông V số tiền 

59.746.107.994 đồng; trong đó: tiền gốc là 48.710.399.347 đồng (bao gồm thuế 

VAT nhưng chưa bao gồm 5% giá trị giữ lại bảo hành là 2.563.705.229 đồng) 

và tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 11.035.708.647 đồng. 

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc đề nghị Tòa án tuyên 

Chủ đầu tư là Tổng Công ty V thanh toán trực tiếp khoản tiền trên cho nguyên 

đơn trong trường hợp bị đơn không thanh toán tiền trượt giá cho nguyên đơn. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền yêu cầu thi 

hành án. 

Ngày 09/2/2018, Công ty Trách nhiệm hữu hạn N kháng cáo toàn bộ Bản 

án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại  phúc thẩm số 31/2018/KDTM-PT 

ngày 31/8/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định:  

Sửa Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày   

02/02/2018 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng: 

1. Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn N phải trả cho Công ty Cổ phần Bê 

tông V số tiền 56.590.066.516 đồng; trong đó tiền gốc là 48.710.399.347 đồng 

(bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm 5% giá trị lưu lại bảo hành là 

2.563.705.229 đồng) và tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 7.879.667.619 

đồng. 

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc đề nghị Tòa án tuyên 

Chủ đầu tư là Tổng Công ty V thanh toán trực tiếp khoản tiền trên cho nguyên 

đơn trong trường hợp bị đơn không thanh toán tiền trượt giá cho nguyên đơn. 

Ngày 22/10/2018, Công ty Trách nhiệm hữu hạn N có đơn đề nghị giám 

đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 08/2019/KN-KDTM ngày 12/7/2019, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc 

thẩm số 31/2018/KDTM-PT ngày 31/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử 
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giám đốc thẩm hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên 

và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 

02/02/2018 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân thành phố Hải Phòng để xét xử 

sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp 

nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án. 

Tại Điều 17 (phần II) và Điều 67.3 (phần V) Hợp đồng thầu phụ, các bên 

thỏa thuận nếu có tranh chấp xảy ra sẽ giải quyết bằng thủ tục trọng tài bởi 

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc hoà giải và phân xử 

của Phòng Thương mại quốc tế (ICC). Tuy nhiên, quy tắc nói trên không phải là 

quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam nên ngày 04/7/2016, 

C-V gửi Thông báo số 160704.1 cho K chính thức đề xuất và chỉ định Trung 

tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam là cơ quan giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng 

thầu phụ giữa hai bên theo quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài này. Do K 

không có ý kiến phản hồi nên C-V khởi kiện tại Tòa án để giải quyết tranh chấp 

là đúng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 

20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn một số 

quy định của Luật Trọng tài thương mại.  

Tuy nhiên, cần làm rõ thêm ngoài việc được Sở xây dựng thành phố Hải 

Phòng cấp Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng điều hành Dự án gói thầu X 

thì K có thành lập Văn phòng đại diện hay Chi nhánh tại Việt Nam hay không 

để xác định chính xác Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo đúng quy 

định của pháp luật.  

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn đối với việc giải quyết giá trị trượt 

giá/điều chỉnh giá của Hợp đồng thầu phụ: 

[2.1] Ngày 29/7/2009, V và K ký Hợp đồng xây lắp EX10 số 30/V-K để 

thực hiện gói thầu EX - 10 thi công xây lắp đoạn đường thuộc dự án đường ô tô 

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

Ngày 05/02/2010, C-V với tư cách là nhà thầu phụ được chỉ định ký với 

K Hợp đồng thầu phụ số NK-VN-EX10-003 để C-V cung cấp dầm Super-T và 

tấm bê tông đúc sẵn cho dầm Super-T cho gói thầu EX10 với giá trị 

125.484.800.753 đồng. Theo quy định tại Điều 5 Hợp đồng thầu phụ thì:“Giá 

Hợp đồng thầu phụ theo khoản này chưa bao gồm dự phòng cho khối lượng 

phát sinh 5% và trượt giá 20%. Giá thực trong bảng tiên lượng BOQ đính kèm 

số 2 chưa bao gồm thuế GTGT và sẽ được thanh toán theo các điều khoản của 

hợp đồng. Nhà thầu phụ sẽ phải thanh toán toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 

và bất kỳ khoản thuế nào khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 
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như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và những khoản thuế 

này sẽ không được hoàn lại cho nhà thầu phụ. Giá hợp đồng có thể được được 

chỉnh theo nguyên tắc quy định tại Điều 70-Thay đổi chi phí và luật pháp trong 

Phần II Điều kiện cụ thể của Hợp đồng chính số 30/Hợp đồng số 30/V –K ký 

ngày 29/7/2009”.   

Tại Văn bản số 131018.01/TCT-PMP HNHP ngày 18/10/2013 của V gửi 

K về vấn đề giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện Hợp đồng xây lắp 

gói thầu X có nội dung: “Liên quan đến vấn đề trượt giá của Hợp đồng gói thầu 

X, Chủ đầu tư có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận cho Chủ đầu tư áp dụng tỷ giá cố định trong Hiệp định 

vay vốn và Hợp đồng cho việc tính toán giá trị trượt giá cho phần chi phí nội tệ 

để đàm phán thanh toán trượt giá cho nhà thầu. Sau khi lấy ý kiến các bộ, 

ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 8543/VPCP-KTN ngày 

11/10/2013 về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện gói thầu X. Theo 

đó, Thủ tướng Chính phủ không chấp thuận việc áp dụng tỷ giá cố định để tính 

toán trượt giá như đề xuất của nhà thầu và chủ đầu tư. Tuy nhiên, Thủ tướng 

Chính phủ đã có ý kiến: V trên cơ sở hợp đồng xây lắp đã ký với nhà thầu, quyết 

định và chịu trách nhiệm việc hỗ trợ nhà thầu các chi phí hợp lý, bảo đảm tiến độ 

và hiệu quả dự án; hài hòa lợi ích của Chủ đầu tư và nhà thầu; bảo đảm tổng chi 

phí của gói thầu (bao gồm giá hợp đồng và phần chi phí hỗ trợ) không vượt dự 

toán của gói thầu được duyệt”.  

Tại Điều 7 Phụ lục số 09, Chủ đầu tư V và nhà thầu K đã thống nhất bổ 

sung vào giá hợp đồng khoản hỗ trợ cho nhà thầu thi công gói thầu EX -10 với 

giá trị 312.000.000.000 đồng.   

Như vậy, trước khi C-V khởi kiện K yêu cầu thanh toán tiền điều chỉnh 

giá/trượt giá thì giữa K và V đã có vướng mắc về điều chỉnh giá/trượt giá; sau 

đó, hai bên đã thống nhất K chỉ được hỗ trợ các chi phí hợp lý của gói thầu để 

bảo đảm tiến độ và hiệu quả của Dự án với số tiền là 312.000.000.000 đồng.  

[2.2] Tại Phụ lục số 12 ngày 31/10/2014 của Hợp đồng thầu chính, V và 

K đã thống nhất điều chỉnh giá đối với các hạng mục công việc được thực hiện 

bởi C-V; cụ thể: hạng mục 06300-07 “Dầm Super-T, dài 38,3m”, hạng mục 

06300-08 “Dầm Super-T, dài 36.3m” và hạng mục 06300-12 “Tấm bê tông cốt 

thép đúc sẵn cho dầm…”. Sau khi K và V thỏa thuận ký Phụ lục số 12 nêu trên 

và trước khi C-V bàn giao công trình cho K thì giữa các bên cũng không có thỏa 

thuận nào khác thay thế Hợp đồng thầu phụ số NK-VN-EX10-003 ngày 

05/02/2010, Phụ lục hợp đồng số 06 ngày 20/9/2013, Phụ lục hợp đồng số 01 

ngày 23/01/2014.  

 [2.3] Tại điểm 1.4 Mục I Văn bản số MI/C/11.2/151103.01 ngày 

03/11/2015 về “Gói thầu EX10 - Giá trị trượt giá đối với C-V”, Tư vấn giám sát 

đã không áp dụng công thức tính điều chỉnh giá theo thoả thuận của các bên mà 

tính theo phương pháp đối trừ giữa giá trị hạng mục dầm V thanh toán cho K 

(theo Hợp đồng thầu chính giữa V và K) với giá của Hợp đầu thầu phụ giữa K và 
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C-V, cho rằng phần chênh lệch (44.657.870.683 VNĐ) là giá trị trượt giá mà C-V 

được nhận là không đúng thoả thuận của K và C-V. 

 [2.4] Toà án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chỉ căn cứ vào ý kiến 

nêu trên của Tư vấn giám sát xác định giá trị trượt giá của giá trị dầm do C-V 

thực hiện là 44.657.870.683 đồng (chưa bao gồm thuế VAT); chưa xem xét đánh 

giá đầy đủ cơ sở bổ sung yêu cầu điều chỉnh giá đối với công việc do C-V thực 

hiện nhưng đã chấp nhận yêu cầu của C-V buộc K phải trả cho C-V tiền trượt 

giá 48.710.399.347 đồng (đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm 5% giá trị 

giữ lại bảo hành là 2.563.705.299 đồng) và lãi chậm trả là chưa đủ căn cứ vững 

chắc. 

[2.5] Khi giải quyết lại vụ án, cần phải xem xét thoả thuận của các bên về 

tỷ lệ trượt giá (20%) tại khoản 2 Điều 5 Hợp đồng thầu phụ số NK-VN EX10-

003; làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến giá trị trượt giá trong hợp 

đồng bị chậm tiến độ theo phản ánh của K.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 337, khoản 3 Điều 343 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

1. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

31/2018/KDTM-PT ngày 31/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 

02/02/2018 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng về vụ án 

“Tranh chấp hợp đồng xây dựng” giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Bê tông 

V với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật và Xây dựng K; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty V (V).  

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 
 Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại Hà Nội (để báo cáo); 
- VKSNDCC tại Hà Nội (để biết); 

- TAND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu: VT, P. HCTP-VP, P. GĐKTII, HSTT. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 
 

 
 
 
 
Đào Thị Minh Thủy 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 20/2019/KDTM-GĐT 

Ngày 11 tháng 11 năm 2019 
V/v  tranh chấp hợp đồng tín dụng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

   - Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

9/12 thành viên tham gia xét xử; do ông Phạm Văn Hà - Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Tuyết - Thẩm tra viên Phòng Giám đốc, 

kiểm tra về dân sự, kinh doanh thương mại 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: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp 

hợp đồng tín dụng” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần H; địa chỉ: Phố H, quận D,

thành phố Hà Nội; người đại diện hợp pháp: Ông Lê Đình N và ông Nguyễn Thế 

Tr (Văn bản ủy quyền số 358/2016/UQ-HĐQT ngày 07/9/2016). 

2. Bị đơn: Công ty C (tên cũ là Công ty TNHH M); địa chỉ: Phường H,

quận A, thành phố Hải Phòng; người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị N và 

ông Lê Văn H (Văn bản ủy quyền ngày 01/9/2016). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1. Bộ C (cơ quan chủ quản của Công ty C); địa chỉ: Phường T, quận H, 

thành phố Hà Nội.  

3.2. Ngân hàng Phát triển V; địa chỉ: quận D, thành phố Hà Nội; người đại 

diện hợp pháp: Ông Trương Lê Trọng H (Văn bản ủy quyền số 135/GUQ-

NHPT.HPH ngày 01/7/2014).  

3.3. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố H; địa chỉ: Phường Q, 

quận A, thành phố Hải Phòng; người đại diện hợp pháp: Ông Trần Thanh C. 

3.4. Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P (tên cũ là Công ty 

Cổ phần A); địa chỉ: Phố H, phường Láng Hạ, quận D, thành phố Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, nguyên đơn là Ngân hàng TMCP 

H (do người đại diện) trình bày: 

Ngân hàng TMCP H (sau đây viết tắt là M) ký kết với Công ty C (tên cũ 

là Công ty TNHH M, sau đây viết tắt là Công ty M) các hợp đồng tín dụng sau: 

 Hợp đồng tín dụng số 0096/10/HP ngày 29/10/2010 với số tiền vay  

5.700.000.000 đồng để thanh toán tiền mua nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh; thời 

hạn vay 12 tháng, lãi kỳ đầu 16%/năm, quá hạn bằng 150% lãi trong hạn. 

Hợp đồng tín dụng số 0081/11/HP ngày 30/9/2011 với tổng hạn mức là 

27.400.000.000 đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh; thời hạn cho vay tối đa 6 tháng. 

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay nêu trên thể hiện tại các hợp đồng thế 

chấp tài sản như sau: 

Hợp đồng thế chấp công trình xây dựng số 01/10/BĐ ngày 18/01/2010: 

Tài sản thế chấp là công trình xây dựng gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của 

Công ty M theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0361027 do Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/12/1994, bao gồm: Nhà kho lớn, 

nhà kho nhỏ, nhà xưởng sản xuất dây điện lắp ráp xe máy, sản xuất nhựa, linh 

kiện xe máy..., gắn liền với thửa đất có diện tích 15.205m
2
 tại phường H, quận 

A, thành phố Hải Phòng, giá trị tài sản thế chấp 6.000.000.000 đồng (giá tham 

chiếu khi ký hợp đồng). 

Ngày 28/9/2011, hai bên ký Văn bản thỏa thuận số 01/10/BĐ-VBSĐ sửa 

đổi Điều 3 hợp đồng thế chấp: Tài sản thế chấp bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ 

tài sản của bên thế chấp đối với Ngân hàng với tổng số tiền nợ gốc cao nhất là 

27.400.000.000 đồng. 

Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 19/01/2010 và Văn bản thỏa thuận sửa 

đổi ngày 03/10/2011, tài sản bảo đảm bao gồm: 01 dây chuyền lắp ráp xe máy 

hoàn chỉnh; 01 dây chuyền sản xuất lắp ráp xe gắn máy; 01 dây chuyền đồng bộ 

lắp ráp máy xe máy Minsk mới 100%; 249 bộ linh kiện xe máy Tianmatm mới 

100%, giá trị tài sản 1.678.655.300 đồng, thời hạn thế chấp 10 năm tính từ ngày 

19/01/2010. Tài sản thế chấp đảm bảo cho một phần các nghĩa vụ trong tổng 

mức nghĩa vụ cao nhất.  

Thực hiện các hợp đồng tín dụng nêu trên, M giải ngân cho Công ty M 

tổng số tiền là 27.400.000.000 đồng nhưng đến hạn Công ty M không thực hiện 

việc trả nợ nên từ ngày 28/10/2011, M chuyển khoản vay của Công ty M sang 

nợ quá hạn. Đến ngày 16/4/2012, Công ty M đã trả 200.000.000 đồng tiền gốc, 

508.950.000 đồng tiền lãi trong hạn và 3.150.000 đồng lãi quá hạn. Tính đến 

ngày 24/3/2013, dư nợ của Công ty M là 39.046.657.635 đồng trong đó: Nợ gốc 

27.200.000.000 đồng; Nợ lãi 8.761.826.387 đồng và lãi phạt quá hạn 

3.084.831.248 đồng. 

Ngày 30/3/2013, M làm đơn khởi kiện Công ty M. Quá trình hoàn thiện hồ 

sơ khởi kiện và để thực hiện việc trả nợ, M có thỏa thuận với Công ty M bán 
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Nhà máy dệt may xuất khẩu V (là tài sản đảm bảo của Công ty M tại Ngân hàng 

N - viết tắt D) để lấy tiền thanh toán nợ. Ngày 23/5/2013, M và Công ty M ký 

biên bản làm việc, Công ty M chấp thuận cho M phát mại Nhà máy dệt may xuất 

khẩu V thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố H (viết tắt 

Trung tâm bán đấu giá) để trả nợ vay của Công ty tại M và các khoản nợ khác 

của Công ty M. 

Ngày 26/6/2013, M và Công ty M ký tiếp biên bản thỏa thuận, thống nhất 

các nội dung: Công ty M trực tiếp giao dịch và ký hợp đồng bán đấu giá tài sản 

với Trung tâm bán đấu giá tổ chức phát mại đấu giá Nhà máy dệt may Đình Vũ 

để trả nợ vay của Công ty M tại M, của D và các khoản nợ khác của Công ty; 

các chi phí phát sinh và thuế (nếu có) liên quan đến việc phát mại tài sản do M 

chịu trách nhiệm thanh toán; sau khi bán đấu giá thành công, toàn bộ số tiền thu 

được sẽ chuyển về tài khoản của Công ty M tại M, được ưu tiên thanh toán cho: 

nợ gốc 27.200.000.000 đồng của M, nợ gốc của D, phần còn lại để trả nợ khác 

của Công ty M; chậm nhất sau 3 ngày làm việc sau khi hoàn tất thủ tục chuyển 

nhượng tài sản gắn liền với đất tại Nhà máy dệt may Đình Vũ sang người trúng 

đấu giá (người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), M có trách 

nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản Công ty M đã thế chấp trước đây cho M. 

Sau khi thực hiện việc bán đấu giá, Công ty Cổ phần A (sau đây gọi tắt là 

Công ty M, nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P) là người 

trúng đấu giá. Ngày 01/8/2013, Công ty M ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu 

giá số 57/HĐMB-BĐG với Trung tâm đấu giá (sau đây gọi tắt là Hợp đồng mua 

bán tài sản bán đấu giá số 57). 

Tuy nhiên, khi Công ty M làm thủ tục sang tên thì không thực hiện được vì 

vậy xảy ra tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và Tòa án nhân dân 

quận A, thành phố Hải Phòng đã thụ lý giải quyết. 

Biên bản ngày 26/6/2013 giữa M với Công ty M không thực hiện được là 

do Công ty M không làm thủ tục để Công ty M được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Do đó, M không thực hiện tiếp biên bản trên mà khởi kiện yêu cầu 

Công ty M: 

Trả số nợ tính đến ngày 24/3/2013 là 39.046.657.635 đồng, trong đó nợ gốc là 

27.200.000.000 đồng, nợ lãi 8.761.826.387 đồng và lãi phạt quá hạn 3.084.831.248 

đồng. Trường hợp Công ty M không trả được nợ thì M đề nghị xử lý tài sản bảo 

đảm để thu hồi nợ. 

M cho rằng Bộ C, Trung tâm đấu giá, Công ty M, D không có liên quan 

đến tranh chấp các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản ký giữa M và 

Công ty M.  

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm, dư nợ của Công ty M là 59.908.593.056 đồng, trong 

đó nợ gốc 27.200.000.000 đồng, lãi trong hạn: 2.592.163.889 đồng, lãi quá hạn 

30.116.429.167 đồng. 

Bị đơn là Công ty C (do người đại diện) trình bày:  
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Công ty M xác nhận ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với M 

cũng như dư nợ gốc tính đến ngày 16/9/2013 như M trình bày. Công ty M không 

có nghĩa vụ trả tiền nợ lãi vì tại Công văn số 3127/TB-TGĐ.15 ngày 10/6/2013, 

Tổng Giám đốc M đã đồng ý miễn toàn bộ lãi phát sinh đến thời điểm tất toán 

khoản vay với các điều kiện mà Công ty M đã thực hiện theo Biên bản thỏa 

thuận ngày 26/6/2013. 

Đối với Hợp đồng thế chấp công trình xây dựng số 01/10/BĐ ngày 18/01/2010, 

không công chứng, chứng thực nên không hợp pháp. Đối với Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số D0361027 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp 

ngày 01/12/1994 cho Công ty M, hai bên không có thỏa thuận thế chấp quyền sử 

dụng đất nhưng M lại giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty M là 

không đúng. 

Do không có nguồn trả nợ M, Công ty M nhiều lần làm việc với M bàn 

biện pháp tìm nguồn thanh toán nợ vay. Tại Biên bản ngày 23/5/2013 và 

26/6/2013, hai bên thống nhất bán đấu giá Nhà máy dệt may xuất khẩu V (là tài 

sản Công ty thế chấp tại D) để trả nợ cho các Ngân hàng. Thực hiện thỏa thuận 

ngày 26/6/2013, Công ty M ký hợp đồng bán đấu giá với Trung tâm bán đấu giá; 

Trung tâm bán đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá với Công ty M. 

Nay Công ty M khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

là không có căn cứ. 

Toàn bộ số tiền 46.420.000.000 đồng thu được từ bán đấu giá Nhà máy dệt 

may xuất khẩu V đã được chuyển vào tài khoản của Trung tâm bán đấu giá. 

Công ty M nhiều lần đề nghị Trung tâm bán đấu giá chuyển số tiền 

27.200.000.000 đồng cho M để thanh toán khoản nợ vay nhưng chính M lại 

phong tỏa toàn bộ số tiền đấu giá thu được, không cho Trung tâm bán đấu giá 

thực hiện chuyển trả dẫn đến Công ty M không trả nợ được cho M. 

Ngày 03/3/2014 và ngày 27/5/2014, Công ty M có các yêu cầu: 

Các tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 19.NQ/10/TSTC 

ngày 19/01/2010 được hai bên thống nhất tại Biên bản thỏa thuận ngày 

26/6/2013 sẽ được bàn giao lại cho Công ty M sau khi Nhà máy dệt may xuất 

khẩu V được phát mại và sang tên cho người mua. Việc bán Nhà máy dệt may 

xuất khẩu V đã thực hiện xong và được bàn giao cho người mua nhưng M vẫn 

yêu cầu xử lý các tài sản thế chấp của Công ty M là không có cơ sở. 

Theo thỏa thuận ngày 26/6/2013, số tiền bán đấu giá Nhà máy dệt may xuất 

khẩu V sẽ được trả nợ gốc cho M nên đề nghị Tòa án bù trừ nghĩa vụ thanh toán 

số tiền vay 27.200.000.000 đồng của Công ty M với M trong số tiền bán đấu giá 

tài sản 46.420.000.000 đồng tại tài khoản Trung tâm bán đấu giá tại M.  

Bị đơn đề nghị Tòa án xác định Trung tâm bán đấu giá và Công ty M là 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2015/KDTM-ST ngày 

16/9/2015, Tòa án nhân dân quận A, thành phố Hải Phòng quyết định: 
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Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần 

H: 

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên M phải có nghĩa vụ trả 

nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần H tổng số tiền là 59.908.593.056 đồng; 

trong đó: Nợ gốc 27.200.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.592.163.889 đồng, lãi 

quá hạn 30.116.429.167 đồng. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên M phải tiếp tục chịu khoản 

tiền lãi đối với khoản tiền nợ gốc kể từ sau ngày tuyên án sơ thẩm cho đến khi 

thanh toán hết nợ theo mức lãi suất mà hai bên thỏa thuận tại Hợp đồng tín 

dụng số 0096/10/HP ngày 29/10/2010, Hợp đồng tín dụng số 0081/11/HP ngày 

30/9/2011 và các khế ước nhận nợ: Khế ước nhận nợ số 00.96.01/10/HP ngày 

29/10/2010, Khế ước nhận nợ số 00.96.02/10/HP ngày 02/11/2010, Khế ước 

nhận nợ số 0081.01/11/HP ngày 30/9/2011. 

Nếu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên M không trả được số tiền 

trên cho Ngân hàng thương mại cổ phần H thì Ngân hàng thương mại cổ phần H có 

quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm thế 

chấp theo Hợp đồng thế chấp công trình xây dựng số 01/10/BĐ ngày 18/01/2010, 

Văn bản thỏa thuận sửa đổi hợp đồng thế chấp số 01/10/BĐVBSĐ ngày 28/9/2011 

và Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 19/01/2010, Văn bản thỏa thuận sửa đổi hợp 

đồng ngày 24/10/2011; các tài sản bảo đảm thế chấp là công trình xây dựng gắn 

liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0361027, số vào sổ cấp 

giấy chứng nhận 00075.QSDĐ/Q1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp 

ngày 01/12/1994 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên M, gồm: 

+ Nhà kho lớn: Tổng diện tích sử dụng 920m
2
; diện tích xây dựng 920m

2
; 

kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, nền xi măng, xây 

dựng năm 1990; 

+ Nhà kho nhỏ: Tổng diện tích sử dụng 270m
2
; diện tích xây dựng 270m

2
, 

kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, nền xi măng, xây 

dựng năm 2002; 

+ Nhà kho bán mái: Tổng diện tích sử dụng 822m
2
; diện tích xây dựng 822m

2
; 

kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, nền xi măng, xây 

dựng năm 2002; 

+ Xưởng lắp ráp xe máy: Tổng diện tích sử dụng 1.140m
2
; diện tích xây 

dựng 1.140m
2
; kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, 

nền xi măng, xây dựng năm 2002;  

+ Xưởng sản xuất nhựa, linh kiện xe máy: Tổng diện tích sử dụng 1.140m
2
; 

diện tích xây dựng 1.140m
2
; kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, 

mái tole kẽm, nền xi măng, xây dựng năm 2002; 

+ Xưởng cơ khí đúc: Tổng diện tích sử dụng 440m
2
; diện tích xây dựng 

440m
2
; kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, nền xi 

măng, xây dựng năm 2003; 
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+ Nhà để máy nén khí: Tổng diện tích sử dụng 36m
2
; diện tích xây dựng 

36m
2
; kết cấu công trình: Nhà cấp 4; 

+ Hệ thống đường giao thông nội bộ: Kết cấu đổ bê tông chịu lực, rộng từ 6-8 m. 

- Một dây chuyền lắp ráp xe máy hoàn chỉnh; 

- Một dây chuyền sản xuất lắp ráp xe gắn máy; 

- Một dây chuyền thiết bị đồng bộ lắp ráp máy xe máy Minsk; 

- 249 bộ linh kiện xe máy Tianmatm100.  

Công ty TNHH M có đơn đề ngày 28/9/2015 kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm.  

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 29/2016/KDTM-PT ngày 

19/9/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của Công ty C. Sửa Bản án kinh doanh, thương mại sơ 

thẩm số 03/2015/KDTM-ST ngày 16/9/2015 của Tòa án nhân dân quận A, thành 

phố Hải Phòng như sau: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP H (M): 

Công ty C phải trả cho Ngân hàng TMCP H (M) số tiền nợ gốc là 27.200.000.000 

đồng (Công ty M đã thực hiện xong nghĩa vụ). 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP H (M) đòi Công 

ty C trả số tiền lãi là 32.708.593.056 đồng. 

3. Buộc Ngân hàng TMCP H (M) phải trả lại Công ty C: 

- Trả lại toàn bộ các tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp công trình xây 

dựng số 01/10/BĐ ngày 18/01/2010, Văn bản thỏa thuận sửa đổi kèm theo số 

01/10/BĐ-VBSĐ ngày 28/9/2011; Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 19/01/2010 và 

Văn bản thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng ngày 03/10/2011 bao gồm: 

+ Nhà kho lớn: Tổng diện tích sử dụng 920m
2
; diện tích xây dựng 920m

2
; 

kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, nền xi măng, xây 

dựng năm 1990; 

+ Nhà kho nhỏ: Tổng diện tích sử dụng 270m
2
; diện tích xây dựng 270m

2
, 

kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, nền xi măng, xây 

dựng năm 2002; 

+ Nhà kho bán mái: Tổng diện tích sử dụng 822m
2
; diện tích xây dựng 

822m
2
; kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, nền xi 

măng, xây dựng năm 2002; 

+ Xưởng lắp ráp xe máy: Tổng diện tích sử dụng 1.140m
2
; diện tích xây 

dựng 1.140m
2
; kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, 

nền xi măng, xây dựng năm 2002;  

+ Xưởng sản xuất nhựa, linh kiện xe máy: Tổng diện tích sử dụng 1.140m
2
; 

diện tích xây dựng 1.140m
2
; kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, 
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mái tole kẽm, nền xi măng, xây dựng năm 2002; 

+ Xưởng cơ khí đúc: Tổng diện tích sử dụng 440m
2
; diện tích xây dựng 

440m
2
; kết cấu công trình: Nhà khung thép, tường gạch, mái tole kẽm, nền xi 

măng, xây dựng năm 2003; 

+ Nhà để máy nén khí: Tổng diện tích sử dụng 36m
2
; diện tích xây dựng 

36m
2
; kết cấu công trình: Nhà cấp 4; 

+ Hệ thống đường giao thông nội bộ: Kết cấu đổ bê tông chịu lực, rộng từ 6-8m. 

+ Một dây chuyền lắp ráp xe máy hoàn chỉnh; 

+ Một dây chuyền sản xuất lắp ráp xe gắn máy; 

+ Một dây chuyền thiết bị đồng bộ lắp ráp máy xe máy Minsk; 

+ 249 bộ linh kiện xe máy Tianmatm100. 

- Trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0361027 do Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/12/1994 cho Công ty C. 

4. Buộc Ngân hàng TMCP H (M) phải hoàn lại cho Công ty C số tiền 

19.220.000.000 đồng (là số tiền bán đấu giá thu được sau khi đã trả 

27.200.000.000 đồng tiền nợ gốc vay cho M). 

5. Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty C: Công ty C trả cho Ngân hàng N 

số tiền nợ gốc vay là 11.365.000.000 đồng và nộp cho Cục thuế Hải Phòng số 

tiền 4.220.000.000 đồng (theo Bản án dân sự phúc thẩm số 20/2016/DS-PT 

ngày 05/8/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng). 

Sau khi xét xử phúc thẩm, Ngân hàng TMCP H, Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Quản lý bất động sản P có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội xét lại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 29/2016/KDTM-PT ngày 

19/9/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng theo thủ tục giám đốc thẩm 

và đã được giải quyết tại Thông báo số 13/TLĐ-TANDCC-GĐKTII ngày 

16/3/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Tại Quyết định số 15/2018/KN-KDTM ngày 12/11/2018, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

29/2016/KDTM-PT ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng; 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc 

thẩm hủy bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên và Bản án kinh 

doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2015/KDTM-ST ngày 16/9/2015 của Tòa án 

nhân dân quận A, thành phố Hải Phòng; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

quận A, thành phố Hải Phòng xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội không 

chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] M và Công ty M thống nhất về số tiền gốc mà Công ty M còn nợ M là 

27.200.000.000 đồng; không khiếu nại về tài sản thế chấp, chỉ tranh chấp về số 

tiền lãi. 

Tại Công văn số 3127/TB-TGĐ.15 ngày 10/6/2013 của Tổng Giám đốc M 

có nội dung đồng ý miễn toàn bộ lãi như Công ty M trình bày, nhưng có 3 điều 

kiện là: Công ty M hợp tác với Ngân hàng H trong việc thực hiện các thủ tục bán 

đấu giá Nhà máy Dệt may Đình Vũ, số tiền bán Nhà máy sẽ được dùng để trả nợ 

tất toán toàn bộ khoản vay của Công ty tại Ngân hàng H, thời gian thực hiện việc 

tất toán khoản vay không quá 30 ngày kể từ ngày bán đấu giá thành. 2. Ngân 

hàng phát triển phải có văn bản đồng ý cho phát mại Nhà máy Dệt may Đình Vũ 

để xử lý nợ. 3. Công ty M phải có văn bản ủy quyền cho Ngân hàng H được chủ 

động sử dụng số tiền thu được từ nguồn bán đấu giá để thanh toán khoản vay 

của Công ty tại Ngân hàng H và Ngân hàng phát triển.  

Tại Biên bản thỏa thuận giữa Công ty M và M ngày 26/6/2013 có nêu tại 

mục 7: Chậm nhất sau 3 ngày làm việc sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 

tài sản gắn liền với đất tại Nhà máy dệt may xuất khẩu V sang người trúng đấu 

giá (người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), M có trách 

nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản Công ty M đã thế chấp trước đây. 

Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty M trả cho M số tiền lãi trong hạn và quá 

hạn; Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận thỏa thuận miễn lãi giữa các bên, nhưng 

Tòa án hai cấp chưa thu thập chứng cứ làm rõ Công ty M có thỏa mãn các điều 

kiện được miễn khoản tiền lãi hay không và thực tế người trúng đấu giá tài sản 

là Công ty M chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở 

hữu tài sản theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là chưa đủ căn cứ để giải 

quyết vụ án. 

[2] Tại Công văn số 442/NHPT.HPH-TDI của Ngân hàng N ngày 30/9/2013, 

có nội dung xác nhận Ngân hàng N đã có Công văn số 1992/NHPT-TDĐT ngày 

19/6/2013 chấp thuận cho Công ty M xử lý tài sản bảo đảm trên cơ sở đề nghị của 

đơn vị để trả nợ vay vốn TDĐT của Nhà nước. Tuy nhiên, Biên bản thỏa thuận 

ngày 26/6/2013 giữa M và Công ty M có thỏa thuận nội dung: chậm nhất sau 3 

ngày làm việc sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại 

Nhà máy dệt may xuất khẩu V sang người trúng đấu giá (người mua được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Ngân hàng H có trách nhiệm bàn giao toàn 

bộ tài sản Công ty đã thế chấp trước đây cho Ngân hàng H. Thực tế, Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (khi đang làm thủ tục thì xảy ra tranh chấp) nhưng Tòa án cấp phúc thẩm 

tuyên buộc Ngân hàng H phải trả lại tài sản thế chấp cho Công ty M là không 

đúng. 

 [3] Theo đơn đề nghị bổ sung ngày 07/5/2019 của Công ty Cổ phần Điện 

máy P thì ngày 30/6/2007, Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại (thuộc Công 

ty M Hải Phòng nay là Công ty C) được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần sản 

xuất xe máy và kinh doanh tổng hợp (nay là Công ty Cổ phần Điện máy P) theo 

Quyết định số 1575/QĐ-BTM ngày 29/9/2007 và Quyết định số 0776/QĐ-BTM 
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ngày 15/5/2007 của Bộ Thương mại. Theo đó, toàn bộ nhà xưởng, công trình 

xây dựng trên diện tích 14.269m
2
 được tách từ diện tích 15.205m

2
 thuộc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 00075QSDĐ/Q1 ngày 01/12/1994 do Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng cấp thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần 

Điện máy P. Điều này được thể hiện rõ tại biên bản bàn giao tài sản, tiền vốn và 

lao động từ Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại sang Công ty Cổ phần Sản 

xuất xe máy và kinh doanh tổng hợp (nay là Công ty Cổ phần Điện máy P) ngày 

27/7/2009 được Bộ C phê duyệt. 

Căn cứ Biên bản bàn giao tài sản, tiền vốn và lao động ngày 27/7/2009, 

Công ty C và Công ty Cổ phần Điện máy P đã có biên bản thỏa thuận về việc 

xác định tiền thuế và thuê đất phải nộp giữa hai công ty trên lô đất có diện tích 

15.205m
2
 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00075 QSDD/Q1 ngày 

1/12/1994 của Công ty Cổ phần Điện máy P; tại Biên bản xác định Công ty Cổ 

phần Điện máy P sử dụng 14.269m
2
, Công ty C sử dụng 936m

2
. Công ty Cổ 

phần Điện máy P đã thực hiện việc nộp tiền thuê, thuế đất đầy đủ cho diện tích 

sử dụng 14.269m
2
 từ thời điểm được bàn giao cho đến nay . 

Tuy nhiên, Công ty C thế chấp toàn bộ nhà xưởng, công trình xây dựng 

nằm trên diện tích 15.205m
2
 của Công ty Cổ phần Điện máy P cho Ngân hàng H 

theo Hợp đồng thế chấp công trình xây dựng số 01/10/BĐ ngày 18/01/2010 mà 

không có sự bảo lãnh của Công ty Cổ phần Điện máy P.  

Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, ngày 12/4/2017, Chi cục 

Thi hành án dân sự quận A, thành phố Hải Phòng đã lập biên bản cưỡng chế giao 

trả nhà và công trình xây dựng cho Công ty C. Ngày 13/4/2017, Công ty C thông 

báo trả lại toàn bộ nhà xưởng, công trình xây dựng cho Công ty Cổ phần Điện 

máy P. Sau đó, do công trình xây dựng, nhà xưởng xuống cấp làm ảnh hưởng hư 

hại đến tài sản cũng như quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện 

máy P nên Công ty đã cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lại toàn bộ các công trình 

này. Do đó, khi xét xử lại vụ án cần phải xem xét giá trị pháp lý của Hợp đồng thế 

chấp công trình xây dựng số 01/10/BĐ ngày 18/01/2010 giữa Công ty C và Ngân 

hàng H và phải đưa Công ty Cổ phần Điện máy P vào tham gia tố tụng để đảm 

bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty Cổ phần Điện máy P và để giải quyết hậu 

quả của việc thi hành án. 

[4] Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa đầy đủ 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Bộ C, Ngân hàng N, Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố H, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất 

động sản P) vào tham gia tố tụng là chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự tham gia hai cấp xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm tự đưa người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đều là vi phạm thủ tục tố tụng.   

[5] Ngân hàng H khởi kiện Công ty C về tranh chấp hợp đồng tín dụng; 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P (tên cũ là Công ty Cổ phần 

A) khởi kiện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố H về tranh chấp 

hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Nguyên đơn và bị đơn của hai vụ án này 

99



10 

khác nhau nhưng quan hệ tranh chấp cần giải quyết có liên quan tới tài sản bán 

đấu giá là Nhà máy dệt may xuất khẩu V. Do vậy, để giải quyết toàn diện đối 

với tài sản thế chấp được bán đấu giá và đảm bảo quyền lợi của các đương sự, 

khi giải quyết lại vụ án Tòa án cần xem xét việc nhập hai vụ án để giải quyết 

trong cùng một vụ án theo Điều 42 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a, khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; Điều 345 Bộ 

luật Tố tụng dân sự 2015. 

 1. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 29/2016/KDTM-PT ngày 

19/9/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và Bản án kinh doanh, 

thương mại sơ thẩm số 03/2015/KDTM-ST ngày 16/9/2015 của Tòa án nhân dân 

quận A, thành phố Hải Phòng về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa 

nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần H với bị đơn là Công ty C; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Bộ C; Ngân hàng N; Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá tài sản thành phố H, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản 

P. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận A, thành phố Hải Phòng 

xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật.  

 Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDCC tại Hà Nội (để biết); 

- TAND thành phố Hải Phòng; 

- TAND quận A, TP. Hải Phòng  

  (02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS quận A, TP. Hải Phòng 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, P. HCTP, P. GĐKTII, HSGĐT. 

  TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 
 
 
 
 

Phạm Văn Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định số: 03/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 09 tháng 3 năm 2018 

V/v “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Vinh Quang; 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Ngô Tiến Hùng; 

Ông Vũ Mạnh Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Bảo Thoa - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Văn Nhiễm - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp 

hợp đồng cung ứng dịch vụ” giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Công ty cổ phần Vật tư N (tên viết tắt: A). 

Địa chỉ: Số N, phường V, quận Đ, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tiến D, chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Tổng 

giám đốc. 

Bị đơn: Công ty cổ phần Tập đoàn V (tên viết tắt: V). 

Địa chỉ: Số T, phường Nguyễn Du, quận H, thành phố Hà Nội. 

Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Q, Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Tập đoàn V Hải Phòng (Văn bản ủy quyền số 213/HĐQT-UQ 

ngày 01/8/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn V).  

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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[a] Ngày 27-7-2011, A ký Hợp đồng bán 5.000 tấn phân bón Ure hạt trong, 

dạng rời với giá FOB Hải Phòng là 471USD/tấn cho Công ty DREYMOOR 

FETILIZER OVERSEAS PTELTD trụ sở tại Singapore (BL 165). Để thực hiện 

Hợp đồng ngoại thương trên đây, A đã ký các Hợp đồng mua phân bón Ure của 

06 doanh nghiệp trong nước, với nội dung cơ bản sau đây: “Qui cách đóng bao: 

Hàng được gói trong bao bì vỏ bao 2 lớp PP và PE, trọng lượng tịnh 50kg/bao; 

địa điểm giao hàng: trên phương tiện bên bán tại khu vực Cảng Hải Phòng; 

Phương thức giao hàng: Hàng giao theo đầu bao tịnh 50kg/bao trên phương 

tiện bên bán, hàng rách vỡ sẽ qua cân thực tế” (BL 879). 

[b] Ngày 19-8-2011, A ký Giấy yêu cầu giám định số HX3868 (viết tắt 

“Giấy YCGĐ. HX3868”) yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn V tại 

Hải Phòng (viết tắt “V-HP”) có nội dung: “Tên hàng: Phân Ure hàng rời (hàng 

bao rạch); số lượng: 5.000 tấn; tên phương tiện vận tải: Tàu AC; nơi đi: Cảng 

Hải Phòng; nơi đến: Đài Loan; địa điểm giám định: Cảng Hải Phòng; hạng mục 

yêu cầu: Mớn nước, Tally (số lượng), chất lượng. Phần cuối Giấy yêu cầu giám 

định có chữ ký của ông Hoàng Thanh Long đại diện A và xác nhận báo phí 

0,3USD/tấn+VAT của đại diện V-HP(BL 258). 

Tàu AC đến cảng Hải Phòng từ ngày 20-8-2011 đến ngày 29-8-2011, hàng 

hóa xếp xuống tàu là Ure đóng trong bao từ các sà lan và ô tô được cẩu qua lan 

can xuống tàu, sau đó A thu hồi vỏ bao do công nhân xếp dỡ rạch vỏ xả hàng 

đem lên bờ, còn lại là Ure rời nằm trong hầm tàu. Quá trình xếp hàng đều có mặt 

Chủ phương tiện sà lan, chủ hàng (A), đại diện chủ tàu AC, Giám định viên của 

V-HP, đại diện cảng Hải Phòng giám sát, ký các văn bản giao nhận, xác nhận 

(BL 563-603). 

[c] Ngày 28-8-2011, V-HP cấp Chứng thư giám định (CT.GĐ) về số lượng 

số 11C01HX3868-01 có nội dung: “Số lượng thực kiểm: 107.400 bao nguyên 

vẹn. Khối lượng tịnh: 107.400 bao x 50 kg = 5.370.000 kg. Thời gian giám định 

từ ngày 20-8-2011 đến ngày 27-8-2011”.Văn bản do Giám định viên Nguyễn 

Văn Bvà Nguyễn Quốc M - Phó phòng giám định I, ký tên đóng dấu (BL 260). 

[d] Ngày 29-8-2011, V-HP cấp CTGĐ về số lượng số 11C01HX3868-01 có 

nội dung: “Số lượng thực kiểm: 109.400 bao nguyên vẹn; thời gian giám định từ 

ngày 20-8-2011 đến ngày 28-8-2011”. Văn bản do Nguyễn Quốc M - Giám định 

viên và – Đinh Ngọc Q – Trưởng phòng giám định I, ký tên đóng dấu (BL 261). 

[e] Ngày 29-8-2011, V-HP cấp CTGĐ trọng lượng theo mớn nước số 

11C03HH3871-01 có nội dung: “Người đề nghị: A; tên tàu: AC; tên hàng: Ure 

dạng rời; giám định đầu ngày 20-8-2011; giám định cuối ngày 29-8-2011; trọng 
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lượng hàng hóa được xếp lên tàu 5.201,893 tấn”.Văn bản do Trần Hữu X - Giám 

định viên và Đại phó tàu AC ký tên đóng dấu (BL 263,865). 

[f] Ngày 29-8-2011, A ký văn bản số 399/VTNS/CT có nội dung: “Theo kết 

quả Chứng thư giám định về số lượng số 11C01HX3868-01 ngày 28-8-2011 của 

quí Công ty thì đến hết ngày 27-8-2011, lượng hàng đã xếp lên tàu trên cơ sở khối 

lượng ghi trên bao và số lượng bao thực kiểm là 5.370 tấn. Ngày 28-8-2011, lượng 

hàng Công ty chúng tôi xếp tiếp lên tàu là 100 tấn. Tổng số là 5.470 tấn (1). Tuy 

nhiên theo kết quả giám định mớn nước số 11C03HH3871-01 ngày 29-8-2011 của 

của quí Công ty thì số lượng hàng đã giao lên tàu AC chỉ là 5.201,839 tấn (2). 

Chênh lệch số lượng (1-2): 268,161 tấn; số tiền tổn thất lên đến gần 3 tỷ đồng. 

Bằng công văn này, chúng tôi đề nghị quí Công ty cho ý kiến giải quyết về lượng 

hàng tổn thất trên. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi kính đề nghị quí Công ty 

tiến hành ngay các biện pháp khẩn cấp để niêm phong hầm hàng và xác định khối 

lượng hàng dỡ tại cảng đến (Đài Loan). Chúng tôi sẽ trao đổi với người thuê tàu để 

hỗ trợ việc xác định hàng trên tàu tại cảng đến”. Văn bản do ông Nguyễn Tiến D – 

Tổng giám đốc ký tên đóng dấu (BL 264). 

[g] Ngày 29-8-2011, V-HP ký văn bản số 1018/NVTH-GĐ có nội dung: 

“…Do không đủ thời gian và điều kiện để làm thủ tục xuất nhập cảnh kịp thời khi 

tàu đến cảng dỡ hàng nên chúng tôi đề xuất sẽ thuê SGS Đài Loan là một đơn vị 

giám định có uy tín Quốc tế thay mặt V giám định tại cảng dỡ hàng. Theo yêu cầu 

của quí Công ty, chúng tôi đã niêm chì hầm hàng. Tại cảng dỡ hàng, SGS sẽ giám 

định tình trạng niêm chì hầm tàu và nếu người mua hàng tổ chức nhận hàng qua 

cân thì SGS sẽ tổ chức giám sát quá trình dỡ hàng và thực hiện giám sát khối 

lượng qua cân, nếu người mua hàng không nhận hàng qua cân thì SGS chỉ giám 

định khối lượng qua mớn nước. Nếu quí Công ty tán thành phương án này và 

không có ý kiến gì thêm trong ngày 30-8-2011 chúng tôi sẽ liên lạc và chính thức 

yêu cầu SGS”. Văn bản do ông Trần Văn Nguyên - Giám đốc V-HP ký tên đóng 

dấu (BL 265). 

[h] Ngày 30-8-2011, A ký văn bản số 408/KHKD/CT có nội dung: “…Chúng 

tôi nhất trí với phương án đề xuất của quí Chi nhánh về việc thuê SGS Đài Loan là 

một đơn vị giám định có uy tín Quốc tế thay mặt V thực hiện giám định khối lương 

Ure tàu AC tại cảng dỡ hàng”. Văn bản do ông Nguyễn Tiến D – Tổng giám đốc ký 

tên đóng dấu (BL 266). 

 [i] Thông báo kết quả giám định mớn nước của SGS Đài Loan khối lượng 

hàng Ure dỡ khỏi tàu AC là 5.202,000MT (BL 133).  
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 Do hai bên không tự giải quyết được tranh chấp nên ngày 26-8-2014 A 

khởi kiện yêu cầu V phải bồi thường tổn thất hàng hóa 268,121 tấn Ure tương 

đương 2.749.634.401đ và tiền lãi phát sinh đến ngày 24-6-2015 là 

1.443.214.356đồng. 

 Quan điểm của nguyên đơn A: Căn cứ hợp đồng mua bán Ure, Giấy kiểm 

nhận hàng với tàu (TR) và Biên bản giao nhận hàng có giám định viên xác nhận 

109.400 bao Ure với tổng trọng lượng 5.470.000 kg đã xếp lên tàu AC. CTGĐ về 

số lượng số 11C01HX3868-01 ngày 28-8-2011 ghi “Số lượng thực kiểm: 107.400 

bao nguyên vẹn. Khối lượng tịnh: 107.400 bao x 50 kg = 5.370.000 kg”phù hợp 

với Giấy kiểm nhận hàng với tàu (TR) và Biên bản giao nhận hàng. Ngày 28-8-

2011, lượng Ure xếp thêm 100 tấn nâng tổng khối lượng hàng đã xếp lên tàu 

AClà 5.470 tấn, nên A đã thanh toán tiền cho các đơn vị bán hàng như sau:Công 

ty TNHH Phúc Lộc giao 1.182,250 tấn trị giá 11.231.357.000đ theo Hợp đồng số 

46 ngày 28-7-2011(BL 191).Công ty CP Phú Lợi Đạt giao 2.438,25 tấn trị giá 

23.292.885.000đ theo Hợp đồng số 21 ngày 22-7-2011 (BL 358). Công ty TNHH 

Hoa Phong giao 783,750 tấn trị giá 6.539.362.500đ theo Hợp đồng số 186 ngày 

28-7-2011 (BL 1197). Công ty CP Gia Phú giao 187,696 tấn, trị giá 

1.783.112.000đ theo Hợp đồng số 45 ngày 28-7-2011 (BL 878). Công ty TNHH 

Duyên Hải giao 621,254 tấn, trị giá 5.694.038.400đ theo Hợp đồng số 02 ngày 

29-7-2011 (BL 405). Công ty TNHH Biên Hòa giao 211,8 tấn, trị giá 

2.03.280.000đ theo Hợp đồng số 01 ngày 29-7-2011 (BL 286). Việc V-HP cấp 

Giấy chứng nhận số lượng căn cứ theo giám định mớn nước đối với lượng Ure đã 

xếp lên tàu AC được khách hàng nước ngoài mua là 5.201,839 tấn đã gây thiệt hại 

cho A là do lỗi của V-HP nên phải có trách nhiệm bồi thường. 

Quan điểm của bị đơn V: Trong suốt thời gian tàu AC nhận hàng đều có mặt 

giám định viên V-HP cùng với đại diện chủ phương tiện (sà lan, ô tô), chủ hàng A, 

tàu AC và cảng Hải Phòng tham gia giám sát và ký xác nhận về số lượng (Tally) 

đầu bao Ure xếp lên tàu. Các bao Ure sau khi  đưa  lên tàu  được công nhân cảng 

rạch bao, xả hàng và A thu hồi vỏ bao. V chỉ có trách nhiệm kiểm đếm số bao 

lên tàu, không kiểm soát quá trình rạch bao, xả hàng.Hết ca 12h-18h ngày 27-8-

2011 số lượng xếp lên tàu là 107.400 bao Ure, cán bộ của A yêu cầu V cấp Giấy 

chứng nhận về số lượng trên cơ sở trọng lượng ghi trên vỏ bao bì (50 kg/bao) 

quy ra khối lượng, nên nhân viên của V đã đồng ý với đề nghị này và cấp CTGĐ 

về số lượng ngày 28-8-2011 như trên. Ngày 28-8-2011 A xếp thêm 2.000 bao 

Ure lên tàu và kết thúc làm hàng, ngày 29-8-2011V đã cấp CTGĐ về số lượng 

có nội dung: “Số lượng thực kiểm:109.400 bao nguyên vẹn”. Theo Giấy 

YCGĐ.HX3868, ngày 29-8-2011 V cấp CTGĐ mớn nước xác định 5.201,839 
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tấn Ure đã xếp lên tàu. A so sánh giữa CTGĐ số lượng và CTGĐ mớn nước của 

V có sự chênh lệch 268,161 tấn là do lỗi của V giám định sai yêu cầu bồi thường 

là không có cơ sở vì:V không cấp CTGĐ về số lượng hàng giao lên tàu là 5.470 

tấn mà chỉ cấp CTGĐ tạm thời ngày 28-8-2011 có nêu khối lượng 5.370 tấn trên 

cơ sở khối lượng ghi trên vỏ bao và số lượng bao thực kiểm.  A thanh toán 

tiền hàng cho các đơn vị bán hàng nội địa căn cứ vào các Giấy kiểm nhận hàng 

của Cảng Hải Phòng (TR) đối chiếu kết quả kết thúc mỗi ca làm hàng tuy có chữ 

ký của giám định viên V, nhưng đây không phải là CTGĐ của V. Rủi ro có thể 

xảy ra nhưng hoàn toàn khác biệt với thiệt hại thuộc lỗi chủ quan của V hoặc 

thiệt hại do vi phạm quy trình nghiệp vụ, vi phạm pháp luật, nên V không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của A.  

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩmsố 03/2015/KDTM-ST ngày 24-

6-2015, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền,Hải Phòng đã quyết định: Chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc V phải bồi thường cho A số tiền là 

2.749.634.401 đồng cộng với khoản tiền lãi phát sinh là 1.443.214.356 đồng. 

Tổng cộng là 4.192.848.757 đồng. 

Ngày 02-7-2015, V kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm nêu trên. 

Ngày 08-7-2015, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng có Quyết định số 188/QĐ/KNPT-KDTM kháng nghị Bản án sơ thẩm. 

Tại Bản ánkinh doanh thương mại phúc thẩm số29/2015/KDTM-PT ngày 

30-11-2015, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định: Chấp nhận 

kháng cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn V; chấp nhận Kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Sửa bản án sơ thẩm 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần vật tư N (A) kiện đòi 

Công ty cổ phần Tập đoàn V phải bồi thường thiệt hại 2.749.634.401 đồng và 

tiền lãi là  1.443.214.356 đồng. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, A có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 29/2015/KDTM-PT 

ngày 30-11-2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

Ngày 19/01/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

ký Quyết định số 01/KNGĐT-VC1-KDTM kháng nghị Bản án phúc thẩm nêu 

trên, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử 

giám đốc thẩm hủy Bản án phúc thẩm số 29/2015/KDTM-PT ngày 30-11-2015 

của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và giữ nguyên Bản án kinh doanh 

thương mại sơ thẩm số 03/2015/KDTM-ST ngày 24-6-2015 của Tòa án nhân 

dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 
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Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]Xét về tính pháp lý của giao dịch theoGiấy yêu cầu giám định số 

HX3868 ngày 19-8-2011 (Giấy YCGĐ. HX3868):  

Về hình thức: Giấy YCGĐ-HX3868 là văn bản in sẵn theo mẫu được điền 

nội dung các thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ giám định hàng hóa do đại 

diện A (khách hàng) yêu cầu và đại diện Vinaconntrol (bên nhận dịch vụ) xác lập 

và ký kết. Giấy YCGĐ-HX3868 được đại diện theo pháp luật của A và 

Vinaconntrol là những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ công nhận nên 

Giấy YCGĐ-HX3868 có giá trị pháp lý về hình thức.  

Về nội dung: Giấy YCGĐ-HX3868 nêu đầy đủ những thông tin cần thiết 

của một Hợp đồng dịch vụ giám định (HĐ.GĐ) có nội dung không trái pháp luật. 

Cụ thể: Xác định thời gian bắt đầu giám định từ ngày 20-8-2011 cho đến khi kết 

thúc xếp hàng; xác định phạm vi không gian tiến hành giám định hàng hóa tính từ 

khi qua lan can của tàu “M/V AC” nằm tại vị trí cầu số 5 “Cảng Hải Phòng”; tên 

hàng hóa giám định: “phân Ure hàng rời (hàng bao rạch)”, số lượng: “5.000 

tấn”, tịnh: “5.000 tấn”; tình trạng hàng hóa: “Hàng rời”; hạng mục yêu cầu giám 

dịnh: “Mớn nước, Tally (số lượng), chất lượng”.  

Với phân tích trên, việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định 

Giấy YCGĐ-HX3868 được coi như HĐ.GĐ hợp pháp, có hiệu lực đối với A và 

Vinaconntrol là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[2] Xét việc thực hiện HĐ.GĐ-HX3868: 

[2.1] Xác định về tình trạng hàng hóa: Hàng hóa là phân Ure đựng trong 

bao ngoài vỏ ghi trọng lượng tịnh 50kg được cần cẩu chuyển từ sà lan/ôtô qua 

lan can xếp xuống hầm tàu AC, sau đó rạch lấy vỏ bao ra khỏi tàu chỉ để lại phân 

Ure dạng rời (hạt) trong hầm tàu. Tài liệu có trong hồ sơ xác định trong suốt thời 

gian xếp hàng tàu AC, giám định viên của V, đại diện của A, chủ phương tiện sà 

lan giao phân ure lên tàu, đại diện tàu AC, đại diện cảng Hải phòng là đơn vị bốc 

xếp hàng hóa đều có mặt cùng thống nhất xác lập và cùng nhau ký tên vào các Biên 

bản xác nhận tình trạng hàng hóa (TR), Biên bản xác nhận thời gian làm hàng 

(Cagomanifest) đối với từng mã hàng, ca làm hàng. Do vậy, có căn cứ xác định số 

lượng đầu bao phân Ure được ngoài vỏ bao ghi trọng lượng tịnh 50kg chuyển từ 

sà lan/ôtô đã chuyển qua lan can tàu tính đến hết ngày 27-8-2011 là 107.400 bao 
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và hết ngày 28-8-2011 là 109.400 bao, phù hợp vói số lượng bao ghi trong nội 

dung các Chứng thư giám định của V. Theo thỏa thuận của các bên, hầm hàng 

đã được kẹp chì ngay từ khi kết thúc xếp hàng (ngày 29-8-2011) vận chuyển đến 

Đài Loan giao hàng (ngày 02-9-2011) trong tình trạng kẹp chì hầm hàng còn 

nguyên vẹn. Kết quả giám định về mớn nước số 11C03HH3871-01 ngày 29-8-

2011 của V xác định: Giám định đầu ngày 20-8-2011, giám định cuối ngày 29-8-

2011, trọng lượng hàng hóa được xếp lên tàu 5.201,893 tấn tương đối phù hợp 

với kết quả giám định mớn nước tại của SGS xác định trọng lượng hàng hóa 

được dỡ khỏi tàu là 5.202.000 tấn phân Ure dạng hàng rời (chênh lệch nằm 

trong tỉ lệ hao hụt). Với phân tích trên, có căn cứ xác định hàng hóa phân Ure 

dạng rời từ khi đưa vào trong hầm hàng của tàu AC cho đến khi dược dỡ ra khỏi 

hầm hàng trong quá trình vận chuyển từ Hải Phòng đi Đài Loan không bị thất thoát, 

hao hụt. 

 [2.2] Xác định quyền và nghĩa vụ khi tiến hành giám định:  

Có căn cứ xác định A chỉ yêu cầu giám định hàng hóa là “phân Ure hàng rời 

(hàng rạch bao)” và thực hiện giám định bằng các hạng mục (phương pháp) giám 

định là: “Mớn nước; Tally (Số lượng); chất lượng”. Để thực hiện đúng nội dung 

của Giấy YCGĐ-HX3868,V phải tiến hành giám định chất lượng hàng hóa (về 

kích cỡ hạt, hàm lượng Nitơ và các tiêu chí khác theo quy chuẩn của Hợp đồng 

mua bán ngoại thương); sử dụng phương pháp kiểm đếm về số lượng (Tally) sau 

khi rạch vỏ bao xác định có bao nhiêu (hạt) phân Ure dạng rời đã được xếp lên 

tàu; dùng phương pháp đo “mớn nước” để xác định khối lượng/trọng lượng 

(tấn/kg) phân Ure dạng hàng rời đã được xếp lên tàu AC.  

[3] Xác định trách nhiệm liên quan đến 268,161 tấn phân Ure:  

Giấy YCGĐ-HX3868 xác định chỉ có hai chủ thể duy nhất xác lập giao dịch 

là A và Vinaconntrol có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trực tiếp với nhau, ngoài ra 

không có thêm chủ thể nào khác. Quan hệ hợp đồng mua hàng của A với 06 doanh 

nghiệp trong nước đều được xác lập trước ngày 19-8-2011 là độc lập và không liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của Vinaconntrol theo Giấy YCGĐ-HX3868. Nội 

dung các hợp đồng mua hàng trên đây của A đều không đề cập đến việc giám định 

kiểm đếm số lượng ‘bao Ure qua cân” hay giám định mớn nước để xác định khối 

lượng/trọng lượng hàng hóa đã giao nhận. 

Về nguyên tắc, đối với hàng hóa “dạng rời” (hạt) chỉ có thể giám định về 

khối lượng/trọng lượng (tấn, kg) bằng phương pháp “qua cân” hoặc đo “mớn 

nước” (đối với tàu biển, sà lan), không thể giám định về khối lượng/trọng lượng 

(tấn, kg) bằng phương pháp kiểm đếm (Tally) số lượng từng hạt rời được. Mặt 
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khác cần xác định khối lượng “tịnh” là khối lượng hàng hóa được in trên vỏ bao 

bì của hàng hóa. Đối với hàng hóa là phân Ure dạng hạt có thể bị hòa tan trong 

nước hoặc tan chảy trong những điều kiện nhất định, nên thường có sự chênh 

lệch (hao hụt) giữa trọng lượng thực tế với trọng lượng tịnh ghi trên vỏ bao bì. 

Do vậy, để xác định chính xác trọng lượng thực của hàng hóa “dạng rời” đóng 

trong bao bì, những người có kinh nghiệm đều yêu cầu giám định bằng phương 

pháp “kiểm đếm qua cân” (tịnh qua cân). Như phân tích trên đây, khối lượng 

268,161 tấn phân Ure tranh chấp được xác định là chênh lệch giữa khối lượng 

“tịnh” 5.470 tấn phân Ure đóng bao (50kg/bao x 109.400 bao) chuyển qua lan 

can xuống hầm tàu với kết quả khối lượng 5.202 tấn phân Ure dạng rời sau khi 

rạch bao theo phương pháp giám định mớn nước là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Giấy YCGĐ-HX3868 không yêu cầu V giám định khối lượng bằng phương 

pháp kiểm đếm số lượng phân Ure dạng đóng bao. Tiêu để của các CTGĐ số 

11C01HX3868-01 ngày 28-8-2011 và CTGĐ số 11C01HX3868-01ngày 29-8-

2011 đều ghi rõ “Chứng thư giám định về số lượng”, không phải CTGĐ về khối 

lượng. Khoản 1 Điều 260 Luật thương mại năm 2005 quy định: “Chứng thư 

giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các 

nội dung giám định được khách hàng yêu cầu”. Đối chiếu quy định trên, Tòa án 

cấp phúc thẩm xác định việcV kiểm đếm cấp CTGĐ xác nhận số lượng 

“109.400 bao Ure nguyên vẹn”; “Khối lượng tịnh: 107.400 bao x 50kg = 

573.000kg” đều nằm ngoài nghĩa vụ giám định của V theo thỏa thuận trong 

Giấy YCGĐ-HX3868 và việc cấp CTGĐ số 11C01HX3868-01 vào ngày 28-8-

2011 khi hàng hóa còn đang xếp lên tàu tuy có vi phạm quy trình nghiệp vụ giám 

định nhưng không làm mất đi khối lượng/trọng lượng phân Ure dạng rời đã xếp trên 

tàu AC, vì vậy V không phải chịu trách nhiệm đối với 268,161 tấn phân Ure nêu 

trên. 

Với phân tích trên đây, việc Tòa án cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận 

kháng cáo của V; sủa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/KDTM-ST 

ngày 24-5-2015 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền,Hải Phòng; không chấp 

nhận yêu cầu đòi bồi thường đối với 268,161 tấn phân Ure của A là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

 [4] Ngày 08/01/2018, V có Văn bản số 83/KN-VNC đồng ý hỗ trợ một 

phần thiệt hại với A số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) để ổn định 

kinh doanh và tiếp tục hợp tác với nhau. Xét thấy, đây là ý chí và thuộc quyền 

định đoạt của V cần ghi nhận sự tự nguyện này. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm 

chấp nhận một phần nội dung kháng nghị, sửa Bản án kinh doanh thương mại 

108



9 

phúc thẩm số 29/2015/KDTM-PT ngày 30-11-2015 của Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng, nên các đương sự không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 5 Điều 343; khoản 1 Điều 347 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015: Chấp nhận một phần kháng nghị số 01/KNGĐT-

VC1-KDTM ngày 19/01/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội; Sửa Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 29/2015/KDTM-PT 

ngày 30/11/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.  

Áp dụng Điều 254, Điều 255, Điều 260, Điều 261; điểm b, c khoản 2 Điều 

263, Điều 266 và Điều 303 Luật Thương mại; áp dụng Điều 5, khoản 3 Điều 27, 

khoản 2 Điều 30 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần vật tư N (A) 

kiện đòi Công ty cổ phần Tập đoàn V phải bồi thường thiệt hại 2.749.634.401 

đồng và tiền lãi là 1.443.214.356 đồng. 

2. Ghi nhận sự tự nguyện, buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn V thanh toán số 

tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) cho Công ty Cổ phần vật tư N. 

3. Công ty cổ phần Tập đoàn V không phải chịu án phí phúc thẩm. Hoàn trả 

lại Công ty cổ phần Tập đoàn V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng)theo Biên lai số AA/2010/4893 ngày 14-7-2015 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Công ty cổ phần vật tư N phải chịu 112.193.000đ (Một trăm mười hai triệu 

một trăm chín mươi ba nghìn đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

Công ty cổ phần Vật tư N đã nộp 54.045.000 đ (Năm mươi tư triệu không trăm 

bốn mươi lăm nghìn đồng) theo Lệnh chi ngày 10-11-2014 của Công ty cổ phần 

vật tư N và Lệnh thanh toán ngày 12-11-2014 giữa Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng và Kho bạc Nhà nước Ngô 

Quyền, ghi người thụ hưởng là Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền 

được trừ vào tiền án phí Công ty cổ phần Vật tư N phải chịu. Công ty cổ phần 

vật tư N còn phải nộp số tiền án phí là 58.148.000 đ (Năm mươi tám triệu một 

trăm bốn mươi tám nghìn đồng). 

Kể từ ngày Công ty Cổ phần vật tư N có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công 

ty Cổ phần Tập đoàn V không thực hiện việc thanh toán thì phải chịu lãi đối với 

109



10 

số tiền chậm trả theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015tương ứng với thời gian chậm trả. 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. 

Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm 

ra quyết định./. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND Tp. Hải Phòng; 
- TAND quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng; 

- Cục THADS thành phố Hải Phòng; 

- Chi cục THADS quận Ngô Quyền, Hải Phòng; 

- Các đương sự; 
- Lưu VT,P.HCTP-VP, P.GĐKT II; HSGĐT. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Vinh Quang 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 11/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 
V/v  tranh chấp các hợp đồng xây dựng 

và hợp đồng khác 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

gồm có:   

- Chñ täa phiªn tßa: Ông Nguyễn Văn Sơn – Thẩm phán cao cấp; 

- C¸c thành viên: ¤ng Ngô Tiến Hùng – Thẩm phán cao cấp; 

 Ông Vũ Mạnh Hùng – Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bµ Nguyễn Bảo Thoa - Thư ký Tßa ¸n nh©n d©n cấp cao 

tại Hà N i.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Quốc Huy - KiÓm s¸t viªn cao cấp.  

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i, 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp 

các hợp đồng xây dựng và hợp đồng khác” giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH 1; địa chỉ: Số 16, B 15, khu đô thị M,

phường C, quận N, thành phố Hà N i. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: ông Trần Văn P – Giám đốc 

Công ty. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH 2; địa chỉ: Bản N, xã N, huyện T, tỉnh Điện Biên.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: ông Võ Tiến D - Chủ tịch Công ty; địa 

chỉ: Căn h  số 1602, Tháp A, số 88 L, phường L, quận Đ, thành phố Hà N i.  

 3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Trương Xuân Q; địa chỉ:

Phòng 601, nhà C2, khu đô thị M, phường C, quận N, thành phố Hà N i. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 30/3/2016, được sửa đổi bổ sung ngày 28/7/2016 và 

quá trình tố tụng, đại diện nguyên đơn – Công ty TNHH 1 trình bày:  

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014, Công ty TNHH 2 

là bên chủ đầu tư (viết tắt là Công ty TNHH 2) đã ký kết 08 hợp đồng trong các 

lĩnh vực thi công xây dựng, thuê tài sản, dịch vụ vận chuyển hàng hóa với Công ty 
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TNHH 1 là bên nhà thầu (viết tắt là Công ty TNHH 1) để xây dựng và phục vụ dự 

án khai thác chì kẽm tại bản Nậm Bay, xã Nà Tòng, huyện T, tỉnh Điện Biện, gồm 

các hợp đồng: 

(1) Hợp đồng số 06/2013/HĐXD/CKD&VNTP ký ngày 13/7/2013, kèm 

theo Phụ lục hợp đồng số 01/2013/HĐXL-CKD ký ngày 06/8/2013; Phụ lục hợp 

đồng số 12/2013/PLHĐ-CKD & VNTP ký ngày 23/12/2013 với n i dung là thi 

công xây dựng khu nhà ở, văn phòng làm việc, thu c nhà máy khai thác và chế 

biến chì, kẽm bản N, xã N, huyện T. Tổng giá trị của hợp đồng dự tính là 

6.746.150.000 đồng. 

Ngày 31/12/2014 hai bên tiến hành đối chiếu công nợ, tính đến ngày 

30/6/2016: chủ đầu tư còn nợ tổng số 564.677.608 đồng, gồm: Tiền gốc 

460.961.313 đồng. Số tiền lãi chủ đầu tư phải trả tính từ ngày 31/12/2014 đến 

ngày 30/6/2016 là: 460.961.313 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 103.716.295 

đồng. 

(2) Hợp đồng số 07/2013/HĐXD/CKD &VNTP ký ngày 13/7/2013; Phụ lục 

hợp đồng số 07-01/2013/PLHĐ-CKD ký ngày 20/12/2013; Phụ lục hợp đồng số 

02/2013/PLHĐ-CKD & VNTP ký ngày 23/12/2013 với n i dung là thi công 

đường giao thông giai đoạn I vận chuyển quặng thu c dự án khai thác chế biến chì 

kẽm. Tổng giá trị hợp đồng dự tính 8.640.250.000 đồng. 

Tính đến ngày 30/6/2016: Còn nợ 4.116.379.335 đồng trong đó: Tiền gốc 

3.360.309.662 đồng + Số tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 đến ngày 

30/6/2016:3.360.309.662 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 756.069.673 đồng.  

(3) Hợp đồng số 20/02/2014/HĐXL ký ngày 20/02/2014; Phụ lục hợp đồng 

số 01/PLHĐ/SNXT ký ngày 16/3/2014 với n i dung là san lấp mặt bằng xưởng 

tuyển dự án mỏ chì kẽm Xá Nhè. 

Số tiền nợ gốc 9.707.801.172 đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo 

biên bản đối chiếu công nợ được ký xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016: 

9.707.801.172 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 2.184255.263 đồng. Tổng cả gốc 

và lãi là 11.892.056.435 đồng.  

(4) Hợp đồng số 18/02/2014/HĐXL ký ngày 18/02/2014; Phụ lục số 

01/PLHĐ/HCQĐ ngày 16/3/2014 với n i dung là thi công hồ chứa quặng đuôi 

Nhà máy chế biến chì kẽm Hà N i Điện Biên. 

Số tiền nợ gốc 4.552.570.224 đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo 

biên bản đối chiếu công nợ được ký xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016: 

4.552.570.224 đồng x 1,25%/tháng x 18tháng = 1.024.328.300 đồng. Tổng cả gốc 

và lãi là 5.576.898.524 đồng. 

(5) Ngày 15/01/2014 hai bên ký Hợp đồng số 15.01/HĐVC; Phụ lục hợp 

đồng số 01.10/2014/PLHĐ ký ngày 01/10/2014 với n i dung là vận chuyển quặng 

thô từ mỏ khai thác về hồ chứa quặng tại bản N, xã N. 

Giá trị hợp đồng theo khối lượng thực tế nghiệm thu. Hai bên đã nghiệm thu 

khối lượng vận chuyển thực tế trong các tháng và số tiền bên chủ đầu tư phải trả 
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cho nhà thầu là 282.863.570 đồng. Có biên bản xác nhận giá trị khối lượng công 

việc hoàn thành và hai bên đối chiếu xác nhận công nợ ngày 31/12/2014. 

Số tiền gốc chủ đầu tư còn nợ nhà thầu đến ngày 30/6/2016: là 282.863.570 

đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo biên bản đối chiếu công nợ được ký 

xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016 là: 282.863.570 đồng x 1,25%/tháng x 

18 tháng = 63.644.303 đồng. Tổng số tiền lãi và gốc là 346.507.873 đồng. 

(6) Hợp đồng số 23-6/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 23/6/2014 với n i 

dung là Bên chủ đầu tư thuê của bên nhà thầu 02 chiếc ô tô tải tự đổ. Giá trị thuê 

chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là 36 ngày (từ ngày 23/6/2014 đến ngày 

31/8/2014) với giá trị thuê là là 233.330.000 đồng. Giai đoạn 2 là 47 ngày (Từ 

ngày 01/9/2014 đến ngày 17/10/2014) với giá trị là 219.322.000 đồng (Bảng xác 

nhận khối lượng và giá trị thuê ô tô ngày 17/10/2014).  

(7) Hợp đồng kinh tế số 24/6/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 24/6/2014 

với n i dung: Bên chủ đầu tư thuê của bên nhà thầu 01 máy xúc phục vụ công 

trình với thời gian thuê thanh toán làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 38 ngày 

(24/6/2014 đến 31/8/2016) với giá trị thuê là 189.831.000 đồng; Giai đoạn 2 là 61 

(từ 01/9/2014 đến 31/10/2014) với giá trị thuê là 170.000.000 đồng (Bảng xác 

nhận khối lượng và giá trị thuê máy xúc ngày 03/9/2014 và ngày 31/10/2014). 

(8) Hợp đồng kinh tế số 02-7/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 02/7/2014 

với n i dung: Bên chủ đầu tư thuê bên nhà thầu 01 máy ủi phục vụ công trình với 

thời gian thuê/thanh toán làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 59 ngày (02/7/2014 đến 

31/8/2014) giá trị thuê là 92.414.000 đồng. Giai đoạn 2 là 58 ngày (từ 01/9/2014 

đến 18/10/2014) giá trị thuê là 75.188.000 đồng (Biên bản xác nhận khối lượng và 

giá trị thuê máy ủi ngày 03/9/2014ngày 18/10/2014). 

Tổng số tiền Công ty TNHH 2 phải trả Công ty TNHH 1 từ 3 hợp đồng thuê 

tài sản là 980.085.000 đồng. Đã thanh toán là 272.110.000 đồng còn nợ 

707.975.000 VNĐ tiền gốc. Tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 đến ngày 30/6/2016 

là 707.975.000 đồng x 1,25%/tháng x 17 tháng = 150.444.687 đồng. Tổng c ng số 

tiền thuê tài sản từ 3 hợp đồng chủ đầu tư phải thanh toán là: 858.419.687 đồng. 

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành từ cả 8 hợp đồng nói trên được hai bên 

nghiệm thu là 39.253.419.270 đồng. Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 

20.180.938.329 đồng. Ngày 31/12/2014, đại diện hợp pháp của hai bên đã đối 

chiếu chốt số công nợ. Công ty TNHH 2 còn nợ Công ty TNHH 1 tiền gốc là: 

19.072.480.941 đồng + lãi 1,25%/tháng: 4.247.7231.151 đồng = 23.320.204.092 

đồng. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên 

bu c bị đơn phải trả nợ gốc và lãi nói trên. 

Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 - ông Võ Tiến D trình bày: 

 Ông là chủ tịch Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 

2 (được bổ nhiệm từ tháng 3/2016) đồng thời là Chủ tịch Công ty Cổ phần (là chủ 

sở hữu của Công ty) từ tháng 01/2016. Trong thời gian tiếp quản Công ty, ông 

không được người đại diện theo pháp luật trước bàn giao về tài sản cũng như các 

hồ sơ pháp lý của Công ty, các hợp đồng đã và đang thực hiện với các đối tác. Nay 
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Công ty TNHH 1 khởi kiện yêu cầu Công ty ông thanh toán số tiền nợ gốc và lãi 

theo 08 hợp đồng kinh tế nói trên, quan điểm của ông là: Quá trình ký kết và thực 

hiện hợp đồng, ông hoàn toàn không nắm được vì không tham gia vào công việc 

điều hành.  

Tuy nhiên ông thừa nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến 

12/2014, Công ty có ký kết 08 hợp đồng nói trên với Công ty TNHH 1. Do những 

năm gần đây, giá kim loại trên thị trường xuống thấp, chất lượng quặng tại mỏ 

thấp, việc khai thác không hiệu quả nên H i đồng thành viên đã quyết định dừng 

việc khai thác tại mỏ ngày 14/02/2015. Do đó, Công ty không có tiền chi trả các 

khoản nợ. Ông xin được vắng mặt tại buổi hòa  giải, việc giải trình khoản nợ ông 

đề nghị người tiền nhiệm đã trực tiếp ký và thực hiện các hợp đồng trên giải trình 

trước tòa. Ngoài ra, việc thanh toán nợ cho nhà thi công sẽ được các nhà đầu tư 

mới quyết định vì Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Việt đang 

làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Trương Xuân Q trình bày: 

Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty TNHH 2 từ ngày 07/5/2013, ông trực 

tiếp ký 08 hợp đồng như nguyên đơn đã trình bày. Ông khẳng định khoản nợ phát 

sinh từ các hợp đồng nói trên là hoàn toàn chính xác. Công trình thi công thu c 

miền núi cao hiểm trở nên việc vận chuyển máy móc, vật liệu, nhân công vô cùng 

gian khổ, mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn nhưng bên nhà thầu đã thực 

hiện rất tốt về yêu cầu kỹ thuật và khối lượng, tiến đ  công trình, hoàn tất các thủ 

tục thanh toán theo quy định. Do bên chủ sở hữu của Công ty yêu cầu tạm dừng 

hoạt đ ng khai thác nên hai bên chấm dứt hợp đồng, xác nhận khối lượng công 

việc và đối chiếu công nợ làm cơ sở thanh toán. 

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành từ các hợp đồng nói trên được hai bên 

nghiệm thu là 39.253.419.270 đồng. Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 

20.180.938.329 đồng. Ngày 31/12/2014, đại diện hợp pháp của hai bên đã đối 

chiếu chốt số công nợ còn phải trả từ các hợp đồng là 19.072.480.941 đồng, yêu 

cầu chủ sở hữu công ty (Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Việt) 

phải có trách nhiệm liên đới để trả khoản nợ trên vì Công ty TNHH 2 là đơn vị 

trực thu c của chủ sở hữu, trên danh nghĩa là hạch toán đ c lập còn về bản chất là 

hạch toán phụ thu c.   

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 

29/11/2016, Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên quyết định:  

Bu c Công ty TNHH 2 (có chủ sở hữu là Công ty cổ phần khai thác và chế 

biến khoáng sản Việt, tên viết tắt VMPco) phải trả cho Công ty TNHH M t thành 

viên ĐTXD&TM Tiên Phong – Vi Na 23.320.204.092 đồng, trong đó nợ gốc là: 

19.072.408.941 đồng và tiền lãi là 4.247.723.151 đồng.  

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, Công ty TNHH 1 – Vi Na có đơn  yêu 

cầu thi hành án mà Công ty TNHH 2 không thi hành thì hàng tháng Công ty 

TNHH 2 còn phải chịu lãi suất trên tổng số tiền phải thi hành theo lãi suất nợ quá 

hạn của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm thi hành tương ứng với thời 

gian chậm thi hành án.  
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Ngoài ra Tòa án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Công ty TNHH 2 có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối 

với bản án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị số 04/2018/KN-KDTM ngày 16/5/2018, Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại 

sơ thẩm số 01/2016/KDTM-PT ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, 

tỉnh Điện Biên; đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i 

xét xử giám đốc thẩm hủy bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm nêu trên; giao 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên để xét xử sơ thẩm lại theo 

quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà N i đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i chấp nhận 

kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về hình thức, n i dung và nguyên tắc ký kết các hợp đồng thi công xây 

dựng, thuê tài sản, dịch vụ vận chuyển hàng hóa các bên đã thực hiện đúng theo 

qui định tại Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/10/2010 về hợp đồng trong xây 

dựng và Điều 107, 108 Luật xây dựng năm 2003 và quy định tại các Điều 535, 

536, 538, 480, 481, 482 của B  luật dân sự nên các hợp đồng này có hiệu lực thi 

hành.   

Quá trình thực hiện hợp đồng, các bên đã thanh toán cho nhau m t số khoản 

tiền theo tiến đ  thực hiện hợp đồng. Hiện nay, Công ty TNHH 1 – Vi Na khởi 

kiện yêu cầu Công ty TNHH 2 thanh toán số tiền chưa trả theo hợp đồng và tiền 

lãi chậm thanh toán.  

[2] Về việc áp dụng lãi suất cho các khoản tiền chậm thanh toán: Trong các 

hợp đồng ký kết có 04 hợp đồng thi công xây dựng các bên có thỏa thuận về mức 

lãi suất chậm thanh toán, 04 hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và thuê tài sản 

các bên không thỏa thuận về lãi suất chậm thanh toán. Cụ thể: 

Hợp đồng số 06 và 07 các bên ký ngày 13/7/2013 đều quy định lãi suất 

chậm thanh toán là 150% lãi suất cho vay ngắn hạn của Vietcombank. 

Hợp đồng số 18/02/2014/HĐXL ký ngày 18/02/2014 và Hợp đồng số 

20/02/2014/HĐXL ký ngày 20/02/2014 đều quy định về lãi suất chậm thanh toán: 

Bên A chậm thanh toán 30 ngày sau thời hạn theo quy định thì phải bồi thường 

cho nhà thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do 

Ngân hàng mà nhà thầu mở tài khoản công bố kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán 

cho đến khi Bên A thanh toán đầy đủ cho nhà thầu. 

Như vậy, tại các hợp đồng xây dựng nêu trên các bên có thỏa thuận về mức 

lãi chậm thanh toán nên Tòa án phải áp dụng mức lãi suất các bên đã thỏa thuận tại 

hợp đồng để tính tiền lãi do chậm thanh toán. Trong trường hợp này, Tòa án phải 

làm rõ mức lãi suất cho vay ngắn hạn của Vietcombank (đối với hợp đồng áp dụng 

thỏa thuận lãi suất chậm thanh toán bằng 150% lãi suất cho vay ngắn hạn của 
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Vietcombank) và mức lãi suất quá hạn của Ngân hàng mà nhà thầu mở tài khoản 

(đối với hợp đồng thỏa thuận lãi suất quá hạn của nhà thầu mở tài khoản) để xác 

định khoản tiền lãi chậm thanh toán. 

Đối với hợp đồng vận chuyển quặng và 03 hợp đồng thuê tài sản hai bên 

không thỏa thuận về lãi suất chậm thanh toán thì Tòa án cần áp dụng Điều 306 

Luật thương mại năm 2005 để tính tiền lãi do chậm thanh toán: “Trường hợp bên 

vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ 

và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền 

lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại 

thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Do đó, Tòa án cần phải lấy mức lãi 

suất quá hạn trung bình trên thị trường tại địa phương để tính tiền lãi do chậm 

thanh toán mới đúng quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân huyện T lại áp dụng mức lãi suất chậm trả là 

1.25%/tháng tương đương 15%/năm theo đề nghị của Công ty TNHH 1 – Vi Na để 

áp dụng chung cho cả 8 hợp đồng trên và bu c Công ty TNHH 2 phải trả tiền lãi là 

4.247.723.151 đồng là không đúng quy định. 

[3] Về thời điểm tính lãi phải căn cứ vào thỏa thuận chốt nợ cuối cùng của 

các bên để tính số tiền lãi mà Công ty TNHH 2 phải trả.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định Công ty TNHH 2 “phải chịu 

lãi suất trên tổng số tiền phải thi hành theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nhà 

nước quy định tại thời điểm thi hành tương ứng với thời gian chậm thi hành án” là 

không đúng vì Ngân hàng nhà nước Việt Nam không công bố loại lãi suất này nên 

gây khó khăn cho việc thi hành án, không đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 343, khoản 2 Điều 345 B  luật Tố tụng dân sự năm 

2015. 

[1]. Hủy toàn b  Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 

01/2016/KDTM-ST ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện 

Biên về vụ án “Tranh chấp các hợp đồng xây dựng và hợp đồng khác” giữa nguyên 

đơn là Công ty TNHH 1 với bị đơn là Công ty TNHH 2; người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là ông Trương Xuân Q.   

[2]. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên xét xử 

lại theo thủ tục sơ thẩm.  
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 Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDCC tại Hà N i (để biết); 

- TAND huyện T, tỉnh Điện Biên  

(02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS huyện T, tỉnh  

Điện Biên; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, P. HCTP-VP, P. GĐKTII; HSGĐT. 

  Tm. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - chñ täa phiªn tßa 

 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
TẠI  HÀ NỘI 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 25/2017/KDTM-GĐT 

Ngày 11/9/2017 
V/v “tranh chấp HĐTD” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      _____________________________ TH 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội gồm có:  

- Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Anh Dũng - Thẩm phán cao cấp;  

- Các thành viên     : Ông Vũ Mạnh Hùng - Thẩm phán cao cấp; 

  Ông Nguyễn Vinh Quang - Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương, Thư ký Tòa 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 Phạm Văn Hòa, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại 
“Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng A 

Trụ sở: 108 phố T, quận H, thành phố Hà Nội 

Bị đơn: - Ông Đại Văn T1, sinh năm 1948 

- Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1953 

Cùng trú quán: Khu 3 thôn Đ, thị trấn Y, tỉnh Vĩnh Phúc. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo những tài liệu tại hồ sơ, vụ án có nội dung như sau: 

Ngân hàng A - Chi nhánh B (sau đây gọi tắt là ngân hàng) cho vợ 
chồng ông Đại Văn T1, bà Nguyễn Thị P vay vốn theo Hợp đồng tín dụng số 
13500075/1913/HĐTDHM/NHCT 262 ngày 25/12/2013 và Hợp đồng tín dụng số 
15.19.0007/2015/HĐTDHM/NHCT 262 ngày 13/3/2015 với  số tiền đã giải 
ngân là 5.000.000.000 đồng. 

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản trên 
đất của gia đình ông T, bà P theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 
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11.26.0097A/HĐTC ngày 27/7/2011 và văn bản bổ sung Hợp đồng thế chấp 
tài sản số 02/VBSĐBS/2015 ngày 27/02/2015 gồm: 

+ Tài sản 01: Quyền sử dụng 90m
2
 đất ở, thửa đất 31 tờ bản đồ 05 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD924978 do Ủy ban nhân dân 

huyện H cấp ngày 22/6/2004 đứng tên chủ hộ Đại Văn T1 và tài sản gắn liền 

với đất là 01 nhà xây 3,5 tầng tường gạch, sàn bê tông cốt thép, diện tích 

xây dựng 300m
2
 và các công trình phụ trợ. 

+ Tài sản 02: Quyền sử dụng 99m
2
 đất (50m

2
 đất ở, 49m

2
 đất vườn) 

thửa đất số 511.2 tờ bản đồ 03 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BB171892 do Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 

25/11/2010 đứng tên vợ ông Đại Văn T1 và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà 

cấp 4 tường gạch, mái tôn diện tích 50m
2
 và các công trình phụ trợ. 

+ Tài sản 03: Quyền sử dụng 282m
2
 đất (200m

2
 đất ở, 82m

2
 đất vườn) 

thửa đất 597 tờ bản đồ số 4 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

A488501 do Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 

20/01/1991 đứng tên ông Đại Văn T1 và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà 

cấp 4 diện tích 80m
2
 và toàn bộ công trình phụ trợ. 

Do ông Đại Văn T1, bà Nguyễn Thị P vi phạm nghĩa vụ thanh toán, 

ngân hàng khởi kiện đòi nợ. 

Tại quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số  

02/2016/QĐST/KDTM ngày 15/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Vĩnh Phúc đã công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: 

Tính đến hết ngày 06/01/2016 vợ chồng ông T, bà P còn nợ Ngân 

hàng tổng số tiền gốc và lãi là 5.456.254.167 đồng. Trong đó nợ gốc là 05 tỷ 

đồng, lãi trong hạn là 352.663.333 đồng và nợ lãi quá hạn là 103.590.834 

đồng. Ngân hàng đồng ý cho ông T, bà P trả dần tiền nợ gốc trong hạn 03 

năm: 

Năm 2016 trả 01 tỷ đồng nợ gốc (chia 4 đợt, mỗi đợt 250 triệu đồng   

vào các ngày 30/3; 30/6; 30/9 và ngày 30/12/2016. 

Năm 2017 trả 02 tỷ đồng nợ gốc (chia 4 đợt, mỗi đợt 500 triệu đồng 

vào các ngày 30/3; 30/6; 30/9 và 30/12/2017). 

Năm 2018 trả 02 tỷ đồng nợ gốc và tiền lãi (chia 4 đợt, mỗi đợt 500 

triệu đồng vào các ngày 30/3; 30/6; 30/9 và 30/12/2018. 

Sau khi ông T, bà P trả xong toàn bộ nợ gốc thì Ngân hàng mới thu 

tiền nợ lãi. Ngân hàng chỉ xét miễn giảm lãi khi đã trả hết nợ gốc cho ngân 

hàng. 

Nếu ông T, bà P không trả được nợ một trong các kỳ hạn nêu trên thì 

Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự phát mại tài sản 

119



 
3 

bảo đảm để đảm bảo việc thu hồi nợ theo Hợp đồng thế chấp và văn bản sửa 

đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp. Nếu số tiền bán tài sản bảo đảm không đủ 

để thu hồi nợ thì ông T, bà P vẫn phải trả số tiền nợ gốc và nợ lãi theo Hợp 

đồng tín dụng cho đến khi trả hết toàn bộ nợ cho ngân hàng. 

Ngoài ra, quyết định còn quyết định về án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm. 

Ngày 01/11/2016, anh Đại Văn T2, Đại Văn T3, Đại Văn H2 (Đại Tuấn 

H2) - là con ông T, bà P có đơn đề nghị giám đốc thẩm. Ngày 28/12/2016, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có Công văn số 1613/BCDS-VKS 

đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự (nêu trên). 

Tại Quyết định kháng nghị số 04/KNGĐT-VC1-KDTM ngày 18/4/2017, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị đối 

với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

02/2016/QĐST-KDTM ngày 15/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Vĩnh Phúc, đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử giám đốc thẩm hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự nêu trên, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện H giải quyết 

lại vụ án theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội vẫn giữ nguyên nội dung kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: 

[1] Quyền sử dụng đất thửa số 31 tờ bản đồ 05 theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số Đ924978 do Ủy ban nhân dân huyện H cấp ngày 

22/6/2004 và tài sản gắn liền với đất đứng tên chủ hộ Đại Văn T. 

Quyền sử dụng thửa đất số 5112 tờ bản đồ 03 diện tích 99m
2
 theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 171892 do Ủy ban nhân dân huyện H 

cấp ngày 25/11/2010 và tài sản gắn liền với đất đứng tên hộ gia đình ông Đại 

Văn T1. 

Theo bản sao công chứng sổ hộ khẩu 620 mang tên chủ hộ Đại Văn T, 

do các con ông T cung cấp thể hiện: Thời điểm 03/3/2010 hộ ông T có 07 

nhân khẩu ông Đại Văn T1, bà Nguyễn Thị P; con trai Đại Văn T1, con dâu 

Phạm Thị H4, con trai Đại Tuấn H2, con dâu Ngô Thị H5, con gái Đại Thị 

Thúy H1. 

Tài liệu xác minh tại Công an thị trấn Yên Lạc thể hiện từ 2001 đến 

năm 2012 hộ gia đình ông Đại Văn T1 gồm 09 nhân khẩu là ông Đại Văn 

T1, bà Nguyễn Thị P, anh Đại Văn T2, anh Đại Văn T3, chị Đại Thị H1, anh 
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Đại Văn H2, chị Đại Thị H3, chị Phạm Thị H4 (con dâu) và Đại Thị Q 

(cháu). 

Như vậy, tại thời điểm ông T, bà P đem thế chấp quyền sử dụng đất và 

tài sản trên đất tại thửa đất số 31 và thửa số 511.2 nêu trên để bảo đảm cho 

khoản vay tại ngân hàng vào năm 2011, khi đó hộ gia đình ông T, bà P còn có 

các con của ông bà. 

[2] Ngoài ra, còn có một số tài liệu thể hiện anh Đại Văn T2, Đại Văn 

T3, Đại Tuấn H2 có đóng góp tiền mua đất và mua nguyên vật liệu để làm 

nhà ở. 

[3] Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu các 

đương sự cung cấp sổ hộ khẩu bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng 

thực hợp lệ để làm cơ sở xem xét tính hợp pháp của Hợp đồng thế chấp tài 

sản giữa các bên, mà chấp nhận bản photocopy không có giá trị pháp lý làm 

căn cứ giải quyết vụ án là thiếu sót, không đúng quy định của pháp luật. 

[4] Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa các con của ông T, bà P 

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

không làm rõ công sức đóng góp của họ đối với số tài sản đem thế chấp tại 

ngân hàng là thu thập và đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, vi phạm nghiêm 

trọng quy định tại khoản 2 Điều 56; khoản 2 Điều 83; khoản 1 Điều 85; 

Điều 16 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi bổ sung năm 2011) 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những người liên quan. 

Vì các lẽ trên, căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; 

Điều 345 Bộ luật tố tụng dân sự 

QUYẾT ĐỊNH: 

Hủy toàn bộ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

02/2016/QĐST-KDTM ngày 15/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Vĩnh Phúc về vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn: Ngân 

hàng A, bị đơn là ông Đại Văn T1 và bà Nguyễn Thị P. 

Giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc để giải 

quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

         Nơi nhận: 
-  VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc 
 (kèm hồ sơ); 
- TAND tỉnh Vĩnh Phúc; 
- VKSND huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc; 
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 
- Chi cục THADS huyện H, tỉnh 
  Vĩnh Phúc; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu HS, PHC-TP. 

T/M ỦY BAN THẨM PHÁN 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

   Ngô Anh Dũng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI ĐÀ NẴNG     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      ỦY BAN THẨM PHÁN      

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 01/2020/KDTM-GĐT 
Ngày 11/3/2020 
V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần Ủy ban Thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng gồm có 10 
(mười) thành viên tham gia xét xử, do ông Lại Văn Trình – Phó chánh án Tòa án nhân 
dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Phạm Văn Phong - Thư ký Tòa án. 
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

ông Đinh Văn Chánh - Kiểm sát viên. 
Ngày 11/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa

giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng V; địa chỉ: L, phường T, quận B, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Đ - chức vụ: Giám đốc Ngân hàng V - Chi 
nhánh huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế (theo văn bản ủy quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 
19/6/2014); 

 Người đại diện theo ủy quyền lại của ông Nguyễn Đ: ông Trần Ngọc B - chức vụ: Phó 
Giám đốc Ngân hàng V - Chi nhánh huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế (theo văn bản ủy quyền

ngày 27/02/2017); 
Cùng địa chỉ: T, thị trấn P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Bị đơn: ông Phạm Quốc Tr – Chủ DNTN Trang trại G; địa chỉ: tổ dân phố Đ, thị

trấn P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Trương Thị T; 
- Chị Nguyễn Thị Thanh Th; 
- Anh Phạm Quốc B1. 
Cùng cư trú: tổ dân phố Đ, thị trấn P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại Đơn khởi kiện ghi ngày 17/01/2017 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

là Ngân hàng V trình bày: Ngân hàng V - Chi nhánh huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế (sau
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đây gọi là tắt là Ngân hàng) cho ông Phạm Quốc Tr - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Trang trại 

G vay vốn kinh doanh theo các Hợp đồng tín dụng sau: 
 - Ngày 30/11/2012, ký Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-201206005 vay 

1.250.000.000 đồng; lãi suất vay 13%/năm, thời hạn vay 12 tháng; mục đích sử dụng để làm 
chuồng trại, mua thức ăn nuôi nhím, nhím giống và chăm sóc rừng. Agribank P đã giải ngân 

1.250.000.000 đồng theo Giấy lĩnh tiền mặt do ông Tr ký nhận ngày 30/11/2012 (số giải 

ngân 4005-LDS-201205929); Hợp đồng này sau đó được gia hạn trả nợ đến ngày 

25/11/2016. 
Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Tr đã trả số tiền nợ gốc 1.131.396.250 đồng và tiền 

lãi 178.383.056 đồng, hiện còn dư nợ gốc 118.603.750 đồng và lãi tính đến ngày 15/11/2018 

là 305.716.984 đồng (lãi trong hạn: 292.652.451 đồng, lãi quá hạn: 13.064.533 đồng). 
 - Ngày 12/12/2013, ký Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-201304786 vay 350.000.000 

đồng; lãi suất vay 11%/năm, thời hạn vay 12 tháng. Ngân hàng đã giải ngân 350.000.000 

đồng theo giấy lĩnh tiền mặt do ông Tr ký nhận ngày 12/12/2013 (số giải ngân 4005- LDS-
201304761). Hợp đồng này được gia hạn trả nợ đến ngày 12/12/2016. Tính đến ngày 

15/11/2018, ông Tr còn nợ gốc 350.000.000 đồng và 203.037.500 đồng tiền lãi (lãi trong 

hạn: 192.393.056 đồng, lãi quá hạn: 37.644.444 đồng). 
 - Ngày 16/12/2013, ký Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-201304808 vay 560.000.000 

đồng, mục đích sử dụng tiền vay để nuôi nhím, trồng và chăm sóc rừng; lãi suất vay 

11%/năm; thời hạn vay 12 tháng. Ngân hàng đã giải ngân đủ 560.000.000 đồng theo giấy 

lĩnh tiền mặt do ông Tr ký nhận ngày 16/12/2013 (có số giải ngân 4005-LDS-201304783). 
Hợp đồng này được gia hạn trả nợ đến ngày 15/12/2016. Tính đến ngày 15/11/2018, ông Tr 
còn nợ gốc 560.000.000 đồng và 367.118.889 đồng tiền lãi (lãi trong hạn: 307.144.444 đồng, 

lãi quá hạn: 59.974.444 đồng). 
 - Ngày 17/12/2013, ký Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-201304825 vay số tiền 

1.000.000.000 đồng; phương thức cho vay: từng lần; mục đích sử dụng tiền vay để nuôi 

nhím, trồng và chăm sóc rừng; lãi suất vay 11%/năm, thời hạn vay 60 tháng. Agribank P mới 

giải ngân cho ông Phạm Quốc Tr số tiền 950.000.000 đồng, hạn mức còn lại 50.000.000 

đồng chưa được giải ngân; cụ thể các lần giải ngân như sau: 
+ Giấy nhận nợ ngày 17/12/2013 (có số giải ngân 4005-LDS-201304825), giải ngân 

400.000.000 đồng, mục đích sử dụng tiền vay để trả tiền mua cây giống, phân bón, công lao 
động; lãi suất vay 12%/năm; hạn trả nợ cuối cùng 15/12/2017. Ông Tr ký nhận tiền theo giấy 

lĩnh tiền vay bằng tiền mặt lập ngày 17/12/2013. Khoản nợ này ông Tr đã trả được 6.133.333 

đồng tiền lãi vào ngày 11/12/2015. Tính đến ngày 15/11/2018 ông Tr còn nợ tiền gốc 

400.000.000 đồng và 279.933.333 đồng tiền lãi (lãi trong hạn: 233.200.000 đồng, lãi quá 

hạn: 46.733.333 đồng). 
+ Giấy nhận nợ ngày 27/01/2014 (có số giải ngân 4005-LDS-201402562), giải ngân 

450.000.000 đồng; mục đích sử dụng tiền vay để trả tiền mua cây giống...; lãi suất vay 

12%/năm; hạn trả nợ cuối cùng 15/12/2017. Ông Tr ký nhận theo giấy lĩnh tiền vay bằng tiền 

mặt lập ngày 27/01/2014. Tính đến ngày 15/11/2018 ông Phạm Quốc Tr còn nợ tiền gốc 
450.000.000 đồng và 288.150.000 đồng tiền lãi (lãi trong hạn: 262.950.000 đồng, lãi quá 

hạn: 25.200.000 đồng). 
+ Giấy nhận nợ ngày 10/4/2014, (có số giải ngân 4005-LDS-201400835), giải ngân 

100.000.000 đồng, mục đích sử dụng tiền vay để trả tiền mua cây giống, phân bón, công lao 
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động; lãi suất vay 12%/năm; hạn trả nợ cuối cùng 15/12/2017. Ông Tr đã nhận theo giấy lĩnh 

tiền vay bằng tiền mặt lập ngày 11/4/2014, số tiền 100.000.000 đồng, ông Tr đã trả được 
21.000.000 đồng tiền lãi vào ngày 11/12/2015. Tính đến ngày 15/11/2018, ông Tr còn nợ 

tiền gốc 100.000.000 đồng và 40.600.000 đồng tiền lãi (lãi trong hạn: 35.000.000 đồng, lãi 
quá hạn: 5.600.000 đồng). 

Để bảo đảm cho khoản vay của 03 Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV- 201304786 
ngày 12/12/2013; Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-201304808 ngày 16/12/2013; Hợp đồng 

tín dụng số 4005-LAV-201304825 ngày 17/12/2013, ngày 03/12/2013, giữa Ngân hàng và 

anh Phạm Quốc B1 ký Hợp đồng thế chấp số 010/12/2013/HĐTC có nội dung anh B1 đồng 

ý thế chấp tài sản của anh B1 là quyền sử dụng đất, diện tích 22.002 m2, tọa lạc tại tổ dân phố 

Đ, thị trấn P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế, được Ủy ban nhân dân huyện P cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BH745138 ngày 24/5/2012 đứng tên anh Phạm Quốc B1. 
Khi đến hạn trả nợ, ông Phạm Quốc Tr - Chủ DNTN Trang trại G không thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ, do vậy Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Phạm Quốc Tr – Chủ 

DNTN Trang trại G trả nợ cho Ngân hàng số tiền là 3.490.160.456 đồng; trong đó gồm: nợ 

gốc 1.978.603.750 đồng, nợ lãi 1.511.556.706 đồng (lãi trong hạn: 1.323.339.951 đồng, lãi 

quá hạn: 188.216.755 đồng tính đến ngày xét xử sơ thẩm 15/11/2018). 
Đối với 03 (ba) Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV- 201304786 ngày 12/12/2013; Hợp 

đồng tín dụng số 4005-LAV-201304808 ngày 16/12/2013; Hợp đồng tín dụng số 4005-
LAV-201304825 ngày 17/12/2013 được bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp số 

010/12/2013/HĐTC ngày 03/12/2013, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc trong trường hợp 

ông Phạm Ngọc Trai – Chủ DNTN trang trại G không trả được nợ thì Ngân hàng có quyền 

yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thu hồi nợ. 
Đối với khoản dư nợ gốc 118.603.750 đồng và lãi của Hợp đồng tín dụng số 4005- 

LAV-201206005 là khoản vay không được bảo đảm bởi hợp đồng thế chấp số 

010/12/2013/HĐTC ngày 03/12/2013 nên chỉ yêu cầu Tòa án buộc ông Phạm Quốc Tr - 
Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Trang trại G trả nợ theo quy định. 

Bị đơn ông Phạm Quốc Tr – Chủ DNTN Trang trại G trình bày: Ông chỉ chấp nhận 

một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, cụ thể như sau: 
 - Đối với Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-201206005 ngày 30/11/2012, Ngân hàng đã 

tổ chức phát mãi tài sản thế chấp là 24,7 ha rừng theo Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 

02/02/2012 giữa vợ chồng ông với Ngân hàng để thu hồi nợ nên không còn nợ nữa. 
 - Đối với các Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-2013 04786 ký ngày 12/12/2013 và 

Họp đồng tín dụng số 4005-LAV- 201304808 ký ngày 16/12/2013, Ông thừa nhận đã ký đầy 

đủ thủ tục nhưng không nhận được tiền và đây là những hợp đồng ảo, không có thật. 
 - Đối với Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-2013 04825 ký ngày 17/12/2013, Hợp 

đồng này có thủ tục giải ngân 03 lần, Ông chỉ thực nhận là 850.000.000 đồng đối với 02 

Giấy nhận nợ lần 1 ngày 17/12/2013 số tiền 400.000.000 đồng; Giấy nhận nợ lần 2 ngày 

27/01/2014 số tiền 450.000.000 đồng. Đối với lần 3 ngày 10/4/2014, Ông thừa nhận có ký 

các thủ tục để rút số tiền 100.000.000 đồng nhưng thực tế ông không nhận. Sau đó Ông đã 

trả cho Ngân hàng 80.000.000 đồng nợ gốc theo giấy nộp tiền ngày 04/12/2015, do vậy Ông 
chỉ đồng ý trả tiền nợ gốc là 770.000.000 đồng và lãi phát sinh theo yêu cầu Ngân hàng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Quốc B1 trình bày: 
Đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố Hợp đồng thế chấp số 010/12/2013/ HĐTC ký ngày 
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03/12/2013 giữa Anh với Ngân hàng vô hiệu vì:  
Hợp đồng thế chấp có xác định giới hạn giá trị tài sản bảo đảm; trong khi ông Phạm 

Quốc Tr - DNTN Trang trại G ký kết rất nhiều hợp đồng tín dụng với Ngân hàng nhưng nội 

dung Hợp đồng thế chấp và các Hợp đồng tín dụng đều không xác định cụ thể tài sản thế 

chấp nhằm bảo đảm cho hợp đồng tín dụng nào của Doanh nghiệp tư nhân Trang trại G. 
 Mặt khác, tại Điều 8 của các Hợp đồng tín dụng nêu trên đều quy định rõ biện pháp 

bảo đảm tiền vay thực hiện theo các hợp đồng thế chấp tài sản bổ sung đã ký giữa Doanh 

nghiệp tư nhân trang trại G và Ngân hàng; trên thực tế ông Tr và Ngân hàng đã ký Hợp đồng 

thế chấp số 031/01/2012/HĐTC ngày 02/02/2012; không có hợp đồng tín dụng nào ghi nhận 

nghĩa vụ của Anh liên quan đến Hợp đồng thế chấp số 010/12/2013/HĐTC ký ngày 

03/12/2013 nên Anh không có nghĩa vụ trả nợ thay cho ông Phạm Quốc Tr - Chủ DNTN 
Trang trại G. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 07/2018/KDTM-ST ngày 21/11/2018, 
Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V đối với ông Phạm Quốc Tr - 

Chủ doanh nghiệp tư nhân Trang trại G đối với phần yêu cầu khoản tiền nợ gốc và tiền lãi. 

 Buộc ông Phạm Quốc Tr - Chủ doanh nghiệp tư nhân Trang trại G phải trả cho Ngân 

hàng V tổng số tiền tính đến ngày 15/11/2018 là 3.490.160.456 đồng (trong đó tiền gốc 

1.978.603.750 đồng; tiền lãi trong hạn phải trả 1.323.339.951 đồng, tiền lãi quá hạn phải 

trả 188.216.755 đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (15/11/2018), khách hàng vay còn phải 

tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà 

các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường 

hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo 

từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán 

cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp 

với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. 

Không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng V đối với yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm, 

trong trường hợp ông Phạm Quốc Tr không trả được nợ theo hợp đồng thế chấp số 

010/12/2013/HĐTC ngày 03/12/2013. Tuyên bố hợp đồng thế chấp số 010/12/2013/HĐTC 

ngày 03/12/2013 vô hiệu. 

Buộc Ngân hàng V - Chi nhánh huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế phải trả lại cho anh 

Phạm Quốc B1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 745138, thửa đất số 01, tờ bản 

đồ số 04 diện tích 22.002,0 m2 tại khu vực Đ, thị trấn P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

           Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo. 
           Ngày 03/12/2018, Ngân hàng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 
           Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 315/QĐKNPT-VKS-DS ngày 06/12/2018, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế kháng nghị một phần 

bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng về xử lý tài sản bảo đảm. 
           Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 01/2019/KDTM-PT ngày 
22/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định: 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần yêu cầu kháng cáo mà ông Phạm Quốc Tr - Chủ 

Doanh nghiệp tư nhân Trang trại G đã rút đối với đề nghị xem xét tính hợp pháp của các 

hợp đồng tín dụng và cách tính lãi. 
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 Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu tính lãi quá hạn khoản tiền 188.216.755 đồng của 

Ngân hàng V với ông Phạm Quốc Tr - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Trang trại G. 

 Sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc ông Phạm Quốc Tr - Chủ Doanh nghiệp tư nhân 

Trang trại G phải trả cho Ngân hàng V tổng số tiền tính đến ngày 15/11/2018 là 

3.301.943.701 đồng (trong đó tiền gốc 1.978.603.750 đồng; tiền lãi trong hạn phải trả 

1.323.339.951 đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng V và Kháng nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện P đối với yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo của anh Phạm Quốc B1 theo 

Hợp đồng thế chấp số 010/12/2013/HĐTC ngày 03/12/2013 trong trường hợp ông Phạm 

Quốc Tr - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Trang trại G không trả được nợ đối với 03 Hợp đồng 

tín dụng: Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-201304786 ngày 12/12/2013; Hợp đồng tín dụng 

số 4005-LAV-201304848 ngày 16/12/2013; Hợp đồng tín dụng số 4005-LAV-201304825 

ngày 17/12/2013.  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Phạm Quốc Tr - Chủ DNTN Trang trại 

G về yêu cầu miễn án phí.  
Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí, chi phí định giá và 

nghĩa vụ thi hành án của các đương sự theo Luật Thi hành án dân sự. 

Tại Quyết định kháng nghị tái thẩm số 91/QĐKNTT-VKS-KDTM ngày 27/9/2019, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Bản án kinh doanh, 
thương mại phúc thẩm nêu trên; đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử tái thẩm, hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 

01/2019/KDTM-PT ngày 22/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và hủy một 

phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 07/2018/KDTM-ST ngày 21/11/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với phần xử lý tài sản đảm bảo của anh 

Phạm Quốc B1; giao hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm để xét xử lại theo quy định của pháp 

luật. 
Ngày 05/12/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban 

hành Quyết định thay đổi Quyết định kháng nghị tái thẩm số 02/QĐKNGĐT-VKS-
KDTM, trong đó thay đổi Quyết định kháng nghị tái thẩm số 91/QĐKNTT-VKS-
KDTM ngày 27/9/2019 đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 

01/2019/KDTM-PT ngày 22/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để giải 

quyết theo thủ tục giám đốc thẩm. 
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận 

kháng nghị của Viện trưởng Viện nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy một phần Bản án 
kinh doanh thương mại phúc thẩm và hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm, 
giao hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm để xét xử lại theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Tại kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với phần xử lý tài sản đảm bảo của anh Phạm Quốc B1 có nêu ra các tài liệu gồm Biên 
bản làm việc ngày 19/4/2016; Biên bản làm việc ngày 07/6/2016; Thông báo về việc 

bảo lãnh tiền vay ngày 05/7/2016; Thông báo về việc bảo lãnh tiền vay (lần 2) ngày 

27/10/2016 do Ngân hàng nộp, cho rằng có trách nhiệm bảo lãnh của anh Phạm Quốc B1 
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theo Hợp đồng thế chấp số 010/12/2013/HĐTC ngày 03/12/2013. Tuy nhiên, nhận thấy 

ngoài hai tài liệu: Thông báo về việc bảo lãnh tiền vay ngày 05/7/2016, Thông báo về 

việc bảo lãnh tiền vay (lần 2) ngày 27/10/2016 nêu trên mà Ngân hàng nộp bổ sung cho 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để xem xét, thì tại hồ sơ vụ án thể hiện đã 

có hai tài liệu là: Biên bản làm việc ngày 19/4/2016, Biên bản làm việc ngày 07/6/2016 

(bút lục 36,140); nhưng quá trình giải quyết vụ án, Tòa án hai cấp chưa xem xét, làm rõ 

để đánh giá các tài liệu này, liên quan như thế nào đến việc bảo lãnh tiền vay. 
Ngoài ra, trong lúc phiên tòa sơ thẩm chưa kết thúc, đang trong thời gian nghị án 

kéo dài, Tòa án cấp sơ thẩm có nhận được một bì thư dán kín do anh Phạm Quốc B1 gửi 

đến Tòa án qua dịch vụ bưu chính, theo Phiếu EMS dịch vụ chuyển phát nhanh, thể hiện 

nội dung gồm: một văn bản, một đĩa CD (bút lục 412) nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại 

nhận định “Đối với tài liệu do anh Phạm Quốc B1 gửi Tòa án theo dấu bưu điện ngày 

19/11/2018, Tòa án nhận tài liệu này vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 20/11/2018. Tại phiên 

tòa trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Hội đồng xét xử đã hỏi và giải thích đầy đủ 

cho các đương sự về việc cung cấp tài liệu chứng cứ tại phiên tòa. Do vậy, Hội đồng xét 

xử xác định tài liệu này được lưu theo hồ sơ vụ án và Hội đồng xét xử không xem xét”; 

lẽ ra, Tòa án cấp sơ thẩm phải tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều 96 và Điều 

265 của Bộ luật Tố tụng dân sự để xem xét, các tài liệu, chứng cứ đó; từ đó, nhận định 

về mặt tố tụng cũng như mặt nội dung đối với các tài liệu, chứng cứ mới được bổ sung. 
            [2] Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự, làm đương sự 

không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của đương sự. Tòa án cấp phúc thẩm, khi xét xử phúc thẩm, cũng không phát hiện vi 

phạm tố tụng trên của Tòa án cấp sơ thẩm và đã ban hành bản án phúc thẩm, trong đó về 

phần thế chấp đã quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn và kháng 
nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện P đối với yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo của anh 

Phạm Quốc B1 theo Hợp đồng thế chấp số 010/12/2013/HĐTC ngày 03/12/2013; từ đó, 

phần xử lý Hợp đồng thế chấp này tại Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. Do vậy cần 
phải hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm và một phần Bản án kinh 

doanh thương mại sơ thẩm đối với phần xử lý Hợp đồng thế chấp số 010/12/2013/HĐTC 
ngày 03/12/2013; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế giải 

quyết lại phần bị hủy theo thủ tục sơ thẩm, đúng quy định pháp luật. 
Vì các lẽ trên;  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 337, khoản 1 Điều 342, khoản 3 Điều 343, Điều 

345, và Điều 349 Bộ luật Tố tụng dân sự;   
          1 . Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2019/KDTM-
PT ngày 22/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và một phần Bản án kinh 
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doanh thương mại sơ thẩm số 07/2018/KDTM-ST ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân 
dân huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với phần xử lý Hợp đồng thế chấp số 

010/12/2013/HĐTC ngày 03/12/2013. 
          2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải 

quyết lại phần bị hủy theo thủ tục sơ thẩm, đúng quy định của pháp luật. 
          Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc 

thẩm ra quyết định. 
 

Nơi nhận: 

- TAND huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế (2 bản kèm hồ 

sơ vụ án để giải quyết sơ thẩm lại); 
- Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (để biết); 
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; 
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện P, tỉnh Thừa Thiên 

Huế (để thi hành); 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-KDTM-
LĐ; hồ sơ vụ án.     

                  TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

  PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

    
 
                          Lại Văn Trình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

------------------ 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 02/2021/KDTM-GĐT 

Ngày 05-02-2021 

V/v Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Long. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Anh Tiến và ông Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Thị Hưởng – Thư  ký Tòa án.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Phước Thạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 05/02/2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án“Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản” giữa: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Ánh B - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N; địa chỉ: T,

phường Q, thành phố N, tỉnh Bình Định. 

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại và Đầu tư N; địa chỉ Công ty:

T, phường Q, thành phố N, tỉnh Bình Định. 

Đại diện theo Giấy ủy quyền số 01/2019/GUQ-NM ngày 08/10/2019 của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty là ông Ngô Thế Q; địa chỉ: P, thành phố N, tỉnh Bình 

Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Tại Đơn khởi kiện đề ngày 19/7/2018 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là ông 

Nguyễn Ánh B - Chủ DNTN N trình bày: 

Ngày 23/11/2015, Doanh nghiệp tư nhân N (sau đây viết tắt là Doanh nghiệp 

N) do ông B làm chủ Doanh nghiệp ký Hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty Cổ

phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư N (sau đây viết tắt là Công ty N) do ông Lê 

Văn D làm đại diện với thời hạn thuê 5 năm kể từ ngày 01/12/2015. Trước khi ký 

Hợp đồng thì ông B có đề nghị thuê nhà xưởng 10 năm nhưng ông D chỉ đồng ý thuê 

5 năm, hết thời hạn 5 năm sẽ ưu tiên ký hợp đồng. Ông D cho xem Giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất đứng tên Công ty N ghi thời hạn nhà nước cho thuê quyền sử dụng 

đất đến ngày 20/11/2031 nên ông B đồng ý ký Hợp đồng thuê nhà xưởng, sau đó ông 

B đã đầu tư toàn bộ dây chuyền nhà máy sản xuất đá cây, các kho lạnh chuyên dụng 

và nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 02/2016. 

Ngày 19/4/2016, Công ty N có Văn bản thông báo về việc ngừng hợp đồng 

thuê nhà xưởng với lý do Công ty Cosevco nay là Công ty N nằm trong danh sách 

phải di dời kho bãi, cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội thành theo nội dung Quyết 

định số 641/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Bình Định. Sau đó ông B tự 

tìm hiểu và biết rằng từ ngày 18/6/2015 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết 

định số 2089/QĐ-UBND v/v phê duyệt đồ án quy hoạch các khu đất, kho bãi và cơ sở sản 

xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành thành phố N, ông D biết rõ Quyết định 

này nhưng vẫn che giấu để ký Hợp đồng cho ông B thuê nhà xưởng ngày 23/11/2015. 

Việc Công ty N đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng là vi phạm hợp đồng 

hai bên đã ký, gây thiệt hại rất lớn cho Doanh nghiệp N, lỗi hoàn toàn thuộc Công ty 

N nên ông B khởi kiện yêu cầu Công ty N bồi thường toàn bộ giá trị dây chuyền nhà 

máy sản xuất đá cây, các kho lạnh chuyên dụng là 5 tỷ đồng; bồi thường thời gian 

còn lại chưa thực hiện hợp đồng mỗi năm là 178.200.000 đồng x 2,5 năm = 

445.500.000 đồng và bồi thường thiệt hại mất thu nhập trong thời gian còn lại của 

hợp đồng là 2.000.000.000 đồng. 

- Bị đơn là Công ty N trình bày: Ngày 23/11/2015, hai bên ký Hợp đồng thuê 

nhà xưởng số 11/HĐKT/PL-NAMI là tự nguyện với thời hạn thuê 5 năm tính từ ngày 

01/12/2015. Sau khi UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 về“phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời các kho, bãi, cơ sở sản xuất 

không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành, thành phố N” trong đó có diện 

tích nhà xưởng Công ty N đã cho Doanh nghiệp N thuê nên ngày 19/4/2016 Công ty 

gửi thông báo cho Doanh nghiệp N thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày 

31/12/2017 vì lý do khách quan. Ngày 18/5/2018 và ngày 16/8/2018 Công ty tiếp tục 

gửi Thông báo yêu cầu Doanh nghiệp N di dời tài sản, trả lại mặt bằng nhà xưởng đã 

thuê nhưng N không chấp hành. Nay Công ty đề nghị Tòa án không chấp nhận toàn 

bộ yêu cầu khởi kiện của Doanh nghiệp N và yêu cầu Tòa án buộc Doanh nghiệp N 

di dời tài sản trả lại mặt bằng nhà xưởng đã thuê cho Công ty N. 

- Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 36/2019/KDTM-ST ngày 

05/8/2019, Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Bình Định quyết định (tóm lược): 

Buộc Công ty N bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Ánh B (Chủ Doanh nghiệp tư 

nhân N DL) tổng cộng 1.736.278.094 đồng (bao gồm giá trị còn lại của 3 kho lạnh là 

1.025.590.862 đồng, thời gian còn lại của hợp đồng với thiệt hại 445.500.000 đồng và 

thu nhập doanh nghiệp bị mất 265.187.232 đồng) do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

trước thời hạn hợp đồng số 11/HĐKT/PL-NAMI ngày 23/11/2015.  

- Ngày 18 và ngày 19 tháng 8 năm 2019, ông B (Chủ Doanh nghiệp N) và 

Công ty N đều kháng cáo. 

- Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 12/2019/KDTM-PT ngày 

29/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định quyết định sửa bản án sơ thẩm (tóm 

lược): Buộc Công ty N bồi thường thiệt hại cho ông B (Chủ Doanh nghiệp N) tổng 
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cộng 2.989.824.678 đồng (bao gồm giá trị còn lại của 3 kho lạnh là 1.025.590.862 

đồng, giá trị còn lại của dây chuyền sản xuất nước đá cây là 958.390.191 đồng, thời 

gian còn lại của hợp đồng với thiệt hại 445.500.000 đồng và thu nhập doanh nghiệp 

bị mất 265.187.232 đồng) do đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp 

đồng số 11/HĐKT/PL-NAMI ngày 23/11/2015. Ngay sau khi Công ty N bồi thường 

2.989.824.678 đồng cho ông B (Chủ Doanh nghiệp N) thì ông B phải trả lại mặt bằng 

thuê kho có diện tích 750m
2
 theo hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 11/HĐKT/PL-

NAMI ngày 23/11/2015; biên bản bản giao ngày 10/12/2015; phụ lục hợp đồng ngày 

21/12/2015 và toàn bộ dây chuyền nhà máy sản xuất nước đá cây; 03 kho lạnh nằm 

trong diện tích đất thuê trên cho Công ty N. 

- Ngày 06/02/2020, Công ty N có Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám 

đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 12/2019/KDTM-PT ngày 

29/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định vì: 

+ Công ty N không vi phạm hợp đồng, không có trách nhiệm bồi thường cho 

Doanh nghiệp N vì trước khi chấm dứt hợp đồng đã thông báo trước cho Doanh 

nghiệp N gần một năm, trong khi Điều 7 của hợp đồng quy định “trường hợp muốn 

chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản 

biết trước ít nhất 1 tháng …Trong trường hợp hai bên hoặc một trong hai bên buộc 

phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, các bên tự chịu trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm đối với bên kia”; 

+ Doanh nghiệp N tự ý lắp đặt dây chuyền sản xuất đá cây mà chưa được sự 

đồng ý của Công ty N là vi phạm quy định tại Điều 3 của Hợp đồng (mục đích thuê 

chỉ “để làm kho nước đá”) nên Tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty N bồi thường ½ 

giá trị dây chuyền sản xuất nước đá là không đúng. Biên bản định giá ngày 18/5/2019 

định giá dây chuyền sản xuất nước đá còn lại là 1.361.360.000 đồng nhưng Tòa án 

cấp phúc thẩm tính giá 1.941.800.000 đồng để buộc Công ty N bồi thường 

958.390.191 đồng là không đúng; 

+ Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm dựa vào báo cáo thuế năm 2018 

để buộc Công ty N bồi thường cho Doanh nghiệp N là không đúng mà phải dựa vào 

kết quả kiểm toán trong 3 năm liền kề để tính mới đúng. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa 

án cấp phúc thẩm áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 để giải quyết vụ án là áp dụng 

không đúng pháp luật. 

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2020/KN-KDTM ngày 

16/10/2020, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm; hủy toàn bộ Bản 

án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 12/2019/KDTM-PT ngày 29/11/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.  

- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Thời điểm ngày 23/11/2015, khi Công ty N ký Hợp đồng cho Doanh 

nghiệp N thuê nhà xưởng thì trước đó ngày 18/6/2015 UBND tỉnh Bình Định đã ban 

hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND quy hoạch các khu đất, kho bãi và cơ sở sản 

xuất gây ô nhiễm phải di dời ra khỏi khu vực nội thành thành phố N (bút lục 534) và 

Công ty N thừa nhận khi ký Hợp đồng đã biết Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 

18/6/2015 của UBND tỉnh Bình Định (bl 347, 390). Công ty N trình bày trước khi ký 

Hợp đồng đã thông báo cho Doanh nghiệp N biết Quyết định số 2089/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Bình Định nhưng Doanh nghiệp N không thừa nhận 

còn Công ty N thì không xuất trình được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Đối với trình 

bày của Công ty N cho rằng Quyết định 2089/QĐ-UBND đăng công khai trên Cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Định nên Doanh nghiệp N đã biết là không có 

cơ sở vì Quyết định 2089/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Điều 9 của 

Quyết định), trong khi Điều 2 và Điều 4 Hợp đồng thuê nhà xưởng ghi rõ thời hạn 

thuê tài sản (tối đa) là 5 năm và ghi rõ giá thuê năm thứ 1, năm thứ 2, năm thứ 3 và từ 

năm thứ 4 trở đi điều này chứng minh khi ký Hợp đồng thuê nhà xưởng Doanh 

nghiệp N chưa biết UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2089/QĐ-

UBND ngày 18/6/2015.  

Đối với trình bày của Công ty N cho rằng Quyết định 2089/QĐ-UBND chỉ 

điều chỉnh chung, không điều chỉnh đối tượng cụ thể nên việc Công ty N ký Hợp 

đồng cho Doanh nghiệp N thuê nhà xưởng là không trái Quyết định 2089/QĐ-

UBND; thấy: Điều 2 về địa điểm, phạm vi và ranh giới quy hoạch chịu sự điều chỉnh 

của Quyết định 2089/QĐ-UBND ghi rõ “…Công ty Cosevco” nên trình bày này của 

Công ty N cũng là không có cơ sở để được chấp nhận. Đối với trình bày của Công ty 

N cho rằng Điều 7 Hợp đồng thuê nhà xưởng quy định: “- Trong trường hợp muốn 

chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản 

biết trước ít nhất 1 tháng …- Trong trường hợp hai bên hoặc một trong hai bên buộc 

phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, các bên tự chịu trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm đối với bên kia”. 

Công ty N đã báo trước cho Doanh nghiệp N nhiều tháng và lý do phải chấm dứt Hợp 

đồng trước hạn là khách quan nên không có trách nhiệm bồi thường, thì thấy: Quyết 

định 2089/QĐ-UBND có hiệu lực ngay kể từ ngày ký (ngày 18/6/2015) có trước khi 

hai bên ký Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 23/11/2015 nên trình bày này của Công ty 

N cũng là không có cơ sở để được chấp nhận.  

Xét thấy Công ty N che giấu thông tin (Quyết định 2089/QĐ-UBND) khi ký 

Hợp đồng cho Doanh nghiệp N thuê nhà xưởng ngày 23/11/2015 là vi phạm quy định 

tại Điều 387 của Bộ luật dân sự năm 2015: “1. Trường hợp một bên có thông tin ảnh 

hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên 

kia biết.. 3. Bên vi phạm quy định tại khoản 1, 2 Điều này mà gây thiệt hại thì phải 

bồi thường”, do đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều buộc Công ty 

N bồi thường thiệt hại cho Doanh nghiệp N là có cơ sở, đúng pháp luật. 

Về thiệt hại của Doanh nghiệp N: 

[2] Xét, yêu cầu của Doanh nghiệp N yêu cầu Công ty N bồi thường dây 

chuyền sản xuất đá cây, các kho lạnh chuyên dụng thì:  
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[2.1]. Điều 3 Hợp đồng thuê nhà xưởng ghi mục đích thuê “Bên thuê sử dụng 

tài sản thuê để làm kho nước đá” nên Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm 

căn cứ Biên bản định giá ngày 08/5/2019 định giá giá trị 3 kho lạnh là 1.465.129.804 

đồng, trừ khấu hao 30% theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 

07/5/2010 của Bộ Tài chính, giá trị còn lại 1.025.590.862 đồng để buộc Công ty N 

bồi thường cho Doanh nghiệp N 1.025.590.862 đồng là đúng thỏa thuận của hai bên 

trong Hợp đồng. 

[2.2]. Do mục đích thuê (Điều 3 của Hợp đồng) là “để làm kho nước đá” nên 

Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí lắp đặt dây chuyền 

sản xuất nước đá là có cơ sở; còn Tòa án cấp phúc thẩm nhận định “Tuy mục đích 

thuê thể hiện tại hợp đồng là để làm kho nước đá nhưng khi DN N lắp đặt dây chuyền 

sản xuất nước đá cây thì Công ty N biết và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đồng thời 

không phản đối…” để buộc bồi thường ½ giá trị còn lại của dây chuyền sản xuất 

nước đá là không đúng thỏa thuận của hai bên trong Hợp đồng. 

Mặt khác, Doanh nghiệp N tự lập Bảng kê chi phí xây dựng, lắp ráp sản xuất 

đá cây (bl 508) khai giá trị dây chuyền sản xuất đá cây là 1.944.800.000 đồng, giá 

này phù hợp với Biên bản định giá ngày 08/5/2019 (bl 338) xác định giá trị dây 

chuyền sản xuất đá cây là 1.944.800.000 đồng, trừ khấu hao 30% thì giá trị còn lại là 

1.361.360.000 đồng. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm xác định giá trị dây chuyền sản 

xuất đá cây là 2.738.257.689 đồng, trừ khấu hao 30% còn lại 1.916.780.382 đồng, từ 

đó buộc Công ty N bồi thường cho Doanh nghiệp N số tiền 958.390.191 đồng 

(2.738.257.689 đồng x  ½) cũng là không đúng;  

[3] Xét việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty N bồi 

thường cho Doanh nghiệp N khoản tiền thuê nhà xưởng còn lại chưa thuê theo Hợp 

đồng tính từ tháng 8/2018 đến khi hết hợp đồng vào tháng 12/2020 là 27 tháng, thành 

tiền 445.500.000 đồng thì thấy: 

[3.1]. Điều 428 Bộ luật dân sự năm 2015 về đơn phương chấm dứt hợp đồng 

quy định: “3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm 

dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt…Bên đã thực hiện nghĩa 

vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện”. Điều 7 Hợp 

đồng thuê nhà xưởng ngày 23/11/2015 giữa hai bên cũng quy định“…Trong trường 

hợp muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên phải thông báo cho nhau bằng 

văn bản biết trước ít nhất 1 tháng. Bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải bồi 

thường cho bên kia số tiền bằng giá trị tiền thuê tương ứng với thời hạn còn lại của 

hợp đồng”.  

[3.2]. Doanh nghiệp N thừa nhận Công ty N đã gửi cho Doanh nghiệp N 03 

Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn {Thông báo ngày 19/4/2016 

thông báo chấm dứt hợp đồng vào ngày 31/12/2017 và các Thông báo ngày 

18/5/2018, ngày 16/8/2018} và thừa nhận mới đóng tiền thuê nhà xưởng từ năm 2016 

đến năm 2018 (bút lục 387). 

[3.3]. Như vậy, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 428 Bộ luật dân sự 2015 và 

Điều 7 của Hợp đồng, xét Bên thuê mới trả tiền thuê đến năm 2018 nên việc Tòa án 

cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty N bồi thường cho Doanh nghiệp 
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N tiền thuê nhà xưởng từ tháng 8/2018 đến khi kết thúc hợp đồng tháng 12/2020 là 

không đúng pháp luật và cũng không đúng với thỏa thuận của hai bên trong hợp 

đồng. 

[4] Đối với yêu cầu của Doanh nghiệp N yêu cầu Công ty N bồi thường khoản 

tiền thu nhập doanh nghiệp bị mất do Công ty N đơn phương chấm dứt hợp đồng 

trước thời hạn thì thấy: 

[4.1]. Điều 302 Luật Thương mại năm 2017 về bồi thường thiệt hại (tương 

ứng Điều 419 Bộ luật dân sự 2015) quy định: “…2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao 

gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây 

ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành 

vi vi phạm” nên Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều buộc Công ty N 

bồi thường thu nhập bị mất cho Doanh nghiệp N do chấm dứt hợp đồng trước hạn là 

đúng pháp luật. 

[4.2]. Điều 24 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước quy định: “2. Thu nhập 

thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là tổ chức bao gồm các khoản 

thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập được 

bồi thường được xác định căn cứ vào thu nhập trung bình của 02 năm liền kề trước 

thời điểm xảy ra thiệt hại. Việc xác định thu nhập trung bình được căn cứ vào báo 

cáo tài chính của tổ chức theo quy định của pháp luật…”. Doanh nghiệp N ngừng 

hoạt động ngày 01/01/2019. Tại Công văn số 641/CCT-KKNVDTPC ngày 21/5/2019 

(bl 243) Chi cục Thuế thành phố N cho biết doanh thu chịu thuế thu nhập năm 2018 

của Doanh nghiệp N là 138.358.556 đồng nhưng tại Công văn số 1721/CCT-

KKNVDTPC ngày 18/11/2019 (bl 580) Chi cục Thuế thành phố N lại cho biết doanh 

thu chịu thuế thu nhập năm 2018 của Doanh nghiệp N là 852.696.821 đồng. Như vậy, 

doanh thu chịu thuế thu nhập năm 2018 của Doanh nghiệp N chính xác là bao nhiêu 

chưa được làm rõ nhưng Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Công văn số 641/CCT-

KKNVDTPC còn Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ Công văn số 1721/CCT-

KKNVDTPC để tính đều là chưa đủ cơ sở và không đúng quy định tại Điều 24 Luật 

trách nhiệm bồi thường Nhà nước. 

[5] Từ chứng cứ, tài liệu, quy định của pháp luật được viện dẫn và phân tích tại 

các mục nêu trên, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm xét thấy Quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm số 01/2020/KN-KDTM ngày 16/10/2020 của Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng có cơ sở nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337, Điều 343 và Điều 345 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

1. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 12/2019/KDTM-

PT ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, về vụ án “Tranh chấp hợp 

đồng thuê tài sản” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Ánh B – Chủ doanh nghiệp tư nhân 

N với bị đơn là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư N. 
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2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

  Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm 

ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (02 bản kèm theo 

hồ sơ vụ án); 

- Tòa án nhân dân TP N, tỉnh Bình Định (để biết); 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Chi cục THADS TP N, tỉnh Bình Định (để thi 

hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-LĐ-

KDTM và hồ sơ vụ án. 

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Long 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 03/2020/KDTM-GĐT
Ngày 31/3/2020
Về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Với Hội đồng xét xử giám đốc thẩm gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Long - Thẩm phán; 
Các Thẩm phán: Ông Lê Phước Thanh và ông Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Tuyết - Thẩm tra viên.  
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Phước Thạnh - Kiểm sát viên cao cấp. 
Ngày 31/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, mở phiên

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín

dụng”, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế V.
Địa chỉ: Tầng X Tòa nhà C, số P, quận H, thành phố Hà Nội. Người đại diện

theo ủy quyền: Ông Nguyễn Ngọc Ch (Chuyên viên chính 1 - Thu hồi nợ KHDN

khu vực Miền Trung; địa chỉ: X đường H, quận H, thành phố Đà Nẵng). 
2. Bị đơn: Ông Nguyễn Đình H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình H

(nay đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại vận tải Nguyễn Đình H); 
địa chỉ: K đường T, thành phố Q, tỉnh Bình Định và K đường Nguyễn Hữu Th,

thành phố Q, Bình Định. 

  NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Ngày 10/7/2014, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế V - Chi nhánh Q 

(sau viết tắt là VIB Q) khởi kiện trình bày: Ngày 17/4/2014, Doanh nghiệp tư nhân

Nguyễn Đình H (sau đây viết tắt là Doanh nghiệp Nguyễn Đình H) và VIB Q ký 
Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0037/HĐTD2-VIB412.13 cam kết cho vay, vay số

tiền 2.000.000.000 đồng, trong thời hạn 12 tháng, lãi suất 11,6%/năm và được điều 

chỉnh mỗi tháng 1 lần cộng biên độ giao động là 4,7%/năm. Để bảo đảm trả nợ cho 

VIB Q thì ngày 23/4/2009 vợ chồng ông Nguyễn Đình H, bà Hồ Thị Nh (với tư

cách là người thứ 3) ký với VIB Q Hợp đồng thế chấp số 0015/HĐTC2-
VIB412.09/BĐ, thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của Ông, Bà 

tại địa chỉ K Nguyễn Hữu T, phường T, thành phố Q, tỉnh Bình Định, được UBND

tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở số 

37010714 (hồ sơ gốc số 8260) ngày 23/01/2003. Ngày 03/3/2012, vợ chồng ông H, 
bà Nh ký với VIB Q Hợp đồng thế chấp số 0015.01/HĐTC2-VIB412.09/BĐ (nội

dung Hợp đồng thế chấp này có điều khoản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 
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0015.01/HĐTC2-VIB412.09/BĐ hai bên đã ký trước đó). Các Hợp đồng thế chấp 

nêu trên đều được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. 
Tính đến ngày 24/5/2014, Doanh nghiệp Nguyễn Đình H nợ VIB Q tổng số 

tiền 1.303.386.044 đồng (trong đó nợ gốc là 1.292.000.000 đồng, nợ lãi là 

11.386.044 đồng), cụ thể: Với Khế ước nhận nợ số 0037.25/KUNN2-VIB12.13 
ngày 10/02/2014 thì tiền nợ gốc là 391.600.000 đồng, tiền nợ lãi là 3.911.649 đồng; 

Với Khế ước nhận nợ số 0037.26/KUNN2-VIB12.13 ngày 27/2/2014 thì tiền nợ 

gốc là 200.000.000 đồng, tiền nợ lãi là 1.997.778 đồng; Với Khế ước nhận nợ số 

0037.27/KUNN2-VIB12.13 ngày 03/3/2014 thì tiền nợ gốc là 196.500.000 đồng, 

tiền nợ lãi là 443.216 đồng; Với Khế ước nhận nợ số 0037.28/KUNN2-VIB12.13 
ngày 05/3/2014 thì tiền nợ gốc là 293.900.000 đồng, tiền nợ lãi là 2.035.735 đồng; 

Với Khế ước nhận nợ số 0037.29 ngày 04/4/2014 thì  tiền nợ gốc là 210.000.000 

đồng, tiền nợ lãi là 2.097.666 đồng.  
Đối với Khế ước nhận nợ số 0037.27/KUNN2-VIB12.13 thì ngày 

03/5/2014 Doanh nghiệp Nguyễn Đình H trả lãi 1.899.500 đồng, ngày 03/6/2014 
trả lãi 1.962.817 đồng, chưa trả gốc. Ngày 10/6/2014, lúc 15h56’53” Doanh 
nghiệp Nguyễn Đình H nộp 1.106.445.000 đồng chỉ đủ tất toán 4 Khế ước nhận 

nợ (gồm Khế ước số 0037.25/KUNN2-VIB12.13, Khế ước số 0037.26/KUNN2-
VIB12.13, Khế ước số 0037.28/KUNN2-VIB12.13 và Khế ước số 

0037.29/KUNN2-VIB12.13). Do lỗi tác nghiệp của nhân viên Ngân hàng và lỗi hệ 

thống mạng internet nội bộ Ngân hàng nên Bảng kê Chi tiết tài khoản khách hành 
DNTN Nguyễn Đình H ngày 11/6/2014 ghi lúc 10h43’35” số dư 1.722.474 đồng, 

lúc 10h46’16” rút 1.722.474 đồng, nên số dư cuối: 00 đồng là không đúng. Theo 

VIB Q thì Doanh nghiệp Nguyễn Đình H chưa trả nợ gốc Khế ước nhận nợ 
0037.27/KUNN2-VIB12.13 số tiền 196.500.000 đồng nên yêu cầu trả, đồng thời 

yêu cầu trả số tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm (29/9/2015) là 45.434.500 
đồng, gồm lãi trong hạn là 1.899.500 đồng, lãi quá hạn là 43.535.000 đồng và trả 

lãi đến khi thanh toán xong nợ. 
- Bị đơn là ông Nguyễn Đình H (chủ Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình 

H) trình bày: 

+ Ngày 03/6/2014, Ông đã trả đủ tiền lãi, tiền gốc đối với Khế ước nhận nợ 
số 0037.27, điều này thể hiện tại Bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng (do VIB 
Q lập, lưu giữ và xuất trình) ghi: Lúc 14h26’26” Nguyễn Đình H trả lãi tất toán 

KU số 0037.27, lúc 22h08’36” Thu nợ KU 0037.27/DNTN Nguyễn Đình H và 
khớp với số liệu ghi tại Sổ cái tài khoản của Doanh nghiệp Nguyễn Đình H 

(bl414). 
+ Ngày 10/6/2014, Doanh nghiệp Nguyễn Đình H nộp 1.106.445.000 đồng 

để tất toán đối với 4 Khế ước nhận nợ còn lại, điều này thể hiện tại Bảng kê Chi 

tiết tài khoản khách hàng ghi: Lúc 15h59’53” Nguyễn Đình H nộp tiền vào TK: 

1.106.445.000 đồng, nên Bảng kê thể hiện DNTN Nguyễn Đình H đã tất toán 

trước hạn 4 Khế ước nhận nợ (gồm Khế ước số 0037.25/KUNN2-VIB12.13, Khế 

ước số 0037.26/KUNN2-VIB12.13, Khế ước số 0037.28/KUNN2-VIB12.13 và 
Khế ước số 0037.29/KUNN2-VIB12.13). 

+ Ngày 11/6/2014, lúc 10h46’18” Doanh nghiệp Nguyễn Đình H rút tiền từ 

tài khoản số tiền 1.722.474 đồng, nên Bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng thể 

hiện số dư cuối kỳ của DNTN Nguyễn Đình H bằng: 0. Trang cuối (trang 7/7) 
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Bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng DNTN Nguyễn Đình H được người lập 

biểu (giao dịch viên) Phùng Thị Minh H ký, Kiểm soát viên Lê Thị Hồng Q ký, 
ghi tên. 

Ngày 11/6/2014, VIB Q (đại diện là giám đốc kinh doanh - Ngô Hải H) và 

ông Nguyễn Đình H lập Biên bản thanh lý hợp đồng (bl 133) ghi “Bên vay và bên 

cho vay đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đối với mỗi bên theo 

Hợp đồng tín dụng số 0037/HĐTD2-VIB 412.13 ngày 17/4/2013…VIB đã giải tỏa 

và giao cho chủ tài sản toàn bộ hồ sơ tài sản bảo đảm đã thế chấp tại VIB theo 

Hợp đồng thế chấp số 0015/HĐTC 2-VIB 412.09/BĐ ngày 23/4/2009 và 

0015.01/HĐTC2-VIB 412.09/BĐ ngày 03/03/2012. Kể từ ngày ký Biên bản thanh 

lý này các bên không còn nghĩa vụ ràng buộc theo hợp đồng tín dụng trên...”. 

Như vậy, Doanh nghiệp Nguyễn Đình H không còn nợ VIB Q, nên không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
          - Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 58/2015/KDTM-ST ngày 
29/9/2015, Tòa án nhân dân thành phố Q quyết định: “1. Không chấp nhận đơn 

khởi kiện của Ngân hàng Quốc Việt Nam yêu cầu ông Nguyễn Đình H - Chủ DNTN 

Nguyễn Đình H trả số tiền: Nợ gốc: 196.500.000đ, nợ lãi trong hạn: 1.899.500đ, 

lãi quá hạn: 43.535.000đ. Tổng cộng: 241.934.000 đồng. 2. Không chấp nhận lời 

khai của Ngân hàng TMCP Quốc tế yêu cầu Tòa án tuyên “Biên bản thanh lý Hợp 

đồng tín dụng ký ngày 11/6/2014 giữa VIB Q và DNTN Nguyễn Đình H để thanh lý 

HĐTD số 0037/HĐTD2-VIB412.13 vô hiệu do nhầm lẫn”. 

          - Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 04/2016/KDTM-PT ngày 
25/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của VIB buộc ông H trả VIB 196.943.216đ. 
          - Ông H có đơn đề nghị giám đốc thẩm. Tại Quyết định kháng nghị giám đốc 

thẩm số 02/2017/KN-KDTM ngày 20/12/2017 Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại 

phúc thẩm số 04/2016/KDTM-PT ngày 25/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử 

giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

58/2015/KDTM-ST ngày 29/9/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Q; giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Q xét xử sơ thẩm lại vụ án. 
 - Tại Quyết định giám đốc thẩm số 07/2017/KDTM-GĐT ngày 10/5/2017 
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định hủy toàn bộ 

Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 04/2016/KDTM-PT ngày 25/3/2016 
của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định và Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

58/2015/KDTM-ST ngày 29/9/2015 của Toà án nhân dân thành phố Q; giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Q giải quyết sơ thẩm lại với nhận định: “- 

VIB Q khởi kiện cho rằng ngày 03/6/2014, Doanh nghiệp Nguyễn Đình H chỉ trả 

lãi Khế ước nhận nợ 0037.27/KUNN2-VIB12.13DNTN số tiền 1.962.817 đồng, 

chưa trả nợ gốc là 196.500.000 đồng và ngày 10/6/2014 Doanh nghiệp có nộp 

1.106.445.000 đồng. Nhưng do lỗi tác nghiệp của nhân viên Ngân hàng, lỗi của hệ 

thống mạng internet nội bộ Ngân hàng, dẫn đến Bảng kê chi tiết tài khoản thể hiện 

các Khế ước vay của Doanh nghiệp Nguyễn Đình H đã thanh toán hết nợ gốc, lãi 

và ngày 11/6/2014 Ngân hàng ký biên bản thanh lý với Doanh nghiệp, đồng thời 

trả hồ sơ tài sản thế chấp cho khách hàng (bl 406, 382). Vì vậy, VIB Q khởi kiện 
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yêu cầu Doanh nghiệp Nguyễn Đình H trả nợ gốc 196.500.000 đồng của Khế ước 

0037.27/DNTN và yêu cầu trả lãi. Tuy nhiên, tại Bảng kê Chi tiết tài khoản khách 

hàng do Ngân hàng lưu giữ, xuất trình (bl 59) theo dõi Khế ước 0037.27 của 

Doanh nghiệp Nguyễn Đình H lại ghi “Ngày 03/6/2014 lúc 14h26’26” Nguyễn 

Đình H trả lãi tất toán KU số 0037.27; lúc 22h08’36” Thu nợ KU 0037.27/DNTN 

Nguyễn Đình H và số liệu này trùng với số liệu ghi tại Sổ cái tài khoản của Doanh 

nghiệp Nguyễn Đình H (bl 414); nguyên nhân của sự trùng khớp này chưa được 

Tòa án xác minh, làm rõ, cần thiết có thể tổ chức cho các bên đối chất để làm rõ. 

 - Hệ thống thanh toán qua mạng internet do VIB Q lập, bảo mật nội bộ và 

chính VIB Q cũng trình bày là đến ngày 17/6/2014 mới phát hiện ra lỗi hệ thống 

thanh toán (bl 382). Nhưng nguyên nhân lỗi hệ thống mạng nội bộ của VIB Q chưa 

được làm rõ (cụ thể như khi có sự cố mạng thì nhân viên VIB Q có nhận biết được 

không? Nếu có sự cố lỗi mạng thì sự cố này được khắc phục như thế nào và thời 

gian khắc phục là bao lâu? Khi có sự cố lỗi mạng thì việc truy xuất dữ liệu có thực 

hiện được không? Nếu thực hiện được thì số liệu truy xuất sẽ được cập nhật toàn 

bộ hay một phần? Ai là người chịu trách nhiệm khi có sự cố lỗi xảy ra đối với hệ 

thống internet nội bộ của VIB Q? Sự cố lỗi mạng hệ thống internet nội bộ của VIB 

Q đã được thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền như Ngân hàng Nhà nước biết 

để xử lý và có kết luận gì hay không?) Vì vậy, nếu ngày 03/6/2014 ông Nguyễn 

Đình H chỉ trả lãi, chưa trả gốc đối với Khế ước nhận nợ 0037.27/KUNN2-

VIB12.13 thì lý do vì sao ngày 10/6/2014 ông H chỉ nộp 1.106.445.000 đồng (đủ tất 

toán 4 Khế ước 0037.25, 0037.26, 0037.28, 0037.29) nhưng lại đề nghị trả nợ tất 

toán hợp đồng tín dụng như trình bày của VIB Q (bl 282) vấn đề này chưa được 

xác minh, làm rõ? 

 - Chị Phùng Thị Minh H (nhân viên giao dịch làm nhiệm vụ thu ngân) và 

chị Lê Thị Hồng Q (kiểm soát viên) thừa nhận chữ ký tại bảng kê Chi tiết tài khoản 

khách hàng DNTN Nguyễn Đình H lập ngày 20/6/2014, nhưng cho rằng ngày 

03/6/2014 ông H chỉ nộp 1.962.807 đồng trả lãi cho Khế ước nhận nợ 

0037.27/KUNN2-VIB12.13, việc các Chị ký tên vào bảng kê Chi tiết tài khoản 

khách hàng ngày 20/6/2014 xác nhận “lúc 14h26’26” Nguyễn Đình H trả lãi tất 

toán KU số 0037.27” là “ghi theo lời của ông H” nên cần thu thập quy định của 

Ngân hàng về quy trình cấp, xác nhận thế nào để xem xét, đánh giá trình bày của 

chị H và chị Q có căn cứ hay không? 

 - Khi được hỏi về Biên lai nộp 196.500.000 đồng vào ngày 03/6/2014 thì 

ông H trình bày: Sau khi nộp 196.500.000 đồng, Ông đưa Biên lai cho chị Mai Thị 

Kiều D (kế toán) và chị D nói “Chú để lại đây tuần sau chú thanh toán đủ các khế 

ước còn lại, cháu sẽ tổng hợp trình lãnh đạo VIB làm thủ tục thanh lý hợp đồng 

0037 và hoàn trả chú hồ sơ thế chấp” và ngày 11/6/2014 chị D đã giao cho ông 

Biên bản thanh lý hợp đồng và hoàn trả toàn bộ hồ sơ tài sản thế chấp. Tại bản tự 

khai ngày 09/3/2016 của ông Nguyễn Đình H (bl 416) và Bản tự khai ngày 

09/3/2016 của VIB Q (bl 405) thể hiện chị Mai Thị Kiều D đã nghỉ việc tại VIB Q, 

hiện không rõ nơi cư trú và có thông tin chị D đã đi nước ngoài sinh sống nên ông 

H không đề nghị lấy lời khai của chị D. Xét lời khai của chị D là căn cứ quan trọng 

khi giải quyết vụ án, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa xác 

minh, làm rõ nơi cư trú của chị D (đang ở trong nước hay đã ra nước ngoài) để lấy 

lời khai và cho tiến hành đối chất với ông H, chị H, chị Q là thiếu sót trong việc 
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thu thập chứng cứ. 

 Với các vấn đề còn chưa được xác minh, làm rõ và thiếu sót trong việc thu 

thập chứng cứ nêu trên, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ Bảng kê Chi tiết tài 

khoản khách hàng DNTN Nguyễn Đình H, Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 

11/6/2014 (ký giữa đại diện VIB Q là ông Ngô Hải H - giám đốc kinh doanh với 

Doanh nghiệp Nguyễn Đình H lập – bl 133) để xác định Doanh nghiệp Nguyễn 

Đình H đã tất toán trả nợ cho VIB Q đối với cả 5 Khế ước là chưa đủ cơ sở. Tòa 

án cấp phúc thẩm cho rằng tại cột Phát sinh có của bảng kê Chi tiết tài khoản 

khách hàng DNTN Nguyễn Đình H ngày 03/6/2014 không thể hiện ông H đã nộp 

196.500.000 đồng để tất toán nợ gốc của Khế ước 0037.27/DNTN Nguyễn Đình H 

và ông H không xuất trình được Biên lai nộp số tiền này nên xác định ông H chưa 

nộp; từ đó buộc Doanh nghiệp Nguyễn Đình H phải nộp và buộc chịu lãi đối với số 

tiền này cũng là không đủ cơ sở. 

- Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 46/2018/KDTM-ST ngày 
01/11/2018, Tòa án nhân dân thành phố Q quyết định:  

“1. Không chấp nhận đơn khởi kiện của ngân hàng TMCP Quốc tế V yêu 

cầu: Ông Nguyễn Đình H - Chủ DNTN Nguyễn Đình H (Nay đổi tên: Công ty 

TNHH dịch vụ thương mại vận tải Nguyễn Đình H) trả số tiền: Nợ gốc 

196.500.000đ của HĐ tín dụng số 0037/HĐTD2-VIB412.13 ngày 17/4/2013 và tiền 

lãi trong hạn 1.899.500đ, tiền lãi quá hạn 144.172.050đ, tổng cộng 342.571.550đ, 

lãi tính đến ngày 28.8.2018. Không chấp nhận yêu cầu của ngân hàng TMCP Quốc 

tế V “Biên bản thanh lý hợp đồng tín dụng ký ngày 11.6.2014 giữa VIB Q và 

DNTN Nguyễn Đình H để thanh lý hợp đồng tín dụng số 0037/HĐTD2-VIB412.13” 

vô hiệu do nhầm lẫn.  

2. Ghi nhận sự tự nguyện của ngân hàng TMCP Quốc tế V không yêu cầu 

xem xét đến tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp số 0015/HĐTC2-VIB412.09 

ngày 23/4/2009 và hợp đồng thế chấp sửa đổi, bổ sung số 0015.01/HĐTC2-

VIB412.09/BĐ ngày 03/3/2012 giữa ngân hàng TMCP Quốc tế V với vợ chồng ông 

Nguyễn Đình H, bà Hồ Thị Thị Nh. 

3. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 

- Ngân hàng TMCP Quốc tế V phải chịu 17.129.000 đồng được trừ vào tiền 

tạm ứng án phí 4.975.000 đồng theo biên lai thu tiền số 06599 ngày 13/8/2014 của 

cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Q nên còn phải nộp 12.154.000 đồng. 

- Hoàn trả tiền tạm ứng án phí KDTM phúc thẩm cho Ngân hàng TMCP 

Quốc tế V 200.000 đồng theo biên lai thu tiền số 01549 ngày 15/10/2015 của cơ 

quan Thi hành án dân sự thành phố Q   

- Ngày 06/11/2018, VIB có đơn kháng cáo. 
- Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 04/2019/KDTM-PT ngày 

09/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định quyết định sửa bản án sơ thẩm, cụ thể: 
“1. Tuyên bố Biên bản thanh lý Hợp đồng ngày 11/6/2014 để thanh lý hợp 

tín dụng vay hạn mức số: 0037/HĐTD2-VIB412.13 ngày 17/4/2013, giữa Ngân 

hàng TMCP Quốc tế V - Chi nhánh Q với ông Nguyễn Đình H - Chủ doanh nghiệp 

tư nhân Nguyễn Đình H, vô hiệu toàn bộ do bị nhầm lẫn.  
2. Buộc ông Nguyễn Đình H - Chủ doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình H 

phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Quốc tế V số tiền 196.943.216 

đồng (trong đó nợ gốc là 196.500.000đ, nợ lãi là 443.216đ). 
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Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất các bên thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng vay hạn mức số: 

0037/HĐTD2-VIB412.13 ngày 17/4/2013. 

3. Về án phí: 

3.1. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 

- Ông Nguyễn Đình H phải chịu 9.847.160 đồng. 

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế V phải chịu 7.590.000 đồng, được 

khấu trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp 4.975.000đ theo biên lai thu tiền số 06599 

ngày 13/8/2014 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Q nên Ngân hàng thương 

mại cổ phần Quốc tế V còn phải nộp 2.615.085 đồng. 

3.2. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: 

- Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế V 200.000đ tiền tạm 

ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 01549 ngày 15/10/2015 tại Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố Q. 

- Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế V 300.000 đồng tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0000607 ngày 20/11/2018 tại Chi cục 

thi hành án dân sự thành phố Q. 

- Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế V 1.700.000 đồng 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0000821 ngày 27/12/2018 tại Chi 

cục thi hành án dân sự thành phố Q. 

             - Ông Nguyễn Đình H có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc 

thẩm bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 04/2019/KDTM-PT ngày 
09/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. 

   - Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 88/QĐKNGĐT-VKS-
KDTM ngày 24/9/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh thương mại 

phúc thẩm số 04/2019/KDTM-PT ngày 09/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử 

giám đốc thẩm hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 

04/2019/KDTM-PT ngày 09/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, giữ 

nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 46/2018/KDTM-ST ngày 
01/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

  - Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
 
                                 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 [1]. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế V khởi kiện cho rằng ngày 

03/6/2014, ông Nguyễn Đình H (Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình H) chỉ 

trả 1.962.817 đồng lãi, chưa trả 196.500.000 đồng gốc của Khế ước nhận nợ số 

0037.27/KUNN2-VIB12.13DNTN nhưng do lỗi tác nghiệp của nhân viên VIB Q 
và lỗi hệ thống mạng internet nội bộ VIB Q dẫn đến VIB Q lập bảng kê Chi tiết 

tài khoản khách hành đối với DNTN Nguyễn Đình H ngày 11/6/2014 ghi “Lúc 

10h43’35” số dư 1.722.474 đồng, lúc 10h46’16” rút 1.722.474 đồng, nên số dư 

cuối: 00 đồng”, vì vậy, VIB yêu cầu ông H trả nợ đối với Khế ước nhận nợ 
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0037.27/KUNN2-VIB12.13 số tiền gốc 196.500.000 đồng và yêu cầu trả lãi theo 
Hợp đồng tín dụng.  

[2]. Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông H trình bày: (i). Ngày 
03/6/2014, ông H đã trả đủ gốc, lãi của Khế ước nhận nợ số 0037.27 thể hiện tại 

bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng do chính VIB Q lập, lưu giữ và xuất trình 

(bút lục 59) ghi: Lúc 14h26’26” Nguyễn Đình H trả lãi tất toán KU số 0037.27, 
lúc 22h08’36” Thu nợ KU 0037.27/DNTN Nguyễn Đình H và khớp với số liệu ghi 

tại Sổ cái tài khoản của Doanh nghiệp Nguyễn Đình H (bl 414); (ii). Ngày 
10/6/2014, ông H nộp 1.106.445.000 đồng để tất toán 4 Khế ước nhận nợ còn nên 
bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng DNTN Nguyễn Đình H do VIB Q lập, lưu 

giữ và xuất trình ghi :“Lúc 15h59’53” Nguyễn Đình H nộp tiền vào TK: 

1.106.445.000 đồng… tất toán trước hạn” 4 Khế ước nhận nợ (gồm Khế ước số 

0037.25/KUNN2-VIB12.13, Khế ước số 0037.26/KUNN2-VIB12.13, Khế ước số 

0037.28/KUNN2-VIB12.13 và Khế ước số 0037.29/KUNN2-VIB12.13); (iii). 
Ngày 11/6/2014, lúc 10h46’18” Doanh nghiệp Nguyễn Đình H rút tiền từ tài 

khoản số tiền 1.722.474 đồng, nên Bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng thể hiện 

số dư cuối kỳ của DNTN Nguyễn Đình H bằng: 0. Trang cuối (trang 7/7) Bảng kê 

Chi tiết tài khoản khách hàng DNTN Nguyễn Đình H được người lập biểu (giao 

dịch viên) Phùng Thị Minh H ký, Kiểm soát viên Lê Thị Hồng Q ký, ghi tên và 

ngày 11/6/2014, Giám đốc kinh doanh của VIB Q (ông Ngô Hải H) và ông 

Nguyễn Đình H lập Biên bản thanh lý hợp đồng (bl 133) ghi “Bên vay và bên cho 

vay đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đối với mỗi bên theo Hợp 

đồng tín dụng số 0037/HĐTD2-VIB 412.13 ngày 17/4/2013…VIB đã giải tỏa và 

giao cho chủ tài sản toàn bộ hồ sơ tài sản bảo đảm đã thế chấp tại VIB theo Hợp 

đồng thế chấp số 0015/HĐTC 2-VIB 412.09/BĐ ngày 23/4/2009 và 

0015.01/HĐTC2-VIB 412.09/BĐ ngày 03/03/2012. Kể từ ngày ký Biên bản thanh 

lý này các bên không còn nghĩa vụ ràng buộc theo hợp đồng tín dụng trên...”. Vì 
vậy, ông H không chấp nhận trả nợ theo yêu cầu của nguyên đơn. 

[3]. Xét thấy, vụ án đã trải qua 02 vòng xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Sau khi 

xét xử sơ thẩm, phúc thẩm lần thứ nhất, đã bị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và Ủy ban Thẩm phán Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và bản 

án sơ thẩm giao hồ sơ về giải quyết sơ thẩm lại với các vấn đề mấu chốt đặt ra cần 

xem xét, giải quyết là: (i). Cần xác minh, làm rõ cần thiết thì tổ chức đối chất lý 

do Bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng DNTN Nguyễn Đình H do VIB Q lập, 

lưu giữ, xuất trình (bl 59) ghi “Ngày 03/6/2014 lúc 14h26’26” Nguyễn Đình H trả 

lãi tất toán KU số 0037.27; lúc 22h08’36” Thu nợ KU 0037.27/DNTN Nguyễn 

Đình H” trùng với số liệu ghi tại Sổ cái tài khoản do DNTN Nguyễn Đình H lập 

(bl 414); (ii). Làm rõ sự cố mạng nội bộ VIB Q xảy ra (nếu có) khi nào, nhân viên 
VIB Q có nhận biết được không khi mà VIB Q trình bày đến ngày 17/6/2014 mới 

biết (bl 382)? Khi có sự cố lỗi mạng thì việc truy xuất dữ liệu có thực hiện được 

không, nếu thực hiện được thì số liệu truy xuất sẽ được cập nhật toàn bộ hay một 

phần? Ai là người chịu trách nhiệm khi có sự cố lỗi mạng nội bộ của VIB Q? Nếu 

có sự cố lỗi mạng nội bộ thì VIB Q đã thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền như 

Ngân hàng Nhà nước biết để xử lý và có kết luận gì hay không?; (iii). Chị Phùng 
Thị Minh H (nhân viên thu ngân) và chị Lê Thị Hồng Q (kiểm soát viên) cho rằng 
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các Chị lập và ký tên vào bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng DNTN Nguyễn 

Đình H là “ghi theo lời của ông H” nên cần thu thập quy định của VIB về quy 

trình cấp, xác nhận để đối chiếu, đánh giá; (iv). Ông H khai sau khi nộp 

196.500.000 đồng, ông H đưa Biên lai cho chị Mai Thị Kiều D (kế toán) và chị D 

nói “Chú để lại đây tuần sau chú thanh toán đủ các khế ước còn lại, cháu sẽ tổng 

hợp trình lãnh đạo VIB làm thủ tục thanh lý hợp đồng 0037 và hoàn trả chú hồ sơ 

thế chấp” và ngày 11/6/2014 chị D đã giao cho ông Biên bản thanh lý hợp đồng 
và hoàn trả toàn bộ hồ sơ tài sản thế chấp, nhưng Tòa án các cấp chưa xác minh, 

làm rõ nơi cư trú của chị D (đang trong nước hay đã ra nước ngoài) để lấy lời khai 

và cho tiến hành đối chất với ông H, chị H, chị Q là thiếu sót trong việc thu thập 

chứng cứ. 
[4]. Sau khi Tòa án nhân dân thành phố Q thụ lý vụ án để xét xử sơ thẩm lại 

lần thứ 2 thì tại Công văn số 4.0586.18 ngày 17/4/2018 (bl 678, 679) VIB trả lời 
như sau “Hệ thống mạng nội bộ của VIB là quản lý trên toàn hệ thống, không 

riêng gì VIB Q, việc truy xuất thông tin dư nợ của khách hàng bị thiếu nội dung dư 

nợ của DNTN Nguyễn Đình H chỉ là lỗi nhỏ của phần mềm không phải cả hệ thống 

mạng bị lỗi nên nhân viên VIB Q không biết có lỗi mạng tại thời điểm ngày 

10/6/2014 nên không thông báo và yêu cầu khắc phục sự cố tại VIB cũng như 

thông báo cho cơ quan có thẩm quyền (như NHNN). Đến ngày 17/6/2014, khi VIB 

Q đóng tài khoản của khách hàng không được, kiểm tra và phát hiện dư nợ của 

DNTN Nguyễn Đình H vẫn còn thì mới biết việc truy xuất thông tin dư nợ của 

DNTN Nguyễn Đình H vào ngày 10/6/2014 bị lỗi, tuy nhiên các giao dịch khác của 

hệ thống vào ngày 10/6/2014 vẫn hoạt động bình thường”. Xét, hệ thống thanh 
toán qua mạng của VIB Q chạy trên cơ sở phần mềm toàn hệ thống do VIB quản lý 

nên sự cố lỗi hệ thống thanh toán qua mạng tại thời điểm ngày 10/6/2014 chỉ xảy ra 

tại VIB Q và với riêng trường hợp của DNTN Nguyễn Đình H nhưng đến ngày 

17/6/2014 khi VIB Q đóng tài khoản của khách hàng mới phát hiện lỗi riêng tài 

khoản DNTN Nguyễn Đình H là không có cơ sở. Hơn nữa ông Nguyễn Ngọc Ch 

(đại diện theo ủy quyền của VIB, Chuyên viên phụ trách mảng KHDN) khai mâu 
thuẫn trước sau, cụ thể phiên tòa sơ thẩm ngày 29/9/2015 ông Chính khai “Lỗi do 

nhân viên Ngân hàng, không khai báo do lỗi mạng” (bl 182) nhưng tại Biên bản 

đối chất ngày 09/6/2015 ông Chính khai “Do sơ suất nên nhân viên VIB Q chỉ thu 

tất toán 04 KUNN” (bl 143) và Biên bản đối chất ngày 27/01/2016 ông Chính lại 

khai “...do lỗi của hệ thống mạng internet chứ không phải lỗi do con người...” (bl 
397), như vậy trình bày của VIB cho rằng ông H chưa trả số nợ gốc 196.500.000 
đồng cho Khế ước nhận nợ 0037.27/KUNN2-VIB12.13 nhưng do lỗi hệ thống 

mạng nên VIB Q ghi nhầm “Ngày 03/6/2014 lúc 14h26’26” Nguyễn Đình H trả lãi 

tất toán KU số 0037.27; lúc 22h08’36” Thu nợ KU 0037.27/DNTN Nguyễn Đình 

H” để yêu cầu ông H trả tiếp cho Khế ước 0037.27 là không có cơ sở. 
[5]. Đối với trình bày của chị Phùng Thị Minh H (nhân viên thu ngân) và 

chị Lê Thị Hồng Q (kiểm soát viên) thừa nhận chữ ký của mình tại bảng kê Chi tiết 

tài khoản khách hàng DNTN Nguyễn Đình H có ghi “Nguyễn Đình H trả lãi tất 

toán KU số 0037.27” là “ghi theo lời của ông H” là không có cơ sở vì việc ghi nội 

dung chuyển tiền thanh toán là nghiệp vụ đương nhiên cán bộ Ngân hàng được đào 

tạo phải biết. Đối với nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng ông H không 
xuất trình được Biên lai của VIB Q thu số tiền 196.500.000 đồng cho Khế ước 
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nhận nợ 0037.27 cho thấy ông H chưa trả khoản tiền này, vấn đề này Hội đồng xét 

xử cấp giám đốc thẩm thấy rằng ông H khai sau khi nộp cả gốc, lãi để tất toán Khế 

ước nhận nợ 0037.27, được cấp Biên lai thì ông H đưa Biên lai cho chị Mai Thị 

Kiều D (kế toán) và chị D nói“Chú để lại đây tuần sau chú thanh toán đủ các khế 

ước còn lại, cháu sẽ tổng hợp trình lãnh đạo VIB làm thủ tục thanh lý hợp đồng 

0037 và hoàn trả chú hồ sơ thế chấp” và ngày 11/6/2014 chị D đã giao cho ông 

Biên bản thanh lý hợp đồng và hoàn trả toàn bộ hồ sơ tài sản thế chấp” nhưng 

hiện nay chị D đã định cư tại Úc không xác định được địa chỉ nên nhận định nêu 

trên của Tòa án cấp phúc thẩm là thiên lệch, không khách quan vì không xem xét 
toàn diện các chứng cứ khác như: Bảng kê Chi tiết tài khoản khách hàng DNTN 
Nguyễn Đình H do VIB Q lập, lưu giữ và xuất trình ghi “Ngày 03/6/2014 lúc 

14h26’26” Nguyễn Đình H trả lãi tất toán KU số 0037.27; lúc 22h08’36” Thu nợ 

KU 0037.27/DNTN Nguyễn Đình H”, điều này trùng với số liệu ghi tại Sổ cái tài 

khoản do DNTN Nguyễn Đình H lập; Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 11/6/2014 
do Giám đốc kinh doanh VIB Q (ông Ngô Hải H) ký xác nhận DNTN Nguyễn 

Đình H đã tất toán toàn bộ các Khế ước nhận nợ, đồng thời bàn giao trả tài sản thế 
chấp cho ông H. 

[6]. Với các tài liệu được dẫn chứng, phân tích tại các mục nêu trên, Hội 

đồng xét xử giám đốc thẩm xét thấy bản án sơ thẩm lần thứ 02 không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của VIB là có cơ sở, đúng pháp luật; còn Bản án phúc thẩm lần 

thứ hai chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VIB là không có căn cứ nên cần chấp 

nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 88/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 
24/9/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy bản 

án phúc thẩm lần thứ hai, giữ nguyên bản án sơ thẩm lần thứ hai. Do cấp giám đốc 

thẩm hủy bản án phúc thẩm nên VIB được hoàn lại tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

đã nộp. 
 Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 337, khoản 2 Điều 343, Điều 344 và Điều 

349 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  
A. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 04/KDTM-PT 

ngày 09/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, giữ nguyên Bản án kinh 
doanh thương mại sơ thẩm số 46/2018/KDTM-ST ngày 01/11/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định, cụ thể: 
1. Không chấp nhận đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Quốc tế V yêu cầu 

ông Nguyễn Đình H - Chủ DNTN Nguyễn Đình H (nay đổi tên là Công ty TNHH 
Dịch vụ - Thương mại vận tải Nguyễn Đình H) trả số tiền nợ gốc 196.500.000 
đồng của Hợp đồng tín dụng số 0037/HĐTD2-VIB412.13 ngày 17/4/2013 và tiền 

lãi trong hạn 1.899.500đ, tiền lãi quá hạn 144.172.050đ, tổng cộng 342.571.550 
đồng, lãi tính đến ngày 28.8.2018. Không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng 
TMCP Quốc tế V yêu cầu Tòa án tuyên bố “Biên bản thanh lý hợp đồng tín dụng 

ký ngày 11/6/2014 giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế V - Chi nhánh Q với DNTN 
Nguyễn Đình H để thanh lý hợp đồng tín dụng số 0037/HĐTD2-VIB412.13” vô 
hiệu do nhầm lẫn.  

2. Ghi nhận sự tự nguyện của Ngân hàng TMCP Quốc tế V không yêu cầu 

xem xét đến tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp số 0015/HĐTC2-VIB412.09 
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ngày 23/4/2009 và hợp đồng thế chấp sửa đổi, bổ sung số 0015.01/HĐTC2-
VIB412.09/BĐ ngày 03/3/2012 giữa ngân hàng TMCP Quốc tế V – Chi nhánh Q 
với vợ chồng ông Nguyễn Đình H, bà Hồ Thị Thị Nh. 

3. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 
- Ngân hàng TMCP Quốc tế V phải chịu 17.129.000 đồng, trừ vào số tiền 

4.975.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án số 06599 ngày 13/8/2014 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Q nên còn 
phải nộp 12.154.000 đồng. 

- Hoàn trả Ngân hàng TMCP Quốc tế V 200.000 đồng tạm ứng án phí kinh 
doanh thương mại phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án số 01549 ngày 15/10/2015 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Q   
B. Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: 
- Hoàn trả Ngân hàng TMCP Quốc tế V 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc 

thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0000607 ngày 

20/11/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Q. 
- Hoàn trả Ngân hàng TMCP Quốc tế V 1.700.000 đồng tạm ứng án phí phúc 

thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0000821 ngày 

27/12/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Q. 
C. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng 

giám đốc thẩm ra quyết định. 
   

 

N¬i nhËn:                                                              
 - Viện trưởng VKSNDCC tại Đà Nẵng; 
 - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (để biết); 
 - Tòa án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định 
(để biết); 
 - Chi cục Thi  hành án dân sự thành phố Q, tỉnh 

Bình Định (để thi hành);                        
 - Các đương sự (theo địa chỉ); 
 - Lưu: Phòng GĐKT về DS-LĐ-KDTM  
   và hồ sơ vụ án. 

                  TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

                    Nguyễn Thanh Long 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Quyết định giám đốc thẩm  

Số: 13/2020/DS-GĐT 

Ngày 26/9/2020 

Về “Tranh chấp hợp đồng kinh tế”

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm: 

Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tuấn - Thẩm phán. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tiến và ông Phạm Việt Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Nhị Tứ - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Xuân Ân - Kiểm sát viên. 

Ngày 26/9/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng kinh tế”, giữa: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH thép M; Địa chỉ: Xã E, huyện S, tỉnh Phú

Yên. Người đại diện theo pháp luật ông Triệu Văn Ph - Chức vụ: Giám đốc. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH thi công T; Địa chỉ: Số X, phường Y, thành phố T, tỉnh

Phú Yên; Người đại diện theo pháp luật ông Lê Anh T - Chức vụ: Giám đốc. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo Đơn khởi kiện ngày 08/01/2019 và quá trình giải quyết vụ án người đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn Công ty TNHH thép M (sau đây gọi tắt là Công ty 

M) trình bày: Căn cứ hợp đồng mua bán số 020118/HĐMB/MAP-TUANTRITHANH

ngày 02/01/2018, Biên bản đối chiếu công nợ ngày 01/6/2018, Cam kết thanh toán ngày 

15/10/2018, Biên bản thỏa thuận về việc thanh toán nợ ngày 10/12/2018 và các sổ sách 

chứng từ thì Công ty TNHH thi công T (sau đây gọi tắt là Công ty T) còn nợ Công ty M 

số tiền mua thép là 294.433.280đ. Công ty M đã nhiều lần yêu cầu thanh toán dứt điểm 

số nợ trên nhưng Công ty T chưa thanh toán. Vì vậy, Công ty M khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc Công ty T phải thanh toán số tiền nợ gốc 294.433.280đ và tiền lãi suất 

1%/tháng trên số dư nợ gốc 294.433.280đ kể từ ngày 10/5/2018. 

- Người đại diên theo ủy quyền của bị đơn Công ty TNHH thi công T trình bày: 

Thống nhất như lời khai của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn về việc ký 

kết hợp đồng mua bán số 020118/HĐMB/MAP-TUANTRITHANH ngày 02/01/2018 

cũng như số tiền mua thép còn nợ theo hợp đồng là 294.433.280đ. Công ty T thống 

nhất trả nợ gốc 294.433.280đ và lãi suất chậm trả 1%/tháng tương ứng với dư nợ gốc 

cho Công ty M. 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 02/5/2019, Tòa án nhân dân thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 
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- Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

05/2019/QĐST-KDTM ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên quyết định: 

Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: 

Bị đơn có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền 328.958.527đ về khoản tiền 

chậm trả từ hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong đó, nợ gốc là 294.433.280đ, nợ lãi 

phát sinh tính theo lãi suất thỏa thuận của hợp đồng là 1%/tháng kể từ ngày 

10/5/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 02/5/2019 là 34.525.247đ. 

Ngoài ra, Quyết định nêu trên còn công nhận sự thỏa thuận về án phí, quyền, nghĩa 

vụ thi hành án theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 08/5/2019, Công ty TNHH thi công T có đơn đề nghị xem xét theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu 

trên. 

- Tại Quyết định số 05/2020/KN-KDTM ngày 18/8/2020, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị quyết định nêu trên; đề nghị Ủy ban 

thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ  

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2019/QĐST-KDTM 

ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để xét xử lại theo thủ 

tục sơ thẩm.  

- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận toàn bộ Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 05/2020/KN-KDTM ngày 

18/8/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
 

                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Theo Hợp đồng mua bán số 020118/HĐMB/MAP-TUANTRITHANH 

ngày 02/01/2018, Công ty T mua thép xây dựng của Công ty M với tổng trị giá là 

1.412.928.000đ (đã bao gồm VAT 10%), thời gian giao hàng từ 01 ngày đến 03 ngày 

kể từ ngày bên bán nhận thanh toán. Sau khi ký kết hợp đồng mua bán mặc dù Công 

ty T chưa thanh toán đủ tiền cho Công ty M nhưng Công ty M vẫn chuyển giao toàn bộ 

các loại thép theo hợp đồng cho Công ty T. 

[2] Theo Biên bản thỏa thuận việc thanh toán nợ ngày 10/12/2018, Công ty T 

xác nhận còn nợ Công ty M số tiền 294.433.280đ, thời hạn thanh toán chậm nhất là 

ngày 05/01/2019, nếu quá thời hạn thanh toán mà Công ty T chưa trả đầy đủ số tiền nợ 

thì phải chịu lãi suất 1%/tháng đối với số nợ trên kể từ ngày Công ty M hoàn thành 

việc giao hàng lần cuối vào ngày 10/5/2018. 

 [3] Tại phiên tòa sơ thẩm Công ty M yêu cầu tính lãi suất 1%/tháng kể từ 

ngày 10/5/2018 theo Điều 3 Biên bản thỏa thuận việc thanh toán nợ, còn Công ty T 

chỉ thống nhất về số tiền nợ gốc là 294.433.280đ và đồng ý trả lãi suất chậm trả 

1%/tháng nhưng chưa có ý kiến gì về thời điểm tính lãi. Trong khi đó, Điều 2 Biên 

bản thỏa thuận việc thanh toán nợ ngày 10/12/2018 quy định thời hạn thanh toán 

nợ chậm nhất là ngày 05/01/2019. Như vậy, khi các bên không thỏa thuận được 

loại lãi thì theo quy định tại Điều 440, Điều 357 Bộ luật dân sự thì Công ty T phải 

trả lãi trên số tiền chậm trả. Do tại phiên tòa sơ thẩm, Chủ tọa phiên tòa chưa xác 

định, kết luận được cụ thể các bên đã thống nhất được thời hạn trả lãi, loại lãi, 
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phương thức thanh toán nợ, thời gian thanh toán nợ và khoản án phí Công ty T tự 

nguyện chịu mà đã ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại 

phiên tòa là vi phạm khoản 4 Điều 210 Bộ luật tố tụng dân sự.   

Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ra Quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các đượng sự là không đúng, trái với ý chí của Công ty T, vi 

phạm khoản 2 Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự.   

Với những chứng cứ đã nhận định trên, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp 

nhận kháng nghị của của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy Quyết 

định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2019/QĐST-KDTM ngày 

02/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và giao hồ sơ vụ 

án cho Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, xét xử lại theo thủ tục 

sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên,                                             

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; Điều 343 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

  1. Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

05/2019/QĐST-KDTM ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên về vụ án “Tranh chấp hợp đồng kinh tế” giữa nguyên đơn Công ty 

TNHH thép M với bị đơn Công ty TNHH thi công T;   

  2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. 

  3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao (để biết); 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
(2 bản kèm hồ sơ vụ án để giải quyết phúc thẩm lại); 

- Chi cục Thi hành án dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên (để thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng lưu trữ; Phòng giám đốc kiểm tra về 

DS-LĐ-KDTM và hồ sơ vụ án. 

        TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

       THẨM PHÁM - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

     

 

 
 
 
 

   Vũ Thanh Liêm 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   Quyết định giám đốc thẩm 

  Số: 15/2020/KDTM - GĐT 

  Ngày 26/9/2020      
  Về “Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết đại hội 

  đồng cổ đông” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến. 

 Các Thẩm phán: Ông Trần Minh Tuấn và ông Phạm Việt Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Nhạn – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Đinh Văn Chánh - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử việc kinh doanh, thương mại “Yêu cầu hủy Nghị 

quyết đại hội đồng cổ đông” giữa: 

1. Người yêu cầu: bà Văn Thị Ph và ông Trần Ngọc Ph; cùng cư trú: X, Khu phố Y,

Phường V, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q; địa

chỉ: K, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn yêu cầu ngày 19/7/2017 và quá trình giải quyết yêu cầu, người yêu cầu 

là bà Văn Thị Ph và ông Trần Ngọc Ph trình bày: ngày 08/7/2017, Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, nội dung 

đại hội là“Xem xét và xử lý trách nhiệm của Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 

trong việc vi phạm Điều lệ, vi phạm các quy chế quản lý của Công ty gây hậu quả 

nghiêm trọng của Kế toán trưởng Công ty về việc thiếu tính trung thực, lạm quyền và vi 

phạm Luật kế toán”. Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất 

thường số 15/NQ-HĐCĐ ngày 08/7/2017 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 15) về những 

vấn đề nêu trên. Bà, Ông thấy rằng những nội dung của Nghị quyết đã làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bà, Ông và những cổ đông khác nên căn 

cứ vào Điều 147 Luật Doanh nghiệp Bà, Ông yêu cầu Tòa án hủy bỏ Nghị quyết số 15 nêu 

trên. 

- Tại Quyết định giải quyết việc kinh doanh thương mại số 01/2017/QĐKDTM-ST 

ngày 17/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị quyết định: 
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Căn cứ khoản 1 Điều 31, điểm c khoản 2 Điều 35, điểm u khoản 2 Điều 39, Điều 

361, Điều 369, Điều 370 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 126, điểm đ khoản 2 

Điều 135, Điều 136, Điều 141, Điều 142, Điều 147, Điều 148 Luật Doanh nghiệp; 

Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Văn Thị Ph, ông Trần Ngọc Ph. 

Hủy mục 1, mục 2 phần quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất 

thường ngày 08/7/2017 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q. 

Ngoài ra Quyết định sơ thẩm còn quyết định về lệ phí giải quyết việc kinh doanh 

thương mại và quyền kháng cáo. 

Ngày 27/11/2017, người yêu cầu là bà Văn Thị Ph và ông Trần Ngọc Ph kháng cáo 

một phần Quyết định nêu trên, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy toàn bộ nội dung mục 

3 và mục 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/7/2017 của Công ty cổ 

phần tư vấn Q. 

- Tại Quyết định phúc thẩm số 01/2018/QĐKDTM-PT ngày 30/01/2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định: 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 375 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Chấp nhận kháng cáo của người yêu cầu bà Văn Thị Ph và ông Trần Ngọc Ph.  

Sửa một phần nội dung quyết định sơ thẩm số 01/2017/QĐKTM-ST ngày 

17/11/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. 

Căn cứ khoản 1 Điều 31, điểm u khoản 2 Điều 39, Điều 361, Điều 374, Điều 375 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 126, điểm đ khoản 2 Điều 135, Điều 

136 , Điều 141, Điều 142, Điều 147, Điều 148, Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 

2014,…: 

Hủy toàn bộ nội dung mục 3 và một phần nội dung mục 4 “khi chuyển nhượng 

phải được Hội đồng quản trị của Công ty xem xét, chấp thuận” phần quyết nghị của 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 15/NQ-HĐCĐ ngày 08/7/2017 của 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q. 

Những phần khác của quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về lệ phí, tiền tạm ứng lệ phí. 

Ngày 16/3/2018, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Q có đơn đề nghị xem xét theo 

thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định giải quyết việc kinh doanh, thương mại phúc 

thẩm nêu trên. 

- Tại Quyết định số 06/2020/KN-KDTM ngày 28/8/2020, Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Quyết định phúc thẩm 

nêu trên; đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám 

đốc thẩm sửa Quyết định giải quyết việc kinh doanh, thương mại số 

01/2018/QĐKDTM-PT ngày 30/01/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị theo 

hướng đình chỉ giải quyết đối với phần yêu cầu hủy nội dung quyết nghị tại mục 3 và 

không chấp nhận phần yêu cầu hủy nội dung quyết nghị tại mục 4 Nghị quyết Đại hội 
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đồng cổ đông bất thường số 15/NQ-ĐHCĐ ngày 08/7/2017 của Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Q. 

- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
 

 
 

 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

1. Về hình thức văn bản:  

Văn bản Nghị quyết số 15 là hình thức thể hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông 

bất thường của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q nên tại phần ký ban hành lẽ ra ghi thay 

mặt Đại hội đồng cổ đông nhưng trong văn bản lại ghi thay mặt Hội đồng quản trị, là 

không chính xác. Tuy nhiên, người ký ban hành văn bản nghị quyết chính là chủ tọa đoàn 

của Đại hội đồng cổ đông, cho nên để xử lý trường hợp này, chủ thể ban hành văn bản chỉ 

cần đính chính cụm từ ghi nhầm mà không nhất thiết phải hủy Nghị quyết trên vì lý do 

này. 

2. Về nội dung: 

- Đối với nội dung tại mục 3 Nghị quyết số 15: 

  Theo quy định tại Điều 147 của Luật Doanh nghiệp thì cổ đông, nhóm cổ đông 

quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc 

Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông.  

  Với quy định trên, thì: 

+ Về chủ thể yêu cầu, chỉ có cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo luật định. 

+ Về quyền yêu cầu đối với việc dân sự (đối với vụ án là quyền khởi kiện), theo 

quy định dẫn chiếu tại Điều 361 và quy định về quyền khởi kiện tại Điều 186 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua 

người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án hoặc yêu cầu Tòa án có thẩm quyền để bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, khi với tư cách là cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hủy nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty thì 

phải nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể gắn với tư cách 

là cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Đối chiếu với nội dung tại mục 3 Nghị quyết số 15: 

“HĐQT phải tổ chức kiểm tra để bắt đền và thu hồi toàn bộ số tiền do bà  Văn Thị Ph đã 

tham mưu chi sai. Nếu không tự giác đền, HĐQT, Giám đốc Công ty có chế tài phù hợp 

với pháp luật và điều lệ, quy chế của Công ty để thu hồi”, qua đó cho thấy nội dung trên 

điều chỉnh đối với trường hợp bà Văn Thị Ph với tư cách là kế toán trưởng nên việc bà 

Ph, ông Ph khởi kiện yêu cầu hủy nội dung tại mục 3 Nghị quyết số 15 là nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích của bà Ph với tư cách là kế toán trưởng, chứ không phải với tư cách là 

cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Do đó, với tư cách là cổ đông, nhóm cổ đông Công ty thì 
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bà Ph, ông Ph không có quyền yêu cầu hủy nội dung tại mục 3 này. Việc bà Ph, ông Ph 

không đồng ý với nội dung trên chỉ là ý kiến phản đối; trường hợp các bên có tranh chấp 

về việc bồi thường,…thì khởi kiện vụ án theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. 

 Như vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm xem xét, giải quyết đối với phần yêu 

cầu nêu trên của bà Ph, ông Ph là không đúng; lẽ ra, Tòa án phải đình chỉ giải quyết 

phần yêu cầu trên.  

- Đối với nội dung bổ sung Điều lệ công ty tại mục 4 Nghị quyết số 15:“Cổ phần 

của Cổ đông còn mắc nợ Công ty hoặc còn chiếm giữ, sử dụng tài sản của Công ty chưa 

trả hết khi chuyển nhượng phải được Hội đồng quản trị của Công ty xem xét, chấp 

thuận,…”. 

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 135 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì 

Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; do đó, việc 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q ngày 08/7/2017 quyết 

định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật.  

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:“Cổ 

phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của 

Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường 

hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này 

chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”; cho nên việc  

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị sửa đổi Điều lệ Công ty, bổ sung quy định về hạn chế 

chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông còn nợ Công ty hoặc chiếm giữ, sử dụng tài sản 

của Công ty chưa trả hết, là phù hợp với quy định pháp luật.  

Theo quy định tại điểm q khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp, trong đó có 

quy định Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ công ty; do đó, việc 

Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ, giao quyền cho Hội đồng quản trị được 

xem xét, chấp thuận việc cho chuyển nhượng cổ phần của cổ đông còn nợ Công ty hoặc 

còn chiếm giữ, sử dụng tài sản của Công ty, là đúng quy định của pháp luật.  Do đó, Tòa 

án cấp phúc thẩm cho rằng phần mục 4 Nghị quyết số 15 sửa đổi Điều lệ Công ty, bổ 

sung nội dung “khi chuyển nhượng cổ phần phải được Hội đồng quản trị của Công ty 

xem xét, chấp thuận” là không đúng thẩm quyền vì thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ 

đông là không có căn cứ pháp lý. 

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q quyết nghị 

phần nội dung mục 4 Nghị quyết số 15 nêu trên là hoàn toàn đúng quy định của pháp 

luật. Tòa án cấp phúc thẩm quyết định hủy một phần mục 4 Nghị quyết số 15 về nội 

dung “khi chuyển nhượng cổ phần phải được Hội đồng quản trị của Công ty xem xét, 

chấp thuận” là không đúng. Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận, sửa một phần Quyết định phúc thẩm, 

không chấp nhận yêu cầu của bà Văn Thị Ph, ông Trần Ngọc Ph đề nghị hủy mục 4 
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Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q. 

- Đối với nội dung tại mục 1, mục 2 Nghị quyết số 15 được phán quyết trong các 

Quyết định sơ thẩm, phúc thẩm nêu trên, các đương sự không có khiếu nại nên Tòa án 

không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 
 
 
 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 

 

 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 5 Điều 343; Điều 347 và Điều 349 Bộ luật 

tố tụng dân sự, tuyên xử:  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/2020/KN-KDTM ngày 

28/8/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, sửa Quyết định kinh 

doanh, thương mại phúc thẩm số 01/2018/KDTM-PT ngày 30/01/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Trị, như sau: 

Căn cứ khoản 1 Điều 31, Điều 361 BLTTDS, khoản 2 Điều 114, khoản 1 Điều 

126; điểm đ khoản 2 Điều 135; Điều 147; điểm q khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp, 

quyết định: 

- Đình chỉ giải quyết yêu cầu của bà Văn Thị Ph và ông Trần Ngọc Ph về việc hủy 

nội dung mục 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 15/NQ-ĐHCĐ ngày 

08/7/2017 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q.  

- Không chấp nhận yêu cầu của bà Văn Thị Ph và ông Trần Ngọc Ph về việc hủy 

nội dung mục 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 15/NQ-ĐHCĐ ngày 

08/7/2017 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Q.  

2. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc 

thẩm ra Quyết định. 
 

Nơi nhận:  

- Vụ Pháp chế và quản lý khoa học TANDTC ; 

- Viện trưởng VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- TAND thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị ; 

- Chi cục THA dân sự thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị ;  

- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu: Phòng lưu trữ (VP); Phòng Giám đốc kiểm tra về DS 

-LĐ - KDTM và hồ sơ vụ án.      

          TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA   

 

 

 

 

 

                 

             Nguyễn Văn Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

   TẠI ĐÀ NẴNG 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 16/2020/KDTM-GĐT 

Ngày 30/9/2020      

Về tranh chấp hợp đồng  

mua bán hàng hóa. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Anh Tiến và ông Nguyễn Văn Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Nhạn - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Tấn Ánh - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Kinh doanh, thương mại về “Tranh chấp hợp 

đồng mua bán hàng hóa” giữa: 

1. Nguyên đơn: bà Nguyễn Thị T; địa chỉ cư trú: Thôn P, xã I, huyện C, tỉnh

Gia Lai. 

2. Bị đơn: ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H; cùng địa chỉ cư trú: Thôn

X, xã T, huyện C, tỉnh Gia Lai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn, bà Nguyễn Thị T trình bày: 

Ngày 28/9/2010, bà với vợ chồng ông Nguyễn Thiện Tr, bà Lê Thị H ký Hợp 

đồng kinh tế số 124/HĐKT có nội dung: Bà H, ông Tr bán cho bà (T) 50.000 kg cà phê 

nhân với giá 29.000 đồng/kg, thành tiền là 1.450.000.000 đồng, thời gian giao hàng 

chậm nhất là ngày 30/12/2010. Bà sẽ thanh toán 100% tiền hàng sau khi vợ chồng 

ông Tr giao đủ hàng. Sau khi ký hợp đồng, ngày 30/9/2010, bà ký tiếp Hợp đồng 

kinh tế số 489/HĐKT với Công ty TNHH T bán 64.800 kg cà phê nhân với giá 

30.000 đồng/kg.  

Mặc dù, hợp đồng đã ký không yêu cầu, nhưng để đảm bảo việc thực hiện hợp 

đồng, bà đã tạm ứng cho vợ chồng ông Tr 600.000.000 đồng và đến tháng 01/2011, 

vợ chồng ông Tr mới giao cho bà 20.862 kg. Bà đã nhiều lần yêu cầu, nhưng vợ 

chồng ông Tr không giao số cà phê còn lại là 29.138 kg. Để có hàng giao cho Công 
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ty TNHH T, ngày 08/3/2011, bà ký Hợp đồng kinh tế số 35/HĐKT với cơ sở thu 

mua cà phê của bà Phan Thị T1 để mua 29.138 kg cà phê nhân xô với giá 46.100 

đồng/kg. Sau khi nhận được cà phê của bà T1, bà đã giao đủ hàng cho Công ty 

TNHH T theo đúng thỏa thuận. 

Do ông Nguyễn Thiện Tr, bà Lê Thị H không giao cà phê đúng hợp đồng đã ký, 

nên bà phải mua của bà Phan Thị T1 với giá chênh lệch là 17.100 đồng/kg, Vì vậy, 

bà yêu cầu ông Tr, Bà H phải thanh toán lại cho bà số tiền chênh lệch do giá cà phê 

tăng, tương ứng với khối lượng cà phê mà ông Tr, Bà H giao thiếu là 17.100 

đồng/kg x 29.138 kg = 498.259.800 đồng. 

Bà Nguyễn Thị T không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn. 

Bị đơn là ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H trình bày: 

Thống nhất với lời trình bày của bà Nguyễn Thị T về việc ký kết hợp đồng mua 

bán cà phê giữa hai bên. Tuy nhiên, ông Tr, Bà H cho rằng sau khi ký hợp đồng thì 

giá cà phê biến động mạnh; đồng thời, bà T không cho ứng tiền trước nên ông, bà 

không có tiền để thu mua cà phê. Do đó, ông bà đã cố gắng giao cho bà T được 

20.862 kg là đã bị lỗ khoảng 200.000.000 đồng và xin bà T số lượng cà phê còn lại 

sẽ giao vào mùa cà phê sang năm hoặc bà T hỗ trợ giá, nhưng bà T đều không đồng 

ý. Vì vậy, ông bà không đồng ý thanh toán lại khoản tiền chênh lệch giá. 

Sau khi bản án phúc thẩm lần thứ nhất có hiệu lực pháp luật, ông bà đã trả cho 

bà Nguyễn Thị T được 382.891.000 đồng, nhưng bản án này bị cấp giám đốc thẩm 

hủy, nên ông bà có yêu cầu phản tố, buộc bà Nguyễn Thị T phải trả lại số tiền nêu 

trên. Ông, bà xác định các hợp đồng mà bà Nguyễn Thị T ký với Công ty TNHH T 

và bà Phan Thị T1 không liên quan gì đến ông, bà và quy cách cà phê cũng khác 

nhau, do đó không đồng ý thanh toán số tiền chênh lệch giá. 

Tại Bản án Kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2011/KDTM-ST ngày 

26/7/2011, Tòa án nhân dân huyện C quyết định: 

Căn cứ Điều 29, Điều 33, Điều 131 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 24, Điều 

37 và Điều 297 của Luật Thương mại năm 2005, xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T. 

Buộc ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H phải thanh toán số tiền chênh lệch 

giá cho bà Nguyễn Thị T là 498.259.800 đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng 

cáo theo quy định. 

- Ngày 10/8/2011, ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H kháng cáo bản án. 

Tại Bản án Kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 06/2011/KDTM-PT ngày 

01/12/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định: 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H; giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 22/QĐ-KNGĐT-V12 ngày 

15/6/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Tòa Kinh tế - Tòa án 

nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm; 

giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Gia Lai xét xử lại theo đúng quy định 

của pháp luật. 
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Tại Quyết định giám đốc thẩm số 24/2012/KDTM-GĐT ngày 19/9/2012, Tòa 

Kinh tế - Tòa án nhân dân tối cao: Không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao và giữ nguyên bản án kinh doanh, thương mại phúc 

thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 50/2015/KN-KDTM ngày 

14/7/2015, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm; 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử sơ thẩm lại. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 01/2016/KDTM-GĐT ngày 26/02/2016, Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Hủy quyết định giám đốc thẩm, bản án 

phúc thẩm và bản án sơ thẩm; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Gia 

Lai xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

Tại Bản án Kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 

25/5/2017, Tòa án nhân dân huyện C quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị T. 

Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là ông Nguyễn Thiện Tr và bà 

Lê Thị H. 

Buộc ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị 

T số tiền thiệt hại là 262.242.000 đồng (do bà T đã nhận số tiền được thi hành án từ 

ông Tr, Bà H là 382.891.000 đồng, nên bà T phải thanh toán lại cho ông Tr, Bà H số 

tiền đã nhận dư là 120.649.000 đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng 

cáo theo quy định. 

- Ngày 07/6/2017, bà Nguyễn Thị T kháng cáo bản án; ngày 14/6/2017, ông 

Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H kháng cáo bản án. 

- Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐKN/VKS-KDTM ngày 

07/6/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện C đề nghị Tòa án nhân dân 

tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm, với lý do: bà Nguyễn 

Thị T không chứng minh được thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm hợp đồng của 

ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H gây ra và chưa thống nhất được mức giá để 

tính thiệt hại. 

Tại Bản án Kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 06/2017/KDTM-PT ngày 

27/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định:  

Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Nguyễn Thị T; chấp nhận một phần 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện C về giá cà phê; không 

chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H. Sửa bản án sơ thẩm. 

Áp dụng các Điều 302, 303; 307 và 308 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 

302 và Điều 303 của Luật Thương mại. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị T. Bác toàn bộ yêu cầu phản 

tố của ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H. 

Buộc ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị 

T số tiền 495.520.828 đồng (được khấu trừ số tiền đã thi hành án là 382.891.000 

đồng). 
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Ngoài ra, bản án phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

- Ngày 10/11/2017, ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H có đơn đề nghị xem 

xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 

06/2017/KDTM-PT ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/2020/KN-KDTM ngày 

08/9/2020, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án kinh 

doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai 

xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm. 

- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về việc ký kết hợp đồng kinh tế: 

Ngày 28/9/2010, bà Nguyễn Thị T là chủ Cơ sở mua bán nông sản T ký Hợp đồng 

kinh tế số 124/HĐKT với vợ chồng ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H mua 

50.000 kg cà phê với giá 29.000 đồng/kg, thời hạn giao hàng chậm nhất là ngày 

30/12/2010, phương thức thanh toán bằng tiền mặt 100% sau khi giao đủ hàng. 

Cơ sở kinh doanh T thu mua nông sản là để bán lại kiếm lời, do đó sau khi ký 

hợp đồng với ông Tr, Bà H, bà Nguyễn Thị T đã ký hợp đồng với Công ty TNHH T 

bán 64.800 kg cà phê, với giá 30.000 đồng/kg, thời hạn giao hàng là ngày 

20/02/2011. 

Như vậy, việc bà Nguyễn Thị T là chủ Cơ sở kinh doanh T ký hợp đồng mua 

cà phê của ông Nguyễn Thiện Tr, bà Lê Thị H, sau đó ký hợp đồng bán cà phê cho 

Công ty TNHH T để kiếm lời là đúng mục đích kinh doanh và phù hợp với các quy 

định của pháp luật. 

[2]. Về việc thực hiện hợp đồng kinh tế: 

Do giá cà phê biến động tăng mạnh (theo Công văn số 2246/STC-QLGCS 

ngày 26/9/2017 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, thì giá cà phê tháng 10/2010 là 

29.871 đồng/kg, tháng 11/2010 là 34.335 đồng/kg, tháng 12/2010 là 34.779 đồng/kg, 

tháng 01/2011 là 37.840 đồng/kg) nên ông Tr, Bà H không thể thu mua cà phê để 

giao cho bà Nguyễn Thị T đúng hạn. Để hỗ trợ cho ông Tr, Bà H, bà T đã tạm ứng 

trước cho ông Tr, Bà H 600.000.000 đồng để tiếp tục thu mua cà phê, nhưng ông Tr, 

Bà H vẫn không giao đủ cà phê theo thỏa thuận. Tính đến tháng 01/2011, ông Tr, Bà H 

chỉ giao cho bà T 20.862 kg cà phê, còn thiếu 29.138 kg cà phê. Ông Tr, Bà H cho 

rằng số tiền 600.000.000 đồng là tiền bà T trả cho số cà phê đã giao và do bà T 

không cho tạm ứng tiền để mua cà phê, nên không có cà phê để giao là không đúng 

với hợp đồng đã ký kết, bởi lẽ: theo thỏa thuận giữa hai bên, thì bà T có nghĩa vụ 

thanh toán khi ông Tr, Bà H giao đủ hàng, không có nghĩa vụ tạm ứng tiền. 

Do ông Nguyễn Thiện Tr, bà Lê Thị H không giao cà phê đúng hạn nên bà 

Nguyễn Thị T không có cà phê để giao cho Công ty TNHH T, bà Tuyết đã xin gia 

hạn thêm 01 tháng (thời hạn giao hàng là ngày 20/3/2011) nhưng ông Tr, Bà H vẫn 

không có cà phê để giao, nên ngày 8/3/2011, bà T ký hợp đồng mua của bà Phan 
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Thị T1 29.138 kg cà phê với giá 46.100 đồng/kg để giao cho Công ty TNHH T. 

Mặc dù, Hợp đồng kinh tế giữa bà Nguyễn Thị T với ông Nguyễn Thiện Tr, bà Lê 

Thị H; giữa bà Nguyễn Thị T với Công ty TNHH T và giữa bà Nguyễn Thị T với bà 

Phan Thị T1 là độc lập nhau, không ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau và quy cách cà 

phê có sự khác biệt, nhưng do đặc điểm kinh doanh của cơ sở thu mua nông sản T là 

thu mua nông sản với giá thấp, về gia công và tìm đối tác khác để bán lại với giá 

cao hơn để kiếm lời, nên sau khi ký hợp đồng mua cà phê của ông Tr, Bà H (giá 

29.000đ/kg), bà T đã gia công, làm cho độ ẩm và tạp chất của cà phê đều giảm, chất 

lượng cà phê tăng và ký hợp đồng bán lại cho Công ty TNHH T với giá 30.000 

đồng/kg là phù hợp. Do ông Tr, Bà H không giao hàng đúng số lượng đã thỏa thuận 

trong hợp đồng, dẫn đến việc bà Nguyễn Thị T phải ký hợp đồng mua cà phê của 

bà Phan Thị T1 để giao cho Công ty TNHH T và bị thiệt hại do giá cà phê tăng cao, 

do đó bà Nguyễn Thị T yêu cầu ông Nguyễn Thiện Tr và bà Lê Thị H phải bồi 

thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là đúng quy định tại các Điều 297, 302 và 

303 của Luật Thương mại. 

[3]. Về yếu tố lỗi do vi phạm hợp đồng: 

Xét nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm hợp đồng của ông Nguyễn Thiện Tr, bà 

Lê Thị H thấy rằng: theo Công văn số 2246/STC-QLGCS ngày 26/9/2017 của Sở 

Tài chính tỉnh Gia Lai về giá cà phê trong giai đoạn năm 2010-2011, thì từ tháng 

11/2010, giá cà phê trên thị trường tăng đột biến, từ 28.940 đồng/kg (giá tháng 

9/2010, là thời điểm ký hợp đồng) lên 34.779 đồng/kg (giá tháng 12/2010, hạn cuối 

giao hàng) và tháng 01/2011, lên đến 37.840 đồng/kg. Ngay sau ký hợp đồng với 

giá 29.000 đồng/kg (ngày 28/9/2010), thì qua tháng 10/2010, giá cà phê đã tăng lên 

29.871 đồng/kg và sau đó tăng lên rất cao. Thời điểm cuối cùng ông Tr, Bà H giao 

cà phê cho bà T, thì giá cà phê là 37.840 đồng/kg và sau đó giá cà phê tiếp tục tăng 

cao lên đến 42.378 đồng/kg (tháng 02/2011), 46.006 đồng/kg (tháng 3/2011), nên 

ông Tr, Bà H không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Như vậy, việc giá cà phê tăng 

đột biến là do nguyên nhân khách quan, các bên không thể lường trước được khi 

giao kết hợp đồng; ông Tr, Bà H cũng đã cố gắng thực hiện một phần hợp đồng, 

trong khi phải chịu lỗ và sau đó không còn khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng 

được nữa.  

Mặt khác, theo Hợp đồng mua bán cà phê giữa bà Nguyễn Thị T với vợ chồng 

ông Nguyễn Thiện Tr, bà Lê Thị H, thì thời hạn giao hàng cuối cùng là ngày 

30/12/2010, nhưng đến thời điểm này ông Tr, Bà H không có hàng để giao cho bà T 

là vi phạm hợp đồng và thời điểm vi phạm hợp đồng là ngày 31/12/2010. Lẽ ra, bà 

Nguyễn Thị T phải tiến hành thu mua cà phê ngay trong tháng 01/2011 để có hàng 

giao cho Công ty TNHH T nhằm hạn chế tổn thất theo quy định tại Điều 305 của 

Luật Thương mại, vì thời gian giao hàng với Công ty TNHH T là tháng 02/2011, 

nhưng bà T không thực hiện mà lại xin Công ty TNHH T gia hạn đến tháng 3/2011 

và ngày 08/3/2011, mới mua hàng của bà Phan Thị T1 với mức giá cao hơn rất 

nhiều so với giá tháng 01/2011, dẫn đến mức chênh lệch giá so với lúc ký hợp đồng 

càng cao. Vì vậy, trong trường hợp này, bà Nguyễn Thị T cũng có lỗi một phần. 

Xét về mức độ lỗi dẫn đến thiệt hại, thì vợ chồng ông Nguyễn Thiện Tr, bà Lê 

158



6 
 

Thị H có lỗi phần lớn, vì là người vi phạm hợp đồng, không thực hiện việc giao 

hàng đúng hạn, nên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại. Ông Tr, Bà H thừa 

nhận tháng 01/2011 nhận của bà T 600.000.000 đồng và cho rằng đây là số tiền 

thanh toán cho lượng cà phê đã giao là không đúng, vì hợp đồng quy định chỉ thanh 

toán một lần khi giao đủ hàng, không thanh toán từng đợt hay tạm ứng tiền, do đó 

số tiền nêu trên chính là tiền tạm ứng để hỗ trợ mua hàng như bà T khai là có căn 

cứ. Đối với bà Nguyễn Thị T, mặc dù không kịp thời thu mua cà phê để hạn chế 

thiệt hại, nhưng đã cho vợ chồng ông Tr, Bà H tạm ứng số tiền 600.000.000 đồng để 

mua hàng, nên phần lỗi của bà T ít hơn. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc vợ chồng 

ông Tr, Bà H chỉ phải thanh toán cho bà Tuyết 262.242.000 đồng, trên tổng thiệt hại 

là 495.520.828 đồng (tương đương 52,92% lỗi), còn Tòa án cấp phúc thẩm tính giá cà 

phê thu mua vào tại thời điểm tháng 3/2011 và buộc vợ chồng ông Tr, Bà H bồi 

thường 495.520.828 đồng (tương đương 100% lỗi) đều chưa phù hợp với mức độ 

lỗi của các bên đương sự. 

Vì các lẽ trên; 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 343; Điều 345 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/2020/KN-KDTM ngày 

08/9/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

1. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 06/2017/KDTM-PT 

ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để xét xử phúc thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 

 
 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Gia Lai (02 bản, kèm h/sơ vụ án); 

- TANDTC - Vụ II;  

- TAND huyện C; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- Chi cục THA dân sự huyện C;  

- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu: Phòng GĐKT II, HCTP, LTHS.      

          TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA   

 
 

 

 

 

                  Phạm Việt Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

------------------ 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 02/2021/KDTM-GĐT 

Ngày 05-02-2021 

V/v Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Long. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Anh Tiến và ông Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Thị Hưởng – Thư  ký Tòa án.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Phước Thạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 05/02/2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án“Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản” giữa: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Ánh B - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N; địa chỉ: T,

phường Q, thành phố N, tỉnh Bình Định. 

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại và Đầu tư N; địa chỉ Công ty:

T, phường Q, thành phố N, tỉnh Bình Định. 

Đại diện theo Giấy ủy quyền số 01/2019/GUQ-NM ngày 08/10/2019 của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty là ông Ngô Thế Q; địa chỉ: P, thành phố N, tỉnh Bình 

Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Tại Đơn khởi kiện đề ngày 19/7/2018 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là ông 

Nguyễn Ánh B - Chủ DNTN N trình bày: 

Ngày 23/11/2015, Doanh nghiệp tư nhân N (sau đây viết tắt là Doanh nghiệp 

N) do ông B làm chủ Doanh nghiệp ký Hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty Cổ

phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư N (sau đây viết tắt là Công ty N) do ông Lê 

Văn D làm đại diện với thời hạn thuê 5 năm kể từ ngày 01/12/2015. Trước khi ký 

Hợp đồng thì ông B có đề nghị thuê nhà xưởng 10 năm nhưng ông D chỉ đồng ý thuê 

5 năm, hết thời hạn 5 năm sẽ ưu tiên ký hợp đồng. Ông D cho xem Giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất đứng tên Công ty N ghi thời hạn nhà nước cho thuê quyền sử dụng 

đất đến ngày 20/11/2031 nên ông B đồng ý ký Hợp đồng thuê nhà xưởng, sau đó ông 

B đã đầu tư toàn bộ dây chuyền nhà máy sản xuất đá cây, các kho lạnh chuyên dụng 

và nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 02/2016. 

Ngày 19/4/2016, Công ty N có Văn bản thông báo về việc ngừng hợp đồng 

thuê nhà xưởng với lý do Công ty Cosevco nay là Công ty N nằm trong danh sách 

phải di dời kho bãi, cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội thành theo nội dung Quyết 

định số 641/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Bình Định. Sau đó ông B tự 

tìm hiểu và biết rằng từ ngày 18/6/2015 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết 

định số 2089/QĐ-UBND v/v phê duyệt đồ án quy hoạch các khu đất, kho bãi và cơ sở sản 

xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành thành phố N, ông D biết rõ Quyết định 

này nhưng vẫn che giấu để ký Hợp đồng cho ông B thuê nhà xưởng ngày 23/11/2015. 

Việc Công ty N đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng là vi phạm hợp đồng 

hai bên đã ký, gây thiệt hại rất lớn cho Doanh nghiệp N, lỗi hoàn toàn thuộc Công ty 

N nên ông B khởi kiện yêu cầu Công ty N bồi thường toàn bộ giá trị dây chuyền nhà 

máy sản xuất đá cây, các kho lạnh chuyên dụng là 5 tỷ đồng; bồi thường thời gian 

còn lại chưa thực hiện hợp đồng mỗi năm là 178.200.000 đồng x 2,5 năm = 

445.500.000 đồng và bồi thường thiệt hại mất thu nhập trong thời gian còn lại của 

hợp đồng là 2.000.000.000 đồng. 

- Bị đơn là Công ty N trình bày: Ngày 23/11/2015, hai bên ký Hợp đồng thuê 

nhà xưởng số 11/HĐKT/PL-NAMI là tự nguyện với thời hạn thuê 5 năm tính từ ngày 

01/12/2015. Sau khi UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 về“phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời các kho, bãi, cơ sở sản xuất 

không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành, thành phố N” trong đó có diện 

tích nhà xưởng Công ty N đã cho Doanh nghiệp N thuê nên ngày 19/4/2016 Công ty 

gửi thông báo cho Doanh nghiệp N thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày 

31/12/2017 vì lý do khách quan. Ngày 18/5/2018 và ngày 16/8/2018 Công ty tiếp tục 

gửi Thông báo yêu cầu Doanh nghiệp N di dời tài sản, trả lại mặt bằng nhà xưởng đã 

thuê nhưng N không chấp hành. Nay Công ty đề nghị Tòa án không chấp nhận toàn 

bộ yêu cầu khởi kiện của Doanh nghiệp N và yêu cầu Tòa án buộc Doanh nghiệp N 

di dời tài sản trả lại mặt bằng nhà xưởng đã thuê cho Công ty N. 

- Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 36/2019/KDTM-ST ngày 

05/8/2019, Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Bình Định quyết định (tóm lược): 

Buộc Công ty N bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Ánh B (Chủ Doanh nghiệp tư 

nhân N DL) tổng cộng 1.736.278.094 đồng (bao gồm giá trị còn lại của 3 kho lạnh là 

1.025.590.862 đồng, thời gian còn lại của hợp đồng với thiệt hại 445.500.000 đồng và 

thu nhập doanh nghiệp bị mất 265.187.232 đồng) do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

trước thời hạn hợp đồng số 11/HĐKT/PL-NAMI ngày 23/11/2015.  

- Ngày 18 và ngày 19 tháng 8 năm 2019, ông B (Chủ Doanh nghiệp N) và 

Công ty N đều kháng cáo. 

- Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 12/2019/KDTM-PT ngày 

29/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định quyết định sửa bản án sơ thẩm (tóm 

lược): Buộc Công ty N bồi thường thiệt hại cho ông B (Chủ Doanh nghiệp N) tổng 
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cộng 2.989.824.678 đồng (bao gồm giá trị còn lại của 3 kho lạnh là 1.025.590.862 

đồng, giá trị còn lại của dây chuyền sản xuất nước đá cây là 958.390.191 đồng, thời 

gian còn lại của hợp đồng với thiệt hại 445.500.000 đồng và thu nhập doanh nghiệp 

bị mất 265.187.232 đồng) do đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp 

đồng số 11/HĐKT/PL-NAMI ngày 23/11/2015. Ngay sau khi Công ty N bồi thường 

2.989.824.678 đồng cho ông B (Chủ Doanh nghiệp N) thì ông B phải trả lại mặt bằng 

thuê kho có diện tích 750m
2
 theo hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 11/HĐKT/PL-

NAMI ngày 23/11/2015; biên bản bản giao ngày 10/12/2015; phụ lục hợp đồng ngày 

21/12/2015 và toàn bộ dây chuyền nhà máy sản xuất nước đá cây; 03 kho lạnh nằm 

trong diện tích đất thuê trên cho Công ty N. 

- Ngày 06/02/2020, Công ty N có Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám 

đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 12/2019/KDTM-PT ngày 

29/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định vì: 

+ Công ty N không vi phạm hợp đồng, không có trách nhiệm bồi thường cho 

Doanh nghiệp N vì trước khi chấm dứt hợp đồng đã thông báo trước cho Doanh 

nghiệp N gần một năm, trong khi Điều 7 của hợp đồng quy định “trường hợp muốn 

chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản 

biết trước ít nhất 1 tháng …Trong trường hợp hai bên hoặc một trong hai bên buộc 

phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, các bên tự chịu trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm đối với bên kia”; 

+ Doanh nghiệp N tự ý lắp đặt dây chuyền sản xuất đá cây mà chưa được sự 

đồng ý của Công ty N là vi phạm quy định tại Điều 3 của Hợp đồng (mục đích thuê 

chỉ “để làm kho nước đá”) nên Tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty N bồi thường ½ 

giá trị dây chuyền sản xuất nước đá là không đúng. Biên bản định giá ngày 18/5/2019 

định giá dây chuyền sản xuất nước đá còn lại là 1.361.360.000 đồng nhưng Tòa án 

cấp phúc thẩm tính giá 1.941.800.000 đồng để buộc Công ty N bồi thường 

958.390.191 đồng là không đúng; 

+ Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm dựa vào báo cáo thuế năm 2018 

để buộc Công ty N bồi thường cho Doanh nghiệp N là không đúng mà phải dựa vào 

kết quả kiểm toán trong 3 năm liền kề để tính mới đúng. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa 

án cấp phúc thẩm áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 để giải quyết vụ án là áp dụng 

không đúng pháp luật. 

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2020/KN-KDTM ngày 

16/10/2020, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm; hủy toàn bộ Bản 

án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 12/2019/KDTM-PT ngày 29/11/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.  

- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Thời điểm ngày 23/11/2015, khi Công ty N ký Hợp đồng cho Doanh 

nghiệp N thuê nhà xưởng thì trước đó ngày 18/6/2015 UBND tỉnh Bình Định đã ban 

hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND quy hoạch các khu đất, kho bãi và cơ sở sản 

xuất gây ô nhiễm phải di dời ra khỏi khu vực nội thành thành phố N (bút lục 534) và 

Công ty N thừa nhận khi ký Hợp đồng đã biết Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 

18/6/2015 của UBND tỉnh Bình Định (bl 347, 390). Công ty N trình bày trước khi ký 

Hợp đồng đã thông báo cho Doanh nghiệp N biết Quyết định số 2089/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Bình Định nhưng Doanh nghiệp N không thừa nhận 

còn Công ty N thì không xuất trình được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Đối với trình 

bày của Công ty N cho rằng Quyết định 2089/QĐ-UBND đăng công khai trên Cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Định nên Doanh nghiệp N đã biết là không có 

cơ sở vì Quyết định 2089/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Điều 9 của 

Quyết định), trong khi Điều 2 và Điều 4 Hợp đồng thuê nhà xưởng ghi rõ thời hạn 

thuê tài sản (tối đa) là 5 năm và ghi rõ giá thuê năm thứ 1, năm thứ 2, năm thứ 3 và từ 

năm thứ 4 trở đi điều này chứng minh khi ký Hợp đồng thuê nhà xưởng Doanh 

nghiệp N chưa biết UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2089/QĐ-

UBND ngày 18/6/2015.  

Đối với trình bày của Công ty N cho rằng Quyết định 2089/QĐ-UBND chỉ 

điều chỉnh chung, không điều chỉnh đối tượng cụ thể nên việc Công ty N ký Hợp 

đồng cho Doanh nghiệp N thuê nhà xưởng là không trái Quyết định 2089/QĐ-

UBND; thấy: Điều 2 về địa điểm, phạm vi và ranh giới quy hoạch chịu sự điều chỉnh 

của Quyết định 2089/QĐ-UBND ghi rõ “…Công ty Cosevco” nên trình bày này của 

Công ty N cũng là không có cơ sở để được chấp nhận. Đối với trình bày của Công ty 

N cho rằng Điều 7 Hợp đồng thuê nhà xưởng quy định: “- Trong trường hợp muốn 

chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản 

biết trước ít nhất 1 tháng …- Trong trường hợp hai bên hoặc một trong hai bên buộc 

phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, các bên tự chịu trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm đối với bên kia”. 

Công ty N đã báo trước cho Doanh nghiệp N nhiều tháng và lý do phải chấm dứt Hợp 

đồng trước hạn là khách quan nên không có trách nhiệm bồi thường, thì thấy: Quyết 

định 2089/QĐ-UBND có hiệu lực ngay kể từ ngày ký (ngày 18/6/2015) có trước khi 

hai bên ký Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 23/11/2015 nên trình bày này của Công ty 

N cũng là không có cơ sở để được chấp nhận.  

Xét thấy Công ty N che giấu thông tin (Quyết định 2089/QĐ-UBND) khi ký 

Hợp đồng cho Doanh nghiệp N thuê nhà xưởng ngày 23/11/2015 là vi phạm quy định 

tại Điều 387 của Bộ luật dân sự năm 2015: “1. Trường hợp một bên có thông tin ảnh 

hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên 

kia biết.. 3. Bên vi phạm quy định tại khoản 1, 2 Điều này mà gây thiệt hại thì phải 

bồi thường”, do đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều buộc Công ty 

N bồi thường thiệt hại cho Doanh nghiệp N là có cơ sở, đúng pháp luật. 

Về thiệt hại của Doanh nghiệp N: 

[2] Xét, yêu cầu của Doanh nghiệp N yêu cầu Công ty N bồi thường dây 

chuyền sản xuất đá cây, các kho lạnh chuyên dụng thì:  
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[2.1]. Điều 3 Hợp đồng thuê nhà xưởng ghi mục đích thuê “Bên thuê sử dụng 

tài sản thuê để làm kho nước đá” nên Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm 

căn cứ Biên bản định giá ngày 08/5/2019 định giá giá trị 3 kho lạnh là 1.465.129.804 

đồng, trừ khấu hao 30% theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 

07/5/2010 của Bộ Tài chính, giá trị còn lại 1.025.590.862 đồng để buộc Công ty N 

bồi thường cho Doanh nghiệp N 1.025.590.862 đồng là đúng thỏa thuận của hai bên 

trong Hợp đồng. 

[2.2]. Do mục đích thuê (Điều 3 của Hợp đồng) là “để làm kho nước đá” nên 

Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí lắp đặt dây chuyền 

sản xuất nước đá là có cơ sở; còn Tòa án cấp phúc thẩm nhận định “Tuy mục đích 

thuê thể hiện tại hợp đồng là để làm kho nước đá nhưng khi DN N lắp đặt dây chuyền 

sản xuất nước đá cây thì Công ty N biết và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đồng thời 

không phản đối…” để buộc bồi thường ½ giá trị còn lại của dây chuyền sản xuất 

nước đá là không đúng thỏa thuận của hai bên trong Hợp đồng. 

Mặt khác, Doanh nghiệp N tự lập Bảng kê chi phí xây dựng, lắp ráp sản xuất 

đá cây (bl 508) khai giá trị dây chuyền sản xuất đá cây là 1.944.800.000 đồng, giá 

này phù hợp với Biên bản định giá ngày 08/5/2019 (bl 338) xác định giá trị dây 

chuyền sản xuất đá cây là 1.944.800.000 đồng, trừ khấu hao 30% thì giá trị còn lại là 

1.361.360.000 đồng. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm xác định giá trị dây chuyền sản 

xuất đá cây là 2.738.257.689 đồng, trừ khấu hao 30% còn lại 1.916.780.382 đồng, từ 

đó buộc Công ty N bồi thường cho Doanh nghiệp N số tiền 958.390.191 đồng 

(2.738.257.689 đồng x  ½) cũng là không đúng;  

[3] Xét việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty N bồi 

thường cho Doanh nghiệp N khoản tiền thuê nhà xưởng còn lại chưa thuê theo Hợp 

đồng tính từ tháng 8/2018 đến khi hết hợp đồng vào tháng 12/2020 là 27 tháng, thành 

tiền 445.500.000 đồng thì thấy: 

[3.1]. Điều 428 Bộ luật dân sự năm 2015 về đơn phương chấm dứt hợp đồng 

quy định: “3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm 

dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt…Bên đã thực hiện nghĩa 

vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện”. Điều 7 Hợp 

đồng thuê nhà xưởng ngày 23/11/2015 giữa hai bên cũng quy định“…Trong trường 

hợp muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên phải thông báo cho nhau bằng 

văn bản biết trước ít nhất 1 tháng. Bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải bồi 

thường cho bên kia số tiền bằng giá trị tiền thuê tương ứng với thời hạn còn lại của 

hợp đồng”.  

[3.2]. Doanh nghiệp N thừa nhận Công ty N đã gửi cho Doanh nghiệp N 03 

Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn {Thông báo ngày 19/4/2016 

thông báo chấm dứt hợp đồng vào ngày 31/12/2017 và các Thông báo ngày 

18/5/2018, ngày 16/8/2018} và thừa nhận mới đóng tiền thuê nhà xưởng từ năm 2016 

đến năm 2018 (bút lục 387). 

[3.3]. Như vậy, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 428 Bộ luật dân sự 2015 và 

Điều 7 của Hợp đồng, xét Bên thuê mới trả tiền thuê đến năm 2018 nên việc Tòa án 

cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty N bồi thường cho Doanh nghiệp 
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N tiền thuê nhà xưởng từ tháng 8/2018 đến khi kết thúc hợp đồng tháng 12/2020 là 

không đúng pháp luật và cũng không đúng với thỏa thuận của hai bên trong hợp 

đồng. 

[4] Đối với yêu cầu của Doanh nghiệp N yêu cầu Công ty N bồi thường khoản 

tiền thu nhập doanh nghiệp bị mất do Công ty N đơn phương chấm dứt hợp đồng 

trước thời hạn thì thấy: 

[4.1]. Điều 302 Luật Thương mại năm 2017 về bồi thường thiệt hại (tương 

ứng Điều 419 Bộ luật dân sự 2015) quy định: “…2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao 

gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây 

ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành 

vi vi phạm” nên Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều buộc Công ty N 

bồi thường thu nhập bị mất cho Doanh nghiệp N do chấm dứt hợp đồng trước hạn là 

đúng pháp luật. 

[4.2]. Điều 24 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước quy định: “2. Thu nhập 

thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là tổ chức bao gồm các khoản 

thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập được 

bồi thường được xác định căn cứ vào thu nhập trung bình của 02 năm liền kề trước 

thời điểm xảy ra thiệt hại. Việc xác định thu nhập trung bình được căn cứ vào báo 

cáo tài chính của tổ chức theo quy định của pháp luật…”. Doanh nghiệp N ngừng 

hoạt động ngày 01/01/2019. Tại Công văn số 641/CCT-KKNVDTPC ngày 21/5/2019 

(bl 243) Chi cục Thuế thành phố N cho biết doanh thu chịu thuế thu nhập năm 2018 

của Doanh nghiệp N là 138.358.556 đồng nhưng tại Công văn số 1721/CCT-

KKNVDTPC ngày 18/11/2019 (bl 580) Chi cục Thuế thành phố N lại cho biết doanh 

thu chịu thuế thu nhập năm 2018 của Doanh nghiệp N là 852.696.821 đồng. Như vậy, 

doanh thu chịu thuế thu nhập năm 2018 của Doanh nghiệp N chính xác là bao nhiêu 

chưa được làm rõ nhưng Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Công văn số 641/CCT-

KKNVDTPC còn Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ Công văn số 1721/CCT-

KKNVDTPC để tính đều là chưa đủ cơ sở và không đúng quy định tại Điều 24 Luật 

trách nhiệm bồi thường Nhà nước. 

[5] Từ chứng cứ, tài liệu, quy định của pháp luật được viện dẫn và phân tích tại 

các mục nêu trên, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm xét thấy Quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm số 01/2020/KN-KDTM ngày 16/10/2020 của Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng có cơ sở nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337, Điều 343 và Điều 345 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

1. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 12/2019/KDTM-

PT ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, về vụ án “Tranh chấp hợp 

đồng thuê tài sản” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Ánh B – Chủ doanh nghiệp tư nhân 

N với bị đơn là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư N. 
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2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

  Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm 

ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (02 bản kèm theo 

hồ sơ vụ án); 

- Tòa án nhân dân TP N, tỉnh Bình Định (để biết); 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Chi cục THADS TP N, tỉnh Bình Định (để thi 

hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-LĐ-

KDTM và hồ sơ vụ án. 

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Long 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

     TẠI ĐÀ NẴNG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Quyết định giám đốc thẩm 

    Số: 03/2021/KDTM-GĐT 

  Ngày 05/02/2021    

     V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dũng và ông Lê Tự. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Mỹ Châu - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông Nguyễn Xuân Thanh 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng V; địa chỉ: Số X, Hàng V, quận H, Thành phố Hà

Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: ông Trần Trương Duy V - 

Chức vụ: Phó Giám đốc Phòng giao dịch khu vực G (Văn bản ủy quyền số 763/QĐ-

BIDV.GL ngày 23/5/2017). 

2. Bị đơn: Bà Trần Thị T; địa chỉ cư trú: Thôn T, xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Hồ Văn H; địa chỉ cư trú:

Thôn T, xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn trình bày: 

Ngày 17/9/2012, Ngân hàng V (sau đây viết tắt là Ngân hàng Đầu tư) ký Hợp 

đồng tín dụng ngắn hạn số 01/2010/HĐ cho bà Trần Thị T vay 400.000.000 đồng (bốn 

trăm triệu đồng), thời hạn vay từ ngày 17/9/2012 đến ngày 17/6/2013.  

Để đảm bảo khoản vay trên, bà Trần Thị T và chồng là ông Hồ Văn H thế chấp 

tài sản của mình là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã I, huyện G, tỉnh 

Gia Lai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
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liền với đất số BC 042540 ngày 29/9/2010 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp) theo 

Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2012/HĐ ngày 14/9/2012. Hợp đồng thế chấp 

được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.  

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, tính đến ngày 20/02/2013, bà T trả cho 

Ngân hàng Đầu tư tiền gốc là 325.000.000 đồng, tiền lãi là 22.088.889 đồng. Khi đến 

thời hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng, Ngân hàng yêu cầu bà T thanh toán số nợ còn 

thiếu, nhưng bà T không thực hiện.  

 Nay, Ngân hàng Đầu tư yêu cầu bà Trần Thị T trả nợ còn lại tính đến ngày 

20/10/2017 là 127.788.958 đồng; trong đó: nợ gốc là 75.000.000 đồng, nợ lãi vay 

trong hạn là 44.512.917 đồng và nợ lãi quá hạn là 8.276.041 đồng. Trường hợp bà 

Trần Thị T không trả được nợ thì Ngân hàng yêu cầu phát mại tài sản thế chấp để thu 

hồi nợ. 

 - Bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Hồ Văn H: 

  Các đương sự vắng mặt, cũng như không gửi văn bản trình bày ý kiến của mình. 

- Tại Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày 

20/10/2017, Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai quyết định: 

Căn cứ Điều 144, Điều 147, Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015; Điều 471, Điều 474, Điều 476, Điều 715, Điều 716, Điều 717 và Điều 

721 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 90, Điều 91, Điều 94, Điều 95 và Điều 98 

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 

14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức vay bằng 

đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận; Điều 26 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; xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V. 

Buộc bà Trần Thị T có tránh nhiệm trả cho Ngân hàng V, thông qua Chi nhánh 

Ngân hàng V - Chi nhánh Gia Lai toàn bộ khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng ngắn 

hạn số 01/2012/HĐ ngày 17-9-2012, tính đến ngày 20-10-2017 là 127.788.958 đồng. 

Trong đó, dư nợ gốc là 75.000.000 đồng, nợ lãi vay trong hạn là 44.512.917 đồng và 

nợ lãi quá hạn là 8.276.041 đồng. 

Việc tính lãi và cả lãi suất nợ quá hạn đối với các khoản vay của tổ chức tín 

dụng phải theo đúng hợp đồng đã ký kết kể từ khi giao dịch cho đến khi thanh toán 

hết các khoản nợ gốc và lãi phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng. Khi tính lãi chỉ 

tính lãi của số tiền nợ gốc còn phải thi hành án, mà không tính lãi của số tiền lãi 

chưa trả trong quá trình thi hành án. 

Trường hợp bà Trần Thị T không trả được nợ gốc và nợ lãi nêu trên cho Ngân 

hàng V, thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án phát mại tài sản gồm: 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai theo Hợp 

đồng thế chấp bất động sản số 01/2012/HĐ ngày 14-9-2012 đối với Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 042540 

do Ủy ban nhân dân huyện G cấp ngày 29-9-2010 mang tên Hồ Văn H và Trần Thị T 

để đảm bảo việc thu hồi nợ. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền, nghĩa vụ thi 
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hành án và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 05/QĐKNPT-VKS-DS ngày 

16/11/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Tòa 

án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm theo hướng hủy Bản án kinh doanh, 

thương mại sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày 20/10/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện G; giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại.   

- Tại Bản án Kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 02/2018/KDTM-PT ngày 

01/3/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Gia Lai.  

- Hủy bản án Kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày 

20/10/2017 của Tòa án nhân dân huyện G về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa 

nguyên đơn Ngân hàng V với bị đơn bà Trần Thị T và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là ông Hồ Văn H. 

- Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai giải quyết lại 

theo thủ tục chung. 

- Tại Công văn số 01/2018/KN-GĐT ngày 23/3/2018, Chánh án Tòa án nhân 

dân huyện G, tỉnh Gia Lai kiến nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị 

giám đốc thẩm, theo hướng hủy bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 08/2020/KN-KDTM ngày 

11/9/2020, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ Bản án 

Kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 02/2018/KDTM-PT ngày 01/3/2018 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Gia Lai và giữ nguyên Bản án Kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 

06/2017/KDTM-ST ngày 20/10/2017 của Tòa án nhân dân huyện G. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận toàn bộ kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]. Đối với khoản vay theo hợp đồng tín dụng: 

Ngày 17/9/2012, Ngân hàng Đầu tư ký Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 

01/2010/HĐ, trong đó cho hộ kinh doanh bà Trần Thị T vay là 400.000.000 đồng, 

mục đích vay nhận tiền ứng mua cà phê của các hộ nông dân, thời hạn vay 09 tháng 

tính từ ngày 17/9/2012 đến ngày 17/6/2013, lãi suất vay tại thời điểm là 12%/năm, 

ngày 19/9/2012, bà Trần Thị T đã nhận đủ tiền vay. Quá trình thực hiện hợp đồng tín 

dụng, bà Trần Thị T trả cho Ngân hàng Đầu tư tiền gốc là 325.000.000 đồng, tiền lãi 

là 22.088.889 đồng; tính đến ngày 20/10/2017, còn nợ gốc là 75.000.000 đồng, nợ lãi 

trong hạn là 44.512.917 đồng, nợ lãi quá hạn là 8.276.041 đồng nhưng bà T không 

tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ là vi phạm hợp đồng tín dụng. 
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[2]. Đối với trách nhiệm trả nợ:  

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: “Theo Hợp đồng tín dụng số 01/2012/HĐ 

giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai - PGD G 

với Hộ kinh doanh Trần Thị T, thì bên vay tài sản là Hộ kinh doanh Trần Thị T và 

theo nội dung Giấy ủy quyền ngày 19/9/2012 tại Phòng Công chứng Xuân Thủy thì 

ông Hồ Văn H là chồng bà T, đồng thời là thành viên Hộ kinh doanh Trần Thị T, có 

ủy quyền cho bà Trần Thị T đại diện cho Hộ sản xuất kinh doanh Trần Thị T ký kết 

hợp đồng vay vốn với Ngân hàng; ngoài ra, theo Biên bản xác minh ngày 02/01/2018 

của Tòa án tỉnh Gia Lai (bút lục số 187), thì gia đình hộ bà Trần Thị T còn có các 

con là chị Hồ Thị Hải, sinh năm 1989 và anh Hồ Văn Quân, sinh năm 1991 là Sỹ 

quan thuộc Quân đoàn 3. Ông H, chị Hải và anh Quân đều là thành viên hộ gia đình 

với bà T, nhưng Tòa cấp sơ thẩm chưa làm rõ để đưa họ vào tham gia tố tụng với tư 

cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm cơ sở xác định nghĩa vụ liên đới 

trả nợ cho Ngân hàng theo quy định tại Điều 103, Điều 288 của Bộ luật Dân sự năm 

2015 và quy định tại Điều 27, Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, mà chỉ 

tuyên một mình bà T trả nợ là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng theo quy định tại 

Điều 70 của Bộ luật Tố tụng dân sự” là chưa chính xác, bởi lẽ: Khoản 1 Điều 49 

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: “Hộ kinh 

doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia 

đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 

mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình 

đối với hoạt động kinh doanh”. Đối chiếu với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hộ kinh doanh số 39F8-00210 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện G, tỉnh Gia Lai 

cấp ngày 30/3/2012, thể hiện tại Mục 1. Tên hộ kinh doanh: Trần Thị T ... 5. Họ và 

tên đại diện hộ kinh doanh: Trần Thị T ... 6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ 

kinh doanh (không có ghi tên thành viên nào) và tại Biên bản xác minh ngày 

11/5/2020, Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện G khẳng định: “Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hộ gia đình số 39F8-00210 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện G, 

tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/3/2012 thể hiện hộ kinh doanh Trần Thị T và tại danh sách 

mục cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh thì không thể hiện ai. Như vậy, trong 

trường hợp này hộ kinh doanh Trần Thị T là cá nhân bà Trần Thị T...”. Từ các chứng 

cứ trên có cơ sở để xác định hộ kinh doanh Trần Thị T chỉ do một cá nhân là bà 

Trần Thị T làm chủ, do đó việc bên vay Hộ kinh doanh Trần Thị T ký kết Hợp đồng 

tín dụng ngày 17/9/2012 là với tư cách cá nhân bà Trần Thị T. 

 Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà Trần Thị T trả cho Ngân hàng Đầu tư 

tính đến ngày 20/10/2017 là 127.788.958 đồng, trong đó nợ gốc là 75.000.000 đồng, 

nợ lãi vay trong hạn là 44.512.917 đồng và nợ lãi quá hạn là 8.276.041 đồng theo 

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/2012/HĐ ngày 17/9/2012 là có căn cứ. 

[3]. Đối với việc xử lý tài sản thế chấp bảo đảm tiền vay:  

 Ngày 14/9/2012, vợ chồng bà Trần Thị T, ông Hồ Văn H ký Hợp đồng thế 

chấp bất động sản số 01/2012/HĐ, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất tại xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai được Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số BC 042540 ngày 29/9/2010 để bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ vay của hợp đồng 
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tín dụng nêu trên. Hợp đồng thế chấp được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm 

theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị T vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng 

có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp là đúng quy định tại Điều 299 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: “Tại biên bản xác minh ngày 20/6/2017 tại 

Ủy ban nhân dân xã I, huyện G do ông Nguyễn Quốc Khương - Thôn trưởng thôn T 

cung cấp: Bị đơn bà Trần Thị T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Hồ 

Văn H có đăng ký HKTT và cư trú tại thôn T, xã I, huyện G, nhưng hiện nay không có 

mặt tại địa phương, đi đâu thì địa phương không biết vì khi đi bà T, ông H không 

thông báo cho địa phương, nhưng Tòa án sơ thẩm không niêm yết công khai văn bản 

tố tụng tại nơi cư trú để bà T, ông H biết tham gia giải quyết vụ án là không đúng quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, ảnh hưởng 

đến quyền lợi của đương sự”. Tuy nhiên, các tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện, Tòa 

án sơ thẩm đã thực hiện việc tống đạt trực tiếp các văn bản tố tụng cho bà Trần Thị T, 

ông Hồ Văn H nhưng không thể cấp tống đạt được, vì ông T, bà H vắng mặt tại nơi 

cư trú mà không rõ thời điểm trở về, nên Tòa án cấp sơ thẩm đã lập Biên bản về việc 

không thể thực hiện được việc cấp, tống đạt và đã tiến hành niêm yết công khai văn 

bản tố tụng theo đúng quy định tại Điều 179 của Bộ luật Tố tụng dân sự, do đó nhận 

định nêu trên của Tòa án cấp phúc thẩm là không có cơ sở. 

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là 

đúng pháp luật, Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm với các lý do nêu trên là 

không có căn cứ. Vì vậy, cần hủy toàn bộ bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm, 

nguyên bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

[4]. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

- Bà Trần Thị T phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

- Ngân hàng V không phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 343 và Điều 344 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 08/2020/KN-KDTM ngày 

11/9/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

1. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2018/KDTM-PT 

ngày 01/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng”, giữa nguyên đơn là Ngân hàng V với bị đơn là bà Trần Thị T và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Hồ Văn H.  

2. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày 20/10/2017 

của Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của 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. 
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- Bà Trần Thị T phải chịu 6.389.448 đồng tiền án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm. 

- Ngân hàng V không phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm, hoàn trả 

lại cho Ngân hàng V 3.072.068 đồng đã nộp tạm ứng theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0000347 ngày 20/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

G, tỉnh Gia Lai. 

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra Quyết định. 
 

Nơi nhận:                                                                  
- TANDTC - Vụ II; 

- VKSND CC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- TAND huyện huyện G, tỉnh Gia Lai; 

- Chi cục THA huyện G, tỉnh Gia Lai; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: H/sơ vụ án; Phòng GĐKT II, HCTP và LTHS.      

                TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
 

 

 

 
 

       Phạm Việt Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Quyết định giám đốc thẩm  

Số: 05/2021/KDTM-GĐT 

Ngày 12/4/2021 

V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có 12 

(mười hai) thành viên tham gia xét xử, do ông Lại Văn Trình - Phó Chánh án Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm Chủ tọa phiên tòa.  

- Thư ký phiên tòa: bà Võ Thị Nhị Tứ - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

ông Lê Phước Thạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 12/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V; Địa chỉ:

X, phường T, quận B, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: ông Trần 

Đình H; chức vụ: cán bộ pháp chế (theo văn bản ủy quyền số  510/GUQ-HCNS 

ngày 27/7/2015). Địa chỉ: K, quận H, thành phố Đà Nẵng. 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đ; Địa chỉ: T, quận H, thành phố

Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Văn Tr; chức vụ: Tổng giám đốc. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Tại Đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn là Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn V trình bày: ngày 30/12/2009, Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn V (Ngân hàng) ký với Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu Đ (Công ty) Hợp đồng tín dụng số 2000LAV2010 với nội dung Công ty Cổ 

phần xuất nhập khẩu Đ vay Ngân hàng 100.000.000.000 đồng, lãi suất theo quy 

định hiện hành của Tổng giám đốc NHNN&PTNT Việt Nam, thời hạn vay 12 

tháng, mục đích vay thực hiện phương án kinh doanh thu mua cà phê xuất khẩu 

niên vụ 2009-2010. Theo đó, toàn bộ dư nợ của các hợp đồng trước đó bao gồm 

Hợp đồng tín dụng số 2000LAV200801623 ngày 30/12/2008 và Hợp đồng tín dụng 

số 2000LAV200900451 ngày 01/04/2009 được chuyển sang Hợp đồng tín dụng số 

2000LAV2010 nêu trên. 

Trong thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 01/2010, Công ty đã được Ngân 

hàng giải ngân tổng số tiền là 73.006.680.162 đồng theo 31 khế ước nhận nợ, lãi 
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suất tại thời điểm giải ngân là 10%/năm từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2009 và 12% từ 

tháng 01/2010. 

 Để đảm bảo khoản vay trên, Công ty đã thế chấp tài sản cho Ngân hàng theo 

các hợp đồng thế chấp sau: 

         - Hợp đồng thế chấp số 2008.541HĐTC ngày 29/12/2008, trong đó thế chấp 

toàn bộ hàng tồn kho và các khoản phải thu của Trung tâm kinh doanh xuất nhập 

khẩu liên quan đến dư nợ gốc và lãi tại Ngân hàng. 

 - Hợp đồng thế chấp số 2010/COTIMEX/HĐTC ngày 24/02/2010, trong đó 

thế chấp: 

 Tài sản gắn liền trên đất: tổng kho Hòa Hải tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng; nhà kho khu Chơn Tâm- Hòa Khánh (địa chỉ mới: P, phường H, quận L, 

thành phố Đà Nẵng); khách sạn H và kho 123 N, quận H, thành phố Đà Nẵng; cửa 

hàng Đ, quận Thanh Khê, thanh phố Đà Nẵng; nhà T, quận H, thành phố Đà Nẵng; 

nhà, kho Th, quận H, thành phố Đà Nẵng. 

 Phương tiện vận tải: xe ôtô Camry 4 chỗ, biển kiểm soát 43K-8407. 

 Quyền sử dụng đất khu Chơn Tâm- Hòa Khánh (địa chỉ mới: P, phường H, 

quận L, thành phố Đà Nẵng). 

 Hợp đồng thế chấp (không số) HĐTC/DAT.DAKLAK ngày 13/7/2011, trong 

đó thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2 và 2A, tờ bản đồ số 26, phường Ea 

Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

 Các hợp đồng thế chấp nêu trên được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy 

định của pháp luật. 

 Do Công ty không thanh toán nợ đúng cam kết tại hợp đồng tín dụng nêu trên, 

nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Công ty trả số tiền nợ gốc 73.006.680.162 đồng, 

nợ lãi trong hạn 44.553.659.879 đồng; nợ lãi quá hạn 18.356.805.887 đồng và lãi 

phát sinh theo hợp đồng tín dụng cho đến khi thanh toán xong nợ; trường hợp Công 

ty không trả được nợ thì đề nghị Tòa án chấp nhận cho Ngân hàng có quyền yêu cầu 

xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 

 - Bị đơn là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đ trình bày: thừa nhận còn nợ 

Ngân hàng số tiền gốc 73.006.680.162 đồng và tiền lãi phát sinh tạm tính đến ngày 

28/7/2015 là 64.699.927.203 đồng (nợ lãi trong hạn 44.553.659.879 đồng và nợ lãi 

quá hạn 18.356.805.887 đồng). Do hoàn cảnh khó khăn, Công ty xin trả 50% lợi 

nhuận sau thuế hàng năm của Công ty cho Ngân hàng cho đến khi dứt điểm số nợ 

trên. Nếu Công ty không trả được nợ thì đồng ý cho xử lý tài sản thế chấp để thu hồi 

nợ cho Ngân hàng. 

 - Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

74/2015/QĐST-KDTM ngày 10/9/2015, Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà 

Nẵng, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, như sau: 
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 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đ chấp nhận trả cho Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn V - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng số tiền gốc là 

73.066.680.162đ và tiền lãi phát sinh tạm tính đến ngày 03 tháng 09 năm 2015 là 

65.841.480.189đ, tổng cộng là 138.908.160.351đ (Một trăm ba mươi tám tỷ, chín 

trăm lẻ tám triệu, một trăm sáu mươi ngàn, ba trăm năm mươi mốt đồng) với 

phương thức trả nợ 50% lợi nhuận hàng năm của Công ty và mỗi năm chia thành 

hai đợt thanh toán: 

 Đợt 1: Trả vào ngày 30.7/50% số tiền trên ước tính lợi nhuận theo quyết toán 

tài chính 06 tháng của Công ty. 

 Đợt 2: Trả vào ngày 30.3/ ở năm kế tiếp 50% số tiền còn lại trên tổng số lợi 

nhuận của Công ty sau khi báo cáo thuế và kiểm toán. 

 Lãi tiếp tục được tính tiếp theo từ ngày 04.9.2015 theo mức lãi suất mà Ngân 

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn V - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng và 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đ đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số 

2000LAV2010 ngày 30.12.2009 trên số gốc cho đến khi Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Đ thi hành án xong. 

 Về xử lý tài sản thế chấp của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đ cho Ngân 

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn V - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng bao 

gồm: 

 + Nhà kho gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất thửa số 2, tờ bản đồ số 26 

(số K đường S) tại Phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk và thửa số 2A, tờ bản đồ 

số 26 (số K đường S) tại Phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

 + Giá trị quyền sử dụng đất tại đại chỉ P, phường Hòa Khánh Nam, quận L, 

thành phố Đà Nẵng. 

 + Xe Camry 4 chỗ BKS 43K-8407. 

 + Tài sản gắn liền với đất thuê gồm: Tổng kho Hòa Hải và hai dãy nhà làm 

việc tại địa chỉ Ch, phường H, quận N, thành phố Đà Nẵng; Khách sạn H tại địa 

chỉ 123 N, phường H 1, quận H, thành phố Đà Nẵng;  

  Ngoài ra, Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trên còn 

quyết định về án phí, quyền, nghĩa vụ thi hành án. 

 - Ngày 08/6/2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

có Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám thẩm đối với Quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự nêu trên. 

 - Tại Quyết định số 123/2018/QĐKNGĐT-VC2-KDTM ngày 08/11/2018, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Quyết định công nhận 

sự thỏa thuận của các đương sơ thẩm nêu trên; đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Quyết định công nhận 

sự thỏa thuận của các đương sự số 74/2015/QĐST-KDTM ngày 10/9/2015 của Tòa án 
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nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận H, 

thành phố Đà Nẵng giải quyết lại theo đúng quy định pháp luật. 

 - Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận 

toàn bộ Quyết định số 123/2018/QĐKNGĐT-VC2-KDTM ngày 08/11/2018 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
 

                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự số 

74/2015/QĐST-KDTM ngày 10/9/2015 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà 

Nẵng, trong đó có nội dung: “Phương thức trả nợ 50% lợi nhuận hàng năm của 

Công ty XNK và mỗi năm chia thành hai đợt thanh toán”; điều này có nghĩa là việc 

trả nợ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Như vậy, trường 

hợp Công ty kinh doanh không có lợi nhuận thì việc trả nợ kéo dài mãi, Ngân hàng 

không thể yêu cầu xử lý tài sản thế chấp, làm ảnh hưởng đến việc thu hồi tài sản của 

Nhà nước. 

[2] Mặt khác, xét thấy đối với tài sản thế chấp là tổng kho Hòa Hải theo Hợp 

đồng thế chấp tài sản số 2010/COTIMEX/HĐTC ngày 24/02/2010, bao gồm kho 

và nhà làm việc do Công ty xây dựng, các tài sản này gắn liền với đất là quyền sử 

dụng đất thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng theo 

Hợp đồng thuê đất số 30/HĐ-TD ngày 15/8/2008 giữa bên cho thuê đất là Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng với bên thuê đất là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

Đ, thời hạn thuê là 30 năm, kể từ ngày 05/6/2003 đến ngày 05/6/2033 và đối với tài 

sản thế chấp là khách sạn H, kho tại 123 N, quận H, thành phố Đà Nẵng theo Hợp 

đồng thế chấp tài sản số 2010/COTIMEX/HĐTC ngày 24/12/2010, các tài sản này 

có liên quan đến Hợp đồng thuê nhà, đất số 39/HĐ-CQ ngày 28/12/2007 giữa Công 

ty quản lý nhà Đà Nẵng với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đ, thời hạn thuê nhà, 

đất từ ngày 01/01/2008 đến ngày gia hạn là 31/12/2019, tiền thuê trả hàng tháng, 

quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không xác minh xem ý kiến của các 

cơ quan, tổ chức trên như thế nào đối với tài sản thế chấp có liên quan, từ đó xem 

xét tư cách tham gia tố tụng của các cơ quan, tổ chức trên cho đầy đủ và giải quyết vụ án 

một cách chính xác.  

[3] Về mặt tố tụng, xét việc kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong khi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn V mới có Đơn đề nghị ngày 08/6/2018 là không đảm bảo về điều kiện thụ lý 

đơn; tuy nhiên, do Viện kiểm sát đã thụ lý đơn và ban hành quyết định kháng nghị 

trong thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại Điều 334 

của Bộ luật Tố tụng dân sự, đồng thời Quyết định trên của Tòa án cấp sơ thẩm xâm 
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phạm nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, cần phải kháng nghị để khắc phục 

sai lầm trong Quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

Từ những phân tích trên, việc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề 

nghị hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 74/2015/QĐST-

KDTM ngày 10/9/2015 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng, giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng giải quyết lại theo thủ tục sơ 

thẩm, đúng quy định pháp luật được Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận. 

Tuy nhiên, đối với việc Viện kiểm sát kháng nghị cho rằng Tòa án quận H, 

thành phố Đà Nẵng vi phạm khoản 1 Điều 206 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2005 về “Những vụ án không được hòa giải”, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm cần 

nhận định rõ như sau: tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Nghị quyết số 05/2012 ngày 

03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành 

một số quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ 

thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) đã 

hướng dẫn:“Trường hợp tài sản của Nhà nước được Nhà nước đầu tư vào doanh 

nghiệp nhà nước, góp vốn trong các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của 

các chủ sở hữu khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mà 

doanh nghiệp được quyền tự chủ chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản và 

chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với tài sản đó trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, thì khi có yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản đó, Toà án tiến 

hành hoà giải để các bên đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án 

theo thủ tục chung’’; đồng thời, tại khoản 1 Điều 7 của Luật Các tổ chức tín dụng 

quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ 

trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của 

mình...”; do đó vụ án trên không thuộc trường hợp những vụ án dân sự không được 

hòa giải. 

Vì các lẽ trên,                                              

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343, Điều 345, Điều 348, Điều 

349 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

1. Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

74/2015/QĐST-KDTM ngày 10/9/2015 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà 

Nẵng về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V với bị đơn là Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Đ.  

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng giải quyết 

lại theo thủ tục sơ thẩm, đúng quy định pháp luật. 
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3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 
 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao (để biết); 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Tòa án nhân dân quận H (2 bản kèm hồ sơ vụ án 

để giải quyết sơ thẩm lại); 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận H (để thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng lưu trữ; Phòng giám đốc kiểm tra về 

DS-LĐ-KDTM và hồ sơ vụ án. 

        TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

     

 

 
 
 
 

  Lại Văn Trình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178



TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Quyết định giám đốc thẩm  

Số: 06/2021/KDTM-GĐT 

Ngày 12/4/2021 

Về “Tranh chấp hợp đồng hợp 

tác đầu tư kinh doanh-khai thác”

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm 12 (mười hai) 

thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Thanh Long - Thẩm phán Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng làm Chủ tọa phiên tòa.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Nhị Tứ - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Phước Thạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 12/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng hợp tác 

đầu tư kinh doanh khai thác”, giữa: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV khách sạn T; địa chỉ: X, quận H, thành

phố Đà Nẵng. 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần đầu tư N; địa chỉ: N, quận H, thành phố Đà Nẵng.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện ngày 02/10/2018 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

Công ty TNHH MTV khách sạn T (sau đây gọi tắt là Công ty T) trình bày: Ngày 

01/4/2018, giữa Công ty T và Công ty cổ phần đầu tư N (sau đây gọi tắt là Công ty N) ký 

kết Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác số 0104/2018/HĐHT/NAT-CT có nội 

dung: Công ty N là chủ đầu tư của Công trình khách sạn và Thương xá chợ Hàn tại số 18-

20A, B X và 09, 23 N, quận H, thành phố Đà Nẵng hợp tác đầu tư với Công ty T theo 

hình thức Công ty T góp vốn số tiền 50.000.000.000 đồng và được quản lý, điều hành khai 

thác mặt bằng kinh doanh (bao gồm khách sạn Centre) thuộc công trình nêu trên sau khi 

công trình hoàn thành, thời hạn hợp tác: 20 năm, việc phân chia lợi nhuận theo hình thức 

khoán doanh thu; ngày 01/4/2018 sẽ bàn giao mặt bằng các tầng 4, 5, 6, 7, 8; công trình 

hoàn thành và bàn giao trước tháng 7/2019. 

Sau đó, các bên ký Phụ lục Hợp đồng số 02 ngày 03/4/2018 có nội dung, trong thời 

hạn từ ngày 01 đến ngày 30/4/2018, Công ty T phải thanh toán đủ số tiền 

30.000.000.000 đồng chia làm nhiều đợt; đồng thời, ngày 15/4/2018 Công ty N phải bàn 
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giao tầng 3 và sàn tầng 9 các block 1, 2, 3; sau khi nhận đủ số tiền 30 tỷ thì chậm nhất 

ngày 12/6/2018 phải bàn giao khu lễ tân của block 4, 5. 

Thực hiện Hợp đồng, Công ty T đã chuyển cho Công ty N đủ số tiền 30 tỷ nhưng từ 

ngày 15/6/2018 đến nay, Công ty N không bàn giao mặt bằng cho Công ty T để tiến hành 

khai thác, kinh doanh mặc dù Công ty T đã nhiều lần yêu cầu làm thiệt hại nghiêm trọng 

đến việc kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty T khởi kiện đề nghị Tòa án buộc Công 

ty N nhanh chóng bàn giao mặt bằng tầng 3 và mặt bằng sàn tầng 9 thuộc block 1, 2, 3 và 

các khu vực diện tích còn lại để Công ty T tiến hành kinh doanh, chấm dứt thiệt hại. 

* Bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư N trình bày: 

Thống nhất với lời khai của Nguyên đơn về việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh 

doanh cũng như tiến độ bàn giao mặt bằng thỏa thuận tại phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên, 

do các nhà thầu thi công chậm tiến độ nên Công ty N không thể bàn giao mặt bằng đúng 

cam kết. Hiện nay mặt bằng tầng 3 và mặt bằng sàn tầng 9 thuộc block 1, 2, 3 đã thi 

công xong nên thống nhất sẽ bàn giao cho Công ty T vào ngày 30/11/2018. 

Do Công ty N và Công ty T đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ 

vụ án nên Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

- Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 22/2018/QĐST-

KDTM ngày 29/11/2018, Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng quyết định: 

Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: 

- Hiện nay mặt bằng tầng 3 thuộc block 1, 2, 3 và mặt bằng sàn tầng 9 thuộc block 

1, 2, 3 của công trình khách sạn và Thương xá chợ Hàn địa chỉ 18-20A, B X; 09 và 23 

N, quận H, thành phố Đà Nẵng đã thi công xong. 

- Công ty cổ phần đầu tư N sẽ bàn giao mặt bằng tầng 3 thuộc các block 1, 2, 3 và 

mặt bằng sàn tầng 9 thuộc block 1, 2, 3 cho Công ty TNHH MTV khách sạn T vào ngày 

30/11/2018. 

Ngoài ra, Quyết định còn công nhận sự thỏa thuận về án phí, quyền, nghĩa vụ 

thi hành án theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 27/12/2018, Ngân hàng TMCP V có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu 

trên. 

- Ngày 22/7/2020, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng có Công văn 

số 538/2020/CV-TA kiến nghị xem xét kháng nghị đối với Quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

- Tại Quyết định số 03/2020/KN-KDTM ngày 11/8/2020, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Quyết định nêu trên; đề nghị Ủy ban 

thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ  

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 22/2018/QĐST-KDTM 

ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng; giao hồ sơ vụ 

án cho Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng để xét xử lại theo thủ tục sơ 

thẩm. 
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- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận 

toàn bộ Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2020/KN-KDTM ngày 

11/8/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
 

                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2014 đến ngày 15/7/2015, Công ty N, 

ông Nguyễn Bá Q và bà Nguyễn Thị N đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP V (sau đây 

gọi tắt là Ngân hàng) quyền sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền trên đất và tài sản 

hình thành trong tương lai (là công trình Khách sạn và Thương xá cửa Nam chợ Hàn) 

tại địa chỉ số 09, 23 N; 18, 20 X, quận H, thành phố Đà Nẵng thuộc quyền sở hữu, sử 

dụng của bà N và Công ty N để bảo đảm khoản vay của Công ty N tại Ngân hàng 

theo các Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Ngân hàng với Công ty N. Hợp đồng thế 

chấp giữa các bên được công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Do Công ty N vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, nợ lãi phát sinh nên toàn 

bộ khoản vay giữa Công ty N với Ngân hàng đã được chuyển sang nợ quá hạn. Tính 

đến ngày 19/6/2018, Công ty N còn nợ Ngân hàng số tiền 129.323.108.649 đồng. 

Công ty N không có khả năng trả nợ nên ngày 31/7/2018, Ngân hàng đã tiến hành 

thu giữ tài sản bảo đảm trong đó có quyền sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền trên 

đất và tài sản hình thành trong tương lai tại địa chỉ số 09, 23 N; 18, 20 X, quận H, 

thành phố Đà Nẵng để tiến hành bán đấu giá theo quy định của pháp luật.  

[2] Tại khoản 5.5 Điều 5 Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai số CDN.HĐTC.01.100715 ngày 15/7/2015 giữa ông Nguyễn Bá Q, 

bà Nguyễn Thị N, Công ty N với Ngân hàng quy định quyền nghĩa vụ của bên thế 

chấp: “Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho mượn, cho thuê, 

cầm cố, thế chấp, hoặc góp vốn bằng giá trị TSTC, trừ trường hợp được 

VIETBANK đồng ý; không được sử dụng TSTC để bảo đảm cho nghĩa vụ khác, trừ 

trường hợp bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ trả nợ tại VIETBANK”. Như vậy, 

việc Công ty N lại ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh-khai thác với Công 

ty T mà không thông báo cho Ngân hàng biết và không được Ngân hàng đồng ý là 

vi phạm Điều 5 của Hợp đồng thế chấp mà các bên đã ký kết nêu trên. 

[3] Quá trình giải quyết tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh- khai 

thác giữa Công ty T với Công ty N, Tòa án nhân dân quận H chưa làm rõ các tài sản 

trên của Công ty N có bị cầm cố, thế chấp hay không, không phát hiện được việc Công 

ty N đã thế chấp cho Ngân hàng, từ đó không đưa Ngân hàng vào tham gia tố tụng là vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

Ngân hàng.  

Với những nội dung đã nhận định trên, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp 

nhận kháng nghị của của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy Quyết 

định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 22/2018/QĐST-KDTM ngày 

29/11/2018, Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng; giao hồ sơ vụ án cho Tòa 

án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. 
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Vì các lẽ trên,                                             

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; Điều 343 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

1. Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

22/2018/QĐST-KDTM ngày 29/11/2018, Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà 

Nẵng về vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác” giữa 

nguyên đơn Công ty TNHH MTV khách sạn T với bị đơn Công ty cổ phần đầu tư 

N. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng để xét xử lại 

theo thủ tục sơ thẩm. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 
                        

 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao (để biết); 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Tòa án nhân dân quận H, TP Đà Nẵng (2 bản kèm 

hồ sơ vụ án để giải quyết phúc thẩm lại); 

- Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng (để biết); 

- Chi cục Thi hành án dân quận H (để thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng lưu trữ; Phòng giám đốc kiểm tra về 

DS-LĐ-KDTM và hồ sơ vụ án. 

        TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

       THẨM PHÁM - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

     

 

 
 
 
 

   Nguyễn Thanh Long 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182



1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 07/2021/KDTM-GĐT 

Ngày 26/4/2021    

V/v“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 - Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

     Thẩm phán Trần Minh Tuấn - Chủ tọa phiên tòa 

   Thẩm phán Nguyễn Văn Tiến - Thành viên 

   Thẩm phán Lại Văn Trình - Thành viên 

 - Thư ký phiên tòa: bà Phạm Thị Tuyết - Thẩm tra viên. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: ông Phạm Tấn Ánh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 26/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp 

đồng tín dụng” giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần P.

Địa chỉ: tòa nhà số X đường L, quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

     Người đại diện theo ủy quyền: ông Võ Quốc B - Giám đốc khách hàng 

cá nhân - Ngân hàng TMCP P - Chi nhánh Đắk Lắk (văn bản ủy quyền số 

27/2013/UQ-CT.HĐQT ngày 06/8/2013). 

     Người đại diện theo ủy quyền lại: ông Tôn Thất Hoàng Th - nhân viên 

quan hệ khách hàng - Ngân hàng TMCP P - Chi nhánh Đắk Lắk (văn bản ủy 

quyền số 07/2013/UQ/NHPĐ-CNDL ngày 30/8/2013).  

Địa chỉ: tòa nhà số K đường P, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: ông Võ Xuân T và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh; cùng cư trú: nhà

số 35, thôn 6, xã EaBar, huyện B, tỉnh Đắk Lắk (ông T ủy quyền cho bà Nh 

tham gia tố tụng theo giấy ủy quyền ngày 07/01/2014). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 10/10/2013 và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại cổ phần P trình bày: ngày 13/8/2011, 

Ngân hàng Thương mại cổ phần P - Chi nhánh Đắk Lắk (sau đây viết tắt là 

Ngân hàng) và ông Võ Xuân T, bà Nguyễn Thị Ngọc Nh ký hợp đồng tín dụng 

số 392/2011/HĐTD-CN. Theo đó, ông Võ Xuân T và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh 
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vay số tiền 400.000.000đ, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất cho vay trong hạn 

22,5%/năm, lãi suất quá hạn 150% lãi suất cho vay trong hạn, kể từ ngày 

13/8/2011. 

Tài sản bảo đảm cho hợp đồng vay trên là: Tài sản gắn liền với đất và 

giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất số 341, tờ bản đồ số 05, diện  tích 

1580m
2
 (400m

2 
đất ở, 1180m

2
 đất màu) tọa lạc tại xã EaBar, huyện B, tỉnh 

Đắk Lắk theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 569553 do Ủy ban 

nhân dân huyện B cấp ngày 02/10/1996 cho hộ ông Võ Xuân T, theo Hợp 

đồng thế chấp số 0180900270 ngày 24/7/2009 và Phụ lục hợp đồng bảo đảm 

số 392/2011/BĐ ngày 13/8/2011. 

Quá trình thực hiện hợp đồng vay vốn, ông Võ Xuân T và bà Nguyễn 

Thị Ngọc Nh vi phạm nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ gốc và nợ lãi được 

quy định tại Hợp đồng tín dụng số 392/2011/HĐTD-CN ngày 13/8/2011. Vào 

các ngày 01/8/2013, 10/10/2013, Ngân hàng Thương mại cổ phần P đã tổ 

chức các buổi làm việc để yêu cầu ông T, bà Nh thanh toán các khoản nợ, 

giao tài sản thế chấp để xử lý theo quy định của pháp luật và hợp đồng vay. 

Tuy nhiên, ông T, bà Nh không thể trả các khoản nợ và không đồng ý giao tài 

sản thế chấp để ngân hàng xử lý nợ. Do đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần P 

khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu ông Võ Xuân 

T, bà Nguyễn Thị Ngọc Nh trả số tiền nợ tổng cộng là 558.000.000đ (trong 

đó: nợ gốc là 400.000.000đ + nợ lãi tính đến ngày 10/10/2013 là 

158.000.000đ) theo nội dung Hợp đồng tín dụng số 392/2011/HĐTD-CN.  

           Bị đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc Nh trình bày: Xác nhận Ngân hàng trình 

bày ở trên là đúng, đồng thời bà Nh xác nhận hiện nay ông T, bà Nh còn nợ 

Ngân hàng Thương mại cổ phần P số tiền nợ tổng cộng là 558.000.000đ (trong 

đó: nợ gốc là 400.000.000đ + nợ lãi tính đến ngày 10/10/2013 là 158.000.000đ) 

theo nội dung Hợp đồng tín dụng số 392/2011/HĐTD-CN. Bà Nh đề nghị 

Ngân hàng cho bà nợ đến ngày 30/4/2014, Bà sẽ trả hết toàn bộ số nợ. Nếu 

đến ngày 30/4/2014, bà Nhưng không trả hết nợ thì bà Nh đồng ý giao tài sản 

thế chấp là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số K 569553 do Ủy ban nhân dân huyện B cấp 

ngày 02/10/1996 cho hộ ông Võ Xuân T. 

Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự  số 

01/2014/QĐST-KDTM ngày 23/01/2014, Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Đắk 

Lắk quyết định: 

Công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự, cụ thể như sau: 

a/ Về khoản nợ: Ông Võ Xuân T và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh còn nợ 

Ngân hàng Thương mại cổ phần P (Chi nhánh Đắk Lắk thực hiện theo ủy 

quyền) số tiền tạm tính đến ngày 10/10/2013 là: 558.000.000 đồng (trong đó: 

nợ gốc: 400.000.000 đồng; nợ lãi: 158.000.000 đồng) và lãi suất phát sinh trên 
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số nợ gốc tính từ ngày 11/10/2013 cho đến khi trả hết nợ gốc theo mức lãi suất 

quy định trong hợp đồng tín dụng. 

           b/ Thời hạn thanh toán nợ: Chậm nhất ngày 30/4/2014, ông Võ Xuân T 

và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần P 

(Chi nhánh Đắk Lắk thực hiện theo ủy quyền) số tiền là: 558.000.000 đồng 

(trong đó: nợ gốc: 400.000.000 đồng; nợ lãi: 158.000.000 đồng) và lãi suất 

phát sinh trên số nợ gốc tính từ ngày 11/10/2013 cho đến khi trả hết nợ gốc 

theo mức lãi suất quy định trong hợp đồng tín dụng. 

       c/ Cam kết khác: Nếu đến ngày 30/4/2014, ông Võ Xuân T và bà Nguyễn 

Thị Ngọc Nh không trả hết nợ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần  P (Chi 

nhánh Đắk Lắk thực hiện theo ủy quyền), số tiền 558.000.000 đồng và lãi suất 

phát sinh trên số nợ gốc tính từ ngày 11/10/2013 cho đến khi trả hết nợ gốc theo 

mức lãi suất quy định trong hợp đồng tín dụng thì Ngân hàng có quyền đề nghị 

thi hành án bán đấu giá tài sản thế chấp để thanh toán hết toàn bộ số nợ cho 

Ngân hàng Thương mại cổ phần P (Chi nhánh Đắk Lắk thực hiện theo ủy quyền) 

theo quy định của pháp luật. 

       Tài sản thế chấp gồm: Tài sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng 

đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 569553 do Ủy ban nhân dân 

huyện B cấp ngày 02/10/1996 cho hộ ông Võ Xuân T. 

          Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí. 

 Ngày 10/6/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Đắk Lắk có 

Văn bản số 146/KN-CCTHADS, kiến nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục tái 

thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

01/2014/QĐST-KDTM ngày 23/01/2014 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Tại Quyết định kháng nghị tái thẩm số 06/QĐKNTT-VKS-KDTM 

ngày 11/12/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử tái 

thẩm, hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự  số 

01/2014/QĐST-KDTM ngày 23/01/2014 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh 

Đắk Lắk; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Đắk Lắk để xét 

xử lại đúng quy định của pháp luật. 

         Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1]. Xác định mối quan hệ giữa ông Võ Xuân T với bà Nguyễn Thị 

Tuyết Th và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh: 
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Tại thời điểm ký Hợp đồng thế chấp số 0180900270 ngày 24/7/2009 và 

Hợp đồng tín dụng số 392/2011/HĐTD-CN ngày 13/8/2011, ông Võ Xuân T 

và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh tham gia hợp đồng với tư cách là vợ chồng, phía 

Ngân hàng TMCP P không có ý kiến gì và tiến hành các thủ tục cho vay, thế 

chấp. 

Tuy nhiên, các tài liệu do Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Đắk 

Lắk cung cấp và các tài liệu do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

thu thập có trong hồ sơ vụ án thể hiện: tại Biên bản về việc xác minh điều kiện 

thi hành án ngày 23/01/2019 (bl 58) và Biên bản về việc giải quyết việc thi 

hành án ngày 13/9/2019 (bl 59), ông Võ Xuân T và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh 

thừa nhận mối quan hệ nhân thân giữa 02 người là quan hệ thím, cháu không 

phải là vợ chồng, quá trình làm các thủ tục để ký kết Hợp đồng thế chấp số 

0180900270 và Hợp đồng tín dụng số 392/2011/HĐTD-CN, hai người đã giả 

mạo giấy tờ là vợ chồng để làm hồ sơ vay vốn. Tại Biên bản về việc giải quyết 

việc thi hành án ngày 19/02/2020 (bl 60), ông Võ Xuân T và bà Nguyễn Thị 

Tuyết Th thừa nhận mối quan hệ giữa hai người là vợ chồng. 

Tại Công văn số 77/TCHS-CAH-QLCH ngày 01/9/2020 (bl 63), Công 

an huyện B, tỉnh Đắk Lắk xác định hộ ông Võ Xuân T (Sổ hộ khẩu A6-63 - bl 

64) gồm 07 nhân khẩu: Ông Võ Xuân T (chủ hộ), bà Nguyễn Thị Tuyết Th 

(vợ), ông Võ Ái Thương (con), ông Võ Xuân Cường (con), ông Võ Xuân 

Trường (con), ông Võ Xuân Tài (con), ông Võ Xuân Tuấn (con), hộ gia đình 

ông Võ Xuân T không có thay đổi về nhân khẩu trong hộ. Đối với trường hợp 

bà Nguyễn Thị Ngọc Nh (Sổ hộ khẩu số A6-253 - bl 65) gồm 04 nhân khẩu: 

ông Võ Văn Quý (chủ hộ), bà Nguyễn Thị Ngọc Nh (vợ), bà Võ Thị Mỹ Kiều 

(con), ông Võ Thành Hưng (con). Đồng thời, Công an huyện B, tỉnh Đắk Lắk 

cũng xác nhận mối quan hệ nhân thân giữa ông Võ Xuân T và bà Nguyễn Thị 

Tuyết Th là vợ chồng phù hợp với Giấy công nhận kết hôn (bl 69), mối quan 

hệ nhân thân giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Nh và ông Võ Xuân T là thím, cháu. 

Do đó, có căn cứ xác định mối quan hệ nhân thân giữa ông Võ Xuân T 

và bà Nguyễn Thị Tuyết Th là quan hệ vợ chồng, mối quan hệ giữa ông Võ 

Xuân T và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh là quan hệ cháu, thím. 

           [2].  Xác định quyền sở hữu, sử dụng đất đối với thửa đất số 341, tờ bản 

đồ số 05, diện tích 1580m
2
, tọa lạc tại xã Ea Bar, huyện B, tỉnh Đắk Lắk theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là GCNQSDĐ)  số K 

569553 do Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) huyện B cấp ngày 

02/10/1996 cho hộ ông Võ Xuân T (bl 49, 50) theo Hợp đồng thế chấp số 

0180900270 ngày 24/7/2009 và Phụ lục Hợp đồng bảo đảm số 392/2011/BĐ 

ngày 13/8/2011 (bl 41 - 45):  

Tại Điều I Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 02/10/1996 của Ủy ban nhân 

dân huyện B, tỉnh Đắk Lắk về việc cấp GCNQSDĐ (bl 75) thể hiện nội dung: 
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“Nay cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 919 cá nhân có tên trong 

danh sách kèm theo” (Danh sách này thể hiện ông Võ Xuân T được cấp 

GCNQSDĐ đối với 1580 m
2 
đất - bl 76).  

Tại Đơn xin đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

04/3/1996 của ông Võ Xuân T (bl 77) đối với thửa đất số 341, tờ bản đồ số 05, 

diện tích 1580m
2
 ông T khai bà Nguyễn Thị Tuyết Th là vợ mình, nguồn gốc 

đất đai là CN 11/1995. 

Tại Giấy công nhận kết hôn (bl 69) thể hiện ông T bà Th kết hôn năm 

1979, năm 1996 hộ ông T được cấp đất. Do đó, tại thời điểm ký Hợp đồng thế 

chấp số 0180900270 (ngày 24/7/2009) và tại thời điểm ký Phụ lục hợp đồng 

bảo đảm số 392/2011/BĐ (ngày 13/8/2011) thì quyền sử dụng đất đối với diện 

tích 1580m
2
 thuộc thửa đất số 341, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại xã Ea Bar, huyện 

B, tỉnh Đắk Lắk là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của ông Võ Xuân T và 

bà Nguyễn Thị Tuyết Th. 

       Như vậy, bà Nguyễn Thị Tuyết Th là đồng sở hữu của giá trị quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCNQSDĐ số K 569553 do UBND 

huyện B cấp ngày 02/10/1996 cho hộ ông Võ Xuân T còn bà Nguyễn Thị Ngọc 

Nh thì không. Do đó, bà Nh không có tư cách theo quy định của pháp luật dân 

sự để thế chấp đối với giá trị quyền sử dụng đất nói trên. Việc ông Võ Xuân T 

và bà Nguyễn Thị Ngọc Nh làm giả giấy tờ để ký Hợp đồng thế chấp số 

0180900270 ngày 24/7/2009, Phụ lục Hợp đồng bảo đảm số 392/2011/BĐ 

ngày 13/8/2011, (Hợp đồng tín dụng số 392/2011/HĐTD-CN ngày 13/8/2011 

và Khế ước nhận nợ số 392/2011-OCB/KUNN-CN ngày 13/8/2011) là hành 

vi gian dối, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị 

Tuyết Th. Quá trình ông T, bà Nh ký các hợp đồng trên bà Th hoàn toàn không 

biết, nhưng tại phiên hòa giải ngày 15/01/2014, ông T, bà Nh và Ngân hàng P 

lại thỏa thuận: Nếu đến ngày 30/4/2014, ông Võ Xuân T và bà Nguyễn Thị 

Ngọc Nh không trả hết nợ cho Ngân hàng TMCP P (Chi nhánh Đắk Lắk thực 

hiện theo ủy quyền), số tiền 558.000.000 đồng và lãi suất phát sinh trên số nợ 

gốc tính từ ngày 11/10/2013 cho đến khi trả hết nợ gốc theo mức lãi suất quy 

định trong hợp đồng tín dụng thì Ngân hàng có quyền đề nghị thi hành án bán 

đấu giá tài sản thế chấp để thanh toán hết toàn bộ số nợ cho Ngân hàng TMCP 

P (Chi nhánh Đắk Lắk thực hiện theo ủy quyền) theo quy định của pháp luật. 

       Tài sản thế chấp gồm: Tài sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng 

đất theo GCNQSDĐ đất số K 569553 do UBND huyện B cấp ngày 02/10/1996 

cho hộ ông Võ Xuân T...nội dung thỏa thuận này là lừa dối, trái pháp luật, trái 

đạo đức xã hội làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của vợ ông T là 

bà Nguyễn Thị Tuyết Th. Đây không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 352 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 “1. Mới phát hiện được tình 

tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình 

187



 6 

giải quyết vụ án” như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng nhận định làm căn cứ kháng nghị tái thẩm mà thuộc trường hợp “...có 

giả mạo chứng cứ” quy định tại khoản 2 Điều 352 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 mà Tòa án không biết được khi Tòa án ra quyết định (Điều 351 của 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015). Do đó, cần phải hủy quyết định sơ thẩm nêu 

trên theo quy định tại khoản 2 Điều 356 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

      Đồng thời, Viện kiểm sát chưa xác minh làm rõ việc cấp đất cho Hộ: Võ 

Xuân T là cấp cho những thành viên nào trong Hộ mà đã nhận định là Ủy ban 

nhân dân huyện Buôn cấp đất trên là cấp cho cá nhân ông Võ Xuân T là chưa 

đủ cơ sở. Do đó, khi thụ lý, giải quyết lại vụ án, Tòa án cần tiến hành xác minh, 

thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ Hộ gia đình được cấp đất theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trên gồm những thành viên nào, để xem xét tư cách 

tham gia tố tụng của họ cho đầy đủ, nhằm giải quyết triệt để vụ án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 2 Điều 356; Điều 349 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự;  

1. Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự  số 

01/2014/QĐST-KDTM ngày 23/01/2014 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh 

Đắk Lắk về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, giữa nguyên đơn là Ngân hàng 

Thương mại cổ phần P với bị đơn là ông Võ Xuân T và bà Nguyễn Thị Ngọc 

Nh. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Đắk Lắk để xét xử 

sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Quyết định tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng tái thẩm 

ra quyết định. 
 

      
 

 

Nơi nhận:  
- TAND huyện B, tỉnh Đắk Lắk  

(2 bản kèm hồ sơ vụ án);                                                                                            

- Vụ PC và Quản lý khoa học - TANDTC; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;    

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Đắk 

Lắk; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng Lưu trữ; Phòng GĐKT về DS-

LĐ-KDTM và hồ sơ vụ án.  

 

 

 

              TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 
     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
                          Trần Minh Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 17/2019/KDTM-GĐT 

Ngày: 04/7/2019 

V/v: Tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hóa.

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hồng Phong. 

Các thẩm phán: Ông Trương Văn Bình. 

     Ông Nguyễn Hữu Ba. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Luyến- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết – Kiểm sát viên. 

Ngày 04/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án kinh doanh, thương mại về “Tranh 

chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH Sản xuất K.

Địa chỉ: Khu phố X, phường U, thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

2. Bị đơn: Ông Lê Trung H - Chủ doanh nghiệp tư nhân N (nay là Công ty

TNHH Bê tông N). 

Địa chỉ: Khu phố T, phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương (địa chỉ liên hệ: 

Số 100/28 đường 30/4, Khu X, Tổ X, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Thế L.

Địa chỉ: Số 7A211 đường N, ấp x, xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Đại diện nguyên đơn Công ty TNHH Sản xuất K (sau đây gọi tắt là Công ty 

K) trình bày: Công ty K và ông Lê Trung H - Chủ DNTN N đã ký 03 hợp đồng
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mua bán hàng hóa là dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất với nội dung cụ thể 

như sau: 

Hợp đồng thứ nhất: Hợp đồng số 01/KP/2012 ngày 04/4/2012, ông Lê 

Trung H bán cho Công ty K 04 dây chuyền máy sản xuất gạch block tự động 

hoàn toàn với giá 6.500.000.000 đồng, thời gian giao hàng là 180 ngày kể từ ngày 

nhận được tiền tạm ứng. Ngày 06/4/2012 và ngày 07/5/2013, Công ty Kim Phát 

Bảo đã chuyển khoản cho ông Lê Trung H số tiền tổng cộng 6.250.000.000 đồng. 

Tuy nhiên, cho đến nay ông H đưa ra nhiều lý do không chính đáng, không thực 

hiện đúng hợp đồng, không cung cấp các tài liệu, hồ sơ của lô hàng hóa, không 

lắp đặt các thiết bị cần thiết để dây chuyền sản xuất vận hành để làm các thủ tục 

cho Công ty K nghiệm thu, vận hành, sản xuất, đi vào hoạt động mặc dù công ty 

đã có văn bản nhắc nhở nhiều lần. 

Hợp đồng thứ hai: Hợp đồng mua bán số 002/2014/HĐMB (không ngày 

tháng) mua bán 06 phễu chứa cát tự động, băng tải, tủ điện với giá 06 bộ là 

2.490.000.000 đồng, thời gian giao hàng là 90 ngày kể từ ngày nhận được tiền 

tạm ứng. Ngày 18/4/2014 và ngày 13/5/2014, Công ty K đã thanh toán bằng hình 

thức chuyển khoản cho ông Lê Trung H số tiền tổng cộng 2.500.000.000 đồng 

nhưng đến nay ông H chưa thực hiện xong hợp đồng. 

Hợp đồng thứ ba: Hợp đồng mua bán không số, ký hiệu HĐMB-

MMTB/2012 (không ngày tháng) mua bán 01 dây chuyền máy sản xuất bê tông 

nhẹ công suất 120m
3
/ca 8 tiếng với giá 11.804.000.000 đồng, thời gian giao hàng 

là 180 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng. Công ty TNNHH sản xuất K đã 

chuyển khoản ông Lê Trung H số tiền sau: 

Ngày 14/8/2012, chuyển số tiền: 4.500.000.000 đồng. 

Ngày 19/12/2012, chuyển số tiền: 2.500.000.000 đồng. 

Ngày 04/02/2013, chuyển số tiền: 1.600.000 đồng. 

Ngày 15/01/2014, chuyển số tiền: 1.000.000.000 đồng. 

Ngày 24/3/2014, chuyển số tiền: 1.500.000.000 đồng.  

Tổng số tiền sau 05 lần trả, Công ty TNHH Sản xuất K đã chuyển khoản cho 

ông Lê Trung H là 11.100.000.000 đồng, nhưng đến nay ông Lê Trung H chưa 

thực hiện xong hợp đồng theo thỏa thuận, mặc dù Công ty K có văn bản nhắc nhở 

nhiều lần. 

Thời gian thực hiện hợp đồng đã được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng và 

trong quá trình thực hiện phía bán hàng hóa là ông Lê Trung H đã vi phạm thời 

gian lắp máy nhưng vì mong muốn thực hiện hợp đồng nên Công ty K đã cho ông 

H thêm thời gian để thực hiện việc lắp đặt máy móc nhưng ông H liên tục vi 

phạm. Trong thời gian ông H ngưng không lắp đặt máy móc, Công ty K đã có 

văn bản số 01/2014-CV/KPB ngày 22/11/2014, văn bản số 02/2014/CV-KPB 

ngày 08/12/2014 yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng nhưng đến nay ông H không 

thực hiện. Ngày 29/12/2014, giữa Công ty K và ông Lê Trung H có buổi họp 
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thống nhất một số nội dung trong các hợp đồng đã ký kết, Công ty K đã yêu cầu 

ông H đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng nhưng ông H không thực hiện. 

Ông H đã nhận đủ số tiền theo hợp đồng nhưng đưa ra nhiều lý do không 

chính đáng, không thực hiện đúng hợp đồng, không cung cấp các tài liệu, hồ sơ 

của lô hàng hóa, không lắp đặt các thiết bị cần thiết để dây chuyền sản xuất vận 

hành để làm thủ tục cho Công ty TNHH Sản xuất K nghiệm thu, vận hành, sản 

xuất, đi vào hoạt động làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi chính đáng của Công 

ty. Đến nay, số máy móc mà ông H lắp đặt tại nhà xưởng Công ty K không hoạt 

động được. Ông H cam kết bán dây chuyền máy mới 100%, mô tơ Nhật cũ còn 

80% sử dụng. Nhưng theo kết quả giám định thì toàn bộ máy móc thiết bị hiện 

ông H đã lắp đặt tại Công ty K, toàn bộ là máy cũ đã qua sử dụng. Như vậy, là 

trái với thỏa thuận trong hợp đồng cho nên ông H có lừa dối nguyên đơn về đối 

tượng hợp đồng, gây thiệt hại cho nguyên đơn. 

Công ty TNHH Sản xuất K khởi kiện yêu cầu hủy ba hợp đồng nêu trên và 

yêu cầu bị đơn ông Lê Trung H trả lại số tiền đã nhận theo 03 hợp đồng mua bán 

trên với số tiền là 19.850.000.000 đồng, không yêu cầu bị đơn thanh toán tiền lãi 

và bồi thường thiệt hại. Nguyên đơn sẽ trả lại toàn bộ hàng hóa là các thiết bị 

máy móc cho bị đơn. 

Bị đơn ông Lê Trung H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N (sau đây viết tắt là 

DNTN N) trình bày: Thống nhất lời trình bày của đại diện nguyên đơn về thời 

gian ký 03 hợp đồng mua bán nêu trên và số tiền thanh toán mà nguyên đơn đã 

thanh toán cho bị đơn. Trước yêu cầu kiện của nguyên đơn, ông H có ý kiến như 

sau: 

Đối với hợp đồng thứ nhất, hợp đồng số 01/KP/2012 mua bán 04 dây 

chuyền máy sản xuất gạch block tự động hoàn toàn với giá 6.500.000.000 đồng, 

thời gian hoàn thành hợp đồng là 180 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH Sản xuất K yêu cầu ông Lê 

Trung H làm thêm 4 máy trộn tự động ngoài hợp đồng để lắp vào dây chuyền, 

đây là số lượng máy phát sinh và ông H đã hoàn thành việc lắp ráp nhưng Công 

ty K không đồng ý thanh toán phần phát sinh này nên dây chuyền tạm dừng láp 

ráp cho đến hôm nay. 

Đối với hợp đồng thứ hai, hợp đồng mua bán số 002/2014/HĐMB (không 

ngày tháng) mua bán 06 phễu chứa cát tự động, băng tải, tủ điện với giá 06 bộ, 

giá 2.490.000.000 đồng, ông H đã thực hiện 90% hợp đồng, 10% còn lại chưa 

thực hiện là 01 phễu cát đá tự động, 02 băng tải, 06 tủ điện tự động, ông H đang 

tiếp tục lắp ráp để hoàn thiện thì Công ty K khởi kiện và không cho ông H vào 

lắp ráp nên dây chuyền chưa hoàn thiện. 

Đối với hợp đồng thứ ba, hợp đồng mua bán không số, ký hiệu HĐMB- 

MMTB/2012 (không ngày tháng) mua bán 01 dây chuyền máy sản xuất bê tông 

nhẹ công suất 120m
3
/ca 8 tiếng với giá 11.804.000.000 đồng; thời gian hoàn 

thành hợp đồng là 180 ngày, kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng (14/8/2012). Tuy 

nhiên, do Công ty K chuyển tiền chậm, vi phạm thỏa thuận thanh toán gây khó 
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khăn cho DNTN N. Ngoài ra, Công ty K chưa xin chủ trương xây dựng nhà máy, 

không có giấy phép xây dựng nhà xưởng, không có điện 3 pha để lắp ráp máy 

móc, chưa xây dựng nền móng để lắp đặt máy móc. Do đó, ông H mới thực hiện 

được 60% hợp đồng tại xưởng K, còn 40% hợp đồng thì vật tư đang ở kho xưởng 

của N chỉ lắp ráp là xong. 

Trong quá trình tạm ngưng thực hiện các hợp đồng nêu trên, ngày 

31/10/2014, giữa Công ty K, do ông Vũ Thế L, Giám đốc hành chính- nhân sự 

đại diện và ông Lê Trung H có ký "Bảng cam kết thực hiện tiến độ các hợp 

đồng", trong đó thỏa thuận cụ thể trách nhiệm của các bên và DNTN N sẽ hoàn 

thành việc lắp đặt máy móc theo 03 hợp đồng trong vòng 02 tháng, nhưng sau đó 

khi nhân viên của DNTN N vào ráp máy thì bảo vệ của công ty K không cho vào 

nên từ đó đến nay không hoàn thành các hợp đồng như các bên thỏa thuận. Ông 

H cho rằng, ông không vi phạm hợp đồng, việc tạm ngưng lắp đặt máy móc là do 

có thỏa thuận với Công ty K nhưng sau đó Công ty K yêu cầu Nhân viên bảo vệ 

nhà xưởng không cho vào nên ông H không thể hoàn thành hợp đồng được. Bị 

đơn ông H không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn đề nghị 

được tiếp tục thực hiện hợp đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Thế L trình bày: Ông L là 

nhân viên phụ trách về hành chính- nhân sự của Công ty K, việc ông H yêu cầu 

ông L ký vào Bản cam kết tiến độ thực hiện các hợp đồng là để trình cho Giám 

đốc Công ty K, cho nên việc này không có ý kiến của ông Nguyễn Liêm C - 

Giám đốc Công ty. Sau đó, ông H cũng không gửi văn bản này cho ông C. Bản 

thân ông L không rành về máy móc cũng không phải là người phụ trách cho nên 

việc ông L ký vào Bản cam kết ngày 31/10/2014 là do tin tưởng ông H. Ông L 

không có yêu cầu độc lập trong vụ án. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 19/2017/KDTM-ST ngày 

20/12/2017, Toà án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương quyết định: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH Sản 

xuất K về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa đối với bị đơn ông Lê 

Trung H - Chủ doanh nghiệp tư nhân N (nay là Công ty TNHH Bê tông N) như 

sau: 

Hủy hợp đồng mua bán số 01/KP/2012 ngày 04/4/2012, giữa Công ty TNHH 

Sản xuất K và ông Lê Trung H- Chủ Doanh nghiệp tư nhân N (nay là Công ty 

TNHH bê tông N) về việc mua bán 04 dây chuyền sản xuất gạch block tự động. 

Ông Lê Trung H có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty TNHH Sản xuất K số 

tiền: 6.250.000.000 đồng. 

Công ty TNHH Sản xuất K có trách nhiệm trả lại cho ông Lê Trung H các 

thiết bị đã được lắp đặt cho 04 dây chuyền sản xuất gạch block tự động gồm: 04 

máy ép gạch lớn tự động, 04 máy gấp tự động, 04 băng tải tự động, 02 bồn trộn. 

Hủy hợp đồng mua bán hàng hóa số 002./.2014/HĐMB (không ghi ngày 

tháng) mua bán bộ dây chuyền gồm: 06 bộ (mỗi bộ gồm: phễu chứa cát tự động, 
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băng tải, tủ điện). 

Ông Lê Trung H có trách nhiệm trả lại cho Công ty TNHH Sản xuất K số 

tiền: 2.500.000.000 đồng. 

Công ty TNHH Sản xuất K có trách nhiệm trả lại cho ông Lê Trung H dây 

chuyền máy móc gồm: 05 phễu chứa cát tự động, 04 băng tải, 06 tủ điện. 

Hủy hợp đồng mua bán số /2012/HĐMB-MMTB/2012 (không số, không ghi 

ngày tháng) về việc mua bán 01 dây chuyền sản xuất bê tông nhẹ có công suất 

120m3/ca 8. 

Ông Lê Trung H có trách nhiệm trả lại cho Công ty TNHH Sản xuất K số 

tiền: 11.100.000.000 đồng. 

Công ty TNHH Sản xuất K có trách nhiệm trả lại cho ông Lê Trung H các 

máy móc thiết bị đã được lắp đặt cho dây chuyền sản xuất bê tông nhẹ có công 

suất 120m
3
/ca 8 tiếng gồm: 02 xilô 60 tấn, 01 máy trộn bê tông nhẹ, 01 băng tải, 

01 phễu chứa cát. 

Nguyên đơn Công ty TNHH Sản xuất K phải chịu toàn bộ chi phí di dời 

trong quá trình trả lại hàng hóa nêu trên. 

Ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn Công ty TNHH Sản xuất K về việc 

không yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí giám định, án phí, 

nghĩa vụ chậm trả, quyền kháng cáo cho đương sự. 

Ngày 27/12/2017, ông Lê Trung H kháng cáo toàn bộ nội dung của bản án 

sơ thẩm. 

Tại bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 31/2018/KDTM-PT ngày 

06/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Lê Trung H. 

Giữ nguyên Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 19/2017/KDTM-ST 

ngày 20/12/2017 của Toà án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương như 

sau: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH Sản 

xuất K về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa đối với bị đơn ông Lê 

Trung H- Chủ doanh nghiệp tư nhân N (nay là Công ty TNHH Bê tông N) như 

sau: 

Hủy hợp đồng mua bán số 01/KP/2012 ngày 04/4/2012, giữa Công ty TNHH 

Sản xuất K và ông Lê Trung H- Chủ Doanh nghiệp tư nhân N (nay là Công ty 

TNHH Bê tông N) về việc mua bán 04 dây chuyền sản xuất gạch block tự động. 

Ông Lê Trung H có trách nhiệm trả lại cho Công ty TNHH Sản xuất K số 

tiền 6.250.000.000 đồng. 

Công ty TNHH Sản xuất K có trách nhiệm trả lại cho ông Lê Trung H các 
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thiết bị đã được lắp đặt cho 04 dây chuyền sản xuất gạch block tự động gồm: 02 

bồn trộn, 04 Hệ thống máy ép gạch tự động, 04 băng tải dạng nghiêng trơn. 

Hủy hợp đồng mua bán hàng hóa số 002/2014/HĐMB (không ghi ngày 

tháng) mua bán 06 bộ dây chuyền phễu chứa cát tự động. 

Ông Lê Trung Hiếu có trách nhiệm trả lại cho Công ty TNHH Sản xuất K số 

tiền 2.500.000.000 đồng. 

Công ty TNHH Sản xuất K có trách nhiệm trả lại cho ông Lê Trung H dây 

chuyền máy móc gồm: 05 phễu cấp nguyên liệu dạng phễu đôi, 04 băng chuyền 

chuyển vật liệu từ phiễu đôi vào bồn trộn dạng băng tải nghiên, cao su trơn, 01 

tủ điện đã qua sử dụng. 

Hủy hợp đồng mua bán số /2012/HĐMB-MMTB/2012 (không ghi ngày 

tháng) về việc mua bán 01 dây chuyền sản xuất bê tông nhẹ có công suất 

120m3/ca 8. 

Ông Lê Trung H có trách nhiệm trả lại cho Công ty TNHH Sản xuất K số 

tiền: 11.100.000.000 đồng. 

Công ty TNHH Sản xuất K có trách nhiệm trả lại cho ông Lê Trung H các 

máy móc thiết bị đã được lắp đặt cho dây chuyền sản xuất bê tông nhẹ có công 

suất 120m
3
/ca 8 tiếng gồm: 02 phễu chứa cát (dạng phễu hai tầng: phễu trên và 

phễu dưới), 01 băng tải nghiên dạng con lăn, 02 xilô chứa cát dạng côn trụ, 02 

trục vít đưa nguyên liệu từ xilo cát vào bồn trộn, 01 phễu xả nguyên liệu dạng 

côn trụ, 01 bồn trộn. 

Ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn Công ty TNHH Sản xuất K về việc 

chịu toàn bộ chi phí tháo dỡ, di dời trong quá trình trả lại hàng hóa nêu trên cho 

ông Lê Trung H (Chi tiết kích thước, hình dạng, số lượng của hàng hóa Công ty 

TNHH Sản xuất K tháo dỡ, di dời để trả lại cho ông Lê Trung H được xác định 

căn cứ vào ba Chứng thư giám định số 16G05ND01222-04, số 16G05ND01222-

05 và số 16G05ND01222-06 cùng ngày 08/3/2017 của Công ty TNHH Giám định 

Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh). 

Ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn Công ty TNHH Sản xuất K về việc 

không yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về nghĩa vụ chậm thi hành 

án, chi phí tố tụng và án phí. 

Ngày 06/12/2018, Công ty TNHH Bê tông N có đơn đề nghị kháng nghị đối 

với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 75/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 18/6/2019, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị 

Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên, đề nghị Ủy ban Thẩm phán 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm huỷ 

Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm và phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án 
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cho Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm lại theo 

đúng quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng: Căn cứ 03 Hợp đồng mua bán hàng hóa là dây chuyền máy 

móc thiết bị sản xuất được ký kết giữa ông Lê Trung H - Chủ Doanh nghiệp tư 

nhân N (DNTN N) với Công ty TNHH Sản xuất K (Công ty K) cho thấy: Ông Lê 

Trung H ký hợp đồng với tư cách là Giám đốc DNTN N. Ngày 25/4/2017, DNTN 

N chuyển đổi thành Công ty TNHH Bê tông N (Công ty TNHH hai thành viên trở 

lên theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số 3700754865 ngày 

25/4/2017), ông Lê Trung H là người đại diện theo pháp luật. Căn cứ Điều 92 Bộ 

luật dân sự năm 2015 quy định: Sau khi chuyển đổi hình thức, pháp nhân được 

chuyển đổi chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm pháp nhân chuyển đổi được thành 

lập; pháp nhân chuyển đổi kế thừa quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được 

chuyển đổi. 

Căn cứ vào đơn khởi kiện, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương thụ lý ngày 02/3/2015, lúc đó DNTN N chưa chuyển đổi nên Tòa án xác 

định vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”, giữa Công ty K và DNTN 

N là có căn cứ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, DNTN N thay đổi pháp 

nhân, Tòa án phải thay đổi tư cách tham gia tố tụng của đương sự, bị đơn phải là 

Công ty TNHH Bê tông N, chứ không phải là ông Lê Trung H - Chủ DNTN N.  

[2]. Về nội dung: Tại bản cam kết ngày 14/4/2017, ông H cam kết chịu trách 

nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với khoản nợ chưa thanh toán, 

xác định không còn hợp đồng nào chưa thanh lý và chịu trách nhiệm thực hiện 

các hợp đồng phát sinh. Tòa án cấp sơ thẩm xác định, cá nhân ông H là bị đơn 

trong vụ án và có trách nhiệm thanh toán tiền lại cho nguyên đơn sau khi hủy hợp 

đồng là phù hợp. Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 199 

Luật doanh nghiệp 2014 cho rằng, nếu có phát sinh hợp đồng trong quá trình 

chuyển đổi, Công ty TNHH Bê Tông N cam kết tiếp nhận, chịu trách nhiệm và 

thực hiện toàn bộ các hợp đồng phát sinh là không có căn cứ vì: Tại thời điểm 

thay đổi Doanh nghiệp, ông H không nợ Công ty K mà chính Công ty K còn nợ 

DNTN N tiền hàng hóa.  

Mặt khác, Tòa án cấp phúc thẩm xác định ông H phải chịu trách nhiệm cá 

nhân nhưng không thu thập chứng cứ xác định quan hệ hôn nhân của ông H nhằm 

xác định nghĩa vụ liên đới của vợ ông H là chưa giải quyết triệt để vụ án. 

[3]. Tại Bản cam kết thực hiện tiến độ các hợp đồng ngày 31/10/2014, ông 

Vũ Thế L - Phó Giám đốc của Công ty K là người thực hiện, quản lý các công tác 
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tại xưởng của Công ty K, ông L đã ký tên và sau đó tại các Công văn do Công ty 

K gửi cho DNTN N thể hiện việc DNTN N chưa thực hiện cam kết ngày 

31/10/2014. Như vậy, ông Nguyễn Liêm C biết việc ông Vũ Thế L và ông H ký 

Bản cam kết nêu trên.  

Xét Bản cam kết ngày 31/10/2014 thấy rằng: Đối với Hợp đồng số 01 ngày 

04/4/2012 hai bên thống nhất bảng kê phát sinh nói trên, rồi mới tiến hành thỏa 

thuận thời gian cụ thể. Tuy nhiên, Công ty K không chấp nhận thanh toán phần 

phát sinh nên đã dẫn tới việc ông H không thực hiện tiếp việc hoàn thiện. Khi 

xem xét lỗi dẫn tới vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng, Tòa án cấp phúc thẩm 

không xem xét đến nội dung Bản cam kết thực hiện tiến độ các Hợp đồng ngày 

31/10/2014 mà các bên đã thỏa thuận, việc vi phạm thời hạn hoàn thành các dây 

truyền máy móc, có phần lỗi của nguyên đơn nhưng Tòa án cấp phúc thẩm nhận 

định lỗi của bị đơn là chưa xem xét toàn diện các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

[4]. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa thu thập chứng cứ về những điều 

kiện để các bên thực hiện hợp đồng (giấy phép xây dựng nhà xưởng, điện...) và 

việc cản trở của Công ty K đối với quá trình thực hiện hợp đồng của ông Lê 

Trung H. Tòa án cấp phúc thẩm buộc các bên chấm dứt hợp đồng, buộc ông H 

phải nhận lại toàn bộ dây truyền máy móc thiết bị đã được Công ty K quản lý 

trong thời gian dài là chưa phù hợp, chưa đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của 

ông H. 

[5]. Tại 03 Hợp đồng mua bán hàng hóa là dây chuyền máy móc thiết bị sản 

xuất, các bên không thỏa thuận về xuất sứ nguồn gốc và chất lượng máy, Tòa án 

cấp phúc thẩm căn cứ vào kết luận của cơ quan thẩm định xác định: “DNTN N vi 

phạm về chất lượng hàng hóa là giao hàng không đồng bộ, làm ảnh hưởng rất 

lớn tới quyền lợi của nguyên đơn” là không đúng với nội dung thỏa thuận của các 

bên trong 03 hợp đồng đã ký. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 337, Điều 343 và Điều 349 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 75/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 18/6/2019 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 31/2018/KDTM-PT 

ngày 06/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và Bản án kinh doanh, 

thương mại sơ thẩm số 19/2017/KDTM-ST ngày 20/12/2017 của Tòa án nhân 

dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Sản 

xuất K với bị đơn là ông Lê Trung H- Chủ DNTN N (nay là Công ty TNHH Bê 

tông N); giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 
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Nơi nhận: 

- Đ/c Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 

- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên; 

- Các đương sự theo địa chỉ; 

- Lưu: Phòng GĐKTII, Phòng LTHS, HS, THS. 
 

 

 

              TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

                 Phạm Hồng Phong 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 07/2019/KDTM-GĐT 

Ngày: 02/4/2019 

V/v Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp 

đồng nạo vét lòng sông và hợp đồng xin 

cấp giấy phép cho tàu vào cảng. 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phồ 

Hồ Chí Minh gồm có: 09/11 thành viên tham gia xét xử, do ông Võ Văn Cường – 

Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên 

tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lụa – Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai – Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại về 

“Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp đồng nạo vét lòng sông và hợp đồng xin cấp 

phép cho tàu vào cảng” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Đ

Địa chỉ: tổ A, đường H, quận B, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Q, sinh năm 1978 

Địa chỉ: số Z, Nguyễn C, phường D, quận C, thành phố Hải Phòng. 

(Văn bản ủy quyền ngày 09/01/2018). 

2. Bị đơn: Công ty I

Địa chỉ: khu công nghiệp T, xã T, huyện G, tỉnh L. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn T, sinh năm 1985 

Địa chỉ: số Z, đường T, phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Văn bản ủy quyền ngày 02/6/2015). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

198



2 

 

Nguyên đơn là Công ty cổ phần Đ do ông Đỗ Q đại diện theo ủy quyền trình bày 

yêu cầu khởi kiện như sau:  

Để triển khai Dự án mở Ben cảng Fu-I tại luồng hàng hải S, thuộc khu công 

nghiệp T, xã T, huyện G, tỉnh L, giữa Công ty I với Công ty Cổ phần Đ đã ký kết và 

thực hiện các họp đồng gồm:  

- Hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01/HĐ-CT2009 ký 

ngày 01/3/2009 (gọi tắt là hợp đồng số 03-01, ngày 01/3/2009). Công ty Đ đã hoàn 

thành công việc xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu cho Công ty I, hai bên đã 

nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 30/12/2010 và ngày 

20/01/2011. Công ty cổ phần Đ cũng đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán chuyển 

cho Công ty I, nhưng Công ty I mới chỉ thanh toán cho Công ty cổ phần Đ 

22.883.512.994 đồng trong tổng số tiền phải thanh toán là 28.383.550.204 đồng, còn 

nợ số tiền 5.500.037.210 đồng, bao gồm: 2.658.842.850 đồng giá trị quyết toán công 

trình (tính từ ngày bàn giao công trình là ngày 21/01/2011) và 2.841.194.360 đồng 

tính trên 10% tiền bảo hành công trình (tính từ ngày hết thời hạn bảo hành là ngày 

21/01/2012). 

- Hợp đồng nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 (gọi tắt là 

hợp đồng nạo vét lòng sông ngày 27/3/2012) có nội dung: Công ty cổ phần Đ nhận 

nạo vét lòng sông khu vực cảng LA của Công ty I với tổng giá trị hợp đồng là 

1.039.456.000 đồng. Công việc đã được thực hiện xong, hai bên đã tiến hành nghiệm 

thu, bàn giao công trình và Công ty I đã nhận được toàn bộ hồ sơ thanh toán nhưng 

đến nay Công ty I mới thanh toán cho Công ty cổ phần Đ 40% giá trị hợp đồng tương 

ứng với 415.782.400 đồng, còn nợ Công ty cổ phần Đ 60% tương ứng với số tiền là 

623.673.600 đồng.  

- Hợp đồng kinh tế xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ký ngày 27/12/2011 và 

Phụ lục Hợp đồng kinh tế  01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và khảo sát lập bình 

đồ lần 2 ký ngày 24/4/2012 (gọi tắt là hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng ngày 

24/4/2012), nội dung: Công ty cổ phần Đ nhận khảo sát, lập bình đồ độ sâu khu vực 

chân cầu và thủy điện, rà quét chướng ngại vật đồng thời ra thông báo hàng hải với 

cao độ -6.5 (hải đồ) theo hồ sơ thiết kế được duyệt cho tàu ra vào cảng xuất nhập 

nhiên liệu thuộc Công ty I ở tỉnh LA với tổng giá trị hợp đồng trọn gói là 633.473.856 

đồng. Công ty cổ phần Đ đã thực hiện xong hợp đồng và Công ty I đã nhận được 

Quyết định số 443/QĐ-CHHHVN ngày 11/6/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về 

việc công bố mở Ben cảng Fu - I, nhưng Công ty I vẫn chưa thanh toán cho Công ty 

cổ phần Đ 50% giá trị hợp đồng còn lại, tương ứng với 316.736.928 đồng. 

Ngày 19/02/2014, Công ty I đã xác nhận số nợ mà Công ty I phải trả cho Công 

ty cổ phần Đ tính đến ngày 31/12/2013 là 3.599.253.378 đồng, số tiền này là chưa 

tính tiền bảo hành đối với cả 03 hợp đồng trên. Như vậy, mặc dù đã quá 02 năm kể từ 

ngày quyền và lợi ích bị xâm phạm nhưng các bên đã gia hạn việc trả nợ bằng Thư 

xác nhận công nợ ngày 19/02/2014. Do đó, căn cứ Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 
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2005 về việc bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu khởi kiện vụ án 

này được bắt đầu lại từ ngàv 20/02/2014. 

Công ty cổ phần Đ đã nhiều lần làm văn bản yêu cầu Công ty I thanh toán các 

khoản nợ đến hạn. Ngày 23/4/2014, Công ty cổ phần Đ đã gửi công văn số 36/CV-

DK yêu cầu Công ty I thanh toán 6.440.447.738 đồng bao gồm: 3.599.253.378 đồng 

tiền chưa thanh toán của 03 hợp đồng và 2.841.194.360 đồng tiền bảo hành công trình 

theo hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01 ngày 01/3/2009. 

Nay, Công ty cổ phần Đ khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết buộc Công ty I 

trả các khoản nợ sau: 

 - Tiền nợ gốc của 03 hợp đồng nêu trên là 6.440.447.738 đồng. 

  - Tiền lãi chậm trả, tính từ ngày hết hạn trả nợ theo hợp đồng đến ngày 

10/12/2015 của 03 hợp đồng và lãi suất của tiền bảo hành hợp đồng xây dựng cảng 

xuất nhập khẩu nguyên liệu số 03 - 01 2009 ngày 01/03/2009. 

Bị đơn Công ty I do ông Nguyễn T đại diện theo ủy quyền trình bày như sau: 

 Công ty I chỉ đồng ý trả cho Công ty cổ phần Đ số tiền nợ của hợp đồng xin 

cấp phép cho tàu vào cảng ngày 24/4/2012 là 316.736.928 đồng. Hai hợp đồng còn lại 

đã hết thời hiệu khởi kiện theo Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự. Đối với Thư xác nhận 

nợ ghi ngày 19/02/2014 do ông L P Y ký mà Công ty cổ phần Đ dùng làm căn cứ 

khởi kiện không có giá trị pháp lý vì ông L P Y không có chức vụ và thẩm quyền gì 

để ký xác nhận nợ. Ông L P Y chỉ là công nhân thời vụ được Công ty I tại Việt Nam 

thuê, có nhiệm vụ là trông coi công trường Fu-I và quản lý hồ sơ, con dấu của công 

ty. Ông L P Y đã nghỉ việc tại Công ty I khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2014. Hiện 

tại, ông L P Y đã về Đài Loan, không còn ở Việt Nam nữa, địa chỉ chính xác của ông 

Lin Pen Yuan, công ty không biết. 

 Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST ngày 

10/12/2015, Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An quyết định: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ đối với Công ty I. 

Buộc Công ty I phải trả cho Công ty Cổ phần Đ số tiền 9.847.387.189 đồng. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 03/2018/KDTM-PT ngày 

26/3/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của Công ty I. 

Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc và đình chỉ xét xử đối với 

một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ do hết thời hiệu khởi kiện. 

Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc và đình chỉ xét xử đối với  

yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ về việc tranh chấp Hợp đồng xây dựng 
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cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01/HĐ-CT2009 ký ngày 01/3/2009 và hợp đồng 

nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 với Công ty I do hết thời hiệu 

khởi kiện; 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ về việc yêu cầu 

Công ty I trả nợ. Buộc Công ty I có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Cổ phần Đ 

khoản nợ trong hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ký ngày 27/12/2011 và 

Phụ lục hợp đồng kinh tế 01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và khảo sát lập bình 

đồ lần 2 ký ngày 24/4/2012 số tiền gốc và lãi chậm trả là 440.972.600 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án, án phí, 

hiệu lực của bản án. 

Ngày 19/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An có công văn số 121/BC-

VKS về việc đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án kinh 

doanh thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 16/10/2018, Công ty Cổ phần Đ có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị số 184/QĐKNGĐT-VC3-KDTM ngày 12/11/2018, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị 

bản án kinh doanh phúc thẩm nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy bản án kinh doanh thương mại phúc 

thẩm, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy bản án kinh doanh 

thương mại phúc thẩm, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

11/2015/KDTM-ST ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh 

Long An. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đối với hợp đồng kinh tế xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ngày 

27/12/2011 và phụ lục hợp đồng kinh tế  01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và 

khảo sát lập bình đồ lần 2 ngày 24/4/2012, Công ty I thừa nhận còn nợ Công ty cổ 

phần Đ số tiền 316.736.928 đồng, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An tuyên buộc 

Công ty I phải thanh toán cho Công ty cổ phần Đ số tiền gốc và lãi chậm trả, tổng 

cộng là 440.972.600 đồng là có căn cứ. 

[2] Đối với hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01 ngày 

01/3/2009 và hợp đồng nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 thấy 

rằng, khi xác lập hợp đồng, các bên thỏa thuận là tổng giá trị thanh toán sẽ căn cứ vào 

khối lượng công việc thực tế hoàn thành, được cán bộ giám sát của Công ty I nghiệm 
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thu trong biên bản nghiệm thu nhân với đơn giá thỏa thuận tại hợp đồng. Sau đó, trên 

cơ sở việc nghiệm thu mỗi tháng một lần, Công ty I sẽ thanh toán cho Công ty cổ 

phần Đ 80% tổng giá trị  trong vòng 30 ngày kể từ khi Công ty I có hồ sơ thanh toán 

và việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

như Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình hàng tháng, biên bản bàn giao công 

trình đã hoàn thành đều do ông LPY đại diện cho Công ty I ký tên và đóng dấu. Trên 

cơ sở đó, Công ty I thanh toán tiền cho Công ty cổ phần Đ thông qua hình thức 

chuyển khoản. Thực tế, Công ty I cũng đã thanh toán cho Công ty cổ phần Đ một 

phần tiền bằng phương thức này, số tiền còn lại đến ngày 19/02/2014, ông LPY lập 

giấy “Thư xác nhận nợ, vay” xác nhận Công ty I còn nợ Công ty cổ phần Đ số tiền 

3.599.253.378 đồng và đề nghị Công ty cổ phần Đ xác nhận. Ngày 24/02/2014, ông 

Đào T là Giám đốc Công ty cổ phần Đ đã ký xác nhận. Trong báo cáo tài chính năm 

2013 do Tổng giám đốc Công ty I ký gửi Công ty Kiểm toán Sao Việt cũng ghi rõ 

khoản nợ này. Điều đó cho thấy, thư xác nhận nợ ngày 19/02/2014 do ông LPY ký, 

đóng dấu được lãnh đạo Công ty I biết và thừa nhận, nên Công ty I phải có trách 

nhiệm đối với số tiền còn nợ Công ty cổ phần Đ. Công ty I cho rằng ông LPY không 

có thẩm quyền ký giấy xác nhận nợ nên không đồng ý trả nợ là không có căn cứ. 

[3] Về thời hiệu khởi kiện, sau khi hoàn thành công việc theo các hợp đồng đã 

ký, phía Công ty I chưa thanh toán đủ tiền cho Công ty cổ phần Đ nên đến ngày 

19/02/2014 đã lập giấy “Thư xác nhân nợ, vay’ để xác định số tiền nợ còn lại chưa 

thanh toán. Ngày 12/3/2015, Công ty cổ phần Đ có đơn khởi kiện yêu cầu Công ty I 

phải trả số tiền còn nợ, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì 

trường hợp này là còn trong thời hiệu khởi kiện. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Đ, buộc Công ty I có trách nhiệm phải 

thanh toán số tiền còn thiếu cho Công ty cổ phần Đ là đúng quy định của pháp luật. 

[4] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng thư xác nhận nợ ngày 19/02/2014 do ông 

LPY ký không có giá trị pháp lý và khoản nợ của hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập 

nguyên liệu số 03-01 ngày 01/3/2009 và hợp đồng nạo vét lòng sông ngày 27/3/2012 

đã hết thời hiệu khởi kiện để hủy một phần bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm và 

đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Đ về 

việc tranh chấp hai hợp đồng nêu trên là không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đ. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Điều 337 và Điều 343 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

 1. Chấp nhận kháng nghị số 184/QĐKNGĐT-VC3-KDTM ngày 12/11/2018 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 03/2018/KDTM-PT ngày 26/3/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ 
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thẩm số 11/2015/KDTM-ST ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An, về vụ án “Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp đồng nạo vét lòng sông 

và hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng” giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Đ 

với bị đơn là Công ty I.                             

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Long An; 

- TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

- Chi cục THADS huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu Phòng LTHS, HS, THS. (NL). 

TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

(Đã ký) 
 

  Võ Văn Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 11/2020/KDTM-GĐT 

Ngày: 16/5/2020 

V/v: Tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hóa.

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Cường- Phó Chánh án Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm gồm có các ông: Phạm Hồng 

Phong, Quảng Đức Tuyên, Nguyễn Hữu Trí, Đặng Văn Thành, Phan Thanh 

Tùng, Tô Chánh Trung, Nguyễn Hữu Ba, Hoàng Thanh Dũng và ông Lê Thành 

Văn. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Luyến- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết – Kiểm sát viên. 

Ngày 16/5/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án kinh doanh, thương mại về “Tranh 

chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Tổng Công ty Đ.

Địa chỉ: Số XX, đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn H; chức vụ: Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Đ. 

2. Bị đơn: Công ty MQ.

Địa chỉ: Ấp 6, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn H, sinh năm 1964. 

Địa chỉ: Ấp 6, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Nguyên đơn có người đại diện theo ủy quyền ông Võ Văn B trình bày:  

Ngày 20/01/2011, Tổng Công ty Đ thông qua Điện lực Tân Uyên (nay là 

Điện lực Bắc Tân Uyên) và Công ty MQ ký kết Hợp đồng mua bán điện số 

11/000004 cùng các phụ lục hợp đồng kèm theo. Theo thỏa thuận tại Điều 10 

của hợp đồng các bên đã thỏa thuận “Trường hợp hệ thống đo đếm điện ghi 

nhận không đầy đủ lượng điện năng thực tế mà Bên mua điện đã sử dụng và Bên 

bán điện đã cung cấp cho Bên mua điện các căn cứ chứng minh thì Bên mua 

điện phải trả thêm số điện đã tính thiếu cho Bên bán điện”. 

Ngày 10/6/2013, Tổng Công ty Đ phát hiện các thiết bị máy biến dòng đo 

lường (gọi tắt là TI) trong hệ thống đo đếm điện năng lắp đặt tại Công ty MQ có 

dấu hiệu sai sót, chỉ đo đếm được 50% sản lượng tiêu thụ. Vì vậy, Tổng Công ty 

Đ đã thu hồi các thiết bị TI đưa đến Phân xưởng Cơ điện thuộc Công ty Điện lực 

Bình Dương để kiểm định. 

Ngày 17/6/2013, Phân xưởng Cơ điện đã tiến hành kiểm định hệ thống đo 

đếm điện năng tiêu thụ mà Điện lực Bắc Tân Uyên thu hồi vào ngày 10/6/2013. 

Kết quả kiểm định xác định các máy biến dòng TI nêu trên có tỷ số biến 75-

150/5 (A) ghi trên nhãn mác TI là sai, thực tế tỷ số biến là 150-300/5 (A) của TI 

là đúng và đạt yêu cầu. Như vậy, 03 TI đã lắp đặt vào hệ thống đo đếm điện 

năng vào ngày 27/8/2011 tại Công ty MQ chỉ đo đếm được 50% sản lượng điện 

năng tiêu thụ từ 27/8/2011 đến 10/6/2013, sản lượng điện năng bị thất thoát là 

50% trên tổng số lượng điện năng tiêu thụ. 

Tổng Công ty Đ thông qua Điện lực Bắc Tân Uyên đã cung cấp đầy đủ căn 

cứ chứng minh sản lượng điện thất thoát, chưa được ghi nhận đầy đủ tại Công ty 

MQ. Điện lực Bắc Tân Uyên đã nhiều lần yêu cầu Công ty MQ thanh toán số 

tiền điện đã thất thoát là 5.149.407.120 đồng nhưng Công ty MQ không thực 

hiện. 

Tổng Công ty Đ yêu cầu Sở Công thương tỉnh Bình Dương tổ chức hòa 

giải hai lần, lần cuối cùng là ngày 05/8/2014 nhưng kết quả hòa giải không 

thành nên đã khởi kiện tại Tòa án, yêu cầu: 

Công ty MQ thực hiện đúng nội dung hợp đồng mua bán điện đã ký kết (tại 

Điều 10.3 của hợp đồng mua bán điện). 

Công ty MQ thanh toán cho Tổng Công ty Đ số tiền điện năng đã tiêu thụ 

mà hệ thống do đếm TI không đo đếm được là 5.145.100 Kw/h, thành tiền là 

5.149.407.120 đồng, không yêu cầu Công ty MQ tính lãi. 

Để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty Đ là có căn cứ, 

nguyên đơn đã nộp cho Tòa án các chứng cứ gồm: 

Hợp đồng mua bán điện số 11/000004 ngày 20/01/2011 và 03 phụ lục hợp 

đồng giữa Điện lực Tân Uyên (nay là Điện lực Bắc Tân Uyên) và Công ty MQ. 

Các Giấy chứng nhận kiểm định: Giấy chứng nhận kiểm định số 

272/03/2012 do Công ty Điện lực Bình Dương cấp ngày 26/3/2012; Giấy chứng 
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nhận kiểm định số 044/07/2012 do Công ty Điện lực Bình Dương cấp ngày 

26/7/2012. 

Các phiếu cấp thiết bị đo đếm: Phiếu cấp thiết bị đo đếm của Điện lực Tân 

Uyên ngày 26/8/2011; Phiếu cấp thiết bị đo đếm của Điện lực Tân Uyên ngày 

31/8/2012; Phiếu cấp thiết bị đo đếm Điện lực Tân Uyên ngày 29/5/2013. 

Các biên bản nghiệm thu hệ thống đo đếm gián tiếp: Biên bản nghiệm thu 

hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 04/01/2011; Biên bản nghiệm thu hệ thống đo 

đếm gián tiếp ngày 27/8/2011. 

Các biên bản treo (tháo) công tơ gián tiếp: Biên bản treo (tháo) công tơ 

gián tiếp ngày 04/01/2011; Biên bản treo (tháo) công tơ gián tiếp ngày 

27/8/2011; Biên bản treo (tháo) công tơ gián tiếp ngày 30/8/2012; Biên bản treo 

(tháo) công tơ gián tiếp ngày 22/5/2013; Biên bản treo (tháo) công tơ gián tiếp 

ngày 10/6/2013. 

Các biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm gián tiếp: Biên bản kiểm tra hệ 

thống đo đếm gián tiếp ngày 29/8/2011; Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm gián 

tiếp ngày 21/5/2013; Biên bản kiếm tra hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 

23/5/2013. 

Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 30/8/2013: Biên bản 

kiểm tra hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 06/6/2013; Biên bản kiểm tra hệ thống 

đo đếm gián tiếp ngày 10/6/2013; Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm gián tiếp 

ngày 10/6/2013; Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 30/8/2013; 

Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 05/9/2013. 

Các biên bản làm việc giữa Điện lực Tân Uyên và Công ty MQ: Biên bản 

làm việc ngày 10/6/2013; Biên bản làm việc ngày 24/6/2013; Biên bản làm việc 

ngày 05/7/2013; Biên bản làm việc ngày 18/7/2013; Biên bản làm việc ngày 

14/8/2013; Biên bản làm việc ngày 29/10/2013; Biên bản làm việc ngày 

27/11/2013; Biên bản làm việc ngày 22/12/2013; Biên bản làm việc ngày 

27/3/2014; Biên bản làm việc ngày 05/8/2014. 

Văn bản phản hồi ý kiến của Công ty MQ ngày 10/10/2013. 

Các bảng phân tích sản lượng điện: Bảng kê phân tích sản lượng điện của 

Điện lực Tân Uyên và Công ty MQ (không đề ngày); Bảng kê tiền điện ngày 

08/9/2015; Bảng kê tiền công suất phản kháng ngày 08/9/2015; Bảng phân tích 

sản lượng điện ngày 12/4/2016. 

Từ khi lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng bao gồm: Công tơ, TU, TI cho 

Công ty MQ lần đầu tiên vào ngày 04/01/2011, các bên đã lập biên bản nghiệm 

thu công trình đo đếm điện. Ngày 20/01/2011, các bên ký hợp đồng mua bán 

điện và Điện lực Tân Uyên cấp điện cho Công ty MQ cùng ngày. Quá trình sử 

dụng điện, ngày 27/8/2011, Công ty MQ đưa vào vận hành thêm 02 lò nấu thép, 

Điện lực Tân Uyên đã lắp đặt các TI số hiệu 11004616-3; 11004616-2 và 

11004616-1 và các bên có nghiệm thu các thiết bị này. Từ khi cấp điện cho 

Công ty MQ, Điện lực Tân Uyên có kiểm tra định kỳ 6 tháng/1 lần theo đúng 
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quy định nhưng không phát hiện hệ thống đo đếm điện bị sai sót. Ngày 

22/5/2013, xảy ra sự cố 01 máy biến dòng đo lường điện (TI) số chế tạo: 

11004616-3 bị cháy dẫn đến hư hỏng và Điện lực Tân Uyên treo (tháo) thiết bị 

TI này, thay bằng TI khác cùng ngày. Sau khi thay TI mới, sản lượng điện tại 

Công ty MQ tăng lên bất thường. Điện lực Tân Uyên nghi ngờ 02 TI còn lại có 

số hiệu 11004616-2 và 11004616-1 có sự sai sót nên ngày 10/6/2013 đã thu hồi 

02 TI này để kiểm định và thay thế 02 TI khác. Từ đó đến nay, hệ thống đo đếm 

điện tại Công ty MQ đo đếm đúng sản lượng điện thực tế. 

Bị đơn Công ty MQcó người đại diện là ông Ngô Văn H trình bày:  

Công ty MQ là bên mua điện của Tổng Công ty Đ thông qua Điện lực Tân 

Uyên. Việc mua bán điện là hoàn toàn công khai, minh bạch, có biên bản 

nghiệm thu công trình lắp đặt hệ thống đo đếm điện, thực hiện hợp đồng nghiêm 

túc, thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ lượng điện năng tiêu thụ. Việc Tổng 

Công ty Đ đòi truy thu sản lượng điện 5.145.100Kw/h là có sự nhầm lẫn. Toàn 

bộ các thiết bị đo đếm điện năng là do Điện lực Tân Uyên lắp đặt, Công ty MQ 

không tác động vào hệ thống này. Sau khi lắp đặt xong, bên bán điện tiến hành 

kiểm tra rất kỹ các tính năng kỹ thuật và hoạt động của các thiết bị đo đếm và có 

kết luận hoạt động tốt, đạt tiêu chuẩn. Ngày 14/5/2013, tại Công ty MQ bị mất 

điện và báo cho Điện lực Tân Uyên, nhân viên điện lực xuống hiện trường thay 

thế các thiệt bị đo đếm điện và sau đó đòi truy thu tiền điện như nêu trên. Công 

ty MQ không hề có lỗi gì trong việc sai sót điện năng nên không đồng ý với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Việc Điện lực Tân Uyên kiểm định các TI bị thu hồi tại Phân xưởng Cơ 

điện thuộc Công ty Điện lực Bình Dương thì Công ty MQ không được mời tham 

gia nên không biết có chính xác hay không. Sau đó một thời gian, Điện lực Tân 

Uyên lưu giữ, bảo quản các TI này từ năm 2013 đến cuối năm 2015 và đưa giám 

định tại Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an. Các mẫu vật giám định qua 

quá trình lưu giữ mà không có sự giám sát của Công ty MQ trong một thời gian 

dài thì kết quả giám định không còn ý nghĩa để giải quyết vụ án. 

Thời gian xảy ra sai sót là ngày 10/6/2013, đến ngày khởi kiện là 01/7/2015 

là quá 02 năm nên hết thời hiệu khởi kiện; các biên bản làm việc giữa Điện lực 

Tân Uyên và Công ty MQ mặc dù ông có ký tên và đóng dấu của Công ty nhưng 

Công ty không thừa nhận có sự sai sót và đồng ý trả tiền điện như nguyên đơn 

nêu ra. Việc ông ký tên, đóng dấu là do áp lực từ sự kinh doanh độc quyền của 

điện lực. 

Các bảng phân tích điện lực của Điện lực Bắc Tân Uyên không thể hiện sự 

tăng lên 50% sản lượng điện kể từ khi thay thế các TI vào ngày 10/6/2013 như 

phía nguyên đơn trình bày. Mặt khác, việc sử dụng điện nấu thép là không ổn 

định theo từng tháng, phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh của Công ty trong 

từng giai đoạn. Vì vậy, các bảng phân tích sản lượng điện của Điện lực Bắc Tân 

Uyên không có giá trị chứng minh cho các sai sót của các TI là chỉ đo đếm được 

50% sản lượng điện. 
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Vì vậy, Công ty MQ không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 

30/5/2016, Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Tổng Công ty Đ đối 

với bị đơn Công ty MQ về việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán sản lượng 

điện năng tiêu thụ do các TI đo đếm không đầy đủ từ ngày 27/8/2011 đến ngày 

10/6/2013 là 5.145.100Kw/h, tương đương 5.149.407.120 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí giám định 

và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 08/6/2016, nguyên đơn Tổng Công ty Đ kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

Ngày 13/6/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương có Quyết định kháng nghị số 02/QĐKN/VKS-KDTM, kháng nghị toàn 

bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy bản án sơ thẩm. Ngày 25/8/2016, Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Bắc Tân Uyên có Quyết định số 03/QĐKN/VKS- KDTM về 

việc thay đổi quyết định kháng nghị phúc thẩm từ hủy bản án sơ thẩm thành sửa 

bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 20/2016/KDTM-PT ngày 

01/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định:  

Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Tổng Công ty Đ. 

Sửa Bản án sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 30/5/2016 của Tòa án 

nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương như sau: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Tổng Công ty Đ 

đối với bị đơn Công ty MQ. 

Buộc Công ty MQ phải thực hiện theo Hợp đồng mua bán điện số 

11/000004 ngày 20/01/2011 về việc thanh toán sản lượng điện năng tiêu thụ do 

các TI số hiệu 11004616-2, TI số hiệu 11004616-1 đo đếm không đầy đủ từ ngày 

27/8/2011 đến ngày 10/6/2013 và TI số hiệu 11004616-3 đo đếm sản lượng điện 

không đầy đủ từ ngày 27/8/2011 đến ngày 22/5/2013 là 5.093.873,4 Kw/h, 

tương đương số tiền 5.095.464.807 đồng. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Tổng Công ty Đ đối với bị 

đơn Công ty MQ về việc buộc Công ty MQ phải thanh toán sản lượng điện năng 

do TI số hiệu 11004616-3 đo đếm không đầy đủ từ ngày 22/5/2013 đến ngày 

10/6/2013 là 51.266,6 kw/h tương ứng với số tiền 53.942.313 đồng. 

Kể từ ngày người được yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho 

đến khi thi hành xong, nếu người phải thi hành án chậm thi hành, thì còn phải 

chịu lãi theo mức lãi suất nợ cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tương 

208



 

6 

 

ứng với thời gian chậm thi hành. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về chi phí giám định và án 

phí. 

Ngày 08/10/2016, Công ty MQ có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Bản 

án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên.  

Tại Quyết định số 95/2019/KN-KDTM ngày 12/8/2019, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Bản án kinh doanh, 

thương mại phúc thẩm nêu trên, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm huỷ toàn bộ Bản án 

kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên và giữ nguyên Bản án kinh doanh, 

thương mại sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 30/5/2016 của Tòa án nhân 

dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Điện lực Tân Uyên lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng cho Công ty 

MQ lần đầu vào ngày 04/01/2011, cấp điện kinh doanh vào ngày 04/01/2011 

(Theo bảng phân tích sản lượng điện). Nguyên đơn cho rằng, các sai sót trong 

quá trình do đếm điện bắt đầu từ ngày 27/8/2011 đến ngày 10/6/2013, thấy rằng: 

Vào ngày 27/8/2011, Điện lực Tân Uyên lắp đặt mới 03 máy biến dòng TI 

có số hiệu 11004616-3, 11004616-2 và 11004616-1; 03 máy biến áp TU có số 

hiệu 4094, 4102 và 4128; 01 Công tơ hiệu Elster số chế tạo 10081443 (Thể hiện 

qua Biên bản treo (tháo) hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 27/8/2011 và Biên bản 

nghiệm thu hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 27/8/2011). Sau đó, hệ thống đo 

đếm được Điện lực Tân Uyên xác định là có sơ đồ đấu dây đúng, chì niêm đầy 

đủ, nguyên vẹn; kiểm tra khi có tải, hệ thống đo đếm vận hành bình thường (Thể 

hiện qua Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm gián tiếp ngày 29/8/2011). 

Các bên đã ký tên xác nhận vào biên bản treo (tháo), biên bản nghiệm thu, 

biên bản kiểm tra nhưng không phát hiện sai sót nào và sau đó là kiểm tra định 

kỳ 6 tháng/1 lần cho đến ngày 06/6/2013 vẫn không phát hiện sai sót trong hệ 

thống đo đếm điện năng tiêu thụ tại Công ty MQ. 

[2]. Ngày 14/5/2013, xảy ra sự cố 01 máy biến dòng TI số hiệu 11004616-3 

bị cháy và Điện lực Tân Uyên thay bằng 01 TI khác vào ngày 22/5/2013. Do 

nghi ngờ 02 TI số hiệu 11004616-2 và 11004616-1 còn lại có sự sai sót nên 

ngày 10/6/2013. Điện lực Tân Uyên thu hồi để kiểm định và thay bằng 02 TI 

khác (có các biên bản kèm theo thể hiện các sự kiện này). 

Tuy nhiên, tại thời điểm Điện lực Tân Uyên thực hiện công tác kiểm tra hệ 

thống đo đếm điện và thu hồi các thiết bị hư hỏng, nghi ngờ có sai sót từ ngày 
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28/7/2011 đến ngày 10/6/2013, nhưng thực hiện không đúng quy định cụ thể: 

Đối với công tác kiểm tra hệ thống đo đếm điện của Điện lực Tân Uyên 

không thể hiện có Kiểm tra viên điện lực tham gia; khi lập các biên bản kiểm tra 

không thực hiện đúng theo mẫu biên bản tại Phụ lục số 2 hoặc Phụ lục số 3 theo 

Khoản 2, 5 Điều 14; Khoản 4 Điều 16 của Quy định về kiểm tra hoạt động điện 

lực và sử dụng điện lực, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Ban hành 

theo Quyết định số 31/2006/QĐ- BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp). 

Ngoài ra, từ ngày 27/8/2011 đến 10/6/2013, theo Biên bản kiểm tra hệ 

thống đo đếm gián tiếp ngày 30/8/2012, Điện lực Tân Uyên kết luận: HTĐĐ (Hệ 

thống đo đếm) có 01 TU (máy biến áp) bị phóng điện, cháy nổ (số hiệu No 

4094/10). Nguyên nhân: TU kém chất lượng; ĐLTU (Điện lực Tân Uyên) đã xử 

lý thay mới 01 TU (số hiệu 107711/12); đóng điện, kiểm tra lại HTĐĐ đạt yêu 

cầu vận hành. Việc tháo gỡ TU cũ kém chất lượng (đã được nghiệm thu ngày 

27/8/2011) và lắp đặt TU mới (chưa được nghiệm thu), can thiệp vào cấu trúc hệ 

thống đo đếm điện cũng không có Kiểm tra viên điện lực tham gia. 

[3]. Đối với công tác tháo gỡ 03 máy biến dòng (TI) số hiệu 11004616-3 

(tháo gỡ ngày 22/5/2013), 11004616-2 và 11004616-1 (tháo gỡ ngày 10/6/2013) 

thấy rằng: 

Khoản 2 Điều 21 Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện 

lực, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Ban hành theo Quyết định số 

31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công Nghiệp); Kết luận giám định số 

3084/C45B ngày 21/01/2016 của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an thì 

cơ quan giám định chỉ xác định được: 

“Trên 03 máy biến dòng (TI) gửi giám định: 02 máy biến dòng có số chế 

tạo 11004616-2 và 11004616-1 có chỉ số biến dòng thực tế là: 150/300/5 (A) bị 

giảm khoảng 50% chỉ số so với tỷ số biến ghi trên nhãn mác. 01 máy biến dòng 

đo lường điện (TI) số chế tạo: 11004616-3 tình trạng bị cháy dẫn đến hư hỏng 

nên không xác định được tỷ số biến” và “ Sự sai số của 02 TI đo đếm trên có ảnh 

hưởng đến đo đếm điện năng trong hệ thống điện, là nguyên nhân dẫn đến thất 

thoát điện khi thỏa mãn điều kiện: Điện kế sử dụng đo đếm bình thường và 

đúng, hệ thống tải điện dưới điện kế hoạt động bình thường. Thất thoát do tỷ số 

biến đặt sai”.  

Vì vậy, nguyên đơn phải có nghĩa vụ chứng minh trong hệ thống đo đếm 

điện phải thỏa mãn điều kiện “Điện kế sử dụng đo đếm bình thường và đúng, hệ 

thống tải điện dưới điện kế hoạt động bình thường”. 

[4]. Trong các lần lắp đặt các thiết bị đo đếm điện bao gồm các TU, TI và 

điện kế (công tơ) đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đạt yêu cầu theo sự xác định của 

các bên và của cơ quan chuyên môn. Nhưng theo nguyên đơn, sau khi tiến hành 

kiểm định, giám định các TI thì vẫn có sự sai sót. Như vậy, chứng tỏ các thiết bị 

khác còn lại trong hệ thống đo đếm điện là TU, điện kế và hệ thống tải điện dưới 

điện kế chưa qua kiểm định, giám định (như các lần kiểm định, giám định TI) 
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thì không thể đảm bảo “hoạt động bình thường và đúng” theo điều kiện của cơ 

quan giám định đưa ra. Vì vậy, chưa thể khẳng định các TI 11004616-2 và 

11004616-1 là nguyên nhân làm thất thoát sản lượng điện 50%. 

[5]. Mặt khác, Điện lực Tân Uyên không có niêm phong các thiết bị TI 

ngay từ khi tháo gỡ, vi phạm quy định về thủ tục niêm phong, không đảm bảo 

giữ nguyên hiện trạng của các TI trước khi thu hồi. Khi Điện lực Bắc Tân Uyên 

giao nộp 03 TI cho Tòa án tại Phân viện Khoa học Hình sự và Tòa án giao ngay 

cho Phân viện Khoa học Hình sự là các mẫu vật trong tình trạng không có niêm 

phong. Do đó, các mẫu vật giám định không đảm bảo tính sự thật khách quan và 

tính hợp pháp của đối tượng cần giám định theo quy định. (Theo Biên bản giao 

nhận các mẫu vật giám định giữa Điện lực Bắc Tân Uyên và Tòa án nhân dân 

huyện Bắc Tân Uyên lúc 14 giờ 15 phút ngày 25/9/2015 và Biên bản mở niêm 

phong và giao nhận đối tượng giám định giữa Tòa án nhân dân huyện huyện Bắc 

Tân Uyên và Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an lúc 14 giờ 25 phút ngày 

25/9/2015). Vì vậy, kết luận của Phân viện Khoa học Hình sự đối với các mẫu 

vật gửi giám định cũng không có giá trị chứng cứ chứng minh các TI 11004616-

2 và 11004616-1 là nguyên nhân làm thất thoát sản lượng điện 50%. 

Từ những căn cứ nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm sửa Bản án sơ 

thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn 

cứ.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 337, Điều 343 và Điều 349 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 95/2019/KN-KDTM ngày 12/8/2019 của 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

20/2016/KDTM-PT ngày 01/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; giữ 

nguyên Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 

30/5/2016 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giữa 

nguyên đơn là Tổng Công ty Đ với bị đơn là Công ty MQ. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- TAND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 

- Chi cục THADS huyện Bắc Tân Uyên; 

- Các đương sự theo địa chỉ; 

- Lưu: Phòng GĐKTII, Phòng LTHS, HS, THS. 

             TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Võ Văn Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 15/2020/KDTM-GĐT 

Ngày: 25/5/2020 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng.

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Cường. 

Các thẩm phán:  Ông Phan Thanh Tùng. 

    Ông Đặng Văn Thành. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Luyến- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hậu – Kiểm sát viên. 

Ngày 25/5/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án kinh doanh, thương mại về “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng A.

Địa chỉ: Số 130, đường Phan L, Phường X, Quận N, Thành phố H. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Thanh D, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: Ấp A, xã P, huyện L, tỉnh T. 

2. Bị đơn:

2.1. Ông Lê Thanh P, sinh năm 1974. 

2.2. Bà Trần Cẫm (Cẩm) X, sinh năm 1977. 

Cùng địa chỉ: Ấp G, xã T, huyện O, tỉnh L. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1. Cụ Lê Văn B, sinh năm 1954. 

3.2. Cụ Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1955. 
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3.3. bà Lê Thị Thanh P, sinh năm 1976. 

3.4. Chị Phạm Thị Mỹ D, sinh năm 1995. 

3.5. Cháu Phạm Thị Mỹ C, sinh ngày 16/10/1999. 

Người đại diện theo pháp luật của Phạm Thị Mỹ C là chị Lê Thị Thanh P 

(mẹ ruột). 

3.6. bà Lê Thị Mỹ K, sinh năm 1981. 

3.7. Cháu Võ Lê Ngọc T, sinh ngày 26/2/2004. 

3.8. Cháu Võ Lê Ngọc Y, sinh ngày 29/7/ 2008. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Võ Lê Ngọc T và Võ Lê Ngọc Y là 

chị Lê Thị Mỹ K là (mẹ ruột). 

3.9. Ông Lê Văn Tư N, sinh năm 1978. 

3.10. Bà Nguyễn Thị Kiều H, sinh năm 1984. 

3.11. Cháu Lê Nguyễn NH, sinh ngày 30/11/2015 (con anh Tư N). 

Người đại diện theo pháp luật của Lê Nguyễn NH là anh Lê Văn Tư N và 

chị Nguyễn Thị Kiều H (cha, mẹ ruột). 

3.12. Bà Lê Thị Ngọc Nh, sinh năm 1983. 

3.13. Cháu Lê Nguyễn NH, sinh ngày 14/7/2009. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu NH là bà Lê Thị Ngọc Nh (mẹ 

ruột). 

3.14. Ông Lê Huỳnh Th, sinh năm 1985. 

3.15. Cháu Lê Huỳnh Đ, sinh năm 2004. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Đức là Lê Thanh P (cha ruột). 

Cùng địa chỉ: Ấp G, xã T, huyện O, tỉnh L. 

3.16. Chị Lê Thị Bảo N, sinh năm 1996. 

Địa chỉ: Ấp T, xã A, huyện C, tỉnh T. 

3.17. Ông Nguyễn Phát C, sinh năm 1984. 

Địa chỉ: Ấp V, xã X, huyện O, tỉnh L. 

3.18. Ủy ban nhân dân huyện huyện O, tỉnh L. 

Người đại diện theo pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện O: Ông Trương 

Kế T- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện O. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn Ngân hàng A có người đại diện theo ủy quyền là ông Lê Thanh 

D trình bày: 

Vào ngày 01/11/2013, ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X có vay vốn Ngân 
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hàng A 700.000.000 đồng, lãi suất 13% năm, thời hạn vay 12 tháng. Ông P, bà 

X có thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất gồm: 

+ Thửa 687, diện tích 4.169,4m
2
. 

+ Thửa 696, diện tích 4.586,9m
2
. 

Cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn cấp cho hộ ông Lê Thanh P 

ngày 16/11/2011. 

+ Thửa 1950, diện tích 1.013,lm
2
. 

+ Thửa 1951, diện tích 3.525,3m
2
. 

Cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn cấp cho ông Lê Thanh P và 

bà Trần Cẩm X ngày 16/11/2011. 

+ Thửa 1924, diện tích 1.181,3m
2
. 

+ Thửa 1927, diện tích 343,3m
2
. 

Cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long, do Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn cấp cho ông Lê Thanh P và 

bà Trần Cẩm X ngày 29/4/2011. Hợp đồng bằng văn bản có chứng thực của Ủy 

ban nhân Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Sau khi vay ông P, bà X không trả nợ đúng như hợp đồng mà chỉ trả lãi từ 

ngày 01/11/2013 đến ngày 12/5/2015 là 92.008.333 đồng thì ngưng. Ngân hàng 

khởi kiện yêu cầu ông P và bà X trả vốn vay là 700.000.000 đồng và lãi trong 

hạn, quá hạn tạm tính đến ngày 07/6/2017 là 359.705.555 đồng. Tổng cộng vốn 

lãi 1.059.705.555 đồng và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày 

08/6/2017. Trường hợp không trả được, yêu cầu giao tài sản thế chấp để đấu giá 

thi hành án. Đối với yêu cầu độc lập của bà Ph, Ngân hàng không đồng ý. 

Bị đơn ông Lê Thanh P và bà Trần Cẫm (Cẩm) X trình bày: 

Ông, bà thừa nhận có vay 700.000.000 đồng của Ngân hàng A và có thế 

chấp các quyền sử dụng đất như Ngân hàng trình bày. Ngân hàng yêu cầu trả nợ 

ông, bà đồng ý nhưng xin trả dần, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Còn việc 

Ngân hàng yêu cầu giao tài sản thế chấp để thanh toán nợ thì ông, bà không 

đồng ý, vì tài sản ông, bà thế chấp là tài sản của cha mẹ ông, bà nên ông, bà 

không có quyền. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cụ Nguyễn Thị Ph trình bày: 

Phần đất ông Pg và bà X thế chấp cho Ngân hàng gồm các thửa 1950, 

1951, 687, 696, 1924 và 1927 là tài sản chung của cụ và cụ B. Việc cụ B tự ý 

chuyển quyền sử dụng đất cho ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X là không hợp 

pháp. Cụ yêu cầu vô hiệu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa ông P, bà X 

với Ngân hàng. Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa trên 

đã cấp cho ông P, bà X để công nhận lại đất cho cụ và cụ Lê Văn B. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cụ Lê Văn B trình bày: 

Vào năm 2011, cụ có làm thủ tục tặng cho sử dụng đất tất cả các thửa đất 

1950, 1951, 687, 696, 1924 và 1927 cho ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X để 

ông P và bà X vay vốn Ngân hàng. Nay cụ Ph, bà bà P yêu cầu hủy các giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất này thì cụ đồng ý. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Mỹ K trình bày: 

Vào năm 2004, bà có nhận chuyển nhượng phần đất thửa 1924 diện tích 

1.181,3m
2
 và thửa 1927 diện tích 343,3m

2
, thuộc tờ bản đồ số 3, loại đất trồng 

cây lâu năm, tọa lạc ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, 

để cho cha mẹ bà và do cha bà là cụ Lê Văn B đứng tên quyền sử dụng đất. Trên 

phần đất bà có xây dựng căn nhà cấp 4 vào năm 2011 và cũng vào năm 2011, cụ 

B làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất các thửa đất trên cho ông Lê Thanh P 

và bà Trần Cẩm X mà không có sự đồng ý của bà. Bà yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thửa 1924, 1927 cấp cho ông P, bà X để công nhận phần 

đất cho bà. Ngày 26/4/2017, bà Lê Thị Mỹ K có đơn rút yêu cầu độc lập với lý 

do để mẹ bà là cụ Nguyễn Thị Ph yêu cầu. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Thanh P trình bày: 

Chị có tài sản chung với gia đình trên thửa đất 687, diện tích 4.169,4m
2
, 

thửa 696 diện tích 4.586,9m
2
, thửa 1951 diện tích 3.525,3m

2 
cùng chung tờ bản 

đồ số 3 loại đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, tọa lạc ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Theo yêu cầu của Ngân hàng A yêu cầu giao các 

thửa đất trên để thi hành án phần nợ vay của ông P, bà X thì bà không đồng ý. 

Bà yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa 687, 696, 1951 trên 

để công nhận quyền sử dụng đất cho bà P và ông B. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Ngọc Nh, ông Lê Văn Tư 

N, bà Nguyễn Thị Kiều H, ông Lê Huỳnh Th trình bày: 

Bà Nh, ông N, bà H, ông Th là người ở chung hộ gia đình với cụ Ph là 

những người đang ở trên phần đất mà ông P, bà X đã thế chấp, các ông, bà 

không đồng ý giao tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp số K0037-13/HĐTC 

ngày 31/10/2013, các ông, bà không có yêu cầu độc lập, đứng về phía cụ Ph. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Phạm Thị Mỹ D trình bày: 

Chị là con của bà Nguyễn Thị Thanh P là người ở chung hộ với bà P trên 

phần đất thế chấp, chị không đồng ý giao tài sản thế chấp, chị không có yêu cầu 

độc lập. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Phạm Thị Mỹ C là bà Lê Thị 

Thanh P (mẹ) trình bày: 

Cháu C không có yêu cầu độc lập, đứng về phía bà. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Võ Lê Ngọc T, Võ Lê Ngọc Y là bà 

Lê Thị Mỹ K (mẹ) trình bày: 
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Cháu T và cháu Y là người ở chung hộ với bà, hai cháu không có yêu cầu 

độc lập đứng về phía bà. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Chị Lê Thị Bảo N trình bày: 

Chị không có tranh chấp gì trong vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa 

Ngân hàng A và cha mẹ chị là ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X, chị xin vắng 

mặt tham gia tố tụng. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Lê Huỳnh Đ là ông Lê Thanh P 

(cha) trình bày: 

Cháu Đ là người ở chung với ông, cháu Đ không có yêu cầu độc lập, thống 

nhất ý kiến của ông P. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Phát C trình bày: 

Ông có nhận chuyển nhượng phần đất của ông P và bà X diện tích ngang 

05m, dài 40m thuộc chiết thửa 1924, 1927 với giá 90.000.000 đồng nhưng ông 

không có tranh chấp và không có yêu cầu gì trong vụ án. Nếu sau này có phát 

sinh tranh chấp ông sẽ khởi kiện vụ án khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện O, tỉnh L 

trình bày: 

Việc yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa 1924, 1927, 

687, 696, 1950 1951 cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long là không đủ cơ sở theo khoản 2 Điều 106 của 

Luật Đất đai năm 2013 và Ủy ban nhân dân huyện O xin vắng mặt tham gia tố 

tụng. 

Theo biên bản xem xét tham định tại chỗ ngày 08/4/2016 và kết quả khảo 

sát đo đạc theo trích đo bản đồ địa chính khu đất ngày 12/10/2016 và ngày 

18/01/2017 thì phần đất thế chấp thuộc: 

+ Thửa 1927, 1924 (thửa mới 127) có diện tích chung 1.644,3m
2
. Trên 

phần đất có căn nhà cấp 4 diện tích 145,3m
2
 của bà Lê Thị Mỹ K xây dựng vào 

năm 2011 và một căn nhà cấp 4 diện tích 95,2m
2
 của ông Lê Thanh P và bà Trần 

Cẩm X xây dựng. 

+ Thửa 687, 696 (thửa mới 216) có diện tích chung 9.205m
2
. Trên phần đất 

có một căn nhà cấp 4 diện tích 146,4m
2
 của cụ Nguyễn Thị Ph và cụ Lê Văn B 

xây dựng vào năm 1990 và một căn nhà cấp 4 diện tích 257,6m
2
 của bà Lê Thị 

Thanh P xây dựng vào năm 2009 và nhiều cây ăn trái do cụ Ph và cụ B trồng. 

+ Thửa 1950 (thửa mới 134) diện tích 3.505,5m
2
; thửa 1951 (thửa mới 128) 

diện tích 1.030,1m
2
 và nhiều cây trồng do ông P, bà X, cụ Ph và cụ B trồng. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 

07/6/2017, Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu của Ngân hàng A. 
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Buộc ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X liên đới trả Ngân hàng A số tiền 

1.059.705.555 đồng và lãi phát sinh từ ngày 08/6/2017 theo theo hợp đồng tín 

dụng số K0113/1NT ngày 31/10/2013. 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu độc lập của cụ Nguyễn Thị Ph. 

Vô hiệu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 24/02/2011 giữa cụ Lê 

Văn B với ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X đối với các thửa đất 687, 696, 

1950, 1951, 1924, 1927, cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc ấp Tích Lộc (nay ấp Cây 

Gòn) xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

Vô hiệu hợp đồng thế chấp bất động sản số K0037-13/HĐTC ngày 

31/10/2013 giữa Ngân hàng A với ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X. 

Hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BG 754158; BG 754159; 

BG 754160; ; BG 754161; BĐ 796082; BĐ 796079 tại các thửa 687, diện tích 

4.169,4m
2
, thửa 696, diện tích 4.586,9m

2
, cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp 

Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân 

huyện Trà Ôn cấp cho hộ ông Lê Thanh P ngày 16/11/2011; Thửa 1950, diện 

tích 1.013,1m
2
; Thửa 1951, diện tích 3.525,3m

2
, cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại 

ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân 

huyện Trà Ôn cấp cho ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X ngày 16/11/2011; 

Thửa 1924, diện tích 1.181,3m
2
 và thửa 1927, diện tích 343,3m

2
, cùng tờ bản đồ 

số 3, tọa lạc tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, do 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn cấp cho ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X 

ngày 29/4/2011. 

Công nhận quyền sử dụng đất các thửa 687, 696 (thửa mới 216) có diện 

tích chung 9.205m
2
 ;Thửa 1950 (thửa mới 134) diện tích 3.505,5m

2
; thửa 1951 

(thửa mới 128) diện tích 1.030,1m
2
 ; Thửa 1927, 1924 (thửa mới 127) có diện 

tích chung 1.644,3m
2
, cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp Tích Lộc (nay ấp Cây 

Gòn) xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho cụ Nguyễn Thị Ph và cụ 

Lê Văn B. Cụ B, cụ Ph đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định của Luật 

Đất đai. 

(Phần đất có trích đo bản đồ hiện trạng khu đất của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Trà Ôn ngày 12/10/2016, ngày 18/01/2017 kèm theo). 

Đình chỉ toàn bộ yêu cầu độc lập của bà Lê Thị Mỹ K về việc yêu cầu hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 1924, diện tích 1.181,3m
2
 và thửa 

1927, diện tích 343,3m
2
 cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để công nhận quyền sử dụng đất cho bà K. 

Đình chỉ toàn bộ yêu cầu độc lập của bà Lê Thị Thanh P về việc yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 687, diện tích 4.169,4m
2
; thửa 696 

diện tích 4.586,9m
2
 và thửa 1951, diện tích 3.525,3m

2 
cùng tờ bản đồ số 3, tọa 

lạc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để công nhận 

quyền sử dụng đất cho cụ Ph và cụ B. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, nghĩa vụ thi hành 
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án và quyền kháng cáo của các đương sự theo luật định. 

Ngày 21/6/2017, Ngân hàng A kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 13/2018/KDTM-PT ngày 

05/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định: 

Sửa một phần bản án sơ thẩm. 

Chấp nhận một phần yêu cầu của Ngân hàng A. 

Buộc ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X liên đới trả cho Ngân hàng A số 

tiền tính đến ngày 07/6/2017 gồm: gốc 700.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn, 

quá hạn là 359.705.555 đồng, ông P, bà X tiếp tục trả lãi phát sinh kể từ ngay 

08/6/2017 theo hợp đồng tín dụng số K0113/1NT ngày 31/10/2013 đến khi thanh 

toán xong nợ. 

Chấp nhận yêu cầu độc lập của cụ Nguyễn Thị Ph: 

Vô hiệu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 24/02/2011 giữa cụ Lê 

Văn B với ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X đối với các thửa đất 687, 696, 

1950, 1951, 1924, 1927, cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc ấp Tích Lộc (nay là ấp Cây 

Gòn) xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

Vô hiệu hợp đồng thế chấp bất động sản số K0037-13/HĐTC ngày 

31/10/2013 giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á với ông Lê Thanh P 

và bà Trần Cẫm (Cẩm) X. 

Hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BG 754158; BG 754159; 

BG 754160; ; BG 754161; BĐ 796082; BĐ 796079 tại các thửa 687, diện tích 

4.169,4m
2
, thửa 696, diện tích 4.586,9m

2
, cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp 

Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân 

huyện Trà Ôn cấp cho hộ ông Lê Thanh P ngày 16/11/2011; Thửa 1950, diện 

tích 1.013,1m
2
; Thửa 1951, diện tích 3.525,3m

2
, cùng tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại 

ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân 

huyện Trà Ôn cấp cho ông Lê Thanh P và bà Trần Cẫm X ngày 16/11/2011; 

Thửa 1924, diện tích 1.181,3m
2
 và thửa 1927, diện tích 343,3m

2
, cùng tờ bản đồ 

số 3, tọa lạc tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, do 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn cấp cho ông Lê Thanh P và bà Trần Cẫm X 

ngày 29/4/2011. 

Ghi nhận sự tự nguyện của cụ Lê Văn B, cụ Nguyễn Thị Ph, ông Lê Thanh 

P, bà Lê Thị Mỹ K: Trường hợp ông Lê Thanh P, bà Trần Cẩm X không trả nợ 

thì Ngân hàng được quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp ông P quản lý sử 

dụng gồm phần đất thửa 216-5 (tách 696) diện tích 3.261,3m
2
, thửa 127-7 (tách 

1927) diện tích 59,5m
2
, thửa 127-10 (tách 1924) diện tích 102,5m

2
, thửa 127-3 

(tách 1924) diện tích 95,2m
2
 cùng tọa lạc tại ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

(Kèm theo trích đo bản đồ hiện trạng khu đất ngày 12/10/2016, ngày 

18/01/2017 và ngày 06/8/2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà 
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Ôn). 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về đình chỉ yêu cầu của bà Lê Thị 

Mỹ K, bà Lê Thị Thanh P, án phí sơ thẩm không kháng cáo, không kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Chi phí đo đạc cấp sơ thẩm buộc Ngân hàng A nộp 13.639.300 đồng nhưng 

Ngân hàng đã nộp xong, không phải nộp tiếp. 

Chi phí đo đạc ở cấp phúc thẩm ông P tự nguyện nộp 4.208.000 đồng, ông 

P đã nộp xong, không phải nộp tiếp. 

Cụ B, cụ Ph có nghĩa vụ đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định của 

Luật đất đai (trừ phần đất cụ B, cụ Ph, ông P, bà K tự nguyện để phát mãi trả 

nợ cho Ngân hàng). 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 13/11/2018, Ngân hàng A có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 33/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 27/12/2019, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị 

bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên về phần nội dung quyết định 

tại điểm 3.2 “Vô hiệu hợp đồng thế chấp bất động sản số K0037-13/HĐTC ngày 

31/10/2013 giữa Ngân hàng A với ông Lê Thanh P và bà Trần Cẫm (Cẩm) X” 

và điểm 4 “Ghi nhận sự tự nguyện của cụ Lê Văn B, cụ Nguyễn Thị Ph, ông Lê 

Thanh P, bà Lê Thị Mỹ K: Trường hợp ông Lê Thanh P, bà Trần Cẩm X không 

trả nợ thì Ngân hàng được quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp ông P quản 

lý sử dụng gồm phần đất thửa 216-5 (tách 696) diện tích 3.261,3m
2
, thửa 127-7 

(tách 1927) diện tích 59,5m
2
, thửa 127-10 (tách 1924) diện tích 102,5m

2
, thửa 

127-3 (tách 1924) diện tích 95,2m
2
 cùng tọa lạc tại ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long”, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm huỷ một phần Bản án 

kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Vào ngày 24/02/2011, cụ B làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng tất cả 

các Thửa đất số 1950, 1951, 687, 696, 1924 và 1927 cho ông Lê Thanh P và bà 

Trần Cẩm X. Ông P và bà X đã được UBND huyện Trà Ôn cấp 06 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với các Thửa đất nêu trên, gồm: Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BD 796082 cấp ngày 29/4/2011; Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số BD 796079 cấp ngày 29/4/2011; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
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đất số BG 754158 cấp ngày 16/11/2011; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BG 754159 cấp ngày 16/11/2011; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 

754159 cấp ngày 16/11/2011; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 

754159 cấp ngày 29/4/2011. 

[2]. Từ Tháng 03/2012, ông P và bà X đã dùng các thửa đất nêu trên để bảo 

đảm nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay tại Ngân hàng A cho đến khi được giải chấp 

không có ai tranh chấp, khiếu nại. Đến ngày 31/10/2013, ông P, bà X tiếp tục ký 

Hợp đồng thế chấp bất động sản số K0037-13/HĐTC với Ngân hàng A (sau đây 

viết tắt là Hợp đồng thế chấp), tự nguyện thế chấp 06 Thửa đất tại 06 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất này để bảo đảm cho khoản vay 700.000.000 đồng tại 

Hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn số K1283 ngày 01/11/2013 mà ông P, bà X đã 

ký với Ngân hàng A. 

[3]. Do ông P bà X vi phạm nghĩa vụ trả nợ tại hợp đồng tín dụng nên ngày 

30/12/2015, Ngân hàng A đã khởi kiện đòi nợ và đề nghị được kê biên, phát mãi 

các tài sản thế chấp để thu hồi nợ trong trường hợp ông P, bà X không trả được 

nợ. Quá trình giải quyết vụ án, cụ Nguyễn Thị Ph (vợ của cụ Lê Văn B) có đơn 

yêu cầu Tòa án tuyên vô hiệu Hợp đồng tặng cho tài sản giữa cụ Lê Văn B với 

ông P, bà X lập ngày 24/02/2011 và vô hiệu Hợp đồng thế chấp.  

[4]. Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long có Văn bản số 

1241/UBND- NC ngày 31/8/2016 trả lời Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn: “Việc 

yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các Thửa số 1950, 1951, 687, 

696, 1924 và 1927 cùng Tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long là không đủ cơ sở theo khoản 2 Điều 106 của 

Luật đất đai năm 2013”. 

[5]. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án thấy rằng: 

[5.1]. Hợp đồng thế chấp là hoàn toàn hợp pháp, thủ tục thế chấp đúng 

pháp luật. Ngân hàng A đã nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng các Thửa đất 

số 687, 696, 1950, 1951, 1924, 1927 do ông P, bà X đứng tên trên các giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp, 

được chính quyền địa phương là UBND xã Tích Thiện xác nhận ngày 

31/10/2013; “Đất hiện đang canh tác ổn định, không tranh chấp, không thuộc 

diện giải tỏa, đền bù”. Hợp đồng thế chấp thỏa mãn đầy đủ các điều kiện của 

một giao dịch dân sự hợp pháp và hoàn toàn độc lập với Hợp đồng tặng cho tài 

sản ngày 24/02/2011 giữa cụ Bòn với ông P, bà X. 

[5.2]. Mặc dù Hợp đồng thế chấp được xác lập tại thời điểm Bộ luật dân sự 

2005 đang có hiệu lực pháp luật, nhưng đến thời điểm xét xử sơ thẩm thì Hợp 

đồng thế chấp vẫn đang được thực hiện và Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực. 

Điểm b khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về Điều 

khoản chuyển tiếp đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân 

sự năm 2015 có hiệu lực, về trường hợp được áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 

để giải quyết; khoản 2 Điều 133 Bộ luật dân sự 2015 và tại tiểu mục 1 mục I 
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Công văn số 64/TANDTC ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân Tối cao, thông 

báo về kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố 

tụng hành chính hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015 nêu rõ: “Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô 

hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà, quyền sử dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho Ngân 

hàng theo đúng quy định của pháp luật thì giao dịch thế chấp đó không vô 

hiệu”. 

Theo quy định trên, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm thụ lý, giải quyết có 

liên quan đến Hợp đồng thế chấp đang được thực hiện, có nội dung và hình thức 

phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự 2015, phải căn cứ vào những quy định 

pháp luật nêu trên để giải quyết. 

[5.3]. Mặt khác, Tòa án cấp phúc thẩm tuyên ghi nhận sự tự nguyện của bà 

Lê Thị Mỹ K cho Ngân hàng A được yêu cầu phát mãi quyền sử dụng đất để thu 

hồi nợ trong khi bà Lê Thị Mỹ K không phải là người có quyền sử dụng đất thế 

chấp là không có căn cứ pháp luật. 

[5.4]. Tòa án cấp phúc thẩm tuyên Vô hiệu hợp đồng thế chấp bất động sản 

số K0037-13/HDTC ngày 31/10/2013 giữa Ngân hàng A với ông Lê Thanh P và 

bà Trần Cẩm X, giải quyết theo hướng “Ghi nhận sự tự nguyện của cụ Lê Văn 

B, cụ Nguyễn Thị Ph, ông Lê Thanh P, bà Lê Thị Mỹ K: Trường hợp ông Lê 

Thanh P, bà Trần Cẩm X không trả nợ thì Ngân hàng được quyền yêu cầu phát 

mãi tài sản thế chấp ông P quản lý sử dụng gồm phần đất Thửa 216-5 (tách 696 

diện tích 3.261,3m
2
, Thửa 127-7 (tách 1927) diện tích 59,5m

2
 Thửa 127-10 (tách 

1924) diện tích 102,5m
2
, Thửa 127-3 (tách 1924) diện tích 95,2 m

2
 cùng tọa lạc 

tại ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long” là không đúng 

quy định pháp luật, chưa bảo đảm quyền lợi cho cho Ngân hàng Đông Á, người 

thứ ba ngay tình. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ Điều 337, Điều 343 và Điều 349 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 33/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 

27/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2. Hủy một phần Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

13/2018/KDTM-PT ngày 05/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long về 

phần nội dung quyết định tại điểm 3.2 “Vô hiệu hợp đồng thế chấp bất động sản 

số K0037-13/HĐTC ngày 31/10/2013 giữa Ngân hàng A với ông Lê Thanh P và 

bà Trần Cẫm (Cẩm) X” và điểm 4 “Ghi nhận sự tự nguyện của cụ Lê Văn B, cụ 

Nguyễn Thị Ph, ông Lê Thanh P, bà Lê Thị Mỹ K: Trường hợp ông Lê Thanh P, 

bà Trần Cẩm X không trả nợ thì Ngân hàng được quyền yêu cầu phát mãi tài sản 
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thế chấp ông Phong quản lý sử dụng gồm phần đất thửa 216-5 (tách 696) diện 

tích 3.261,3m
2
, thửa 127-7 (tách 1927) diện tích 59,5m

2
, thửa 127-10 (tách 

1924) diện tích 102,5m
2
, thửa 127-3 (tách 1924) diện tích 95,2m

2
 cùng tọa lạc 

tại ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long”, giữa nguyên 

đơn là Ngân hàng A với bị đơn là ông Lê Thanh P và bà Trần Cẩm X. Giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm lại phần bị hủy 

theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Các phần quyết định khác của Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm 

số 13/2018/KDTM-PT ngày 05/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long có 

hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày 05/9/2018. 

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- TAND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; 

- Chi cục THADS huyện Trà Ôn; 

- Các đương sự theo địa chỉ; 

- Lưu: Phòng GĐKTII, Phòng LTHS, HS, THS. 
 

 

 

             TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Võ Văn Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 04/2020/KDTM-GĐT  

Ngày: 14/01/2020 

V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

-Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hồng Phong 

Các Thẩm phán:         - Ông Võ Văn Cường 

 - Ông Đặng Văn Thành

- Thư ký phiên tòa: Ông Đàng Sĩ Hiến- Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết- Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng” giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Q Việt Nam. Địa chỉ: Số 2X, đường

H, phường L, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc H. Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng thành viên. 

Người đại diện theo ủy quyền: 

- Ông Trần Hữu C- Phó Giám đốc Ngân hàng N Việt Nam- Chi nhánh tỉnh 

Cà Mau. 

- Ông Tăng Ngọc Q- Phó Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Tổ trưởng Tổ 

Pháp chế Ngân hàng N Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Cà Mau. 

Cùng địa chỉ: Số x, A, Phường X, thành phố C, tỉnh Cà Mau. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Minh T- 

Luật gia thuộc Hội Luật gia tỉnh Cà Mau.  

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần thực phẩm Đ.

 Địa chỉ: Ấp N, xã L, huyện C, tỉnh Cà Mau. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Tiến D. Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. 
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Người đại diện theo ủy quyền: 

Ông Lê Xuân N- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Đ; 

Ông Trương Hoài A- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Đ. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ông Hứa Đình V. Địa chỉ: Số x, đường T, Khóm x, Phường x, thành 

phố Cà Mau.  

3.2. Ông Lê Văn H. Địa chỉ: Số 1x, ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

3.3. Ông Đỗ Anh T; 

3.4. Bà Trần Lê Ngọc L; 

Cùng địa chỉ: C1xx, đường 3x/x, phường X, quận N, thành phố Cần Thơ. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông H, ông T, bà L: Ông Nguyễn Thanh 

S. Địa chỉ: Số 3xx/2A, N, Phường 1x, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Công ty TNHH MTV Q Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty Q) mua lại nợ 

của Công ty Cổ phần thực phẩm Đ (sau đây viết tắt là Công ty Đ) vay tại Ngân 

hàng N Việt Nam- Chi nhánh Cà Mau (sau đây viết tắt là A Cà Mau) theo hợp 

đồng mua bán nợ số 6493/2014/MBN.VAMC1 ngày 27/11/2014.  

Công ty Đ được A Cà Mau cho vay vốn ngắn hạn và trung hạn nhằm mục 

đích sản xuất kinh doanh theo các hợp đồng tín dụng số 01/2007/HĐTD-CPĐD 

ngày 17/4/2007, số tiền 10.382.220.420 đồng; Hợp đồng tín dụng số 

2013DAIDUONG-VND/HĐTD ngày 16/4/2013, số tiền 137.635.857.771 đồng và 

hợp đồng tín dụng số 2013DAIDUONG-VND/HĐTD ngày 16/4/2013, số tiền 

385.000 USD. 

Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, Công ty Đ thế chấp tài sản thuộc sở hữu của 

Công ty Đ là nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trên 16.884,60m
2
 đất. Ngoài ra, 

ông Lê Văn H, ông Phạm Tiến H, ông Đỗ Anh T và bà Trần Lê Ngọc L thế chấp 

tài sản của mình để bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ của Công ty Đ. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, tính đến ngày 17/12/2015 Công ty Đ còn nợ 

A Cà Mau số tiền 252.130.368.981 đồng và 538.077,42 USD.  Công ty quản lý tài 

sản khởi kiện yêu cầu Công ty Đ trả tổng số tiền gốc và lãi là 344.842.536.279 

đồng và yêu cầu xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp không thực hiện đúng 

nghĩa vụ trả nợ. 

Quá trình giải quyết vụ án, các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc 

giải quyết toàn bộ vụ án. 

Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

07/2018/QĐST-KDTM  ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nội dung như sau: 
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Công ty Đ phải trả cho Công ty quản lý tài sản tổng số tiền là 

348.352.224.255 đồng. Công ty quản lý tài sản và A Cà Mau trả lại cho Công ty Đ 

các tài sản thế chấp và lập thủ tục xóa đăng ký thế chấp sau khi Công ty Đ thanh 

toán xong khoản tiền nêu trên. 

- Ông Đỗ Anh T, bà Trần Lê Ngọc L phải trả cho Công ty quản lý tài sản số 

tiền 4.522.012.675 đồng. Công ty quản lý tài sản, A Cà Mau trả lại cho ông Đỗ 

Anh T, bà Trần Lê Ngọc L 02 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 

238456, số AM 238457  ngày 27/6/2008 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn và lập 

thủ tục xóa đăng ký thế chấp sau khi ông T, bà L thanh toán xong khoản tiền nêu 

trên. 

- Ông Lê Văn H phải trả cho Công ty quản lý tài sản số tiền 2.220.490.501 

đồng. Công ty quản lý tài sản và A Cà Mau trả lại cho ông Lê Văn H 10 bản chính 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập thủ tục xóa đăng ký thế chấp sau khi 

ông H thanh toán xong khoản tiền nêu trên. 

Trường hợp Công ty Đ, ông Đỗ Anh T, bà Trần Lê Ngọc L, ông Lê Văn H 

không thanh toán nợ, Công ty quản lý tài sản có quyền đề nghị phát mãi tài sản thế 

chấp để thu hồi nợ.          

Quyết định công nhận sự thỏa thuận còn quyết định nghĩa vụ chậm thi hành 

án, về án phí và hiệu lực pháp luật của quyết định. 

Ngày 27/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Cà Mau có Công 

văn số 311/CSĐT-PC03; Ngày 22/8/2019, ông Lê Xuân N, ông Lê Văn H, ông 

Phạm Tiến D có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với Quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên. 

Quyết định kháng nghị tái thẩm số 26/QĐKTT-VKS-KDTM ngày 

07/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

07/2018/QĐST-KDTM  ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau, đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử tái thẩm hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự nêu trên để xét xử sơ thẩm lại. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]. Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

07/2018/QĐST-KDTM  ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau thì Công ty Cổ phần thực phẩm Đ phải trả cho Công ty TNHH MTV 

Q Việt Nam số tiền 384.352.224.255 đồng. Căn cứ kết luận điều tra vụ án hình sự 

và đề nghị truy tố số 17/KLĐT-PC03 và Công văn số 311/CSĐT-PC03 ngày 

27/5/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định 03 bị can 

là Nguyễn Hữu T, Đoàn Thanh S và Nguyễn Hải S là người của Công ty Cổ phần 
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thực phẩm Đ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng N Việt Nam- 

Chi nhánh Cà Mau với tổng số tiền là 10.306.108.000 đồng. Như vậy, chưa có căn 

cứ để xác định Công ty Cổ phần thực phẩm Đ còn nợ Công ty TNHH MTV Q Việt 

Nam số tiền 384.352.224.255 đồng. Sự thỏa thuận của các đương sự có sự nhầm 

lẫn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần thực phẩm Đ. 

 [2]. Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án số 04/2016/TLST-KDTM ngày 

25/5/2016. Trước đó, ngày 24/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà 

Mau đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/PC46 để điều tra hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng N Việt Nam- Chi nhánh Cà Mau. Trong 

trường hợp, Tòa án cấp sơ thẩm phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án “Tranh chấp 

hợp đồng tín dụng” giữa Công ty TNHH MTV Q Việt Nam với Công ty Cổ phần 

thực phẩm Đ để chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự mới có căn cứ giải quyết vụ 

án đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án và ra quyết định công nhận 

sự thỏa thuận là trái pháp luật, có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc 

thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

kháng nghị theo thủ tái thẩm là không đúng, Hội đồng xét xử theo thủ tục giám đốc 

thẩm.       

   Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ vào Điều 337, Điều 343, Điều 345 và Điều 349 của Bộ Luật tố tụng 

dân sự; 

1. Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị tái thẩm số 26/QĐKTT-

VKS-KDTM ngày 07/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự số 07/2018/QĐST-KDTM  ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

2. Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

07/2018/QĐST-KDTM ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh 

Cà Mau; Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau để 

giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.  

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận:  

- Chánh án;    

- VKSND cấp cao tại TPHCM; 

- Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; 

- TAND tỉnh Cà Mau; 

- TAND huyện Cái Nước; 

- Chi cục THADS huyện Cái Nước; 

-  Các đương sự; 

-  Lưu: PHÒNG LTHS, hồ sơ vụ án; THS (ĐSH). 
                                      

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

  

 

Phạm Hồng Phong 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 07/2020/KDTM-GĐT 

Ngày: 10/3/2020 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng.

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Cường. 

Các thẩm phán: Ông Phạm Hồng Phong. 

 Ông Tô Chánh Trung. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Luyến- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hậu – Kiểm sát viên. 

Ngày 10/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án kinh doanh, thương mại về “Tranh 
chấp hợp đồng tín dụng”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng NT.

Trụ sở: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ liên lạc: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn C.  

Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản uỷ quyền số 

4277/UQ-HCM.KHDN1 ngày 04/8/2016). 

2. Bị đơn: Công ty NS.

Trụ sở: Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1952; chức 

vụ: Tổng giám đốc Công ty. 

Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản uỷ quyền ngày 

19/10/2015). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
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3.1. Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1952. 

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

3.2. Bà Nguyễn Thị PM, sinh năm 1956. 

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

Người đại diện uỷ quyền: Ông Nguyễn Văn A. 

(Văn bản uỷ quyền được công chứng số 00017103, quyển số 05TP/CC-

SCC- HĐGD ngày 27/5/2016 tại văn phòng công chứng Đầm Sen). 

3.3. Bà Trần TP, sinh năm 1960.  

Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.4. Ông Ngô NK, sinh năm 1961.  

Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.5. Công ty PMH 

Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện uỷ quyền: Ông Lê HK- chức vụ: Nhân viên pháp vụ, (Văn 

bản uỷ quyền số 2612/PMH-PV.2015 ngày 31/10/2015 của Tổng giám đốc). 

3.6. Ông Nguyễn HN, sinh năm 1990. 

Tạm trú: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.7. Ông Tôn Thất DL, sinh năm 1973. 

Tạm trú: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.8. Bà Phan Thị N, sinh năm 1973. 

Tạm trú: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.9. Cháu Tôn Thất MN, sinh năm 2002. 

Tạm trú: quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Tôn Thất DL và bà Phan Thị N. 

3.10. Cháu Tôn Thất MP, sinh năm 2009. 

Tạm trú: quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Tôn Thất DL và bà Phan Thị N. 

3.11. Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1972. 

Tạm trú: quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.12. Bà Bùi TL, sinh năm 1973. 

Tạm trú: quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.13. Cháu Nguyễn Thị TD, sinh năm 2004. 

Tạm trú: quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn L và bà Bùi TL. 
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3.14. Cháu Nguyễn Thị D, sinh năm 2007. 

Tạm trú: quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn L và bà Bùi TL. 

3.15. Cháu Nguyễn Thị T, sinh năm 2009. 

Tạm trú: quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn L và bà Bùi TL. 

3.16. Ông Nguyễn VN, sinh năm 1986. 

Tạm trú: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

3.17. Bà Võ T A, sinh năm 1991. 

Tạm trú: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn có người đại diện là ông Nguyễn C trình bày: 

- Ngân hàng NT (gọi tắt là Ngân hàng) có ký kết 06 Hợp đồng tín dụng với 

Công ty NS cụ thể như sau: 

1. Đối với Hợp đồng tín dụng số 0013/KH/10NH ngàv 08/01/2010 (đính 

kèm Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 04/CV-0013/KH/10NH ngày 

23/02/2011): 

- Ngày 08/01/2010, Ngân hàng và Công ty NS ký Hợp đồng tín dụng số 

0013/KH/10NH, với các chi tiết như sau: 

+ Hạn mức cấp tín dụng: 90.000.000.000 đồng; bao gồm: hạn mức cho vay; 

hạn mức chiết khấu/ứng trước bộ chứng từ hàng xuất khẩu; hạn mức bảo lãnh; 

hạn mức phát hành thư tín dụng. 

+ Mục đích sử dụng: Cho vay bổ sung vốn lưu động. 

+ Thời hạn cấp tín dụng: 60 tháng kể từ ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu 

lực. 

- Ngày 23/02/2011, Ngân hàng và Công ty NS ký Hợp đồng cho vay theo 

hạn mức số 04/CV-0013/KH/10NH (đính kèm Hợp đồng tín dụng số 0013/ 

KH/10NH ngày 08/01/2010), với chi tiết hợp đồng tóm tắt cụ thể như sau: 

+ Hạn mức cho vay: 90.000.000.000 đồng. 

+ Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí hoạt 

động kinh doanh. 

+ Hiệu lực: Đến hết ngày 31/03/2012. 

+ Thời hạn cho vay: được tính theo từng Giấy nhận nợ của từng lần rút vốn 

tối đa là 09 tháng kể từ ngày nhận nợ vay theo từng giấy nhận nợ. 

+ Lãi suất cho vay: Áp dụng theo lãi suất cho vay ưu đãi thoả thuận tại thời 

điểm nhận nợ nhưng không thấp hơn mức sàn lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân 
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hàng NT qui định từng thời kỳ. Lãi vay được tính kể từ ngày nhận nợ vay theo 

từng Giấy nhận nợ; Lãi suất nợ quá hạn: Nợ gốc quá hạn thì áp dụng lãi suất quá 

hạn bằng 150% lãi suất cho vay nêu trên. 

Về tài sản bảo đảm: Để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ thanh toán của 

Công ty NS đối với Hợp đồng tín dụng số 0013/KH/10NH ngày 08/01/2010 

(Đính kèm Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 04/CV-0013/KH/10NH ngày 

23/02/2011) giữa Ngân hàng và bị đơn cũng như giữa Ngân hàng và ông 

Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị PM, bà Trần TP, ông Ngô NK lần lượt ký kết 04 

hợp đồng thế chấp tài sản cụ thể như sau: 

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 0007/NHNT ngày 23/02/2011: 

Ngày 23/02/2011, Ngân hàng và Công ty NS đã ký Hợp đồng thế chấp tài 

sản số 0007/NHNT ngày 18/01/2010 để thế chấp 03 tài sản đảm bảo cho khoản 

vay của Hợp đồng tín dụng trên như sau: 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty NS tọa lạc tại 

địa chỉ số 458B Nguyễn T, Phường 18, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Thửa 

đất số: lô 16 - tờ 14 - khu G. Bằng khoán số: 286 “Sài gòn - khánh hội”, Diện 

tích 2.935 m2. Giấy tờ pháp lý gồm: Giấy phép sử dụng đất số 38/GPCĐ-79 

ngày 25/08/1979 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Giấy giao đất số 

141/SNĐ ngày 24/10/1979 do Sở quản lý nhà đất cấp; Giấy phép xây dựng số 

048/GPXD-79 do Sở xây dựng thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

08/10/1979; Bản vẽ khu đất xây dựng kho chứa hàng ngày 27/06/1979 do Viện 

qui hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhà máy chế biến Sacafa) 

của Công ty NS tọa lạc tại số Z, Quốc lộ 1K, phường X, quận Đ, Thành phố Hồ 

Chí Minh; Vị trí: trọn thửa 776 (chiết từ thửa 319); Diện tích: 8.446 m2: Tờ bản 

đồ số: 01; Bộ địa chính: xã X, huyện Đ. Giấy tờ pháp lý: Quyết định công nhận 

quyền sử dụng đất số 194/QĐĐĐ ngày 03/3/1993 của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh - Ban quản lý ruộng đất. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty NS tọa lạc tại 

ấp C, xã B, huyện G, tỉnh D: Thửa đất số: 124; Tờ bản đồ số: 08; Diện tích: 

21.219,1 m2; Diện tích sử dụng: 20.388.5 m
2
. 

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 0008/NHNT ngày 18/01/2010. 

Ngày 18/01/2010, ông Nguyễn Văn A cùng bà Nguyễn Thị PM và Ngân 

hàng đã ký Hợp đồng thế chấp tài sản số 0008/NHNT để thế chấp Quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 274/35 Phạm B, Phường 

X, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu hợp pháp của ông Nguyễn 

Văn A và bà Nguyễn Thị PM gồm các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 3912/2002 do UBND Quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/10/2002, Tờ khai nộp tiền sử dụng đất 

ngày 22/01/2003 với xác nhận của cơ quan thuế ngày 27/01/2003; Tờ khai lệ phí 

trước bạ ngày 27/01/2003; Hợp đồng thế chấp được công chứng tại Văn phòng 

Công chứng Sài Gòn ngày 18/01/2010, số công chứng: 000724. quyển số 
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OITP/CC-SCC/HĐGD. Tài sản thế chấp được đăng ký thế chấp ngày 

22/01/2010. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ lúc 15h18 phút ngày 22/01/2010, số thứ 

tự: 666 theo chứng nhận của Phòng Tài nguyên và môi trường Quận B ngày 

25/01/2010; sổ đăng ký giao dịch bảo đảm: Quyển số 2; số đăng ký 

2010/0000666; số thứ tự ghi sổ: 278. 

Ngày 18/01/2010, bà Trần TP và ông Ngô NK đã ký Hợp đồng thế chấp 

(Tài sản hình thành trong tương lai) số 0009/NHNT với Ngân hàng để thế chấp 

Tài sản hình thành trong tương lai là: Căn hộ số 4A3-4 khu phố S2, Phường P, 

Quận Q, Thành phố Hồ Chí Minh; Lô đất số: Rl-2, khu phố S 2, Diện tích sử 

dụng riêng của căn hộ: 71,40m
2
 (cả ban công riêng và công trình phụ, đo từ tim 

đường chung và mép ngoài tường riêng) thuộc sở hữu hợp pháp của ông Ngô 

NK và bà Trần TP bao gồm toàn bộ các quyền của các bên thế chấp được hưởng 

sau khi hoàn thành thủ tục sang tên chủ quyền sở hữu hợp pháp từ Công PMH, 

theo Hợp đồng mua bán nhà số H313702- 2009/PMH/CN-R1 -2 ngày 

16/11/2009 giữa Công ty PMH và bà Trần TP và các khoản tiền bảo hiểm (nếu 

có) của tài sản này. Giấy tờ pháp lý gồm: Hợp đồng mua bán nhà số H313702-

2009/PMH/CN-R1-2 ngày 16/11/2009 giữa Công ty Liên PMH và bà Trần TP, 

Công văn số 08- 10/PMH-NH ngày 15/01/2010 của Công ty PMH gửi Ngân 

hàng NT về việc chấp thuận để bà Phương thế chấp căn hộ cho Ngân hàng đảm 

bảo cho khoản vay tín dụng. Hợp đồng thế chấp tài sản số 0009/NHNT ngày 

18/01/2010 đã được công chứng tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn ngày 

18/01/2010, số công chứng: 000722, quyển số 01TP/CC-SCC/HDGD. Tài sản 

thế chấp được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 

27/01/2010 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Q, Thành phố Hồ Chí 

Minh với phần chứng nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng 

Tài nguyên và môi trường) Quận Q ngày 29/01/2010, số 401. 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0191/NHNT ngày 04/6/2012. 

Ngày 04/6/2012, ông Nguyễn Văn A đã ký Hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất số 0191/NHNT ngày 04/6/2012 để thế chấp Quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 58/17C khu phố 4, Phường X, Quận Đ, Thành 

phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu hợp pháp của ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn 

Thị PM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ 

sơ gốc số 1408/2003 do UBND Quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

25/09/2003 số vào sổ cấp giấy MS: 70133094194 do bà Mai Thị O đứng tên và 

cập nhật tặng cho ông Nguyễn Văn A ngày 12/06/2006, Tờ khai nộp tiền sử 

dụng đất ngày 03/10/2003; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 09/10/2003, ngày 

29/05/2006, Hợp đồng tặng cho nhà ở số 6568/HĐ- TCN ngày 26/05/2006, 

được công chứng tại Phòng Công chứng số 3 ngày 26/05/2006, số công chứng: 

6568, quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD; Quyết định cấp đổi số nhà Uỷ ban nhân 

dân Quận Đ số 6765/QĐ-UB ngày 01/06/2004 thành số nhà mới là: 175/17 

đường số 11, khu phố X, Phường X, Quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp 

đồng thế chấp tài sản số 0191/NHNT ngày 04/06/2012 đã được công chứng tại 

Văn Phòng Công chứng Sài Gòn ngày 04/06/2012, số công chứng: 018936; 
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quyển số: 06 TP/CC-SCC/HĐGD; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất ngày lúc 14h30 ngày 06/06/2012, số thứ tự: 29513 tại Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và môi trường) Quận Đ, 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/06/2012. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, bên vay là Công ty 

NS đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ. Dù đã được ngân hàng nhắc nợ rất nhiều 

lần nhưng đến ngày 09/08/2016, Công ty NS vẫn còn nợ ngân hàng như sau: 

Nợ gốc: 51.860.595.654 đồng và 366.166,88 USD. 

Nợ lãi: 27.554.498.933 đồng và 87.158,91 USD (gồm: nợ lãi trong hạn: 

24.821.768.226 đồng và 83.100,56 USD; nợ lãi quá hạn: 2.732.730.777 đồng và 

4.058,35 USD). 

Tổng cộng: 79.415.094.587 đồng và 453.325,79 USD. 

(Sau khi quy đổi sang VNĐ, tổng cộng là 89.537.859.394 đồng. Tỷ giá quy 

đổi là tỷ giá bán ra do Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 

VNĐ/USD). 

Lãi tiếp tục tính trên dư nợ vốn tương ứng kể từ ngày 10/8/2016 cho đến 

khi thực trả hết nợ gốc theo mức lãi suất nợ quá hạn quy định tại Hợp đồng tín 

dụng số 0013/KH/10NH ngày 08/01/2010. 

Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải thanh toán toàn 

bộ số nợ (gốc và lãi) của Hợp đồng tín dụng nêu trên ngay khi bản án có hiệu 

lực pháp luật. 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

nêu trên thì Ngân hàng có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền phát mãi toàn bộ 06 tài sản bảo đảm được thế chấp để thu hồi toàn 

bộ nợ gốc và nợ lãi của Công ty NS tại Ngân hàng. 

Trường hợp tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm và các tài sản khác 

thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty NS sau khi trừ các 

chi phí thực tế hợp lệ có liên quan phát sinh trong quá trình xử lý và đã trả hết 

nợ cho nguyên mà vẫn còn thừa thì Công ty NS được nhận lại số tiền thừa đó và 

ngược lại, Công ty NS phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với nguyên 

đơn nếu tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm và các tài sản khác của Công 

ty NS không đủ trả nợ cho Ngân hàng. 

Khi Công ty NS đã thanh toán toàn bộ số nợ nêu trên cho nguyên đơn thì 

Ngân hàng đồng ý thực hiện thủ tục xoá đăng ký thế chấp và trả lại bản 

chính/bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng của 06 tài sản bảo 

đảm cho bên thế chấp. 

2. Đối với Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số 082B11 ngày 18/03/2011: 

Ngày 18/03/2011, Ngân hàng (chi nhánh BT) và Công ty NS ký Hợp đồng 

tín dụng theo hạn mức số 082B11, với các chi tiết như sau: 

Hạn mức cho vay: 60.000.000.000 đồng. 
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Mục đích sử dụng: bổ sung vốn lưu động thu mua điều thô/điều nhân. 

Thời hạn rút vốn: 09 tháng kể từ ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu lực. 

Thời hạn cho vay: 

Tối đa 06 tháng đối với thu mua điều nhân. 

Tối đa 09 tháng đối với thu mua điều thô. 

Lãi suất cho vay: theo lãi suất công bố của Ngân hàng- Chi nhánh BT tại 

thời điểm nhận nợ. 

Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150%/tháng lãi suất trong hạn. 

Loại tiền nhận nợ và trả nợ: Bằng VND hoặc USD, nhận nợ bằng loại tiền 

nào thì trả nợ bằng loại tiền đó. 

Ngày 19/12/2011, Ngân hàng (chi nhánh BT) và Công ty NS ký Phụ kiện 

Hợp đồng tín dụng số 01 (Đính kèm Hợp đồng tín dụng số 082B11 ngày 

18/03/2011), trong đó điều chỉnh thời hạn rút vốn đến hết ngày 23/02/2012 đối 

với Hợp đồng tín dụng số 082B11 ngày 18/03/2011. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, bên vay là Công ty 

NS đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ. Dù đã được Ngân hàng nhắc nợ rất nhiều 

lần. Tính đến ngày 09/08/2016, Công ty NS vẫn còn nợ ngân hàng như sau: 

Nợ gốc: 20.518.045.975 đồng. 

Nợ lãi: 19.240.520.012 đồng (gồm: nợ lãi trong hạn: 13.150.334.435 đồng, 

nợ lãi quá hạn: 6.090.185.577 đồng). 

Tổng cộng: 39.758.565.987 đồng. 

Lãi tiếp tục tính trên dư nợ vốn tương ứng kể từ ngày 10/8/2016 cho đến 

khi thực trả hết nợ gốc theo mức lãi suất nợ quá hạn quy định tại Hợp đồng tín 

dụng theo hạn mức theo hạn mức số 082B11 ngày 18/03/2011. 

Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải thanh toán toàn 

bộ số nợ (gốc và lãi) của Hợp đồng tín dụng nêu trên ngay khi bản án có hiệu 

lực pháp luật. 

3. Đối với Hợp đồng tín dụng từng lần số 006A13 ngày 14/05/2013. 

Ngày 14/05/2013, Công ty NS có Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả 

nợ gửi Ngân hàng (Chi nhánh BT) trong đó xin vay số tiền là 63.650,00 USD để 

bổ sung vốn lưu động thu mua điều nhân. 

Ngày 14/05/2013, Ngân hàng (Chi nhánh BT) và Công ty NS ký Hợp đồng 

tín dụng từng lần số 006A13, với các chi tiết như sau: 

+ Hạn mức cho vay: 63.650.00 USD. 

+ Mục đích sử dụng: bổ sung vốn lưu động thu mua điều nhân. 

+ Thời hạn rút vốn: 30 ngày kê từ ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu lực. 

+ Thời hạn cho vay: 04 tháng kể từ ngày rút vốn đến ngày Công ty NS trả 

xong nợ tính cho từng lân rút vốn (theo Giấy nhận nợ). 
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+ Lãi suất cho vay: Theo lãi suất công bố của Ngân hàng (Chi nhánh BT) 

tại thời điểm nhận nợ và cố định trong thời hạn vay theo từng giấy nhận nợ. 

+ Lãi suất nợ quá hạn: bằng 150%/tháng lãi suất trong hạn. 

+ Loại tiền nhận nợ và trả nợ: USD. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, bên vay là Công ty 

NS đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ. Dù đã được ngân hàng nhắc nợ rất nhiều 

lần nhưng đến ngày 09/08/2016, Công ty NS vẫn còn nợ Ngân hàng như sau: 

Nợ gốc: 26.043,13 USD. 

Nợ lãi: 6.731,83 USD (trong đó bao gồm: nợ lãi trong hạn: 4.613,58 USD, 

nợ lãi quá hạn: 2.118.25 USD). 

Tổng cộng: 32.774,96 USD 

(Quy đổi sang VNĐ là: 731.864.857 đồng. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán ra 

do Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 VNĐ/USD). 

Lãi tiếp tục tính trên dư nợ vốn tương ứng kể từ ngày 10/8/2016 cho đến 

khi thực trả hết nợ gốc theo mức lãi suất nợ quá hạn quy định tại Hợp đồng tín 

dụng từng lần số từng lần số 006A13 ngày 14/05/2013. 

Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải thanh toán toàn 

bộ số nợ (gốc và lãi) của Hợp đồng tín dụng nêu trên ngay khi bản án có hiệu 

lực pháp. 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

nêu trên thì Ngân hàng có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định 

tại hợp đồng tín dụng từng lần số 006A13 ngày 14/05/2013. 

4. Hợp đồng tín dụng số 007A13 ngày 23/5/2013. 

Ngày 23/5/2013, Công ty NS và Ngân hàng (Chi nhánh BT) đã kí hợp đồng 

tín dụng số 007A13 vay số tiền là 30.400 USD, Công ty NS ký giấy nhận nợ 

(khế ước nhận nợ số 01) để nhận nợ vay số tiền trên. 

Ngày 23/10/2013, Công ty NS đã trả số tiền nợ gốc là 30.400 USD cho 

Ngân hàng nhưng vẫn chưa trả số tiền lãi (bao gồm lãi trong hạn là 552,69 USD 

và lãi qua hạn la 69,67 USD). 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, bên vay là Công ty 

NS đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ. Dù đã được ngân hàng nhắc nợ rất nhiều 

lần nhưng đến ngày 09/08/2016, Công ty NS vẫn còn nợ Ngân hàng như sau: 

Nợ gốc: 0 USD. 

Nợ lãi: 622,36 USD (trong đó bao gồm: nợ lãi trong hạn: 552,69 USD, nợ 

lãi quá hạn: 69,67 USD). 

Tổng cộng: 622,36 USD. 

(Quy đổi sang VNĐ là: 13.897.298 đồng. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán ra do 
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Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 VNĐ/USD). 

Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải thanh toán toàn 

bộ số nợ của Hợp đồng tín dụng nêu trên ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

nêu trên thì Ngân hàng có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định 

tại hợp đồng tín dụng số 007A13 ngày 23/5/2013. 

5. Đối với Hợp đồng tín dụng số 008A13 ngày 04/6/2013. 

Ngày 04/6/2013, Công ty NS và Ngân hàng (Chi nhánh BT) đã kí hợp đồng 

tín dụng số 008A13 vay số tiền là 39.425,00 USD. Công ty NS ký giấy nhận nợ 

(khế ước nhận nợ số 01) để nhận nợ vay số tiền trên Ngày 23/10/2013, Công ty 

NS đã trả số tiền nợ gốc là 39.425,00 USD cho ngân hàng nhung vẫn chưa trả số 

tiền lãi (bao gồm lãi trong han là 716.77 USD và lãi quá hạn là 57,22 USD). 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, bên vay là Công ty 

NS đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ. Dù đã được ngân hàng nhắc nợ rất nhiều 

lần nhưng đến ngày 09/08/2016, Công ty NS vẫn còn nợ ngân hàng như sau: 

Nợ gốc: 0 USD. 

Nợ lãi: 773,99 USD trong đó bao gồm: nợ lãi trong hạn: 716,77 USD, nợ 

lãi quá hạn: 57,22 USD. 

Tổng cộng: 773,99 USD. 

(Quy đổi sang VNĐ là: 17.283.197 đồng. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán ra do 

Ngân hàng NT công bo ngày 09/8/2016 là 22.330 VNĐ/USD). 

Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bị đơn phải thanh toán 

toàn bộ số nợ của Hợp đồng tín dụng nêu trên ngay khi bản án có hiệu lực pháp 

luật. 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

nêu trên thì Ngân hàng có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định 

tại hợp đồng tín dụng số 008A13 ngày 04/6/2013. 

6. Đối với Hợp đồng tín dụng số 009A13 ngày 12/6/2013. 

Ngày 12/6/2013, Công ty NS và Ngân hàng (Chi nhánh BT) đã kí hợp đồng 

tín dụng số 009A13 vạy số tiền là 57.167,27 USD. Công ty NS ký giấy nhận nợ 

(khế ước nhận nợ số 01) để nhận nợ vay số tiền trên Ngày 23/10/2013, Công ty 

NS đã trả số tiền nợ gốc là 57.167,27 USD cho ngân hàng nhưng vẫn chưa trả số 

tiền lãi (bao gồm lãi trong hạn là 1.039,34 USD và lãi quá hạn là 39,30 USD). 

Trong quá trình thực hiện họp đồng tín dụng nói trên, bên vay là Công ty 

NS đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ. Dù đã được ngân hàng nhắc nợ rất nhiều 

lần nhưng đến ngày 09/08/2016, Công ty NS vẫn còn nợ ngân hàng như sau: 

Nợ gốc: 0 USD 
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Nợ lãi: 1.078,64 USD (trong đó bao gồm: nợ lãi trong hạn: 1.039,34 USD, 

nợ lãi quá hạn: 39,30 USD). 

Tổng cộng: 1.078,64 USD 

(Quy đổi sang VNĐ là: 24.086.031 đồng. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán ra do 

Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 VNĐ/USD) 

Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải thanh toán toàn 

bộ số nợ của Hợp đồng tín dụng nêu trên ngav khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

nêu trên thì Ngân hàng có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định 

tại hợp đồng tín dụng số 009A13 ngày 12/6/2013. 

Bị đơn Công ty NS có ông Nguyễn Văn A đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Xác nhận có ký các Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng NT (gọi tắt là Ngân 

hàng) với nội dung đúng như nguyên đơn trình bày. 

Xác nhận tính đến ngày 09/8/2016, Công ty NS (gọi tắt là Công ty NS) còn 

nợ Ngân hàng toàn bộ số tiền nợ phát sinh từ các hợp đồng tín dụng đúng như 

nguyên đơn trình bày. 

Xác nhận có ký Hợp đồng thế chấp 0007/NHNT ngày 23/02/2011 để thế 

chấp 03 tài sản bảo đảm cho khoản vay tín dụng của Công ty NS với nội dung 

đúng như nguyên đơn trình bày. Hợp đồng thế chấp tài sản số 0007/NHNT ngày 

23/02/2011 tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa công chứng và đăng ký giao dịch 

bảo đảm, ông cam kết sẽ cùng với nguyên đơn hoàn thiện thủ tục theo quy định 

pháp luật về hình thức của hợp đồng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật để Cơ 

quan thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mãi các tài sản bảo đảm. 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

nêu trên thì Công ty NS đồng ý để cho Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm 

quyền phát mãi toàn bộ các tài sản bảo đảm được thế chấp dưới đây: 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty NS tọa lạc tại địa 

chỉ số 458B Nguyễn T, Phường X, Quận Y, Tp.HCM. Thửa đất số: lô 16 - tờ 14 

- khu G. Bằng khoán số: 286 “Sài gòn - khánh hội”, Diện tích 2.935 m
2
. Giấy tờ 

pháp lý gồm: Giấy phép sử dụng đất số 38/GPCĐ-79 ngày 25/08/1979 do 

UBND TP.HCM cấp; Giấy giao đất số 141/SNĐ ngày 24/10/1979 do Sở quản lý 

nhà đất cấp; Giấy phép xây dựng số 048/GPXD-79 do Sở xây dựng thuộc 

UBND TP.HCM cấp ngày 08/10/1979; Bản vẽ khu đất xây dựng kho chứa hàng 

ngày 27/06/1979 do Viện qui hoạch TP.HCM cấp. 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhà máy chế biến Sacafa) 

của Công ty NS tọa lạc tại số Z, Quốc lộ 1K, Phường X, Quận Đ, Thành phố Hồ 

Chí Minh; Vị trí: trọn thửa 776 (chiết từ thửa 319); Diện tích: 8.446 m
2
; Tờ bản 

đồ số: 01; Bộ địa chính: xã X, huyện Đ. Giấy tờ pháp lý: Quyết định công nhận 

quyền sử dụng đất số 194/QĐĐĐ ngày 03/3/1993 của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh - Ban quản lý ruộng đất. 
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Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty NS tọa lạc tại ấp 

C xã B, huyện G, tỉnh D; Thửa đất số: 124; Tờ bản đồ số: 08; Diện tích: 

21.219,1 m
2
; Diện tích sử dụng: 20.388,5 m

2
. Để Ngân hàng thu hồi nợ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị PM và ông Nguyễn 
Văn A (bà Nguyễn Thị PM uỷ quyền cho ông Nguyễn Văn A) trình bày: 

Ông bà xác nhận có ký Hợp đồng thế chấp tài sản số 0008/NHNT ngày 

18/01/2010 và Hợp đồng thế chấp số 0191/NHNT ngày 04/6/2012 với Ngân 

hàng NT để đảm bảo cho khoản nợ vay cua Công ty NS theo Hợp đồng tín dụng 

số 0013/KH/10NH ngày 08/01/2010 kèm Hợp đồng cho vay theo hạn mức phụ 

lục số 04/CV-0013/KH/10NH ngày 23/02/2011 với nội dung đúng như nguyên 

đơn trình bày. 

Trường hợp bị đơn là Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không 

đủ số nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 0013/KH/10NH ngày 08/01/2010 

(đính kèm Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 04/CV-0013/KH/10NH ngày 

23/02/2011) cho nguyên đơn thì ông Ánh và bà Mai đồng ý để cho cơ quan Thi 

hành án dân sự có thẩm quyền phát mãi 02 tài sản thế chấp là: Quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 274/35 Phạm B, Phường Q, Quận B và 

Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 58/17C khu phố 4, 

Phường X, Quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu hợp pháp của ông bà 

để Ngân hàng thu hồi nợ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Ngô NK và bà Trần TP trình 
bày: 

Để đảm bảo cho khoản nợ vay của Hợp đồng tín dụng số 0013/KH/10NH 

ngày 08/01/2010 (kèm Hợp đồng cho vay theo hạn mức phụ lục số 04/CV-

0013/KH/10NH ngày 23/02/2011) của Công ty NS thì Ngày 18/01/2010 ông bà 

có ký Hợp đồng thế chấp (Tài sản hình thành trong tương lai) số 0009/NHNT 

ngày 18/01/2010 với Ngân hàng NT với nội dung đúng như nguyên đơn trình 

bày. 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

của Hợp đồng tín dụng số 0013/KH/10NH ngày 08/01/2010 (kèm Hợp đồng cho 

vay theo hạn mức phụ lục số 04/CV-0013/KH/ 10NH ngày 23/02/2011) cho 

nguyên đơn thì ông Ngô NK và bà Trần TP đồng ý để cho cơ quan thi hành án 

có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp là: Căn hộ số 4A3-4 khu phố S2, 

Phường P, Quận Q, Tp.HCM thuộc sở hữu hợp pháp của ông Ngô NK và bà 

Trần TP, bao gồm toàn bộ các quyền của các bên thế chấp được hưởng sau khi 

hoàn thành thu tục sang tên chủ quyền sở hữu hợp pháp từ Công ty PMH, theo 

Hợp đồng mua bán nhà số H313702-2009/PMH/CN-R1-2 ngày 16/11/2009 giữa 

Công ty PMH và bà Trần TP và Các khoản tiền bảo hiểm (nếu có) của tài sản 

này. Giấy tờ pháp lý gồm: Hợp đồng mua bán nhà số H313702-2009/PMH/CN-

R1-2 ngày 16/11/2009 giữa Công ty PMH và bà Trần TP, Công văn số 08-

10/PMH-NH ngày 15/01/2010 của Công ty PMH gửi Ngân hàng NT về việc 

chấp thuận để bà Phương thế chấp căn hộ cho Ngân hàng đảm bảo cho khoản 
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vay tín dụng. Hợp đồng thế chấp tài sản số 0009/NHNT ngày 18/01/2010 đã 

được công chứng tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn ngày 18/01/2010, số công 

chứng: 000722, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD. Tài sản thế chấp được đăng ký 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 27/01/2010 tại Phòng 

Tài nguyên và Môi trường Quận Q, Thành phố Hồ Chí Minh với phần chứng 

nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và môi 

trường) Quận Q ngày 29/01/2010, số 401 để ngân hàng thu hồi nợ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty PMH có ông Lê HK là 
Người đại diện theo uỷ quyền trình bày: 

Công ty PMH đã đồng ý cho bà Trần TP và ông Ngô NK thế chấp tài sản 

hình thành trong tương lai là Căn hộ số 4A3-4 khu phố S2, Phường P, Quận Q, 

Tp.HCM; thuộc sở hữu hợp pháp của ông Ngô NK và bà Trần TP, bao gồm toàn 

bộ các quyền của các bên thế chấp được hưởng sau khi hoàn thành thủ tục sang 

tên chủ quyền sở hữu hợp pháp từ Công ty PMH theo Hợp đồng mua bán nhà số 

H313702- 2009/PMH/CN-R1-2 ngày 16/11/2009 giữa Công ty PMH và bà Trần 

TP và các khoản tiền bảo hiểm (nếu có) của tài sản này. 

Công ty PMH đã có Công văn số 08-10/PMH-NH ngày 15/01/2010 gửi 

Ngân hàng NT về việc chấp thuận để bà Phương thế chấp căn hộ cho Ngân hàng 

đảm bảo cho khoản vay tín dụng. 

Công ty PMH không có yêu cầu hay tranh chấp gì đối với tài sản thế chấp 

trên cũng như việc giải quyết vụ án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn HN trình bày: 

Ông hiện đang tạm trú tại địa chỉ 58/17C, khu phố 4, Phường X, Quận Đ, 

Thành phố Hồ Chí Minh căn nhà là tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay nợ 

ngân hàng của Công ty NS do ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị PM đứng 

tên chủ sở hữu. Do ông không có chỗ ở nên ông Nguyễn Văn A có cho ông tạm 

trú tại căn nhà trên. Căn nhà này ông chỉ để ở chứ không cho người khác thuê 

mướn gì và cũng không là đối tượng tranh chấp trong vụ án khác. Ông không có 

đóng góp gì vào việc tạo lập căn nhà trên. Ông chỉ được cho ở nhờ nên không có 

ý kiến gì về việc giải quyết vụ án, không có yêu cầu gì hay tranh chấp gì đối với 

căn nhà trên. Nếu như Công ty NS không tra được nợ cho ngân hàng thì ông 

cam kết sẽ dọn ra khỏi căn nhà trên để cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản 

theo quy định pháp luật mà không có ý kiến hay khiếu nại gì về việc phát mãi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tôn Thất DL và bà Phan Thị N 
là đại diện hợp pháp của cháu Tôn Thất MN và Tôn Thất MP trình bày: 

Ông bà và các con là Tôn Thất MN và Tôn Thất MP hiện đang tạm trú tại 

địa chỉ 274/35 Phạm B, Phường Z, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, căn nhà là 

tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay nợ Ngân hàng của Công ty NS do ông 

Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị PM đứng tên chủ sở hữu. Do vợ chồng, con 

cái ông không có chỗ ở nên ông Nguyễn Văn A có cho gia đình ông tạm trú tại 

căn nhà trên, ông làm nghề lái xe ôm. Căn nhà này chỉ để ở chứ không cho ai 

khác thuê mướn, không là đối tượng tranh chấp trong vụ án khác. Gia đình ông 
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không có đóng góp gì vào việc tạo lập hay sửa chữa căn nhà trên, chỉ được cho ở 

nhờ nên không có ý kiến gì về việc giải quyết vụ án, không có yêu cầu gì hay 

tranh chấp gì đối với căn nhà trên. Nếu như Công ty NS không trả được nợ cho 

ngân hàng thì gia đình ông cam kết sẽ dọn ra khỏi căn nhà đê cơ quan có thẩm 

quyền phát mãi tài sản theo quy định pháp luật mà không có ý kiến hay khiếu 

nại gì về việc phát mãi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn L và bà Bùi TL là 

người đại diện hợp pháp của cháu Nguyễn Thị TD, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị T 
trình bày: 

Ông bà cùng các con là Nguyễn Thị TD, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị T 

hiện đang tạm trú tại địa chỉ 274/35 Phạm B, Phường Z, Quận B, Thành phố Hồ 

Chí Minh, căn nhà là tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay nợ Ngân hàng của 

Công ty NS do ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị PM đứng tên chủ sở hữu. 

Do vợ chồng, con cái ông không có chỗ ở nên ông Nguyễn Văn A có cho gia 

đình ông tạm trú tại căn nhà trên để có nơi sinh sống. Gia đình ông chỉ ở nhờ 

chứ không cho ai khác thuê mướn, căn nhà không là đối tượng tranh chấp trong 

vụ án khác. Gia đình ông không có đóng góp gì vào việc tạo lập hay sửa chữa 

căn nhà trên nên không có ý kiến gì về việc giải quyết vụ án, không có yêu cầu 

gì hay tranh chấp gì đối với căn nhà trên. Nếu như Công ty NS không trả được 

nợ cho ngân hàng thì gia đình ông cam kết sẽ dọn ra khỏi căn nhà trên để cơ 

quan có thẩm quyền phát mãi tài sản theo quy định pháp luật mà không có ý 

kiến hay khiếu nại gì về việc phát mãi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn VN và bà Võ T A trình 
bày: 

Ông bà là công nhân của Nhà máy hạt điều của Công ty NS, hiện đang tạm 

trú tại địa chỉ: Ấp C, xã B, huyện G, tỉnh D là tài sản thế chấp để đảm bảo khoản 

vay Ngân hàng của Công ty NS. Do ông bà cần chỗ ở và ở lại để giữ nhà máy 

nên tạm trú tại địa chỉ trên. Ông bà không có đóng góp gì vào việc tạo lập hay 

sửa chữa tài sản trên nên không có ý kiến gì về việc giải quyết vụ án, không có 

yêu cầu hay tranh chấp gì đối với tài sản trên. Nếu như Công ty NS không trả 

được nợ cho ngân hàng thì ông bà cam kết sẽ dọn ra khỏi nhà xưởng trên để cơ 

quan có thẩm quyền phát mãi tài sản theo quy định pháp luật mà không có ý 

kiến hay khiếu nại gì về việc phát mãi. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 25/2016/KDTM-ST ngày 

12/8/2016, Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Buộc Công ty NS phải có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng NT ngay 

khi bản án có hiệu lực pháp luật toàn bộ số nợ (gốc và lãi) tính đến ngày 
09/8/2016 theo từng Hợp đồng tín dụng cụ thể như sau: 

1. Đối với Hợp đồng tín dụng số 0013/KH/10NH ngày 08/01/2010 (đính 

kèm Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 04/CV-0013/KH/10NH ngày 
23/02/2011): 
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Nợ gốc: 51.860.595.654 đồng và 366.166.88 USD. 

Nợ lãi: 27.554.498.933 đồng và 87.158.91 USD (gồm: nợ lãi trong hạn: 

24.821.768.226 đồng và 83.100,56 USD, nợ lãi quá hạn: 2.732.730.777 đồng và 

4.058,35 USD). 

Tổng cộng: 79.415.094.587 đồng và 453.325,79 USD. 

(Sau khi quy đổi sang VNĐ, tổng cộng là 89.537.859.394 đồng. Tỷ giá quy 

đổi là tỷ giá bán ra do Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 

VNĐ/USD). 

Thời hạn thanh toán: Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Lãi tiếp tục tính trên dư nợ vốn tương ứng kể từ ngày 10/8/2016 cho đến 

khi bị đơn thực trả hết nợ gốc theo mức lãi suất nợ quá hạn quy định tại Hợp 

đồng tín dụng số 0013/KH/10NH ngày 08/01/2010 (đính kèm Hợp đồng cho vay 
theo hạn mức số 04/CV-0013/KH/10NH ngày 23/02/2011). 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

nêu trên thì Ngân hàng NT có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật kể cả việc kê biên, 
phát mãi các tài sản thế chấp sau: 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty NS tọa lạc tại 

địa chỉ số 458B Nguyễn T Phường X, Quận L, Thành phố Hồ Chí Minh. Thửa 

đất số: lô 16 - tờ 14 - khu G. Bằng khoán số: 286 “Sài gòn - khánh hội”, Diện 

tích 2.935 m
2
. Giấy tờ pháp lý gồm: Giấy phép sử dụng đất số 38/GPCĐ-79 

ngày 25/08/1979 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Giấy giao đất số 

141/SNĐ ngày 24/10/1979 do Sở quản lý nhà đất cấp; Giấy phép xây dựng số 

048/GPXD-79 do Sở xây dựng thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

08/10/1979; Bản vẽ khu đất xây dựng kho chứa hàng ngày 27/06/1979 do Viện 
qui hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhà máy chế biến Sacafa) 

của Công ty NS tọa lạc tại số 173, Quốc lộ 1K, phường X, Quận Đ, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Vị trí: trọn thửa 776 (chiết từ thừa 319); Diện tích: 8.446 m
2
; Tờ 

bản đồ số: 01; Bộ địa chính: xã X, huyện Đ. Giấy tờ pháp lý: Quyết định công 

nhận quyền sử dụng đất số 194/QĐĐĐ ngày 03/3/1993 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh - Ban quản lý ruộng đất 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty NS tọa lạc tại ấp 

C, xã B, huyện G, tỉnh D; Thửa đất số: 124; Tờ bản đồ số: 08; Diện tích: 
21.219,1 m

2
; Diện tích sử dụng: 20.388,5 m

2
. 

- Cả 03 tài sản trên được bị đơn thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo cho 

khoản vay của Hợp đồng tín dụng số 0013/KH/10NH ngày 08/01/2010 (đính 

kèm Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 04/CV-0013/KH/10NH ngày 

23/02/2011) theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 0007/NHNT ngày 23/02/2011. 

Tại thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp sản số 0007/NHNT ngày 23/02/2011 

chưa công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, nguyên đơn và bị đơn cam kết 
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sẽ hoàn thiện thủ tục theo quy định pháp luật về hình thức của hợp đồng ngay 

sau khi án có hiệu lực pháp luật để Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền 
phát mãi tài sản bảo đảm để Ngân hàng thu hồi nợ. 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 274/35 

Phạm B, Phường Z, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu hợp pháp 

của ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị PM gồm các giấy tờ sau: Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 3912/2002 do 

UBND Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/10/2002, Tờ khai nộp tiền 

sử dụng đất ngày 22/01/2003 với xác nhận của cơ quan thuế ngày 27/01/2003; 

Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 27/01/2003; Hợp đồng thế chấp được công chứng 

tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn ngày 18/01/2010, số công chứng: 000724, 

quyển số OITP/CC-SCC/HĐGD. Tài sản thế chấp được đăng ký thế chấp ngày 

22/01/2010, thời điểm tiếp nhận hồ sơ lúc 15h18 phút ngày 22/01/2010, số thứ 

tự: 666 theo chứng nhận của Phòng Tài nguyên và môi trường quận B ngày 

25/01/2010; sổ đăng ký giao dịch bảo đảm: quyển số 2; số đăng ký 
2010/0000666; số thứ tự ghi sổ: 278. 

Tài sản hình thành trong tương lai là: Căn hộ số 4A3-4 khu phố S2, 

phường P, quận L, Thành phố Hồ Chí Minh; Lô đất số: RI-2, khu phố S2, Diện 

tích sử dụng riêng của căn hộ: 71,40m
2
 (cả ban công riêng và công trình phụ, 

đo từ tim đường chung và mép ngoài tường riêng) thuộc sở hữu hợp pháp của 

ông Ngô NK và bà Trần TP, bao gồm toàn bộ các quyền của các bên thế chấp 

được hưởng sau khi hoàn thành thủ tục sang tên chủ quyền sở hữu hợp pháp từ 

công ty PMH, theo Hợp đồng mua bán nhà số H313702-2009/PMH/CN-R1-2 

ngày 16/11/2009 giữa Công ty PMH và bà Trần TP và các khoản tiền bảo hiểm 

(nếu có) của tài sản này. Giấy tờ pháp lý gồm: Hợp đồng mua bán nhà số 

H313702-2009/PMH/CN-R1-2 ngày 16/11/2009 giữa Công ty PMH và bà Trần 

TP, Công văn số 08-10/PMH-NH ngày 15/01/2010 của Công ty PMH gửi Ngân 

hàng NT về việc chấp thuận để bà Phương thế chấp căn hộ cho Ngân hàng đảm 

bảo cho khoản vay tín dụng. Hợp đồng thế chấp tài sản số 0009/NHNT ngày 

18/01/2010 đã được công chứng tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn ngày 

18/01/2010, số công chứng: 000722, quyển số 01TP/CC- SCC/HĐGD. Tài sản 

thế chấp được đăng ký thế chấp quyền sư dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 

27/01/2010 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận L, Thành phố Hồ Chí 

Minh với phần chứng nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng 
Tài nguyên và môi trường) Quận L ngày 29/01/2010, số 401. 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 58/17C khu phố 

4, Phường X, Quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu hợp pháp của ông 

Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị PM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 1408/2003 do UBND Quận Đ, Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 25/09/2003 số vào sổ cấp giấy MS: 70133094194 do bà 

bà Mai Thị O đứng tên và cập nhật tặng cho ông Nguyễn Văn A ngày 

12/06/2006, Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ngày 03/10/2003; Tờ khai lệ phí trước 

bạ ngày 09/10/2003, ngày 29/05/2006, Hợp đồng tặng cho nhà ở số 6568/HĐ-
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TCN ngày 26/05/2006, được công chứng tại Phòng Công chứng số 3 ngày 

26/05/2006, số công chứng: 6568, quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD; Quyết 

định cấp đổi số nhà Uỷ ban nhân dân Quận Đ số 6765/QĐ-UB ngày 01/06/2004 

thành số nhà mới là: 175/17 đường số 11, khu phố 4, Phường X, Quận Đ, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng thế chấp tài sản số 0191/NHNT ngày 04/06/2012 

đã được công chứng tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn ngày 04/06/2012, số 

công chứng: 018936; quyển số: 06 TP/CC-SCC/HĐGD; Đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất lúc 14h30 ngày 06/06/2012, số thứ 

tự: 29513 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và môi 

trường) Quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/06/2012, để ngân hàng thu 

hồi nợ. 

Trường hợp Công ty NS không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ 

nêu trên thì bà Trần TP, ông Ngô NK, Công ty Phú Mỹ Hưng, ông Nguyễn HN, 

ông Tôn Thất DL, bà Phan Thị N, cháu Tôn Thất MN, Tôn Thất MP, ông 

Nguyễn Văn L, bà Bùi TL, cháu Nguyễn Thị TD, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị T, 

ông Nguyễn VN, bà Võ T A là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án có trách nhiệm di chuyển ra khỏi các căn nhà là tài sản thế chấp để 

cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiến hành thủ tục kê biên và phát mãi 
tài sản thế chấp theo quy định pháp luật để ngân hàng thu hồi nợ. 

Tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm và các tài sản khác thuộc 

quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty NS sau khi trừ các chi phí 

thực tế hợp lệ có liên quan phát sinh trong quá trình xử lý và đã trả hết nợ cho 

nguyên mà vẫn còn thừa thì Công ty NS được nhận lại số tiền thừa đó và ngược 

lại, Công ty NS phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với nguyên đơn nếu 

tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm và các tài sản khác của Công ty NS 
không đủ trả nợ cho Ngân hàng NT. 

Khi Công ty NS đã thanh toán toàn bộ số nợ nêu trên cho nguyên đơn thì 

Ngân hàng NT có trách nhiệm thực hiện thủ tục xoá đăng ký giao dịch bảo đảm 

(nếu có) và trả lại bản chính/bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử 

dụng của các tài sản bảo đảm cho bên thế chấp. 

Đối với Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số 082B11 ngày 18/03/2011: 

Nợ gốc: 20.518.045.975 đồng; 

Nợ lãi: 19.240.520.012 đồng (gồm: nợ lãi trong hạn: 13.150.334.435 đồng, 

nợ lãi quá hạn: 6.090.185.577 đồng) 

Tổng cộng: 39.758.565.987 đồng. 

Thời hạn thanh toán: Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Lãi tiếp tục tính trên dư nợ vốn tương ứng kể từ ngày 10/8/2016 cho đến 

khi bị đơn thực trả hết nợ gốc theo mức lãi suất nợ quá hạn quy định tại Hợp 
đồng tín dụng theo hạn mức số 082B11 ngày 18/03/2011. 

Trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ nêu 

trên thì Ngân hàng NT có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 
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thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy 

định tại hợp đồng tín dụng theo hạn mức số 082B11 ngày 18/03/2011. 

Đối với Hợp đồng tín dụng từng lần số 006A13 ngày 14/05/2013: 

Nợ gốc: 26.043,13 USD. 

Nợ lãi: 6.731,83 USD (trong đó bao gồm: nợ lãi trong hạn: 4.613,58 USD, 
nợ lãi quá hạn: 2.118,25 USD. 

Tổng cộng: 32.774,96 USD 

(Quy đổi sang VNĐ là: 731.864.857 đồng. Tỷ giá quy đối là tỷ giá bán ra 
do Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 VNĐ/USD) 

Thời hạn thanh toán: Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Lãi tiếp tục tính trên dư nợ vốn tương ứng kể từ ngày 10/8/2016 cho đến 

khi bị đơn thực trả hết nợ gốc theo mức lãi suất nợ quá hạn quy định tại Hợp 
đồng tín dụng. 

Trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ nêu 

trên thì Ngân hàng NT có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy 
định tại hợp đồng tín dụng từng lần số 006A13 ngày 14/05/2013. 

Hợp đồng tín dụng số 007A13 ngày 23/5/2013: 

Nợ gốc: 0 USD. 

Nợ lãi: 622,36 USD (trong đó bao gồm: nợ lãi trong hạn: 552,69 USD, nợ 
lãi quá hạn: 69,67 USD). 

Tổng cộng: 622,36 USD. 

(Quy đổi sang VNĐ là: 13.897.298 đồng. (Tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán ra 
do Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 VNĐ/USD). 

Thời hạn thanh toán: Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ nêu 

trên thì Ngân hàng NT có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy 
định tại hợp đồng tín dụng số 007A13 nuày 23/5/2013. 

Đối với Hợp đồng tín dụng số 008A13 ngày 04/6/2013: 

Nợ gốc: 0 USD. 

Nợ lãi: 773,99 USD trong đó bao gồm: nợ lãi trong hạn: 716.77 USD, nợ 
lãi quá hạn: 57,22 USD. 

Tổng cộng: 773,99 USD. 

(Quy đổi sang VNĐ là: 17.283.197 đồng. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán ra do 
Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 VNĐ/USD). 

Thời hạn thanh toán: Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 
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Trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ nêu 

trên thì Ngân hàng NT có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy 
định tại hợp đồng tín dụng số 008A13 ngày 04/6/2013. 

Đối với Hợp đồng tín dụng số 009A13 ngày 12/6/2013: 

Nợ gốc: 0 USD. 

Nợ lãi: 1.078,64 USD (trong đó bao gồm: nợ lãi trong hạn: 1.039,34 USD, 

nợ lãi quá hạn: 39,30 USD. 

Tổng cộng: 1.078,64 USD 

(Quy đổi sang VNĐ là: 24.086.031 đồng. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán ra do 
Ngân hàng NT công bố ngày 09/8/2016 là 22.330 VNĐ/USD). 

Thời hạn thanh toán: Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ nêu 

trên thì Ngân hàng NT có quyền có đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền buộc bị đơn phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy 
định tại hợp đồng tín dụng số 009A13 ngày 12/6/2013. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 26/8/2016, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn 

A, bà Trần TP, ông Ngô NK kháng cáo toàn bộ Bản án. 

Tại Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 302/2017/QĐ-

PT ngày 24/3/2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ xét xử 

phúc thẩm với lý do người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo. Bản án kinh doanh, 

thương mại sơ thẩm số 25/2016/KDTM-ST ngày 12/8/2016, Tòa án nhân dân 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định. 

Ngày 08/10/2018, ông Nguyễn PQ, ông Nguyễn TH, ông Nguyễn TT, bà 

Nguyễn Thị LH và Tổng Công ty RQ, NS- Công ty CP- Là những cổ đông của 

Công ty NS có đơn đề nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy Quyết định đình chỉ xét 

xử phúc thẩm vụ án dân sự số 302/2017/QĐ-PT ngày 24/3/2017 của Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ 

thẩm số 25/2016/KDTM-ST ngày 12/8/2016 của Tòa án nhân dân Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Quyết định số 20/KN-KDTM ngày 11/02/2019 và Quyết định số 

01/2020/TĐKN-KDTM ngày 08/01/2020, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ 

án dân sự số 302/2017/QĐ-PT ngày 24/3/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm huỷ toàn bộ Quyết định phúc thẩm nêu 

trên và hủy một phần Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 

25/2016/KDTM-ST ngày 12/8/2016 của Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh về phần thế chấp quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp C, xã B, huyện 
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G, tỉnh D; thửa đất số 124; tờ bản đồ số 08; diện tích 21.219,1m
2
; diện tích sử 

dụng 20.388,5m
2
; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh giải quyết sơ thẩm lại phần bị hủy theo đúng quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Tại Quyết định số 20/2019/KN-KDTM ngày 11/02/2019, Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị giám đốc 

thẩm đối với Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 

302/2017/QĐ-PT ngày 24/3/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ Quyết định đình chỉ xét xử phúc 

thẩm nêu trên và hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 

25/2016/KDTM-ST ngày 12/8/2016 của Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

[2]. Ngày 31/10/2019, Công ty TNHH Đầu tư NQ có đơn khiếu nại đề nghị 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét rút 

quyết định kháng nghị nêu trên. 

[3]. Sau khi xem xét đơn khiếu nại của Công ty TNHH Đầu tư NQ và thẩm 

tra lại toàn bộ hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh nhận thấy: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ cùng với lời thừa nhận 

của các đương sự đã được thu thập, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử buộc Công ty NS 

thanh toán cho Ngân hàng NT tiền nợ gốc và lãi theo Hợp đồng tín dụng số 

0013/KH/10NH ngày 08/01/2010 và các phụ lục hợp đồng kèm theo, đồng thời 

xử lý tài sản bảo đảm theo quy định là có căn cứ. 

[4]. Đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng 21.219,1m
2
 đất thuộc thửa 

124 tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại ấp C, xã B, huyện G, tỉnh D có nguồn gốc của 

Công ty NS thuê của Ủy ban nhân dân tỉnh D và trả tiền sử dụng đất hằng năm. 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013 thì quyền sử dụng đất nêu 

trên không được thế chấp, chuyển nhượng. Vì vậy, việc Ngân hàng NT nhận thế 

chấp tài sản này của Công ty NS là không đúng pháp luật nên phải xem là vô 

hiệu.  

[5]. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không phát hiện 

ra tình tiết này nên đã công nhận hợp đồng thế chấp và xử lý phát mãi quyền sử 

dụng đất nêu trên nếu Công ty NS không trả được tiền gốc và tiền lãi cho Ngân 

hàng NT là không đúng với quy định pháp luật đã viện dân ở trên. 

[6]. Khi giải quyết sơ thẩm lại cần xem xét đưa Uỷ ban nhân dân tỉnh D 

vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ Điều 337, Điều 343 và Điều 349 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Quyết định thay đổi Kháng nghị số 01/2020/TĐKN-KDTM 

ngày 08/01/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 

302/2017/QĐ-PT ngày 24/3/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

và hủy một phần Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 25/2016/KDTM-ST 

ngày 12/8/2016 của Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh về phần 

thế chấp quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp C, xã B, huyện G, tỉnh D; thửa đất số 

124; tờ bản đồ số 08; diện tích 21.219,1m
2
; diện tích sử dụng 20.388,5m

2
 giữa 

nguyên đơn là Ngân hàng NTvới bị đơn Công ty NS; giao hồ sơ vụ án cho Tòa 

án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết sơ thẩm lại phần bị hủy 

theo đúng quy định pháp luật.  

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh; 

- Chi cục THADS Quận 4. TP.Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự theo địa chỉ; 

- Lưu: Phòng GĐKTII, Phòng LTHS, HS, THS. 
 

 

 

          TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                  Võ Văn Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 22/2020/KDTM-GĐT 

Ngày: 06/7/2020 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

và thế chấp 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 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Cường. 

Các thẩm phán:  Ông Nguyễn Hữu Ba. 

     Ông Lê Thành Văn. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Luyến- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Kim Đoạn – Kiểm sát viên. 

Ngày 06/7/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án kinh doanh, thương mại về “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng và thế chấp quyền sử dụng đất”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng C.

Địa chỉ: 108 T, Quận H, Thành phố N. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Huy H - Chủ tịch Hội đồng quản 

trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Ninh H- Giám đốc Ngân hàng C 

- Chi nhánh Bình Phước. 

Địa chỉ: Số 622 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước (Theo Văn bản ủy quyền số 824/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 

29/8/2011) và bà Phạm Thị Phương A - Phó Trưởng phòng Tổng họp (Theo Văn 

bản ủy quyền số 1097/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 31/12/2017).  

2. Bị đơn: Công ty N.

Địa chỉ: Km 03 ĐT 759, thôn L, xã B, huyện P, tỉnh B. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tấn N - Giám đốc. 

Trú tại: số 3, lô B, Chợ P, khu phố 3, Phường T, Thị xã P, tỉnh B. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ông Trần Văn U, sinh năm 1948. 

3.2. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1949.  

Cùng trú tại: ấp C, xã R, huyện Đ, tỉnh N. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông U, bà N: Luật sư Đặng 

Văn Q, sinh năm 1972- Công ty TNHH Luật Việt Minh Á Châu. 

Địa chỉ: Số 36K đường C, Phường L, Thành phố B, tỉnh V.  

3.3. Ông Trần Đình T, sinh năm 1971. 

3.4. Bà Phan Thị H, sinh năm 1971. 

Cùng trú tại: Tổ dân phố 5, Thị trấn K, huyện Đ, tỉnh N. 

3.5. Ông Phạm Văn H, sinh năm 1961. 

3.6. Bà Phan Thị V, sinh năm 1966.  

3.7. Ông Phạm Văn C, sinh năm 1990. 

3.8. Ông Phạm Văn Q, sinh năm 1991. 

3.9. Ông Phạm Văn N, sinh năm 1996. 

3.10. Bà Phạm Thị C, sinh năm 1987. 

3.11. Bà Trần Thị E, sinh năm 1989. 

Cùng địa chỉ: Thôn 5, xã Đ, huyện P, tỉnh B. 

3.12. Công ty T. 

Trụ sở: Thôn B, xã S, huyện P, tỉnh B. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Tấn N - Giám đốc.  

3.13. Bà Trần Thị Tuyết S, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Tổ 2, khu phố 2, Phường X, Thị xã L, tỉnh Đ. 

3.14. Ông Trần Tuấn Đ, sinh năm 1983. 

3.15. Bà Nguyễn Thị Kim P, sinh năm 1979.  

Cùng địa chỉ: ấp 18 G, xã B, Thị xã L, tỉnh Đ. 

3.16. Ông Trần Đức O, sinh năm 1984. 

3.17. Bà Nguyễn Thị U. 

Cùng địa chỉ: Thôn 4, xã L, huyện P, tỉnh B. 

3.18. Bà Phạm Thị Ngọc T, sinh năm 1989. 
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Địa chỉ: Số 101/13, khu phố N, Phường B, Thị xã D, tỉnh D. 

3.19. Bà Vũ Thị I, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: 30H, khu phố B, Phường B, Thị xã T, tỉnh D. 

3.20. Ông Nguyễn Tấn G, sinh năm 1957. 

3.21. Bà Bùi Thị A, sinh năm 1963. 

Cùng địa chỉ: Số 102, đường ĐT 741, khu 1, Phường T, Thị xã P, tỉnh B. 

3.22. Phòng công chứng sổ 01 tỉnh B. 

Địa chỉ: Đường K, Phường T, Thị xã Đ, tỉnh B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn Ngân hàng C trình bày:  

Căn cứ Hợp đồng tín dụng nguyên tắc số 10250039/HĐTDNT ngày 

26/8/2010 (sau đây viết tắt là HĐTDNT số 10250039), Công ty N do ông Phan 

Bá H là người đại diện theo pháp luật có ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân 

hàng C - chi nhánh B (sau đây viết tắt là Ngân hàng). Hợp đồng tín dụng cụ thể 

số 10250039-01/HĐTDCT (sau đây viết tắt là HĐTDCT số 10250039-01) để 

vay số tiền 15.000.000.000 đồng, thời gian duy trì hạn mức tín dụng là 12 tháng, 

thời hạn vay là 06 tháng, lãi suất trong hạn tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng 

là 14%/năm; Lãi suất cho vay được điều chỉnh theo các thông báo của Ngân 

hàng khi có sự thay đổi về lãi suất cho vay; Mục đích sử dụng tiền vay: Kinh 

doanh nhân hạt điều xuất khẩu. 

Để đảm bảo khoản vay, các bên có tài sản bảo đảm đã ký với Ngân hàng 02 

Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039a/HĐTC ngày 26/8/2010 và Hợp đồng 

thế chấp tài sản số 10250039c/HĐTC ngày 26/10/2010. 

Tài sản thế chấp của Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039a/HĐTC ngày 

26/8/2010 gồm: 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (sau đây viết tắt là GCNQSDĐ) số AD 418738 do Ủy ban nhân dân (sau đây 

viết tắt là UBND) huyện P cấp ngày 29/12/2005 đứng tên hộ bà Nguyễn Thị 

Hồng M, diện tích 677,2m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số M 577655 do 

UBND huyện P cấp ngày 05/9/1998 đứng tên hộ ông Phạm Văn H, diện tích 

25.089m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AC 405971 do 

UBND huyện Phước Long cấp ngày 21/7/2005 đứng tên hộ bà Phan Thị V, diện 

tích 10.586m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AG 655887 do 

UBND Thị xã L, tỉnh Đ cấp ngày 18/12/2006 đứng tên bà Nguyễn Thị N và ông 

Trần Văn U, diện tích 144,5m
2
. 
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Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AN 600397 do 

UBND Thị xã L, tỉnh Đ cấp ngày 30/10/2008 đứng tên ông Trần Văn U và bà 

Nguyễn Thị N, diện tích 23.642m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H 084971 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 8.600m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H085000 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 16.770m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084972 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 14.600m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H 084998 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 3.430m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084970 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 15.870m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP 721487 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 03/7/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 595m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP 721484 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 03/7/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 19.608m
2
. 

Tài sản thế chấp của Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039c/HĐTC ngày 

28/10/2010 gồm: 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số U586851 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 18/01/2002 đứng tên hộ ông Nguyễn Tấn N, 

diện tích 48m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số U586733 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 21/7/2005 đứng tên hộ bà Nguyễn Thị Kim L, 

diện tích 95m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số V599399 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 16/8/2002 đứng tên hộ ông Nguyễn Tấn N, 

diện tích 80m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AB 170456 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 23/02/2005 đứng tên hộ ông Nguyễn Tấn N, 

diện tích 81,9m
2
. 
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Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số R023087 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 01/9/2000 đứng tên hộ bà Nguyễn Thị Kim L, 

diện tích 144m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AB 170098 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 23/02/2005 đứng tên hộ ông Nguyễn Tấn N, 

diện tích 364,8m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số Y 339158 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 23/4/2004 đứng tên hộ ông Nguyễn Tấn G, 

diện tích 1.223m
2
. 

Tiền vay USD: Công ty N chiết khấu các bộ chứng từ xuất khẩu gồm: 

STT Số tham 

chiếu 

Số tiền 

chiết 

khấu 

(USD) 

Ngày chiết 

khấu 

Ngày đến 

hạn 

Lãi suất 

1 50430100030 67.116 29/10/2010 28/12/2010 5%/năm; điều 

chỉnh ngày 

28/12/2010 lên 

7,5%/năm 

2 504421000067 31.535 24/9/2010 23/11/2010 5%/năm; điều 

chỉnh ngày 

23/11/2010 lên 

7,5%/năm 

3 504421000068 45.517 24/9/2010  5%/năm; điều 

chỉnh ngày 

23/11/2010 lên 

7,5%/năm 

4 504421000071 65.668 05/10/2010 04/12/210 5%/năm; điều 

chỉnh ngày 

04/12/2010 lên 

7,5%/năm 

Cộng 209.856    

Do Công ty N chỉ định tiền chiết khấu hàng về qua Ngân hàng khác cũng 

như tiền hàng về không thanh toán các khoản vay chiết khấu trên nên ngày 

30/12/2010, Công ty N ký Hợp đồng tín dụng số 10250054/HĐTD vay số tiền 

211.604,2 USD nhận nợ bắt buộc để trả nợ gốc, lãi phát sinh của các khoản vay 

chiết khấu chứng từ trên. Công ty N đã nhận nợ đầy đủ số tiền vay trên vào ngày 

31/12/2010. 
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Để đảm bảo khoản vay trên, các bên có tài sản bảo đảm đã ký với Ngân 

hàng Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054a/HĐTC, Hợp đồng thế chấp tài 

sản số 10250054C và Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054B/HĐTC. 

Tài sản thế chấp của Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054a/HĐTC gồm: 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP728051 do 

UBND huyện P cấp ngày 20/8/2009 đứng tên ông Trần Đức O và bà Nguyễn 

Thị U, diện tích 350m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số BA251418 do 

UBND huyện T, tỉnh D cấp ngày 07/7/2010 đứng tên bà Phạm Thị Ngọc T, diện 

tích 140,5m
2
. 

Tài sản thế chấp của Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054C/HĐTC gồm: 

01 máy chọn màu nông sản Ancoo color sorter SS-B240KC, 01 máy chọn màu 

nông sản Oltremare Lux S200, 01 máy nén khí 20HP của chủ sở hữu là Công ty 

N. 

Tài sản thế chấp của Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054B/HĐTC gồm: 

Xe ô tô con hiệu Daewoo, loại Lacetti CDX màu xanh, số máy T18sed- 055098, 

số khung ANF43D4H-004992 đứng tên chủ xe Công ty T. 

Từ ngày 01/9/2010 đến hết ngày 10/01/2011, Công ty N thanh toán đủ tiền 

lãi vay. Từ ngày 11/01/2011 đến nay, Công ty N không thanh toán lãi tiền vay, 

nợ gốc cho Ngân hàng. Nợ gốc tiền vay chuyển quá hạn từ ngày 01/3/2011. 

Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu Công ty N thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng 

không có kết quả. 

Tính đến nay, Ngân hàng đã thu được số tiền 6.035.000.000 đồng từ các 

bên thế chấp tài sản, cụ thể: Hộ bà Nguyễn Thị Kim L và ông Nguyễn Tấn N đã 

trả nợ tiền vay số tiền gốc là 5.640.000.000 đồng từ tiền tự bán toàn bộ tài sản 

thế chấp; Hộ bà Nguyễn Thị Hồng M trả nợ tiền vay số tiền 395.000.000 đồng 

để nhận lại tài sản thế chấp có GCNQSDĐ số AD 418738. Do đó, Ngân hàng đề 

nghị Tòa án không đưa hộ bà Nguyễn Thị Kim L và ông Nguyễn Tấn N, hộ bà 

Nguyễn Thị Hồng M và ông Nguyễn Văn H vào tham gia tố tụng với tư cách 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Ngân hàng đề nghị Công ty N có nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng số tiền VNĐ 

tạm tính đến ngày 05/10/2018 là 21.229.667.000 đồng, trong đó: Nợ gốc là 

8.965.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 8.309.919.000 đồng, tiền lãi quá hạn là 

3.954.746.000 đồng và trả nợ số tiền USD là 390.303,69 USD, trong đó: Nợ gốc 

211.604,2 USD, lãi trong hạn 119.979,58 USD và lãi quá hạn là 58.719,91 USD. 

Nếu Công ty N không trả được nợ thì Ngân hàng sẽ đề nghị cơ quan Thi 

hành án có thẩm quyền phát mãi các tài sản bảo đảm còn lại theo các Hợp đồng 

thế chấp trên. 

Ý kiến của bị đơn: Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, mặc dù được 

triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng đại diện bị đơn vắng mặt trong toàn bộ quá trình 
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giải quyết vụ án. Do đó, Tòa án không lấy được ý kiến của đại diện theo pháp 

luật của bị đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị N và ông Trần Văn 

U trình bày: Năm 2009, ông bà tự nguyện thế chấp cho Ngân hàng C- Chi nhánh 

B để đảm bảo cho Công ty N vay tiền của Ngân hàng. Tài sản thế chấp gồm có: 

+ 01 mảnh đất có diện tích 23.642m
2
 tọa lạc tại xã B, Thị xã L, tỉnh Đ. Đất 

có GCNQSDĐ số AN 600397 do UBND Thị xã L cấp ngày 30/10/2008 mang 

tên ông Trần Văn U và bà Nguyễn Thị N. 

+ 01 mảnh đất có diện tích 144,5m
2
 tọa lạc tại phường X, Thị xã L, tỉnh Đ. 

Đất được cấp GCNQSDĐ số H 00584 do UBND Thị xã L cấp ngày 18/12/2006 

mang tên ông Trần Văn U và bà Nguyễn Thị N. 

+ 01 mảnh đất có diện tích 8.600m
2
 tọa lạc tại ấp C, xã R, huyện Đ, tỉnh N. 

Đất được UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ số H 084971 ngày 18/10/1995 cho 

bà Nguyễn Thị N. 

+ 01 mảnh đất có diện tích 16.770m
2
 tọa lạc tại ấp C, xã R, huyện Đ, tỉnh 

N. Đất được UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ số 92606 ngày 18/10/1995 cho bà 

Nguyễn Thị N. 

+ 01 mảnh đất có diện tích 14.600m
2
 tọa lạc tại ấp C, xã R, huyện Đ, tỉnh 

N. Đất được UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ số 92557 ngày 18/10/1995 cho bà 

Nguyễn Thị N. 

+ 01 mảnh đất có diện tích 3.430m
2
 tọa lạc tại ấp C, xã R, huyện Đ, tỉnh N. 

Đất được UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ số 92604 ngày 18/10/1995 cho bà 

Nguyễn Thị N. 

+ 01 mảnh đất có diện tích 15.870m
2
 tọa lạc tại ấp C, xã R, huyện Đ, tỉnh 

N. Đất được UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ số 92555 ngày 18/10/1995 cho bà 

Nguyễn Thị N. 

+ 01 mảnh đất có diện tích 595m
2
 tọa lạc tại ấp C, xã R, huyện Đ, tỉnh N. 

Đất được UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ số 118165/HE ngày 03/7/2009. 

+ 01 mảnh đất có diện tích 19.608m
2
 tọa lạc tại ấp C, xã R, huyện Đ, tỉnh 

N. Đất được UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ số 118164/HE ngày 03/7/2009 

cho bà Nguyễn Thị N. 

Tất cả các tài sản trên là tài sản chung của ông bà. Ngoài ra, ông bà không 

thế chấp tài sản nào khác cho Ngân hàng C- Chi nhánh B. 

Quan điểm của ông bà, nếu trong trường hợp Công ty N không trả được nợ, 

ông bà đồng ý để Ngân hàng phát mãi các tài sản thế chấp trên để thu hồi nợ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Tuấn Đ và chị Nguyễn 

Thị Kim P (anh Đ là con của ông U, bà N, chị P là vợ anh Đ) trình bày: Anh Đ 

và chị P đang sinh sống tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 35 tại xã B, thị xã L, tỉnh 

Đ. Thửa đất trên do bố mẹ anh (ông U, bà N) đứng tên trong giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất. Anh Đ, chị P đề nghị Tòa án giải quyết yêu cầu Công ty N 

trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bố mẹ (ông U, bà N). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị Tuyết S (con của ông 

U, bà N) trình bày: Năm 2010, cha mẹ chị (ông U, bà N) cho vợ chồng chị 

(Nguyễn Như K) quản lý và sử dụng thửa đất có diện tích 144,5m
2
 thửa số 45, tờ 

bản đồ số 5, đất tọa lạc tại số 273 H, Phường X, Thị xã L, tỉnh Đ. Vợ chồng chị 

S sống tại căn nhà cấp 4 tọa lạc trên đất, căn nhà này có trước khi vợ chồng chị 

đến ở. Ba mẹ chị chỉ cho vợ chồng chị ở nhờ, đến khi nào cần thì ông bà có thể 

lấy lại, anh chị cũng không canh tác, cải tạo gì trên đất. Năm 2010, ông U, bà N 

thế chấp thửa đất trên cho Ngân hàng C. Trong trường hợp có thi hành án đối 

với thửa đất này, chị cũng không có ý kiến gì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tấn G và bà Bùi Thị A 

trình bày: Ngày 28/10/2010, ông bà đã dùng tài sản là mảnh đất có diện tích 

1.223m
2
 tọa lạc tại thôn L, xã B, huyện M (nay là huyện P). Đất đã có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 5667 ngày 23/4/2004 do UBND huyện P (cũ) 

cấp cho hộ ông Nguyễn Tấn G thế chấp cho Ngân hàng để đảm bảo khoản vay 

cho Công ty N. Việc thế chấp trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc. 

Khi thế chấp có ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản và được công chứng theo quy 

định pháp luật. Trong trường hợp Công ty N không trả được nợ thì ông bà đồng 

ý để Ngân hàng phát mãi tài sản trên để thu hồi nợ theo quy định và theo hợp 

đồng đã ký kết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Đức O và bà Nguyễn Thị 

U trình bày: Năm 2010, ông bà đã thế chấp mảnh đất có diện tích 350m
2
 tại thôn 

4, xã L, huyện P, đất được UBND huyện P (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AB 728051 ngày 20/8/2009 cho ông Trần Đức O và bà Nguyễn Thị 

U cho Ngân hàng để đảm bảo khoản tiền vay cho Công ty N, nhưng ông bà cũng 

không biết thửa đất của ông bà bảo lãnh số tiền vay bao nhiêu cho Công ty N. 

Ông bà xác định, mảnh đất của ông bà tại thời điểm thế chấp chỉ có giá trị 

khoảng 90.000.000 đồng. Do đó, nếu Công ty N không trả được nợ, ông bà đồng 

ý trả Ngân hàng số tiền 100.000.000 đồng là tương đương giá trị mảnh đất ông 

bà thế chấp cho Ngân hàng và đề nghị Ngân hàng trả lại giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho ông bà. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Văn H và bà Phan Thị V 

trình bày: Khoảng năm 2011, ông bà có cho vợ chồng ông Nguyễn Văn H và bà 

Nguyễn Thị Hồng M mượn 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số M 577655 do UBND huyện P (nay là huyện 

M) cấp cho hộ ông Phạm Văn H ngày 05/9/1998, diện tích được cấp là 

25.929m
2
 tại thôn B, xã Đ, huyện P (nay là huyện M) và giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AC 405971 do UBND huyện P (nay là huyện M) cấp ngày 

21/7/2005 cho hộ bà Phan Thị V. Diện tích được cấp là 10.586m
2
 tại thôn B, xã 

Đ, huyện M, tỉnh Bình Phước. Mục đích cho mượn sổ để vợ chồng ông H, bà M 

vay tiền Ngân hàng lấy vốn làm ăn. 
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Sau khi cho vợ chồng ông H, bà M mượn sổ, khoảng nửa tháng sau, vợ 

chồng ông H gọi vợ chồng ông H, bà V đến trụ sở Công ty N. Khi ông bà đến 

Công ty N thì cán bộ Ngân hàng đưa hồ sơ và bảo vợ chồng ông ký, lăn tay. 

Ông, bà chỉ biết ký sổ để giúp vợ chồng ông Hà có vốn làm ăn chứ ông bà 

không biết vợ chồng ông H vay bao nhiêu tiền. 

Đến 03 năm sau, cán bộ Ngân hàng đến nhà ông bà thông báo, yêu cầu ông 

bà bán đất trừ nợ thì ông bà mới biết 02 cuốn sổ của vợ chồng ông bà thế chấp 

cho Ngân hàng để đảm bảo tiền vay cho Công ty N. 

Ông bà chỉ biết cho vợ chồng ông H, bà M mượn sổ để vợ chồng ông H 

vay tiền Ngân hàng lấy tiền làm ăn chứ không thế chấp đất cho Công ty N. Do 

đó, ông bà không đồng ý để Ngân hàng phát mãi tài sản của ông bà để trả tiền 

cho Công ty N. Ông bà yêu cầu vợ chồng ông H, bà M trả tiền Ngân hàng để lấy 

02 cuốn sổ về trả ông bà. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn C trình bày: Anh là 

con ruột của ông Phạm Văn H và bà Phan Thị V. Năm 2010, anh có xây dựng 

01 ngôi nhà cấp 4 diện tích khoảng 80m
2
 trị giá khoảng 200.000.000 đồng trên 

đất của bố mẹ anh. Anh không biết việc bố mẹ anh bảo lãnh cho vợ chồng ông 

H, bà M vay tiền tại Ngân hàng, anh đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy 

định pháp luật. Anh không có ý kiến gì về việc Ngân hàng yêu cầu phát mãi tài 

sản là quyền sử dụng đất đã thế chấp cho Ngân hàng mà do bố mẹ anh quyết 

định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Vũ Thị I trình bày: Bà cùng 2 

con là Vũ Thành Đ và Vũ Thị Thanh D sinh sống tại nhà đất thuộc thửa đất số 

1657, tờ bản đồ số 153, tọa lạc tại khu phố B, phường B, Thị xã T, tỉnh D từ 

khoảng tháng 8/2011. Lý do vào khoảng năm 2010, hai mẹ con bà T có vay của 

bà 100.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến hạn trả tiền, mẹ con bà T không trả được 

tiền mà còn bỏ nhà đi nơi khác. Bà liên lạc thì mẹ con bà T bảo bà cứ về ở nhà 

đất trên hoặc cho thuê giùm để lấy tiền cấn trừ nợ. Do đó, bà đã dọn về nhà đất 

của bà T sinh sống cùng các con. Trên đất có căn nhà do bà T xây dựng khoảng 

năm 2009. Bà được biết bà T đã thế chấp nhà đất trên cho Ngân hàng C- Chi 

nhánh B bảo đảm tiền vay cho Công ty N. Bà I đề nghị người nào nhận nhà đất 

của bà T thì phải trả số tiền bà T đã vay của bà hoặc nếu cơ quan có thẩm quyền 

phát mại tài sản, bà đề nghị được mua lại. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Đình T và bà Phan Thị H 

trình bày: Do có quan hệ làm ăn lâu ngày nên trong thời gian từ năm 2008 đến 

năm 2009, ông bà có cho ông Trần Văn U và bà Nguyễn Thị N vay tiền để làm 

ăn, số tiền vay làm nhiều lần nhưng đến ngày 29/12/2009 giữa 2 bên chốt lại với 

nhau số tiền ông U, bà N nợ vợ chồng ông bà là 3.200.000.000 đồng, hai bên có 

viết giấy biên nhận. Để đảm bảo số tiền nợ trên, ông U, bà N có lập tờ ủy quyền 

08 mảnh đất cho vợ chồng ông, bà, gồm: mảnh đất số thửa 72, tờ bản đồ 25, số 

hiệu 084970; mảnh đất số thửa 73, tờ bản đồ số 25, số hiệu 084971; mảnh đất số 

thửa 69, tờ bản đồ số 25, số hiệu 084998; mảnh đất số thửa 71, tờ bản đồ số 25, 
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số hiệu 085000; mảnh đất số thửa 105, 106, tờ bản đồ số 25, số hiệu 169642; 

mảnh đất số thửa 70, tờ bản đồ số 25, số hiệu AP 721848; mảnh đất số thửa 103, 

tờ bản đồ số 25, số hiệu AP 721487. Toàn bộ 08 thửa đất trên đều tọa lạc tại 

thôn C, xã R, huyện Đ, tỉnh N. Nội dung ủy quyền: Ông U, bà N ủy quyền toàn 

bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho ông bà. Kể từ khi ủy quyền 

thì ông bà được quyền sử dụng đất, giao dịch hoặc thế chấp khi có nhu cầu. Tờ 

ủy quyền được Ủy ban nhân dân xã R xác nhận. Tại thời điểm lập tờ ủy quyền 

giữa hai bên, các thửa đất trên đang được vợ chồng ông U, bà N thế chấp tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắ, tỉnh N nên lúc lập 

giấy tờ ủy quyền thì ông U, bà N mang bản phô tô đến UBND xã làm thủ tục ủy 

quyền. Sau khi lập giấy tờ ủy quyền, trên thực tế ông bà chưa nhận đất để sử 

dụng nhưng trong giấy tờ thì ông U, bà N thuê lại diện tích đất trên để làm lấy 

tiền trả cho vợ chồng ông bà. 

Ông bà được biết các thửa đất trên đã được ông U, bà N thế chấp tại Ngân 

hàng C- Chi nhánh B. Trong trường hợp nếu Ngân hàng phát mãi các tài sản trên 

thì Ngân hàng phải trả lại ông bà số tiền 1.200.000.000 đồng là tiền vợ chồng 

ông U, bà N nợ ông bà. Hoặc đề nghị HĐXX hủy một phần Hợp đồng thế chấp 

tài sản số 10250039a/HĐTC ngày 26/8/2010 liên quan đến các thửa đất mà vợ 

chồng ông U, bà N đã ủy quyền cho ông, bà. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phòng Công chứng số 01 tỉnh B 

trình bày: Tại thời điểm công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản số 300 ngày 

31/8/2010 thì không có bất kỳ một văn bản nào quy định hoặc hướng dẫn dựa 

vào tiêu chí nào để xác định thành viên hộ gia đình (với tư cách hộ gia đình là 

một chủ thể trong giao dịch dân sự). Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 24 

Luật Cư trú năm 2006 thì “Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã 

đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân”. Như 

vậy, Sổ hộ khẩu chỉ có giá trị xác định nơi thường trú của công dân, không có cơ 

sở xác định thành viên hộ gia đình với tư cách hộ gia đình là một chủ thể trong 

giao dịch dân sự. Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 716 Bộ luật dân sự 

năm 2005 thì quyền sử dụng đất có thể thế chấp một phần. Do đó, có đủ căn cứ 

để ông Phạm Văn H và bà Phan Thị V thế chấp phần quyền sử dụng đất của 

mình trong quyền sử dụng đất chung của hộ bà Phan Thị V để đảm bảo nghĩa vụ 

dân sự cho Công ty N. 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty T, bà Phạm Thị 

Ngọc T: Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã nhiều lần triệu tập hợp lệ 

người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Tấn N và bà Phạm Thị 

Ngọc T nhưng ông N và bà T không đến Tòa án làm việc. Theo kết quả xác 

minh tại địa phương, ông N và bà T đều vắng mặt tại nơi cư trú đã lâu, địa 

phương không biết hiện ông N và bà T đang ở đâu. Do đó, ngoài việc niêm yết 

theo quy định pháp luật, Tòa án đã tiến hành thông báo công khai về việc giải 

quyết vụ án và thông báo làm việc đối với ông N và bà T trên cổng thông tin 

điện tử của Tòa án nhân dân tối cao, báo Công Lý và Đài tiếng nói Việt Nam 

nhưng ông N và bà T vẫn không đến Tòa án làm việc nên Tòa án không lấy 
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được ý kiến của ông N và bà T. 

Trong vụ án còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà 

Trần Thị E (vợ ông C), ông Phạm Văn Q, ông Phạm Văn N, bà Phạm Thị C là 

con của ông Phạm Văn H và bà Phan Thị V. Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhưng 

không đến Tòa án, do đó Tòa án không lấy được ý kiến của bà E, ông Q, ông H 

và bà C. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 

11/10/2018, Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước quyết định: 

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc không đề nghị 

Tòa án giải quyết đối với Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054c ngày 

30/12/2010 đối với các tài sản do bị đơn thế chấp gồm: 01 máy chọn màu nông 

sản AhCooColor Sorter SS-B240KC, 01 máy chọn màu nông sản Oltremarelux 

S200 và 01 máy nén khí 20HP. 

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với việc không đề 

nghị Tòa án giải quyết các tài sản thế chấp tại Hợp đồng thế chấp tài sản số 

10250039c/HĐTC ngày 28/10/2010 và Hợp đồng thế chấp tài sản số 

10250039a/HĐTC ngàỵ 26/8/2010 đối với các tài sản thế chấp gồm: Thửa đất 

có diện tích 48m
2
 tại thị trấn T, huyện P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), đất 

được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số U586851 ngày 18/01/2002 cho hộ ông 

Nguyễn Tấn N; Thửa đất có diện tích 75m
2
 tại khu 3, thị trấn T, huyện P, tỉnh B 

(nay là Phường T, Thị xã P), đất được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số 

U586733 ngày 07/02/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị Kim L; Thửa đất có diện tích 

144m
2
 tại thị trấn T, huyện P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), đất được 

UBND tỉnh B cấp ngày 01/9/2000 cho hộ bà Nguyễn Thị Kim L; Thửa đất có 

diện tích 80m
2
 tại khu 3, thị trấn T, huyện P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P) 

đất được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số V599399 ngày 16/8/2002 cho hộ 

ông Nguyễn Tấn N; Thửa đất có diện tích 81,9m
2
 tại khu 3, thị trấn T, huyện P, 

tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), đất được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số 

AB 170456 ngày 23/02/2005 cho hộ ông Nguyễn Tấn N; Thửa đất có diện tích 

364,8m
2
 tại khu 3, thị trấn T, huyện P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), đất 

được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số AB 170098 ngày 23/02/2005 cho hộ 

ông Nguyễn Tấn N; Thửa đất có diện tích 677,2m
2
 tại xã B, huyện P, tỉnh B, đất 

được UBND huyện P (cũ) cấp GCNQSDĐ số AD 418738 ngày 29/12/2005 cho 

bà Nguyễn Thị Hồng M và ông Nguyễn Văn H do các chủ sử dụng đất trên đã tự 

bán tài sản thế chấp trả nợ cho Ngân hàng. 

Tuyên bố Hợp đồng tín dụng số 10250039-01/HĐTDCT ngày 26/8/2010 vô 

hiệu một phần về thỏa thuận lãi suất phạt chậm trả lãi tại Điều 2 của hợp đồng 

là 5% của số dư lãi chậm trả và Hợp đồng tín dụng số 10250054/HĐTD ngày 

30/12/2010 vô hiệu một phần về thỏa thuận lãi suất phạt chậm trả lãi tại khoản 

2.3 Điều 2 của hợp đồng là 5% của số dư lãi chậm trả. 

Tuyên bố Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039a/HĐTC ngày 26/8/2010 

vô hiệu một phần tại điểm 1.1.3 khoản 1.1 Điều 1 đối với tài sản thế chấp là 
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quyền sử dụng đất có diện tích 10.586m
2
 tọa lạc tại thôn 6, xã Đ, huyện M (nay 

là thôn B, xã Đ, huyện M), tỉnh B do UBND huyện P (cũ), tỉnh B cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 405971 ngày 21/7/2005 cho hộ bà Phan 

Thị V. Buộc Ngân hàng C phải trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

hộ bà Phan Thị V. 

Tuyên bố Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054a/PIĐTC ngày 

30/12/2010 vô hiệu một phần tại điểm 1.1.2 khoản 1.1 Điêu 1 đối với tài sản thế 

chấp là quyền sử dụng đất có diện tích 140,5m
2
 tọa lạc tại ấp B, xã B, huyện T, 

tỉnh D (nay là số 30H/30, khu phố B, Phường B, Thị xã T, tỉnh D do UBND 

huyện T, tỉnh D cấp GCNQSDĐ số BA 251418 ngày 07/7/2010 cho bà Phạm Thị 

Ngọc T. Buộc Ngân hàng C phải trả lại Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất cho 

bà Phạm Thị Ngọc T. 

Không chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Trần Đình T và bà Phan Thị H. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng C. 

Buộc Công ty N phải trả Ngân hàng C tổng số tiền VNĐ tạm tính đến ngày 

05/10/2018 là 21.229.667.000 đồng, trong đó nợ gốc: 8.965.000.000 đồng, lãi 

trong hạn: 8.309.919.000 đồng, lãi quá hạn: 3.954.748.000 đồng và tổng số tiền 

USD tính đến ngày 05/10/2018 là 390.303,69 USD, trong đó: Nợ gốc là 

211.604,20 USD, lãi trong hạn: 119.979,58 USD, lãi quá hạn: 58.719,91 USD. 

Quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi vào ngày 05/10/2018 là 

22.720VND/USD = 8.867.700.000 đồng. Tổng số tiền cả gốc và lãi (tạm tính 

đên ngày 05/10/2018) Công ty N phải trả Ngân hàng C là 30.097.367.000 đồng. 

Kể từ ngày 06/10/2018, Công ty N còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của 

số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận tại 

Điều 2 Hợp đồng tín dụng nguyên tắc số 10250039-01/HĐTDNT ngày 

26/8/2010 (trừ thỏa thuận lãi suất phạt chậm trả lãi: 5% của số dư lãi chậm trả) 

và khoản 2.1, khoản 2.2 Điêu 2 Hợp đồng tín dụng số 10250054/HĐTD ngày 

30/12/2010 cho đến khi thanh toán xong các khoản nợ gốc nêu trên. 

Tiếp tục duy trì biện pháp thế chấp tài sản đối với các tài sản thế chấp theo 

điểm 1.1.7 khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039c/HĐTC 

ngày 28/10/2010; các điểm 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 

1.1.11, 1.1.12 khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039a/HĐTC 

ngày 26/8/2010, điểm 1.1.1 khoản 1 Điều 1 Hợp đồng thế chấp tài sản số 

10250054a/HĐTC ngày 30/12/2010 và Hợp đồng thế chấp tài sản số 

10250054b/HĐTC ngày 30/12/2010 để đảm bảo việc thu hồi nợ của Ngân hàng 

C. 

Nếu Công ty N không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền nợ trên 

và tiền nợ lãi phát sinh từ ngày 06/10/2018 thì Ngân hàng C có quyền đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền phát mại các tài sản gồm: 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số M 577655 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 05/9/2998 đứng tên hộ ông Phạm Văn H, diện 
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tích 25.089m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AG 655887 do 

UBND Thị xã L, tỉnh Đ cấp ngày 18/12/2006 đứng tên bà Nguyễn Thị N và ông 

Trần Văn U, diện tích 144,5m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AN 600397 do 

UBND Thị xã L, tỉnh Đ cấp ngày 30/10/2008 đứng tên ông Trần Văn U và bà 

Nguyễn Thị N, diện tích 23.642m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H 084971 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 8.600m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H 085000 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 16.770m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H 084972 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 14.600m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H 084998 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 3.430m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H 084970 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 15.870m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP 721487 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 03/7/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 

595m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP 721484 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 03/7/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 

19.608m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất có GCNQSDĐ số Y339158 do UBND huyện P, tỉnh B 

cấp ngày 23/4/2004 đứng tên hộ ông Nguyễn Tấn G, diện tích 1.223m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP 728051 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 20/8/2009 đứng tên ông Trần Đức O và bà 

Nguyễn Thị U, diện tích 350m
2
. 

+ Xe ô tô con hiệu Daewoo, loại Lacetti CDX màu xanh, số máy T18sed- 

055098, số khung ANT43D4H-004992 đứng tên chủ xe Công ty T để thu hồi nợ. 

Đối với những tài sản gắn liền với đất không nằm trong các hợp đồng thế 

chấp nêu trên các bên tự thỏa thuận hoặc được xử lý theo quy định pháp luật tại 

thời điểm thi hành án. 

Nếu các tài sản bảo đảm cho các khoản vay trên sau khi phát mại không đủ 
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để thu hồi nợ cho Ngân hàng C thì Công ty N có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán 

cho đến khi trả xong các khoản nợ theo đúng hợp đồng đã ký. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, nghĩa vụ thi hành 

án và quyền kháng cáo của các đương sự theo luật định. 

Ngày 19/10/2018, bà Phan Thị H kháng cáo. Ngày 19/10/2018, ông Trần 

Văn U, bà Nguyễn Thị N kháng cáo. Ngày 30/10/2018, ông Phạm Văn H, bà 

Phan Thị V kháng cáo. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 05/2019/KDTM-PT ngày 

24/7/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định: 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bà Phan Thị H. 

Đình chỉ một phần yêu cầu kháng cáo của ông Trần Văn U, bà Nguyễn Thị 

N. Đình chỉ một phần yêu cầu kháng cáo của ông Phạm Văn H, bà Phan Thị V. 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Trần Văn U, bà Nguyễn 

Thị N và ông Phạm Văn H, bà Phan Thị V. 

Sửa một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM- 

ST ngày 11/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc không đề nghị 

Tòa án giải quyết đối với Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054c ngày 

30/12/2010 đối với các tài sản do bị đơn thế chấp gồm: 01 máy chọn màu nông 

sản AhCooColorSorter SS-B240KC, 01 máy chọn màu nông sản Oltremarelux 

S200 và 01 máy nén khí 20HP. 

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với việc không đề 

nghị Tòa án giải quyết các tài sản thế chấp tại Hợp đồng thế chấp tài sản số 

10250039c/HĐTC ngày 28/10/2010 và Hợp đồng thế chấp tài sản số 

10250039a/HĐTC ngày 26/8/2010 đối với các tài sản thế chấp gồm: Thửa đất 

có diện tích 48m
2
 tại Thị trấn T, huyện P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), 

đất được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số U586851 ngày 18/01/2002 cho hộ 

ông Nguyễn Tấn N; Thửa đất có diện tích 75m
2
 tại khu 3, Thị trấn T, huyện P, 

tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), đất được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số 

U586733 ngày 07/02/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị Kim L; Thửa đất có diện tích 

144m
2
 tại Thị trấn T, huyện P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), đất được 

UBND tỉnh B cấp ngày 01/9/2000 cho hộ bà Nguyễn Thị Kim L; Thửa đất có 

diện tích 80m
2
 tại khu 3, Thị trấn T, huyện P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã 

P), đất được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số V599399 ngày 16/8/2002 cho 

hộ ông Nguyễn Tấn N; Thửa đất có diện tích 81,9m
2
 tại khu 3, Thị trấn T, huyện 

P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), đất được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ 

số AB 170456 ngày 23/02/2005 cho hộ ông Nguyễn Tấn N; Thửa đất có diện 

tích 364,8m
2
 tại khu 3, Thị trấn T, huyện P, tỉnh B (nay là Phường T, Thị xã P), 

đất được UBND huyện P cấp GCNQSDĐ số AB 170098 ngày 23/02/2005 cho 

hộ ông Nguyễn Tấn N; Thửa đất có diện tích 677,2m
2
 tại xã B, huyện P, tỉnh B, 

đất được UBND huyện P (cũ) cấp GCNQSDĐ số AD 418738 ngày 29/12/2005 
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cho bà Nguyễn Thị Hồng M và ông Nguyễn Văn H do các chủ sử dụng đất trên 

đã tự bán tài sản thế chấp trả nợ cho Ngân hàng. 

Tuyên bố Hợp đồng tín dụng số 10250039-01/HĐTDCT ngày 26/8/2010 vô 

hiệu một phần về thỏa thuận lãi suất phạt chậm trả lãi tại Điều 2 của hợp đồng 

là 5% của số dư lãi chậm trả và Hợp đồng tín dụng số 10250054/HĐTD ngày 

30/12/2010 vô hiệu một phần về thỏa thuận lãi suất phạt chậm trả lãi tại khoản 

2.3 Điều 2 của hợp đồng là 5% của số dư lãi chậm trả. 

Tuyên bố Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039a/HĐTC ngày 26/8/2010 

vô hiệu một phần tại điểm 1.1.3 khoản 1.1 Điều 1 đối với tài sản thế chấp là 

quyền sử dụng đất có diện tích 10.586m
2
 tọa lạc tại thôn 6, xã Đ, huyện M (nay 

là thôn B, xã Đ, huyện M), tỉnh B do UBND huyện P (cũ), tỉnh B cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 405971 ngày 21/7/2005 cho hộ bà Phan 

Thị V. Buộc Ngân hàng C phải trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

hộ bà Phan Thị V. 

Tuyên bố Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250054a/'HĐTC ngày 

30/12/2010 vô hiệu một phần tại điểm 1.1.2 khoản 1.1 Điều 1 đối với tài sản thế 

chấp là quyền sử dụng đất có diện tích 140,5m
2
 tọa lạc tại ấp B, xã B, huyện T, 

tỉnh D (nay là số 30H/30 khu phố B, Phường B, Thị xã T, tỉnh D) do UBND 

huyện T, tỉnh B cấp GCNQSDĐ số BA 251418 ngày 07/7/2010 cho bà Phạm Thị 

Ngọc T. Buộc Ngân hàng C phải trả lại cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho bà Phạm Thị Ngọc T. 

Không chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Trần Đình T và bà Phan Thị H. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng C. 

Buộc Công ty N phải trả Ngân hàng C tổng số tiền VNĐ tạm tính đến ngày 

05/10/2018 là 21.229.667.000 đồng, trong đó nợ gốc: 8.965.000.000 đồng, lãi 

trong hạn: 8.309.919.000 đồng, lãi quá hạn: 3.954.748.000 đồng và tổng số tiền 

USD tính đến ngày 05/10/2018 là 390.303,69 USD, trong đó: Nợ gốc là 

211.604,20 USD, lãi trong hạn: 119.979,58 USD, lãi quá hạn: 58.719,91 USD. 

Quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi vào ngày 05/10/2018 là 

22.720VNĐ/USD = 8.867.700.000 đồng. Tổng số tiền cả gốc và lãi (tạm tính 

đến ngày 05/10/2018) Công ty N phải trả Ngân hàng C là 30.097.367.000 đồng. 

Kể từ ngày 06/10/2018, Công ty N còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của 

số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận tại 

Điều 2 Hợp đồng tín dụng nguyên tắc số 10250039-01/HĐTDNT ngày 

26/8/2010 (trừ thỏa thuận lãi suất phạt chậm trả lãi: 5% của số dư lãi chậm trả) 

và khoản 2.1, khoản 2.2 Điều 2 Hợp đồng tín dụng số 10250054/HĐTD ngày 

30/12/2010 cho đến khi thanh toán xong các khoản nợ gốc nêu trên. 

Trường hợp Công ty N không trả được nợ thì ông U, bà N phải chịu nghĩa 

vụ tài sản tối đa đối với Ngân hàng là 7.274.618.000 đồng và ông H, bà V  phải 

chịu nghĩa vụ tài sản tối đa đối với Ngân hàng là 604.632.000 đồng. 

Tiếp tục duy trì biện pháp thế chấp tài sản đối với các tài sản thế chấp theo 
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điểm 1.1.7 khoản 1.1 Điều 1 Họp đồng thế chấp tài sản số 10250039c/HĐTC 

ngày 28/10/2010; các điểm 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 

1.1.11, 1.1.12 khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039a/HĐTC 

ngày 26/8/2010, điểm 1.1.1 khoản 1 Điều 1 Hợp đồng thế chấp tài sản số 

10250054a/HĐTC ngày 30/12/2010 và Hợp đồng thế chấp tài sản số 

10250054b/HĐTC ngày 30/12/2010 để đảm bảo việc thu hồi nợ của Ngân hàng 

C. 

Nếu Công ty N không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền nợ trên 

và tiền nợ lãi phát sinh từ ngày 06/10/2018 thì Ngân hàng C có quyền đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền phát mại các tài sản gồm: 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số M577655 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 05/9/2998 đứng tên hộ ông Phạm Văn H, diện 

tích 25.089m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AG655887 do 

UBND Thị xã L, tỉnh Đ cấp ngày 18/12/2006 đứng tên bà Nguyễn Thị N và ông 

Trần Văn U, diện tích 144,5m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AN600397 do 

UBND Thị xã L, tỉnh Đ cấp ngày 30/10/2008 đứng tên ông Trần Văn U và bà 

Nguyễn Thị N, diện tích 23.642m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084971 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 8.600m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H085000 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 16.770m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084972 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 14.600m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084998 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 3.430m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084970 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 15.870m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP721487 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 03/7/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 

595m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP721484 do 

UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 03/7/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 

19.608m
2
. 
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+ Quyền sử dụng đất có GCNQSDĐ số Y339158 do UBND huyện P, tỉnh B 

cấp ngày 23/4/2004 đứng tên hộ ông Nguyễn Tấn G, diện tích 1.223m
2
. 

+ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP728051 do 

UBND huyện P, tỉnh B cấp ngày 20/8/2009 đứng tên ông Trần Đức O và bà 

Nguyễn Thị U, diện tích 350m
2
. 

+ Xe ô tô con hiệu Daewoo, loại Lacetti CDX màu xanh, số máy T18sed- 

055098, số khung ANF43D4H-004992 đứng tên chủ xe Công ty T để thu hồi nợ. 

Đối với những tài sản gắn liền với đất không nằm trong các hợp đồng thế 

chấp nêu trên các bên tự thỏa thuận hoặc được xử lý theo quy định pháp luật tại 

thời điểm thi hành án. 

Nếu các tài sản bảo đảm cho các khoản vay trên sau khi phát mại không đủ 

để thu hồi nợ cho Ngân hàng C thì Công ty N có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán 

cho đến khi trả xong các khoản, nợ theo đúng hợp đồng đã ký. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về chi phí xem xét, thẩm 

định tài sản và án phí. 

Ngày 30/9/2019, ông Trần Văn U và bà Nguyễn Thị N có đơn đề nghị 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại 

phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 75/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 30/3/2020, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị 

Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên, đề nghị Ủy ban Thẩm phán 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy 

Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên và hủy Bản án kinh doanh, 

thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 11/10/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Tại đơn đề nghị ngày 30/9/2019, chỉ có ông Trần Văn U và bà Nguyễn 

Thị N yêu cầu giám đốc thẩm đối với phần tài sản thế chấp của ông bà bảo lãnh 

cho Công ty N và phần xử lý tài sản đảm bảo của Công ty N. Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ kháng nghị về 

các vấn đề mà ông U, bà N yêu cầu. Như vậy, các phần quyết định khác của Bản 

án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 05/2019/KDTM-PT ngày 24/7/2019 

không bị kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ban hành Bản án 

phúc thẩm. 

[2]. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thấy rằng: 
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Để bảo lãnh cho Công ty N vay số tiền 7.274.618.000 đồng của Ngân hàng 

C, ngày 26/8/2010, vợ chồng ông Trần Văn U và bà Nguyễn Thị N ký Hợp đồng 

thế chấp số 10250039a/HĐTC, thế chấp 09 thửa đất, trong đó 02 thửa tại huyện 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và 07 thửa tại huyện Đ, tỉnh N bao gồm: 

- Quyền sử dụng 144,5m
2
 và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 655887 ngày 18/12/2006 do UBND huyện 

L, tỉnh Đ cấp cho bà Nguyễn Thị N và ông Trần Văn U. 

- Quyền sử dụng 23.642m
2 

và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 600397 ngày 30/10/2008 do UBND huyện 

L, tỉnh Đ cấp cho bà Nguyễn Thị N và ông Trần Văn U. 

- Quyền sử dụng 8.600 m
2
 và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H 084971 ngày 18/10/1995 do UBND huyện 

Đ, tỉnh N cấp cho bà Nguyễn Thị N. 

- Quyền sử dụng 16.770m
2
 và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H 085000 ngày 18/10/1995 do UBND huyện 

Đ, tỉnh N cấp cho bà Nguyễn Thị N. 

- Quyền sử dụng 14.600m
2
 và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H 084972 ngày 18/10/1995 do UBND huyện 

Đ, tỉnh N cấp cho bà Nguyễn Thị N. 

- Quyền sử dụng 3.430m
2
 và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H 084998 ngày 18/10/1995 do UBND huyện 

Đ, tỉnh N cấp cho bà Nguyễn Thị N. 

- Quyền sử dụng 15.870m
2
 và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H 084970 ngày 18/10/1995 do UBND huyện 

Đ, tỉnh N cấp cho bà Nguyễn Thị N. 

- Quyền sử dụng 595m
2
 và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AP 721487 ngày 03/7/2009 do UBND huyện Đ, tỉnh 

N cấp cho bà Nguyễn Thị N. 

- Quyền sử dụng 19.608m
2
và tài sản gắn liền với đất được cấp tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 721484 ngày 03/7/2009 do UBND huyện 

Đ, tỉnh N cấp cho bà Nguyễn Thị N. 

Hợp đồng thế chấp trên được Phòng công chứng số 1, tỉnh B công chứng 

cùng ngày. 

[3]. Xét Hợp đồng thế chấp trên thấy rằng: Trong tổng số 09 thửa đất của 

ông U, bà N thế chấp thì có 02 thửa tại huyện L, tỉnh Đ và 07 thửa tại huyện Đ, 

tỉnh N, không nằm trên địa giới của tỉnh B. Theo Điều 37 Luật công chứng năm 

2006 và Điều 42 Luật công chứng năm 2014, quy định về thẩm quyền công 

chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản thì: “ Công chứng viên của tổ chức 

hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về 

bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức 
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hành nghề công chứng đặt trụ sở...”. Như vậy, việc Phòng công chứng số 1, tỉnh 

B công chứng Hợp đồng thế chấp là không đúng thẩm quyền, vi phạm Điều 117 

Bộ luật dân sự năm 2015 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự nên Hợp 

đồng thế chấp trên bị vô hiệu. Lẽ ra, khi thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo, 

Văn phòng đăng ký đất đai của huyện L, tỉnh Đ và huyện Đ, tỉnh N phải từ chối 

và yêu cầu các bên tuân thủ đúng quy định, nhưng các cơ quan này không thực 

hiện mà lại đồng ý cho đăng ký thế chấp là không đúng. Tòa án cấp sơ thẩm và 

phúc thẩm công nhận Hợp đồng thế chấp và quyết định cho Ngân hàng C được 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ là không 

có căn cứ. 

[4]. Hơn nữa, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty N phải thanh toán số nợ 

30.097.367.000 đồng cho Ngân hàng C nhưng không xử lý tài sản thế chấp của 

Công ty N mà giải chấp, trả lại cho Công ty N 03 tài sản gồm: 01 máy chọn màu 

nông sản Ancoo color sorter SS- B 240KC; 01 máy chọn màu nông sản 

Oltremare Lux S200; 01 máy nén khí 20HP mà Công ty N đã thế chấp tại Hợp 

đồng thế chấp số 10250054c/ HĐTC ngày 30/12/2010 là vi phạm Điều 299 và 

khoản 7 Điều 323 BLDS năm 2015 quy định về xử lý tài sản thế chấp. Trong 

trường hợp này, Tòa án cấp sơ thẩm cần phải hỏi ý kiến của bà N, ông U về việc 

Ngân hàng N rút yêu cầu xử lý tài sản của Công ty N. Nếu bà N, ông U không 

có ý kiến thì Tòa án đình chỉ mới đúng, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không hỏi ý 

kiến của bà N, ông U mà đã đình chỉ là không đúng, gây thiệt hại đến quyền lợi 

của vợ chồng ông U, bà N là bên thứ 3 bảo lãnh bằng tài sản. Tòa án cấp phúc 

thẩm đáng lẽ phải xem xét phần này của Bản án sơ thẩm, cần thiết phải hủy để 

giải quyết lại, nhưng Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét mà lại giữ nguyên 

phần này của Bản án sơ thẩm là không đúng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ Điều 337, Điều 343 và Điều 349 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận một phần Kháng nghị số 75/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 

30/3/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2. Hủy một phần Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

05/2019/KDTM-PT ngày 24/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước và 

một phần Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 

11/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước về phần nội 

dung quyết định tại điểm 1 “Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn về việc không đề nghị Tòa án giải quyết đối với Hợp đồng thế chấp tài sản 

số 10250054c ngày 30/12/2010 đối với các tài sản do bị đơn thế chấp gồm: 01 

máy chọn màu nông sản AhCooColorSorter SS-B240KC, 01 máy chọn màu 

nông sản Oltremarelux S200 và 01 máy nén khí 20HP ” và điểm 5 “Tiếp tục duy 

trì biện pháp thế chấp tài sản đối với các tài sản thế chấp theo các điểm 1.1.2, 
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1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 khoản 1.1 Điều 1 

Hợp đồng thế chấp tài sản số 10250039a/HĐTC ngày 26/8/2010 để đảm bảo 

việc thu hồi nợ của Ngân hàng C. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AG655887 do 

UBND Thị xã L, tỉnh Đ cấp ngày 18/12/2006 đứng tên bà Nguyễn Thị N và ông 

Trần Văn U, diện tích 144,5m
2
. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có 

GCNQSDĐ số AN600397 do UBND Thị xã L, tỉnh cấp ngày 30/10/2008 đứng 

tên ông Trần Văn U và bà Nguyễn Thị N, diện tích 23.642m
2
. Quyền sử dụng đất 

và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084971 do UBND huyện Đ, tỉnh N cấp 

ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 8.600m
2
. Quyền sử dụng 

đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H085000 do UBND huyện Đ, tỉnh N 

cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 16.770m
2
. Quyền sử 

dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084972 do UBND huyện Đ, tỉnh 

N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 14.600m
2
. Quyền 

sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084998 do UBND huyện Đ, 

tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 3.430m
2
. 

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số H084970 do UBND 

huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 18/10/1995 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện tích 

15.870m
2
. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP721487 

do UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 03/7/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 595m
2
. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có GCNQSDĐ số AP721484 

do UBND huyện Đ, tỉnh N cấp ngày 03/7/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị N, diện 

tích 19.608m
2 

”, giữa nguyên đơn là Ngân hàng C với bị đơn là Công ty N. Giao 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xét xử sơ 

thẩm lại phần bị hủy theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Các phần quyết định khác của Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm 

số 05/2019/KDTM-PT ngày 24/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước có 

hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày 25/7/2019. 

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định. 

 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh Bình Phước; 

- TAND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; 

- Chi cục THADS huyện Phú Riềng; 

- Các đương sự theo địa chỉ; 

- Lưu: Phòng GĐKTII, Phòng LTHS, HS, THS. 
 

 

 

             TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Võ Văn Cường 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 31/2020/KDTM-GĐT 

Ngày: 16/7/2020 

V/v Tranh chấp hợp đồng hợp tác. 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:     Ông Phạm Hồng Phong. 

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Hữu Ba. 

     Ông Nguyễn Hữu Trí. 

Thư ký  phiên tòa: Ông Giáp Mạnh Huy – Thẩm tra viên của Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết – Kiểm sát viên  

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương 

mại về việc “Tranh chấp hợp đồng hợp tác” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H.

Địa chỉ: Số 52/6 ấp B, phường X, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bị đơn: Bà Phạm Thị G, ông Đỗ Hoàng L.

Địa chỉ: Số 159, khu phố x, phường x, thành phố M, tỉnh Tiền Giang 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bà Nguyễn Thị H khởi kiện vợ chồng bà Phạm Thị G, ông Đỗ Hoàng L trả 

cho bà 6.455.000.000 đồng. Quá trình giải quyết vụ án, người đại diện của bà H 

xác định vợ chồng bà G, ông L đã trả được 400.000.000 đồng và tự nguyện bớt 

cho vợ chồng bà G, ông L 55.000.000 đồng; yêu cầu vợ chồng bà G, ông L trả 

6.000.000.000 đồng ngay một lần, không yêu cầu trả tiền lãi. 

Người đại diện của bà G, ông L thống nhất số tiền bà G, ông L phải trả cho 

bà H là 6.000.000.000 và đồng ý trả theo yêu cầu của bà H. 
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Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

04/2019/QĐST-KDTM ngày 13/8/2019, Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang đã quyết định: 

 - Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H về việc yêu 

cầu ông Đỗ Hoàng L, bà Phạm Thị G trả số tiền 455.000.000 đồng và yêu cầu 

tính lãi suất. 

 - Ghi nhận sự thỏa thuận giữa ông Nguyễn Trung N là người đại diện theo 

ủy quyền của bị đơn ông Đỗ Hoàng L, bà Phạm Thị G và bà Dương Mỹ L là đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H, cụ thể như sau: Ông Đỗ 

Hoàng L và bà Phạm Thị G có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền 

6.000.000.000 đồng. Thời gian thực hiện khi quyết định công nhận sự thỏa thuận 

của các đương sự có hiệu lực pháp luật. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền, nghĩa vụ 

các bên khi thi hành án. 

 Ngày 02/01/2020, ông Đỗ Hoàng L, bà Phạm Thị G có đơn đề nghị kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định công nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự nói trên. 

 Tại Quyết định số 63/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 12/3/2020, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị 

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 04/QĐST-KDTM ngày 

13/8/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đề nghị Ủy 

ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám 

đốc thẩm hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số số 

04/QĐST-KDTM ngày 13/8/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang; giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang giải quyết sơ thẩm lại. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Ngày 10/6/2019, bà Phạm Thị G và ông Đỗ Hoàng L lập giấy ủy quyền 

cho ông Nguyễn Trung N, sinh năm 1969; địa chỉ: Số nhà 13A1, đường L, Phường 

x, thành phố B, tỉnh Bến Tre. Chứng minh nhân dân 320628648. Với nội dung: 

Bà G và ông L ủy quyền cho ông N thay mặt cho bà G và ông L tham gia tố tụng 

tại Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng góp vốn 

với bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1965; địa chỉ: Số 52/6, ấp B, Phường x, thành phố 

M, tỉnh Tiền Giang. Giấy ủy quyền này chỉ có bà G và ông L ký và được Phó Chủ 

tịch UBND Phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre chứng thực. Như vậy, nội 

dung bà G và ông L ủy quyền cho ông N tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân 

tỉnh Tiền Giang chứ không phải tham gia tại Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang. 
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 Mặt khác, giấy ủy quyền trên chỉ có bà G và ông L ký, còn người được ủy 

quyền ông N không ký. Theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về chứng thực chữ ký thì ông N 

không ký vào giấy ủy quyền trên, nên giấy ủy quyền trên không hợp lệ. Tòa án 

cấp sơ thẩm công nhận giấy ủy quyền này là không có căn cứ. 

 [2]. Ngày 19/6/2019, bà Nguyễn Thị H rút một phần yêu cầu khởi kiện đối 

với số tiền 400.000.000 đồng, bà H xác định bà G, ông L đã trả. Tòa án cấp sơ 

thẩm không ra quyết định đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của bà 

H là không đúng quy định tại Điều 217 và khoản 2 Điều 237 Bộ luật tố tụng dân 

sự vì Quyết định đình chỉ giải quyết một phần vụ án, các đương sự có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 07, kể từ ngày nhận được quyết định. Tòa án cấp sơ thẩm lại 

công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện 

của bà Nguyễn Thị H là không đúng quy định nêu trên, làm mất đi quyền kháng 

cáo của các đương sự và quyền kháng nghị của Viện kiểm sát. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 337; Điều 342; Điều 343; Điều 345 và Điều 348 của Bộ luật 

tố tụng Dân sự năm 2015. 

1/ Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 63/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 

12/3/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2/ Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 04/QĐST-

KDTM ngày 13/8/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

về vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị H 

với bị đơn là bà Phạm Thị G, ông Đỗ Hoàng L.  Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân 

dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định 

của pháp luật.  

3/ Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định ./. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại TP.HCM; 

- Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND TC 

- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh;  

- TAND thành phố Mỹ Tho; 

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu Phòng HCTP-VP, Phòng GĐKT II, HS; THS (GMH). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Phong 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
––––––––––––––– 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:  34/2020/KDTM-GĐT. 

Ngày: 07/9/2020. 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng; 

tuyên bố hợp đồng 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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hồng Phong 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Thanh Dũng; 

Ông Lê Thành Văn. 

- Thư ký phiên tòa:   Ông Lê Sỹ Nguyên – Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết – Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm để xét xử vụ án kinh doanh thương mại 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng; tuyên bố hợp đồng vô hiệu” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam T

Địa chỉ: Lầu 1x – Số 6xA C, Phường x, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Thanh D, sinh năm 1984 

2. Bị đơn: Công ty TNHH M

Địa chỉ: 3x/xA1 H, phường P, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Phong P, sinh năm 1991. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1. Bà Thanh Thị Vân T, sinh năm 1967; 

3.2. Ông Nguyễn Di Đ, sinh năm 1954 

Cùng địa chỉ: 4x/xB P, Phường x, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.3. Ông Nguyễn Xuân T, sinh năm 1944; 
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3.4. Bà Trần Thị H, sinh năm 1953 

Cùng địa chỉ: 2xx H, Phường x, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.5. Ủy ban nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 3xxA T, Phường 1x, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Phú D, sinh năm 1963 

3.6. Phòng Công chứng số x, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 25/5 H, Phường x, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.7. Sở T Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 358 T, Phường 1x, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.8. Bà Nguyễn Thị Hồng Đ 

3.9. Bà Bùi Thị Hồng N 

Cùng địa chỉ: 280 H, Phường x, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.10. Ông Nguyễn Hữu P 

Địa chỉ: 39/2A1 H, phường P, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.11. Ông Phạm Tuyển C 

Địa chỉ: 101 P, Phường 1x, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.12. Bà Nguyễn Ngọc H 

Địa chỉ: 41 H, phường P, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Việt Nam T trình bày: Ngân hàng TMCP Việt 

Nam T (sau đây gọi tắt là V) và Công ty TNHH M (sau đây gọi tắt là Công ty M) có 

ký kết Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số POT.DN.07291111 ngày 30/11/2011, Hợp 

đồng cấp tín dụng hạn mức số POT.DN.08291111 ngày 30/11/2011; và Khế ước nhận 

nợ số POT.DN.08291111/KUNN-01 ngày 30/11/2011 để vay số tiền 6.750.000.000 

đồng, thời hạn là 06 tháng tính từ ngày 30/11/2011 đến ngày 30/5/2012. Biện pháp 

bảo đảm nợ vay là ông Nguyễn Di Đ và bà Thân Thị Vân T thế chấp tài sản theo Hợp 

đồng thế chấp số PQT.HĐTC.02291111 ngày 30/11/2011 là bất động sản tọa lạc tại 

số 280 H, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB957914, vào số 

cấp CH00316 do Ủy ban nhân dân quận T cấp ngày 11/11/2010 đứng tên chủ sở hữu 

là ông Nguyễn Di Đ và bà Thân Thị Vân T để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Công ty 

M. Hợp đồng thế chấp được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định 

của pháp luật. Do Công ty M vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng TMCP Việt 

Nam T khởi kiện yêu cầu Công ty M trả số tiền nợ gồm tiền lãi trong hạn, lãi phạt, lãi 

quá hạn và vốn gốc tổng cộng là 7.029.914.148 đồng và tiền lãi phát sinh từ ngày 
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05/4/2012 đến ngày Công ty M thực hiện trả nợ cho Ngân hàng T theo lãi suất quá 

hạn. Đối với khoản vay của cá nhân bà T, ông Đ, hai bên đã giải quyết xong nên 

không yêu cầu giải quyết. 

Bị đơn là Công ty TNHH M trình bày: Đồng ý theo trình bày của Ngân hàng 

TMCP Việt Nam T. Do làm ăn kinh tế khó khăn nên yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt 

Nam T không tính lãi phạt trên số tiền chậm trả, Công ty đồng ý trả cho Ngân hàng 

TMCP Việt Nam T tiền vay theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Xuân T, bà Trần Thị H 

trình bày: Năm 2008, bà quen biết với bà Thân Thị Vân T, bà T có nói với bà là đang 

đầu tư khai thác khoáng sản ở tỉnh Lâm Đồng nên cần người hợp tác làm ăn, sau đó 

bà T cần cơ sở để hoạt động nên gợi ý bà làm thủ tục sang nhượng căn nhà của bà tại 

số 280 H, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/10/2010, bà cùng bà 

T đến Phòng Công chứng số 4 ký kết Hợp đồng sang nhượng căn nhà số 280 H cho 

vợ chồng bà T. Cùng ngày 27/10/2010, bà T viết cho bà một giấy mượn nhà, đất với 

nội dung xác nhận có mượn của bà H căn nhà tại 280 H và xác nhận việc lập thủ tục 

sang nhượng nhà, đất chỉ là hình thức, còn thực chất căn nhà 280 H vẫn thuộc quyền 

sở hữu của vợ chồng bà H, bà H vẫn còn cho bà Bùi Thị Hồng N thuê nhà, sau khi 

thanh lý hợp đồng với bà N, bà tiếp tục cho bà Nguyễn Thị Hồng Đ thuê nhà cho đến 

nay.  

Ngày 15/5/2012, bà mới biết bà Ti đã mang nhà số 280 H thế chấp cho Ngân 

hàng để vay 6.750.000.000 đồng. Ông T và bà H yêu cầu hủy Hợp đồng mua bán nhà 

số 047398 ngày 27/10/2010 giữa ông T, bà H với ông Đ, bà T đối với căn nhà 280 H 

vì hợp đồng này là giả tạo, không có việc mua bán, không có việc giao nhận tiền và 

nhà. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Thân Thị Vân T trình bày: Bà xác 

nhận vào năm 2010, bà và bà H có đến Phòng công chứng để làm thủ tục sang tên căn 

nhà số 280 H qua tên vợ chồng bà. Do bà H có làm ăn chung nên hai bên đã bàn bạc 

sử dụng căn nhà để thế chấp vay vốn Ngân hàng. Các bên thống nhất chia lợi nhuận 

260.000.000 đồng/tháng, bà đã đóng tiền lãi cho bà H được 18 tháng với tổng số tiền 

là 4.680.000.000 đồng. Bà xác nhận nhà vẫn là của bà H vì hàng tháng bà H vẫn lấy 

tiền thuê nhà, bà xin đến tháng 6/2013, bà lấy chủ quyền nhà ra sang tên lại cho bà H. 

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất tại số 280 H giữa bà 

H và bà T đã hoàn tất theo quy định của pháp luật nên bà không đồng ý theo yêu cầu 

của bà H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Hồng Đ trình bày: Bà 

thuê căn nhà tại 280 H của bà H từ năm 2009 đến nay để kinh doanh, từ khi thuê đến 

nay bà chỉ biết bà H, bà đồng ý chấp hành mọi phán quyết của Tòa án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân quận T, Thành phố 

Hồ Chí Minh trình bày: Căn nhà tại 280 H có nguồn gốc của bà H, ông T theo Giấy 
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chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 2756/UB.GCN do Ủy ban 

nhân dân quận Tcấp ngày 18/4/2008. 

Ngày 22/4/2009, ông T ủy quyền cho bà H quản lý, sử dụng, cho thuê, cho 

mượn, thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho đối với phần sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở của ông T đối với căn nhà nêu trên theo Hợp đồng ủy quyền số 017284 

được công chứng tại Phòng Công chứng số X.  

Ngày 27/10/2010, bà H chuyển nhượng nhà đất tại 280 H cho bà T theo Hợp 

đồng chuyển nhượng số 047398/HĐ-MBN được công chứng tại Phòng Công chứng 

số 4. Ngày 11/11/2010, Ủy ban nhân dân quận T đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00316 đối với căn 

nhà số 280 H cho ông Nguyễn Di Đ và bà Thân Thị Vân T. Việc Ủy ban nhân dân 

quận T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho ông Đ, bà T là đúng theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Phòng Công chứng số X, Thành phố 

Hồ Chí Minh trình bày: Việc bà H, ông T và bà i, ông Đ giao kết Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

047398 do Công chứng viên Phòng Công chứng số X chứng nhận ngày 27/10/2010 là 

hoàn toàn tự nguyện. Nội dung các bên thỏa thuận trong hợp đồng không vi phạm 

pháp luật, không trái đạo đức xã hội; thời điểm giao kết hợp đồng, các bên tham gia 

đều có năng lực hành vi dân sự và đều xác nhận "đã đọc, đồng ý với nội dung của hợp 

đồng và ký tên, điểm chỉ vào hợp đồng nêu trên trước sự có mặt của công chứng 

viên". Như vậy, việc công chứng của Công chứng viên được thực hiện đúng trình tự, 

thủ tục công chứng theo quy định, còn việc các bên có tiến hành giao tiền, có thỏa 

thuận khác ngoài nội dung của hợp đồng hay không, Phòng công chứng không biết và 

không có yêu cầu gì trong vụ án, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 34/2019/KDTM-ST ngày 

04/10/2019, Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu của Ngân hàng TMCP Việt Nam T – Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Buộc Công ty TNHH M phải trả cho Ngân hàng TMCP Việt Nam T – Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh tổng số tiền gốc và lãi tính đến ngày 04/10/2019 là 

19.947.641.299 đồng. 

Không chấp nhận Ngân hàng TMCP Việt Nam T – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh yêu cầu Công ty TNHH M phải trả số tiền lãi phạt tính đến ngày 04/10/2019 là 

993.574.677 đồng. 

Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị H và ông Nguyễn Xuân T. 
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Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 

047398/HĐ-MBN ngày 27/10/2010 giữa bà Trần Thị H với bà Trần Thị Vân T đối với 

nhà, đất tại số 280 H, Phường 4, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh vô hiệu. 

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BB957914, vào số cấp CH 00316 do Ủy ban nhân dân quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/11/2010 đứng tên chủ sở hữu là ông Nguyễn Di 

Đ và bà Trần Thị Vân T. 

Bà Trần Thị H và ông Nguyễn Xuân T được quyền liên hệ với các cơ quan chức 

năng để cập nhật lại quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 280 H, 

Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là đồng sở hữu. 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số POT.HĐTD. 

02020512 ngày 15/5/2012 tại Văn phòng Công chứng Trung Tâm giữa bà Thân Thị 

Vân T và ông Nguyễn Di Đ với Ngân hàng TMCP Việt Nam T, căn nhà số 280 H, 

Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh cho Ngân hàng TMCP Việt Nam T để 

bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH M cho Hợp đồng tín dụng số 

PQT.DN.07291111 ngày 30/11/2011 mà Công ty TNHH M đã ký với Ngân hàng 

TMCP Việt Nam T là vô hiệu. 

Ngân hàng TMCP Việt Nam T – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách 

nhiệm trả cho ông Nguyễn Di Đ và bà Thị Thị Vân T bản chính Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BB 

957914, vào sổ cấp CH 00316 do Ủy ban nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 11/11/2010 cho ông Nguyễn Di Đ và bà Thân Thị Vân T. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về lãi suất chậm thi hành án và án 

phí theo quy định của pháp luật. 

Ngày 09/10/2019, Ngân hàng TMCP Việt Nam T có kháng cáo. 

Ngày 06/10/2019, Công ty TNHH M và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

là bà Thân Thị Vân T, ông Nguyễn Di Đ có kháng cáo. 

Ngày 17/10/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ 

Chí Minh ra Quyết định kháng nghị số 425/QĐKNPT-VKS-DS. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 42/2020/KDTM-PT ngày 

15/01/2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng TMCP Việt Nam T, Công ty 

TNHH M, bà Thân Thị Vân T và ông Nguyễn Di Đ. 

Không chấp nhận Quyết định kháng nghị số 425/QĐKNPT-VKS-DS ngày 

17/10/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Sửa một phần bản án sơ thẩm nêu trên như sau: 
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Chấp nhận một phần yêu cầu của Ngân hàng TMCP Việt Nam T: Buộc Công ty 

TNHH M phải trả cho Ngân hàng TMCP Việt Nam T tổng số tiền gốc và lãi tính đến 

ngày 04/10/2019 là 19.947.642.292 đồng, bao gồm: nợ gốc là 6.550.000.000 đồng, 

lãi trong hạn 496.687.500 đồng, lãi quá hạn là 12.900.954.792 đồng. 

Kể từ ngày 05/10/2019 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 theo mức lãi suất quy định 

trong Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số PQT.DN. 072.91111 ngày 30/11/2011, Hợp 

đồng cấp tín dụng hạn mức số PQT.DN. 08291111 ngày 30/11/2011 và Khế ước nhận 

nợ số PQT.DN. 08291111/KUNN-01 ngày 30/11/2011. 

Không chấp nhận Ngân hàng TMCP Việt Nam T yêu cầu Công ty TNHH M phải 

trả số tiền lãi phạt tính đến ngày 04/10/2019 là 993.574.677 đồng. 

Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị H và ông Nguyễn Xuân T: 

Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số 

047398/HĐ-MBN ngày 27/10/2010 giữa bà Trần Thị H với bà Trần Thị Vân T đối với 

nhà, đất tại số 280 H, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là vô hiệu. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số BB 957914 vào sổ cấp giấy CH 00316 do Ủy ban nhân dân quận T 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/11/2010 đứng tên chủ sở hữu là ông Nguyễn Di 

Đ và bà Thân Thị Vân T không còn giá trị. 

Bà Trần Thị H được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để được cấp lại 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 280 H, Phường 

X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh cho bà đứng tên sở hữu. Đồng thời, các cơ quan 

chức năng căn cứ vào bản án này có trách nhiệm cập nhật hoặc cấp lại Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 280 H, Phường X, quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Trần Thị H theo quy định. 

Tuyên bố Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số 

PQT.HĐTC. 02291111 ngày 30/11/2011 tại Văn phòng Công chứng Trung Tâm, 

được xác lập giữa bà Thân Thị Vân T và ông Nguyễn Di Đ (bên thế chấp) với Ngân 

hàng TMCP Việt Nam T (bên nhận thế chấp) và Công ty TNHH M (bên vay) đối với 

căn nhà thế chấp tại số 280 H, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là vô 

hiệu. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 07/02/2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam T có đơn đề nghị 

xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 159/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 14/7/2020, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị một phần bản 

án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy một phần bản án kinh 
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doanh thương mại sơ thẩm và phúc thẩm nêu trên về phần: Tuyên Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số PQT.HDTC.02291111 ngày 30/11/2011 

giữa V với vợ chồng bà Thân Thị Vân T, ông Nguyễn Di Đ đối với căn nhà thế chấp 

số 280 H, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh vô hiệu; tuyên hủy Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở lập ngày 27/10/2010 giữa 

bà Trần Thị H với vợ chồng bà T, ông Đ. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để 

xét xử sơ thẩm lại. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh giữ nguyên nội dung kháng nghị và đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc 

thẩm chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ngân hàng TMCP Việt Nam T cho Công ty M vay số tiền 6.750.000.000 

đồng thông qua Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số PQT.DN.0729111, Hợp đồng cấp 

tín dụng hạn mức số PQT.DN.08291111 và Khế ước nhận nợ số 

PQT.DN.08291111/KUNN-01 cùng ngày 30/11/2011, thời hạn vay là 12 tháng kể từ 

ngày 30/11/2011. Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, bên thế chấp là vợ chồng bà Thân 

Thị Vân T, ông Nguyễn Di Đ đã thế căn nhà tọa lạc tại 280 H, Phường X, quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh cho Ngân hàng TMCP Việt Nam T theo Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số PQT.HDTC.02291111 

ngày 30/11/2011. Đến hạn thanh toán, do Công ty M không trả được nợ gốc và lãi 

theo hợp đồng nên Ngân hàng TMCP Việt Nam T khởi kiện yêu cầu trả số tiền nợ gốc 

và lãi là có căn cứ. Tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm, Công ty M còn nợ Ngân hàng 

TMCP Việt Nam T số tiền 19.947.642.292 đồng, trong đó nợ gốc là 6.550.000.000 

đồng, lãi trong hạn là 496.687.500 đồng, lãi quá hạn là 12.900.954.792 đồng. Do đó, 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm tuyên buộc Công ty M phải thanh toán 

khoản tiền nêu trên cho Ngân hàng TMCP Việt Nam T là đúng. 

[2] Đối với Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất của 

người thứ ba số PQT.HĐTC.02291111 ngày 30/11/2011: Tài sản thế chấp là căn nhà 

tọa lạc tại 280 H, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn gốc là của bà 

Trần Thị H và ông Nguyễn Xuân T theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở số 2756/UB.GCN do Ủy ban nhân dân quận T, Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 18/4/2008. Ngày 22/4/2009, ông T ủy quyền cho bà H được 

chuyển nhượng, tặng cho đối với phần sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với 

căn nhà nêu trên theo Hợp đồng ủy quyền số 017284 được công chứng tại Phòng 

Công chứng số X. 

Ngày 27/10/2010, bà H đã chuyển nhượng căn nhà tại số 280 H cho vợ chồng bà 

Thân Thị Vân T theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở số 047398/HĐ-MBN, hợp đồng được công chứng tại Phòng Công chứng số X, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện hợp đồng, bà T, ông Đ đã được Ủy ban nhân dân 
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quận T, Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB957914 ngày 11/11/2010 nên hợp 

đồng chuyển nhượng nêu trên đã hoàn thành theo quy định tại Điều 692 Bộ luật dân 

sự năm 2005.  

Ngày 30/11/2011, các bên lập Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số PQT.HĐTC.02291111, theo đó bà T, 

ông Đ (bên thế chấp) dùng tài sản của mình là căn nhà tại 280 H của mình để đảm bảo 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Công ty M (bên vay) đối với Ngân hàng TMCP Việt 

Nam T (bên nhận thế chấp). Hợp đồng thế chấp được công chứng và đăng ký giao 

dịch bảo đảm theo đúng quy định nên phát sinh hiệu lực pháp luật. Như vậy, Tòa án 

cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hợp đồng thế chấp nêu trên vô hiệu là 

không có căn cứ. 

[3] Bà Trần Thị H cho rằng Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ngày 27/10/2020 

là giả tạo vì bà chỉ cho bà T mượn nhà để vay Ngân hàng, không có việc mua bán. 

Tuy nhiên, giấy mượn nhà do bà H cung cấp chỉ là bản viết tay, không được công 

chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Trong khi Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở lập ngày 27/10/2010 giữa bà H với vợ 

chồng bà T, ông Đ được công chứng hợp pháp, đã đăng bộ sang tên vợ chồng bà T, 

ông Đ ngày 11/11/2010, sau đó bà T, ông Đ đã thế chấp nhà đất nêu trên để vay tiền 

tại Ngân hàng TMCP Việt Nam T vào các ngày 30/11/2011 và ngày 15/5/2012. Như 

vậy, việc bà H trình bày là không có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm tuyên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở lập 

ngày 27/10/1010 giữa bà H với vợ chồng bà T, ông Đ; giao cho bà H được quyền liên 

hệ với các cơ quan chức năng để được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất ở tại số 280 H là không đúng, không bảo vệ quyền lợi cho Ngân 

hàng TMCP Việt Nam T là bên ngay tình khi nhận thế chấp tài sản, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quyền lợi của Ngân hàng TMCP Việt Nam T. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 337, khoản 3 Điều 343, Điều 345 và Điều 349 Bộ Luật tố tụng dân 

sự. 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 159/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 14/7/2020 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 42/2020/KDTM-

PT ngày 15/01/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một phần Bản 

án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 34/2019/KDTM-ST ngày 04/10/2019 của Tòa 

án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh về việc "Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng; tuyên bố hợp đồng vô hiệu" giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Việt Nam T với bị đơn là Công ty TNHH M về phần: Tuyên Hợp đồng thế chấp 
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quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số PQT.HĐTC.02291111 ngày 30/11/2011 

giữa V với vợ chồng bà Thân Thị Vân T, ông Nguyễn Di Đ đối với căn nhà thế chấp 

số 280 H, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh vô hiệu; tuyên hủy Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở lập ngày 27/10/2010 giữa 

bà Trần Thị H với vợ chồng bà T, ông Đ. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Quận 

9, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại Tp.HCM (để b/c); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND Quận 9 (kèm hs); 

- Chi cục THADS Quận 9; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu Phòng HCTP-VP, HS; THS (LSN). 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

Phạm Hồng Phong 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 30/2020/KDTM-GĐT 

Ngày: 16-7-2020 
V/v tranh chấp hợp đồng ủy thác đầu tư 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hồng Phong 

Các thẩm phán:  Ông Nguyễn Hữu Trí        

Ông Nguyễn Hữu Ba 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Chinh, Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minhinh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh 

thương mại về việc “Tranh chấp hợp đồng ủy thác đầu tư”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Dương Thị Bích H, sinh năm 1959;

Địa chỉ: 3X T, phường B, quận H, Thành phố Hà Nội. 

2. Bị đơn:

2.1. Công ty TNHH Đầu tư tư nhân V 

Địa chỉ: Phòng 1xx số 1x Y, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Ông Thái Quốc M, sinh năm 1960 

Địa chỉ: 6x N, phường H, quận H, Thành phố Hà Nội. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Hoài N, sinh năm 1959; 

Địa chỉ: 3X T, phường B, quận H, Thành phố Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn và người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Ông Thái Quốc M là Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư tư nhân V (sau 

đây gọi tắt là Công ty V) và là bạn của ông Nguyễn Hoài N (chồng của bà 

Dương Thị Bích H). Ngày 14/3/2007, ông M có gửi giấy mời số 19/VPC-2007 

mời ông N tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tài chính Vi (sau đây 

gọi tắt là Công ty VV). Ngày 20/3/2007, ông N và Công ty V do ông M đại diện 

ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư số 20/HDUTĐT/VPC/2007 (sau đây gọi tắt là 

Hợp đồng số 20); ông N đồng ý góp số vốn 2.000.000.000 đồng; ngày 22/3/2007 
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ông N đã chuyển cho Công ty V số tiền 400.000.000 đồng để đặt cọc. Hợp đồng 

này hai bên vẫn đang thực hiện, không có tranh chấp. 

Sau đó, ông M gợi ý bà H góp vốn đầu tư số tiền 7.500.000.000 đồng vào 

thành lập Công ty VV. Để được quyền góp 7.500.000.000 đồng vốn vào Công ty 

VV, bà H phải trả cho ông M 15.000.000.000 đồng tiền mua quyền góp vốn. 

Như vậy, tổng số tiền của hợp đồng này là 22.500.000.000 đồng. Ông M giao 

cho bà H bản hợp đồng ủy thác đầu tư số 21/HDUTĐT/VPC/2007 ngày 

22/3/2007 (sau đây gọi là Hợp đồng số 21), trong đó phía Công ty V đã ký, đóng 

dấu sẵn.  

Từ ngày 14/3/2007 đến ngày 22/3/2007, vợ chồng bà H trực tiếp đưa cho cá 

nhân ông M số tiền 12.650.000.000 đồng. Đến sáng ngày 26/3/2007, bà H 

chuyển số tiền 500.000.000 đồng vào tài khoản của Công ty V để đặt cọc. 

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu nội dung của Hợp đồng số 21, bà H thấy có 

nhiều điểm bất lợi, nên đã không ký hợp đồng này. Bà H đã nhiều lần yêu cầu 

ông M trả lại số tiền vợ chồng bà đã giao cho ông M và nộp vào tài khoản của 

Công ty V, nhưng ông M không trả. Nay bà H yêu cầu cá nhân ông M và Công 

ty V chịu trách nhiệm liên đới trả lại cho bà tổng số tiền 13.150.000.000 đồng. 

Ngày 19/11/2013, nguyên đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bị đơn 

trả tiền lãi từ ngày 31/01/2012 cho đến ngày xét xử, số tiền lãi tạm tính là 

3.230.000.000 đồng.  

Tại phiên tòa, người đại diện và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

nguyên đơn xác nhận bà H chỉ chuyển một lần qua tài khoản Công ty V 

500.000.000 đồng, không chuyển 1.500.000.000 đồng như bị đơn xác nhận để 

nhằm mục đích ép nguyên đơn ký Hợp đồng số 21. Và xác nhận số tiền 

10.750.000.000 đồng ông M nhận từ ông N là tiền riêng của bà H nên đề nghị 

Công ty V và cá nhân ông M hoàn trả số tiền đã nhận 12.750.000.000 đồng và 

tiền lãi từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2018 với mức lãi suất 6,8%/năm là  

5.722.200.000 đồng, tổng cộng 18.472.200.000 đồng cho bà H.  

Bị đơn Công ty V và ông Thái Quốc M do người đại diện trình bày:  

Công ty V và ông M không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. Khoản tiền 10.750.000.000 đồng là khoản tiền chênh lệch mà ông 

N trả cho ông M để được quyền mua quyền ký kết Hợp đồng số 21. Tổng số tiền 

mà ông N phải trả cho ông M là 15.000.000.000 đồng. Đây là thỏa thuận giữa 

ông N và ông M; bà H chỉ là người đứng tên ký hợp đồng. Sau khi nguyên đơn 

chuyển số tiền cho bị đơn, bị đơn đã chuyển giao Hợp đồng số 21 cho nguyên 

đơn, nhưng phía nguyên đơn không ký hợp đồng. Đây là giao dịch giữa cá nhân 

ông N và ông M, không phải giao dịch với Công ty V. Công ty V chỉ nhận trực 

tiếp của bà H 500.000.000 đồng do bà H chuyển khoản, số tiền đặt cọc này công 

ty nộp tiền cọc cho bà H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hoài N do người đại 

diện theo ủy quyền trình bày thống nhất với lời trình bày của nguyên đơn. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 38/2018/KDTM-ST ngày 

26/4/2018, Tòa án nhân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định 

(tóm tắt): 
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Chấp nhận một phần yêu cầu khởi khởi kiện của nguyên đơn bà Dương Thị 

Bích H: 

Buộc Công ty V trả cho bà H số tiền đặt cọc của Hợp đồng số 

21/HDUTĐT/VPC/2007 ngày 22/3/2007 là 1.500.000.000 đồng. 

Không chấp nhận yêu cầu của bà Dương Thị Bích H buộc ông Thái Quốc 

M và Công ty V liên đới thanh toán số tiền gốc còn lại là 11.250.000.000 đồng 

và tiền lãi 5.722.200.000 đồng.  

Ngày 07/5/2018, bà Dương Thị Bích H kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Ngày 10/5/2018, Công ty V và ông Thái Quốc M kháng cáo một phần bản 

án sơ thẩm. 

Ngày 10/5/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị một phần bản án sơ thẩm (đối với phần 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện và phần không tuyên đình chỉ rút yêu cầu 

khởi kiện 400.000.000 đồng của nguyên đơn). 

Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 623/2019/KDTM-PT 

ngày 03/7/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định (tóm tắt): 

Sửa một phần bản án sơ thẩm: 

Buộc Công ty V phải trả cho bà Dương Thị Bích H 500.000.000 đồng. 

Buộc ông Thái Quốc M phải hoàn trả cho bà Dương Thị Bích H 

10.750.000.000 đồng. 

Đình chỉ yêu cầu của bà Dương Thị Bích H đòi Công ty V trả lại số tiền đặt 

cọc 400.000.000 đồng của Hợp đồng ủy thác đầu tư số 20/HĐUTĐT/VPC/2007 

ngày 20/3/2007 giữa Công ty V và ông Nguyễn Hoài N.  

Không chấp nhận yêu cầu của bà Dương Thị Bích H yêu cầu Công ty V và 

ông Thái Quốc M trả số tiền gốc 1.100.000.000 đồng. 

Không chấp nhận yêu cầu của bà Dương Thị Bích H yêu cầu Công ty V và 

ông Thái Quốc M trả số tiền lãi 5.722.200.000 đồng. 

Ngày 19/9/2019, ông Thái Quốc M có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm.  

Tại Quyết định số 12A/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 12/12/2019, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kháng 

nghị Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 623/2019/KDTM-PT ngày 

03/7/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản 

án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên và Bản án kinh doanh thương mại 

sơ thẩm số 38/2018/KDTM-ST ngày 26/4/2018 của Tòa án nhân quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh nghị đề nghị Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Theo các chứng cứ do nguyên đơn xuất trình thì ngày 26/3/2007 bà 

Dương Thị Bích H đã chuyển vào tài khoản của Công ty V số tiền 500.000.000 

đồng (để đặt cọc cho Hợp đồng số 21) và bút tích của ông M ghi trong sổ tay 

của ông N (không đề ngày), thể hiện ông M đã nhận của ông N tổng số tiền 

10.750.000.000 đồng. Nhưng sau khi nhận Hợp đồng số 21 (có chữ ký của ông 

M và đóng dấu Công ty V) do ông M giao, bà H thấy bất lợi nên đã không ký 

hợp đồng này. Như vậy, Hợp đồng số 21 không được hai bên ký kết, nên không 

xem xét về tính hiệu lực cũng như nội dung các điều khoản của hợp đồng, để 

xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Bà H khởi kiện đòi ông M và Công ty 

V phải liên đới trả lại tiền. Do đó, đây là vụ án dân sự về “Đòi tài sản”. Tòa án 

cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm xác định đây là vụ án kinh doanh thương mại về 

“Tranh chấp hợp đồng ủy thác đầu tư” là không chính xác. 

[1.2] Việc bà H khởi kiện đòi ông M và Công ty V trả lại số tiền mà bà H 

nộp vào tài khoản của Công ty V và số tiền ông M ký nhận của ông N không 

liên quan đến Công ty Vi cũng như Công ty VV. Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc 

thẩm không đưa Công ty Vi và Công ty VV vào tham gia tố tụng là đúng, không 

vi phạm thủ tục tố tụng như Kháng nghị đã nêu.  

[2] Về nội dung:  

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thấy rằng: 

[2.1] Về xác định tổng số tiền ông N, bà H đã giao cho ông M: 

Trước khi xảy ra vụ án này, bà H đã có đơn gửi Cục cảnh sát phòng chống 

tội phạm về kinh tế, chức vụ của Bộ Công an, tố cáo ông M chiếm đoạt tài sản, 

nên Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã triệu tập ông N, ông M, bà H để lấy lời 

khai. 

Tại Biên bản ghi lời khai ngày 28/6/2012, ông N cho rằng tổng số tiền ông 

đã đưa cho ông M là 12.600.000.000 đồng, trong đó có 400.000.000 đồng đặt 

cọc cho Hợp đồng ủy thác đầu tư số 20 ngày 20/3/2007 là chuyển vào tài khoản 

của Công ty V, còn lại là giao tiền mặt nhiều lần và ông M đều ký biên nhận 

(BL 224-227). Ông N cam kết sẽ tìm và cung cấp các giấy biên nhận nhưng sau 

đó không cung cấp được. 

Tại Biên bản ghi lời khai ngày 14/3/2012, bà H lại khai tổng số tiền vợ 

chồng bà đã giao cho ông M là 12.650.000.000 đồng và việc giao nhận tiền 

không có biên nhận, không ai làm chứng. 

Ông M trình bày là ông chỉ giao dịch với ông N, nhận tiền từ ông N, ông 

không giao dịch với bà H, việc ông ghi tên bà H vào Hợp đồng số 21 là theo yêu 

cầu của ông N. 

Chứng cứ duy nhất thể hiện số tiền giao dịch giữa 2 bên là bút tích của ông 

M ghi trong sổ của ông N (không đề ngày tháng năm), do bà H xuất trình, nội 

dung: “Tôi đã nhận đủ của A. N số tiền 10.750.000.000 đồng và đã chuyển giao 

hợp đồng quyền mua 7,5 tỷ mệnh giá cổ phần công ty T/C Vi cho A. N (tức Hợp 

đồng số 21). Việc thanh toán và chuyển giao hợp đồng đầu tư đã hoàn tất. A. N 
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đã nộp đủ tiền đặt cọc cho tổng số cổ phần của 2 hợp đồng là 9,5 tỷ (mệnh giá). 

Số tiền cọc là 1,9 tỷ đồng chẵn và đã nhận đủ giấy xác nhận của Công ty” (BL 

19). 

Theo nội dung bút tích trên thì ông M và Công ty V đã nhận của ông N 

tổng số tiền là 10.750.000.000 đồng, trong đó có 1.900.000.000 đồng tiền đặt 

cọc cho 2 Hợp đồng (tức hợp đồng số 20 và hợp đồng số 21). Theo hợp đồng thì 

số tiền đặt cọc là 20% giá trị hợp đồng. Như vậy, số tiền đặt cọc cho Hợp đồng 

số 20 là 400.000.000 đồng (ông N nộp vào tài khoản của Công ty Vi) và số tiền 

đặt cọc cho Hợp đồng số 21 là 1.500.000.000 đồng (gồm 500.000.000 đồng bà 

H nộp vào tài khoản của Công ty Vina và 1.000.000.000 đồng ông M nộp theo 

Phiếu thu ngày 22/4/2009) (BL 119). 

Theo ông M trình bày thì ông nộp 1.000.000.000 đồng giúp bà H để đủ số 

tiền đặt cọc cho Hợp đồng số 21. Lời trình bày của ông M được người đại diện 

theo ủy quyền của bà H xác nhận tại Biên bản phiên tòa sơ thẩm ngày 07/7/2015 

(BL 251). 

Như vậy, tuy tổng số tiền ông N, bà H đặt cọc cho 2 hợp đồng (số 20 và số 

21) là 1.900.000.000 đồng, nhưng trong đó có 1.000.000.000 đồng ông M ứng ra 

nộp thay bà H vào tài khoản của Công ty Vi, nên thực tế thì ông M và Công ty 

Vina chỉ nhận của ông N, bà H 9.750.000.000 đồng. 

[2.2] Về xác định số tiền ông M phải hoàn trả lại cho bà H, ông N do Hợp 

đồng số 21 không được hai bên ký kết, thực hiện: 

Ngày 20/3/2007, ông N và Công ty Vi đã ký kết Hợp đồng số 20, có giá trị 

2.000.000.000 đồng; hợp đồng này vẫn được hai bên thực hiện và không có 

tranh chấp. 

Tại Biên bản ghi lời khai ngày 14/3/2012, bà H khai: “Khoảng tháng 

3/2007 anh M mời chồng tôi mua cổ phần của Công ty cổ phần tài chính 

Vinaconex sắp thành lập với giá gấp 3 lần so với mệnh giá. Anh N chồng tôi 

đồng ý…Sau khi anh M nhận tiền đã giao cho tôi và chồng tôi hai bản dự thảo 

hợp đồng ủy thác đầu tư số 20 và số 21. Hợp đồng ủy thác đầu tư số 20 giữa 

chồng tôi với Công ty Vina với nội dung chính là anh N ủy thác cho Công ty 

Vina tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần tài chính Vi; số tiền 

tham gia đầu tư là 02 tỷ đồng. Các bên trong hợp đồng đã đồng ý với các điều 

khoản trong hợp đồng và đã ký kết để thực hiện”. 

Tại Biên bản ghi lời khai ngày 28/6/2012, ông N cũng khai ông M chào 

mời ông mua cổ phần của Công ty cổ phần tài chính Vi với giá bằng 3 lần mệnh 

giá, ông đồng ý và đã ký Hợp đồng số 20. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật chứng khoán 2006, sửa đổi bổ 

sung năm 2010 thì mệnh giá một cổ phiếu lần đầu bán ra công chúng là 10.000 

đồng. Như vậy, khi ông N đồng ý mua cổ phần của Công ty VVF với giá gấp 3 

lần mệnh giá, thì để sở hữu 200.000 cổ phần (có tổng mệnh giá là 2.000.000.000 

đồng) theo Hợp đồng số 20, ông N phải thực chi trả cho Công ty V (thông qua 

ông M đại diện) số tiền 6.000.000.000 đồng. 

Tổng số tiền ông N, bà H giao cho ông M theo bút tích của ông M là 

10.750.000.000 đồng (thực tế là 9.750.000.000 đồng). Vì vậy, cần thu thập thêm 
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chứng cứ để xác định khoản tiền ông N thực chi để thực hiện Hợp đồng số 20 là 

6.000.000.000 đồng có nằm trong tổng số tiền ông M viết xác nhận nêu trên hay 

không? Nếu tổng số tiền ông M xác nhận bao gồm cả số tiền ông N thực chi để 

thực hiện Hợp đồng số 20 thì phải trừ số tiền 6.000.000.000 đồng của Hợp đồng 

số 20. Số tiền còn lại mới buộc ông M trả lại cho bà H. 

[2.3] Về số tiền 500.000.000 đồng bà H chuyển vào tài khoản của Công ty 

V để đặt cọc cho Hợp đồng số 21: 

Ngày 26/3/2007, ông M chuyển cho bà H bản Hợp đồng số 21 (có số tiền 

ủy thác đầu tư trị giá 7.500.000.000 đồng). Theo quy định tại điểm 5.1 Điều 1 

hợp đồng này thì số tiền đặt cọc là 20% giá trị hợp đồng, tức 1.500.000.000 

đồng. Cùng ngày, bà H chuyển vào tài khoản của Công ty V số tiền 500.000.000 

đồng để đặt cọc. Quá trình tố tụng, ông M xác định vào ngày 22/4/2009 ông đã 

nộp 1.000.000.000 đồng vào tài khoản của Công ty V giúp bà H để đủ số tiền 

đặt cọc cho Hợp đồng số 21. Lời trình bày của ông M được người đại diện theo 

ủy quyền của bà H xác nhận tại Biên bản phiên tòa sơ thẩm ngày 07/7/2015. Tuy 

nhiên, bà H lại không ký Hợp đồng số 21. Do đó, quá trình giải quyết lại vụ án, 

Tòa án cần thu thập thêm chứng cứ, xác M làm rõ khoản tiền 500.000.000 đồng 

mà bà H đã chuyển vào tài khoản của Công ty V là để bảo đảm cho việc giao kết 

hay thực hiện hợp đồng, từ đó căn cứ vào quy định của pháp luật để xác định 

quyền và nghĩa vụ của các bên đối với giao dịch đặt cọc này. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các điều 337, 343, 348, 349 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015; 

Chấp nhận một phần Kháng nghị số 12A/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 

12/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 623/2019/KDTM-PT 

ngày 03/7/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hủy Bản án 

kinh doanh thương mại sơ thẩm số 38/2018/KDTM-ST ngày 26/4/2018 của Tòa 

án nhân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật.  

Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 
Nơi nhận: 
- Chánh án T NDCC tại TP HCM (để báo cáo); 

- VKSNDCC tại TP HCM (để biết); 

- Vụ pháp chế và QLKH T NDTC; 

- TAND Tp.HCM;  

- TAND quận Tân Bình, Tp.HCM; 

- Chi cục TH DS quận Tân Bình, Tp.HCM; 

- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu VP, Phòng HCTP, Phòng GĐKT, HSV . 

 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 
 

 

 

 

 

Phạm Hồng Phong 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 15/2021/KDTM-GĐT 

Ngày: 18/3/2021 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh 

doanh” 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa: Ông Võ Văn Cường 

Các Thẩm phán:      Ông Bùi Đức Xuân 

        Ông Phan Thanh Tùng 

Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Vũ Phương, Thẩm tra viên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hậu, Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Kinh doanh thương mại về 

“Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G.

Địa chỉ: 259A, khu phố 2, đường Võ S, phường T, thành phố B, tỉnh Đ. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Võ Thị Phương T, sinh năm 1969. Văn bản ủy 

quyền ngày 15/4/2016. 

Người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn: Luật sư Nguyễn Đ - Luật sư thuộc 

Đoàn Luật sư tỉnh Đ. 

2. Bị đơn: Ông Trịnh Văn H, sinh năm 1965.

Địa chỉ: 338, đường Võ S, phường T, thành phố B, tỉnh Đ. 

Đại diện theo ủy quyền của ông H: ông Đặng Thái H, sinh năm 1974. 

Địa chỉ: 51, phường 14, khu nhà ở H, phường H, quận T, thành phố H. Văn 

bản ủy quyền ngày 06/10/2017. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1. Ủy ban nhân dân phường T, thành phố B, tỉnh Đ. 

Đại diện theo ủy quyền: ông Trần Văn N- Cán bộ địa chính. Văn bản ủy 

quyền số 90/UBND ngày 22/3/2019. 

3.2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đ. 

Đại diện theo ủy quyền: ông Võ Phưong T - Phó Trưởng Phòng tài nguyên 
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và Môi trường thành phố B, tỉnh Đ. Văn bản ủy quyền so 12547/UBND-THNC 

ngày 30/10/2019. 

3.3. Bà Võ Ngọc Thanh T, sinh năm 1967. 

Địa chỉ: 1437 (số cũ 238) đường Phạm Văn T, KP.2, P.T, thành phố B, tỉnh 

Đ. 

Đại diện theo ủy quyền của bà T: ông Đặng Văn P, sinh hăm 1957. 

Địa chỉ: 1437 (số cũ 238) đường Phạm Văn T, KP.2, P.T, thành phố B, tỉnh 

Đ.Văn bản ủy quyền ngày 13/7/2017. 

3.4. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1970. 

3.5. Anh Trịnh Gia P, sinh năm 2000. 

3.6. Anh Trịnh Gia Đ, sinh năm 2002. 

Đại diện hợp pháp cho anh Đ: ông Trịnh Văn H, sinh năm 1965 và bà 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1970. 

3.7. Ông Lê Thế P, sinh năm 1992. 

3.8. Bà Đoàn Thị TH, sinh năm 1931. 

3.9. Ông Trịnh Tiến L, sinh năm 1961. 

Cùng địa chỉ: 388, KP.1, phường T, thành phố B, tỉnh Đ. 

Đại diện theo ủy quyền của bà TH, ông L, anh P, ông P: ông Trịnh Văn H, 

sinh năm 1965. Văn bản ủy quyền ngày 07/5/2019. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G có Đại diện theo ủy quyền: bà 

Võ Thị Phương T, sinh năm 1969. Văn bản ủy quyền ngày 15/4/2016 trình bày: 

Ông H đã thanh toán cho Hợp tác xã đến ngày 31/12/2011. Còn từ ngày 

01/01/2012 đến nay thì không thanh toán nữa dù Hợp tác xã nhiều lần nhắc nhở và 

yêu cầu. Quá trình kinh doanh, ông H tự ý xây dựng nhiều công trình, tự san lấp 

làm thay đổi hiện trạng ban đầu nên ông H đã vi phạm Hợp đồng và các Phụ lục 

hợp đồng. Vì vậy, Hợp tác xã khởi kiện yêu cầu Tòa án: 

Tuyên hủy Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng giữa Hợp tác xã với ông H (chủ 

nhà hàng Đ); 

Buộc ông H thanh toán số tiền vốn mà Hợp tác xã đầu tư là 79.790.000 đồng 

và tiền thuê đất, tạm tính từ ngày 01/01/2012 cho đến ngày 31/12/2018 (07 năm) là 

588.000.000 đồng và tiền lãi chậm trả của tiền thuê đất là 499.000.000 đồng (quá 

trình giải quyết tại Tòa án, Hợp tác xã yêu cầu thêm số tiền 1.167.590.000 đồng là 

tiền lợi nhuận và lãi suất nhưng không có đơn khởi kiện bổ sung). 

 Buộc ông H tháo dỡ các công trình trên đất do ông H tự xây dựng, trả lại 

quyền sử dụng đất với diện tích l ha 1.832,3 m
2
 thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 

44 mới (gồm các thửa đất cũ số: 03, 04, 11, 14, 15, 19, 01, 12) và thửa số 2b, tờ bản 

đồ số 44: diện tích 1.000 m
2
 (thửa mới là số 02, tờ bản đồ số 44) tọa lạc tại phường 

T, thành phố B, tỉnh Đ cho Hợp tác xã G. 
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Hợp tác xã cho rằng chỉ kiện ông H, không kiện Công ty TNHH MTV  vì Hợp 

tác xã ký Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng với ông H. 

Ngày 04/01/2019 và 26/3/2019, Hợp tác xã có đơn xin rút một phần yêu cầu 

khởi kiện, không yêu cầu ông H trả lại thửa số 19 và thửa số 16 tờ bản đồ số 44 

nữa. Các yêu cầu còn lại vẫn giữ nguyên, không thay đổi bổ sung gì thêm. 

Hợp tác xã không có ý kiến gì về kết quả đo vẽ, thẩm định giá, xem xét thẩm 

định tại chỗ. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các chi 

phí tố tụng. 

Bị đơn là ông Trịnh Văn H trình bày: 

Gia đình ông H gồm có: Cụ Đoàn Thị TH (mẹ ông H), bà Nguyễn Thị H 

(vợ ông H), các con ông H là Trịnh Hoàng Yến N (sinh năm 1991), Trịnh Gia P 

(sinh năm 2000), Trịnh Gia Đ (sinh năm 2002) và cháu của ông là Lê Thế P đã ở 

trên đất thuộc Tổ 2, Khu phố l, phường T (nay là số 338 Võ S, Khu phố 1, phường 

T) từ năm 1988 đến nay. Cha mẹ ông H là cụ Trịnh Văn K và cụ Đoàn Thị TH đã 

khai hoang cùng ông H trên mảnh đất đó, nhưng do tuổi cao ông K mất năm 2016 

tại mảnh đất ông K khai hoang. Hiện nay, cụ Thặng và gia đình ông H cùng sinh 

sống trên khu đất; từ đó đến nay không có ai tranh chấp về đất đai. 

Dịch vụ câu cá giải trí bắt đầu xây dựng từ năm 1999 và đi vào hoạt động năm 

2000. Do phát triển kinh doanh cần có giấy phép kinh doanh, báo cáo thuế, xuất 

hóa đơn thanh toán mà ông H là cá nhân không kê khai làm được nên đã ký Hợp 

đồng liên kết kinh doanh với Hợp tác xã. Các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng, Biên 

bản Phụ lục hợp đồng như nguyên đơn nêu, ông H không biết nội dung vì do Hợp 

tác xã soạn đưa ông H ký, ông H không đọc lại vì ông H chỉ mong có đầy đủ giấy 

phép để kinh doanh, ông H không biết các thửa đất nêu trên trong hợp đồng và 

trong đơn khởi kiện là của ai, ông chỉ biết gia đình ông đã khai phá từ năm 1984 để 

ở và kinh doanh đến nay và cũng không có giấy tờ gì chứng minh đất của ông. Do 

Hợp tác xã nói là đất của Hợp tác xã nên ông H ký vào Hợp đồng liên kết. Đối với 

số tiền góp vốn ghi trong hợp đồng, ông H không nhận tiền mặt mà đó là tiền lãi 

vay của số tiền mà ông H nợ của Hợp tác xã nên cấn trừ bằng cách ghi có góp vốn 

trong hợp đồng. 

Đến năm 2007, do việc hợp tác giữa ông H với Hợp tác xã không thuận thảo 

nên ông H thành lập Công ty TNHH MTV Đ để tự chủ về mặt báo cáo thuế nhưng 

vẫn nộp lợi nhuận về cho Hợp tác xã theo Hợp đồng và các Phụ lục Hợp đồng đến 

hết năm 2011. Sau đó, vì ông H không nộp lợi nhuận nên Hợp tác xã báo cáo lên 

các cơ quan ban ngành thanh tra, kiểm tra cơ sở Đ nên ông H phải nộp để yên ổn 

làm ăn. 

Ông H không đồng ý trả đất theo nội dung đơn khởi kiện của Hợp tác xã, vì 

đất do gia đình ông H khai phá, đã ở ổn định. Còn về tiền lợi nhuận, do ông Phan 

Văn T (Chủ nhiệm Hợp tác xã) đã có văn bản thanh lý hợp đồng ngày 23/11/2010 
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nên ông H không đồng ý đóng số tiền như yêu cầu của Hợp tác xã. 

 Hợp đồng và các Phụ lục Hợp đồng đã thanh lý theo ý kiến của ông T ngày 

23/11/2010 nên không còn để hủy. Tài sản trên đất là của ông H đầu tư xây dựng, 

khi xây dựng ông H có báo cáo cho Hợp tác xã một lần nhưng Hợp tác xã không có 

ý kiến gì, nay ông H không đồng ý di dời, không đồng ý tháo dỡ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

1. Cụ Thặng, ông P, ông L, bà H, anh P, anh Đ trình bày: thống nhất với lời 

trình bày của ông H. 

2. Bà Võ Ngọc Thanh T trình bày: 

Năm 1994, bà T tham gia góp vốn để trở thành xã viên Hợp tác xã G được 

Hợp tác xã giao khoán 3.300 m
2
 đất sản xuất (có biên bản bàn giao khoán đất sản 

xuất). Trong thời gian canh tác sản xuất, bà T chấp hành nghĩa vu của xã viên về 

việc nộp thuế sử dựng đất, việc sử dụng đất sản xuất ổn định. Năm 1999, bà T đăng 

ký quyền sử dụng đất, có bản vẽ và biên nhận hồ sơ đăng ký. Đến khi Nhà nước 

quy hoạch mở đường thì đất của bà T bị đo bao với đất của Hợp tác xã. Sau đó, bà 

T đăng ký đo đạc lại và được đền bù phần mở đường là 1.740m
2
, diện tích còn lại 

là 1.560m
2
 thuộc thửa 02b tờ bản đồ số 44 gồm hai phần: một phần bên nhà hàng Đ và 

một phần bên kia đường Võ S. 

Đất này, hiện nay bà T đã làm thủ tục đăng ký, có biên nhận nhưng chưa 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Hợp tác xã cho ông H thuê kinh doanh nhà hàng Đ lúc nào bà T không biết. 

Khi bà T phát hiện ông H xây dựng nhà hàng lấn qua đất của bà T thì bà T có báo 

cho Hợp tác xã; Hợp tác xã vận động bà T cho ông H thuê đất tạo điều kiện cho xã 

viên có thu nhập nên bà T đồng ý và bắt đầu cho ông H thuê làm bãi đỗ xe nhà 

hàng. Bà T không biết việc Hợp tác xã hợp tác kinh doanh bằng đất với ông H. Bà 

T không được chia lợi nhuận từ việc hợp tác kinh doanh này nhưng là xã viên thì bà 

cũng được hưởng lợi nhuận hàng năm như tất cả các xã viên khác. 

Hợp tác xã khởi kiện ông H thì bà T không có yêu cầu gì trong vụ án này 

nhưng đề nghị Tòa án giành cho bà T quyền khởi kiện vụ án dân sự khác đối với 

một phần thửa đất 02 tờ 44 phường Thống Nhất nếu sau này có yêu cầu. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trình bày: 

Các thửa đất 01, 03, 04, 11,14, 15, 16 nay thuộc thửa đất số 01 có diện tích 

16.436 m
2-

 thửa đất số 2b nay là thửa đất số 02 có diện tích 1.665,5 m
2
; thửa đất số 

12 là thửa bớt bên bản đồ địa chính; thửa đất số 19 tờ bản đồ số 44 có diện tích 

929,3 m
2
. Theo Văn bản số 5677/STNMT-QH ngày 25/11/2016 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường thì Hợp tác xã chưa được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất này. 

Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất: Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân 

phường T tại Văn bản số 47/UBND ngày 25/02/2019 thì các thửa đất nêu trên do 
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Hợp tác xã quản lý, có nguồn gốc từ việc sáp nhập 03 Tập đoàn sản xuất nông 

nghiệp (18, 19, 20) thành Hợp tác xã nông nghiệp G vào năm 1984 sau đổi tên 

thành Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G. 

Ủy ban nhân dân phường T trình bày: 

 Các thửa đất có tranh chấp giữa Hợp tác xã với ông H đều ở tờ bản đồ số 44, 

gồm các thửa 01, 03, 04, 11, 14, 15, 16, 12, 19; thửa số 02b tờ bản đồ số 44 có diện 

tích 1.000 m
2
 (đo bao với phần diện tích đất của bà Võ Ngọc Thanh T hiện theo bản 

đồ địa chính là thửa số 02 diện tích 1.665,5m
2
). 

Các thửa đất nêu trên có nguồn gốc như sau: Trước năm 1984 là đất sản xuất 

thuộc Tập đoàn số 19. Năm 1984, sáp nhập 03 Tập đoàn sản xuất nông nghiệp 18, 

19, 20 thành Hợp tác xã nông nghiệp G (sau đổi tên thành Hợp tác xã dịch vụ sản 

xuất nông nghiệp G). Từ năm 1984, Hợp tác xã quản lý, sau đó khoán cho ông 

Trịnh Văn K (còn lưu bảng thanh lý hợp đồng ký ngày 15/12/1996 thể hiện ông K 

được giao khoán Khu chăn nuôi cá, khu bờ ao từ năm 1992 nhưng không có số liệu 

diện tích cụ thể). Đến năm 1997, Hợp tác xã tiếp tục ký Hợp đồng số 64/HĐ/HTX 

ngày 15/01/1997 giao khoán cho ông K với diện tích ao hồ là 6.300m
2
 và diện tích 

đất sản xuất là 1.200 m
2
 (thời gian này chưa có bản đồ địa chính), thời hạn hợp 

đồng đến ngày 15/01/2000. 

Từ năm 2000, Hợp tác xã tiếp tục ký Hợp đồng giao khoán số 19 giao cho 

ông Kinh diện tích ao hồ là 6.300 m
2
 và diện tích đất sản xuất là 1.200 m

2
 (diện tích 

ao hồ đo đạc theo thực tế là 9.826 m
2
), thời hạn hợp đồng đến ngày 01/01/2003. 

Ngày 31/12/2002, Hợp tác xã và ông Kinh thanh lý Hợp đồng giao khoán số 

19 nêu trên. 

Ngày 01/01/2003, Hợp tác xã ký Hợp đồng số 04/HĐ.HTX về việc liên kết 

kinh doanh dịch vụ câu cá giải trí với ông Trịnh Văn H (con trai của ông K). Theo 

đó Hợp tác xã giao cho ông H các thừa đất tại tờ bản đồ số 44 có diện tích 12.184 

m
2
 gồm các thửa số 01, 03, 04, 11, 14, 15, 19. 

Năm 2005, Hợp tác xã thuê Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất đo gộp các 

thửa đất tại tờ bản đồ số 44 gồm thửa 01, 03, 04, 11, 12, 14, 15, 16 thành thửa đất 

số 01 (tờ bản đồ số 44) tổng diện tích là 16.436 m
2
 (đo theo hiện trạng sử dụng) có 

ký giáp ranh các chủ liền kề. 

Năm 2007, Hợp tác xã giao thêm cho ông H thửa đất số 02b diện tích 1.000m
2
 

(nay là thửa số 02 tờ 44 diện tích 1.665,5 m
2
 do bao với phần đất của bà Võ Ngọc 

Thanh T) và thửa đất số 12 tờ bản đồ số 44 diện tích 608,7m
2
 (thể hiện trên bản Phụ 

lục hợp đồng số 04 ngày 01/01/2003). 

Tính đến thời điểm năm 2007, Hợp tác xã giao cho ông H 13.893,4m
2
 (trong 

đó thừa đất số 19 tờ bản đồ số 44 diện tích 958,3m
2
 ông H không sử dụng). 

Năm 2014, Hợp tác xã được Ủy ban nhân dân thành phố B hỗ trợ tiền bồi 

thường cho dự án nạo vét suối Săn Máu với diện tích thu hồi tại thửa đất số 01 tờ 
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44 là 3.470,4 m
2
 và phần diện tích 82,2 m

2
 thuộc thửa đất số 02 tờ 44. 

Về quá trình Hợp tác xã xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Năm 

2003, Hợp tác xã lập bảng danh sách xin xác nhận đất sản xuất và được Ủy ban 

nhân dân phường T và Trưởng phòng địa chính nhà đất xác nhận: Hợp tác xã dịch 

vụ G hiện đang quản lý sử dụng diện tích 12,31 ha trong đó có diện tích 1.847,1 m
2
 

là ao hồ hiện sử dụng vào mục đích dịch vụ câu cá giải trí. 

Ngày 27/9/2001, Hợp tác xã đã kê khai đăng ký việc sử dụng đất nhưng chưa 

đươc xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do phải xin ý kiến của Sở Địa 

chính - Nhà đất Đ). 

Riêng thửa đất số 16, tờ bản đồ số 44, diện tích 4.480,2 m
2
 là đất công do Ủy 

ban nhân dân phường T quản lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố B tại 

Văn bản số 2335/UBND-KT ngày 22/4/2014 (thửa đất này đã bị thu hồi một phần 

thuộc dự án Nạo vét Suối Săn Máu). Đồng thời, việc xác định nguồn gốc, tình hình 

quản lý sử dụng đất của Hợp tác xã đã được Ủy ban nhân dân thành phố B thực 

hiện qua các đợt thanh tra, kiểm tra. Trong đó gần nhất: 

Ngày 28/8/2017, Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Văn bản số 199/BC- 

UBND về việc báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra thu hồi đất của Hợp tác xã và khu 

dịch vụ câu cá giải trí Đ do ông Trịnh Văn H làm chủ đầu tư tại phường T thể hiện 

phần diện tích còn lại (sau khi đã trừ đi diện tích bị thu hồi bởi các dự án) của Hợp 

tác xã quản lý, sử dụng có các thửa đất nằm trong Hợp đồng liên kết kinh doanh với 

ông H. 

Ngày 18/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Ba ban hành Kết luận thanh tra 

số 12972/KL-UBND về việc chấp hành Luật Hợp tác xã và việc quản lý, sử dụng 

đất với Hợp tác xã thể hiện: các thửa đất do Hợp tác xã liên kết với ông H là thuộc 

phần diện tích đất Hợp tác xã quản lý có nguồn gốc ban đầu từ việc sáp nhập 03 

Tập đoàn sản xuất nông nghiệp 18, 19, 20 từ năm 1984. 

 Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 21, 

22/5/2019, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai quyết định (tóm 

tắt): 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông 

nghiệp G đối với ông Trịnh Văn H về việc “Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh 

doanh”. Hủy hợp đồng liên doanh liên kết dịch vụ câu cá giải trí số 04/HĐ.HTX 

ngày 01/01/2003, Biên bản Phụ lục hợp đồng ngày 20/5/2005, Biên bản Phụ lục 

Hợp đồng ngày 30/6/2007. 

Buộc ông Trịnh Văn H cùng những người sống trên đất gồm bà Nguyễn Thị 

H, ông Lê Thế P, ông Trịnh Tiến L, bà Đoàn Thị TH, anh Trịnh Gia P, anh Trịnh 

Gia Đ phải giao lại thửa đất 01, 02 tờ bản đồ số 44 phường T, thành phố B cho 

Hợp tác xã G. 
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Tạm giao cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G các thửa đất 01, 02 

tờ bản đồ số 44 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa có mốc ranh (29, 1, 2, 3, 

4, 6’, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 17’, 18, 19, 1, 2’, 3’, 4’,26, 27, 28, 29) 

theo bản đồ hiện trạng thửa đất số 3509/2018 ngày 20/7/2018 của Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh Đ chi nhánh B. 

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G có trách nhiệm liên hệ với các cơ 

quan chức năng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật đối với các thửa đất này. 

Giành quyền khởi kiện cho bà T đối với thửa đất 02 tờ 44 phường T thành vụ 

kiện dân sự khác đối với Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G nếu sau này 

bà T có yêu cầu và thực hiện thủ tục trình tự khởi kiện theo quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Không chấp nhận yêu cầu của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G về 

việc buộc ông Trịnh Văn H phải thanh toán số tiền lợi nhuận từ 2012-2015: 

336.000.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán là 157.920.000 đồng, tổng cộng: 

493.920.000 đồng. 

Không chấp nhận yêu cầu của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G về 

việc buộc ông H tháo dỡ các công trình xây dựng trên thửa đất 01, 02 tờ bản đồ số 

44 phường T, thành phố B. 

Buộc Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G phải thanh toán lại cho ông 

Trịnh Văn H giá trị công trình xây dựng, cây xanh trên thửa đất 01, 02 tờ bản đồ số 

44 phường T, thành phố B là 5.062.053.859 đồng. 

Buộc ông Trịnh Văn H phải trả cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp 

G số tiền vốn góp là 79.790.000 đồng. 

Buộc ông Trịnh Văn H phải thanh toán lại tiền đo vẽ cho Hợp tác xã dịch vụ 

sản xuất nông nghiệp G 7.458.312 đồng. 

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã dịch vụ sản suất nông 

nghiêp G về việc xin rút một phần yêu cầu khởi kiện không yêu cầu ông H trả lại 

thửa đất số 19, tờ bản đồ số 44 phường T, thành phố B. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và trách nhiệm do chậm thi 

hành án. 

Ngày 30/5/2019, Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G có đơn kháng 

cáo một phần bản án sơ thẩm (cụ thể là kháng cáo đối với mục 5 phần Quyết định 

của bản án sơ thẩm). 

Ngày 04/6/2019, ông Trịnh Văn H có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 09/2020/KDTM-PT ngày 

02/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định (tóm tắt): 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trịnh Văn H. Sửa bản án sơ 

thẩm. 
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Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 

nông nghiêp G đối với ông Trịnh Văn H về việc “Tranh chấp hợp đồng hợp tác 

kinh doanh”. Hủy Hợp đồng liên doanh liên kết dịch vụ câu cả giải trí số 

04/HĐ.HTX ngày 01/01/2003, Biên bản Phụ lục hợp đồng ký ngày 20/5/2005, 

Biên bản Phụ lục Hợp đồng ký ngày 30/6/2007. 

Buộc ông Trịnh Văn H phải tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng trên 

thửa đất số 01, 02 tờ bản đồ số 44 phường T, thành phố B (các hạng mục công 

trình thể hiện trong Chứng thư thẩm định giá số 160/TĐG-CT ngày 17/12/2018 

của Công ty cổ phần Thẩm định giá Đ) gồm: Hạng mục 2.2-Quầy lễ tân, trị giá 

143.760.000 đồng; hạng mục 2.3-Chòi nấm khu A, trị giá 315.680.000 đồng; 

hạng mục 2.4-Chòi lá khu A, trị giá 102.900.000 đồng; hạng mục 2.5-Chòi ngói 

khu A, trị giá 96.516.000 đồng; hạng mục 2.6-Mái vòm, trị giá 87.150.000 đồng; 

hạng mục 2.7-Quầy nước, trị giá 50.142.000 đồng; hạng mục 2.11 -Phòng Vip, 

trị giá 941.850.000 đồng; hạng mục 2.13-Chòi lả khu B, trị giá 423.360.000 

đồng; hạng mục 2.14-Khu vệ sinh khu B, trị giá 60.840.000 đông; hạng mục 3.1-

Nhà ăn sáng, trị giả 252.260.000 đồng; hạng mục 4-Nhà hàng tiệc cưới (Phần 

công trình hiện hữu nằm trên thửa đất số 01, 02 tờ bản đồ số 44, phường T), trị 

giá 1.353.669.334 đồng; hạng mục 3.2-Nhà Café, trị giá 267.960.000 đồng. 

Giao cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G được sở hữu các hạng 

mục công trình xây dựng trên thửa đất số 01, 02 tờ bản đồ sổ 44, phường T, 

thành phố B (các hạng mục công trình thể hiện trong Chứng thư thẩm định giá 

số 160/TĐG-CT ngày 17/12/2018 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Đ) gồm: 

Hạng mục 1.1 -Nhà bảo vệ, trị giá 24.948.000 đồng; hạng mục 1.2-Cổng, trị giá 

21.000.000 đồng; hạng mục 1.3-Sán, trị giá 160.353.000 đồng; hạng mục 2.1-

Cầu 1, trị giả 55.300.000 đồng; hạng mục 2.8- cầuu sắt 1, trị giá 9.000.000 

đồng; hạng mục 2.9-Sân khu Vip, trị giả 32.760.000 đồng; hạng mục 2.10-Cầu 

sắt 2, trị giá 7.200.000 đồng; hạng mục 2.12-Cầu sắt 3, tri giá 7.200.000 đồng; 

hạng mục 2.15-Cầu dẫn-vào sân khấu nổi 1, trị giá 7.200.000 đồng; hạng mục 

2.16-Cầu dẫn vào sân khấu nổi 2, trị giá 14.700.000 đồng hạng mục 2.17-Sân 

khấu nổi, trị giá 70.200.000 đồng; hạng mục 3.3-Sân trước nhà hàng tiệc cưới trị 

giá 182.020.500 đồng; hạng mục 7-Khu rửa chén trên thửa 3 4, 5 (Phần công 

trình hiện hĩtu nằm trên thửa đất số 01 tờ Bản đồ sổ 44 phường T), trị giá 

5.065.625 đồng; hạng mục 5.2-Cây xanh: Cây xanh trên thửa đất số 02, trị giả 

48.800.000 đồng; cây xanh trên thửa đất số 01, trị giá 283.919.000 đồng. 

Buộc Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G có trách nhiệm thanh 

toán cho ông Trịnh Văn H số tiền 2.066.043.667 đồng (Phần trách nhiệm lỗi của 

Hợp tác xã) và số tiền 929.666.125 đồng (Phần giá trị tài sản giao cho Hợp tác 

xã sở hữu). Tổng cộng phải thanh toán là 2.995.709.792 đồng. 
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Buộc ông Trịnh Văn H cùng những người sống trên đất gồm bà Nguyễn Thị 

H, ông Lê Thế P, ông Trịnh Tiến L, bà Đoàn Thị TH, anh Trịnh Gia P, anh Trịnh 

Gia Đ phải giao lại thửa đất số 01, 02 tờ bản đồ số 44 phường T, thành phố B 

cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G. 

Tạm giao cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G các thửa đất sổ 01 

02 tờ bản đồ số 44 phường T, thành phố B có mốc ranh (29, 1, 2, 3, 4, 6’, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13,16, 17, 17’, 18, 19, 1’, 2’, 3’,4’, 26, 27, 28, 29) theo bản đồ hiện 

trạng thửa đất số 3509/2018 ngày 20/7/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Đ-Chi nhánh B. 

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G có trách nhiệm liên hệ với các 

cơ quan chức năng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật đổi với các thửa đất này. 

Giành quyền khởi kiện cho bà Võ Ngọc Thanh T đối với thửa đất 02 tờ 44 

phường Thống Nhất thành vụ kiện dân sự khác đối với Hợp tác xã dịch vụ sản 

xuất nông nghiệp G nếu sau này bà T có yêu cầu và thực hiện thủ tục trình tự 

khởi kiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Không chấp nhận yêu cầu của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G 

về viêc buộc ông Trịnh Văn H phải thanh toán số tiền lợi nhuận từ 2012-2015 là 

336.000.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán là 157.920.000 đồng, tổng cộng là 

493.920.000 đồng. 

Buộc ông Trịnh Văn H phải trả cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông 

nghiệp G số tiền vốn góp là 79.790.000 đồng. 

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã dịch vụ sản suất nông 

nghiệp G về việc xin rút một phần yêu cầu khởi kiện không yêu cầu ông H trả lại 

thửa đất số 19, tờ bản đồ số 44, phường T, thành phố B. 

Ngoài ra bản án phúc thẩm còn tuyên về án phí, chi phí giám định và việc thi 

hành án của đương sự. 

Ngày 15/7/2020, ông Trịnh Văn H có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao xem xét lại bản án phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

 Ngày 22/7/2020, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kiến nghị Chánh án 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 26/2020/KN-KDTM 

ngày22/12/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị bản án kinh doanh 

thương mại phúc thẩm số 09/2020/KDTM-PT ngày 02/6/2020 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai, đề nghị Ủy ban Thẩm phán-Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm 

nêu trên và Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 21, 

22/5/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giao hồ sơ vụ 
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án cho Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xét xử lại theo thủ tục 

sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán-Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xét thấy: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: 

 [1.1] Công ty TNHH MTV Đ (sau đây viết tắt là Công ty Đ) được thành lập 

từ năm 2007. Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Biên Hòa có Báo cáo số 19/BC-

TTĐT ngày 20/7/2010 về việc kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm hành chính về xây 

dựng trái phép đối với Công ty Đ, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân thành phố B có 

Công văn số 2196/UBND-KT ngày 03/8/2010 về việc xử lý việc xây dựng không 

phép tại khu câu cá Đ. Hợp tác xã có Báo cáo số 02/BC.HTX ngày 21/3/2011 với 

nội dung Ủy ban nhân dân phường T có tổ chức buổi họp về việc thỏa thuận cắm 

mốc rào ranh giới giữa đất của Hợp tác xã và Công ty Đ. Biên bản số 01/BB-PKT 

ngày 03/6/2014 do Phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân thảnh phố B lập về việc kiểm 

tra, đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng liên kết giữa Hợp tác xã và 

ông Trịnh Văn H tại khu câu cá giải trí Đ, thể hiện: Phòng Tài nguyên và Môi 

trường yêu cầu hai bên cùng xem lại hợp đồng liên kết những điều thay đổi về diện 

tích đất đai và các điều khoản tài chính cho phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện 

tại của Công ty Đ. Còn Hợp tác xã đề nghị Công ty Đ tạm thời ngưng hoạt động 

trên diện tích đất của Hợp tác xã. Như vậy, có căn cứ xác định Công ty Đ có đầu tư 

trên đất liên kết giữa Hợp tác xã với ông H, Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm 

không đưa Công ty Đ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là không đúng quy định tại khoản 6 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Ngày 04/01/2019 và ngày 26/3/2019, Hợp tác xã có đơn xin rút một phần 

yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu ông H trả lại thửa đất số 19 và thửa số 16, tờ bản 

đồ số 44, phường T. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đình chỉ giải quyết yêu cầu 

của Hợp tác xã đối với thửa đất số 19 do nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện là đúng. 

Tuy nhiên, căn cứ vào công văn số 5677/STNMT-QH ngày 25/11/2016 của Sở tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đ thì thửa số 16 tờ bản đồ số 44 (có diện tích 

4.480,22m
2
) được đưa vào trong thửa số 01 tờ bản đồ số 44, phường T. Tòa án 

không đình chỉ yêu cầu của nguyên đơn đối với thửa số 16 mà vẫn quyết định tạm 

giao thửa số 01 tờ bản đồ số 44, phường T (trong đó có thửa số 16) cho Hợp tác xã 

là giải quyết vượt quá yêu cầu của nguyên đơn, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng. 

 [1.3] Các Quyết định cưỡng chế số 1421/QĐCC ngày 19/4/2017 và số 
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4980/QĐ-CCXP ngày 07/11/2017 là để thi hành Quyết định số 5143/QĐ-KPHQ 

ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Đ về việc áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trịnh Văn H và liên quan đến việc giải quyết 

yêu cầu của Hợp tác xã buộc ông H phải tháo dỡ công trình trên thửa đất số 01, 02 

tờ bản đồ số 44, phường T, thành phố B, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc 

thẩm không thu thập chứng cứ này là có thiếu sót. 

[1.4]. Hợp tác xã khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông H tháo dỡ các công trình 

xây dựng trên thửa đất 01, 02 tờ bản đồ số 44, phường T, thành phố B. Tuy nhiên, 

Quyết định số 4980/QĐ-CCXP ngày 07/11/2017 (Cưỡng chế buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trịnh Văn H, thi hành Quyết định số 5143/QĐ-

KPHQ) có nội dung: Ông H có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình trên 

đất không được phép xây dựng tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 31, thửa đất số 01, tờ 

bản đồ số 44, phường T; nên buộc ông H phải phá dỡ công trình vi phạm và khôi 

phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất như trước khi vi phạm tại thửa đất số 03, tờ 

bản đồ số 31, thửa đất số 01, tờ bản đồ số 44, phường T. Theo Công văn số 

1363/UBND-NC ngày 13/02/2020 và số 3786/UBND-THNC ngày 31/3/2020 của 

Ủy ban nhân dân thành phố B thì có hạng mục tại Chứng thư thẩm định giá số 

160/TĐG-CT ngày 17/12/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Tiến 

không nằm trong các quyết định cưỡng chế; có hạng mục không nằm trong quyết 

định cưỡng chế nhưng đã được lập Biên bản vi phạm hành chính; có hạng mục nằm 

trong Quyết định cưỡng chế số 1421/QĐCC ngày 19/4/2017 và Quyết định số 

4980/QD-CCXP ngày 07/11/2017; không phải tất cả các loại tài sản là công trình, 

cây xanh đều phải tháo dỡ. Như vậy, đối với yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã buộc 

ông H tháo dỡ các công trình xây dựng trên thửa đất 01, 02, tờ bản đồ số 44 thì có 

những hạng mục đã được Ủy ban nhân dân xem xét giải quyết bằng quyết định 

hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của Hợp tác xã về việc buộc ông H tháo dỡ các công trình xây dựng trên 

thửa đất 01, 02 tờ bản đồ số 44 phường T, thành phố B là có cơ sở. Tòa án cấp phúc 

thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã về việc buôc ông H tháo dỡ các 

công trình xây dựng trên thửa đất số 01, 02 tờ bản đồ số 44, phường T, thành phố B 

là vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 192, điểm g khoản 1 Điều 217, khoản 

1 Điều 289 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Theo các tài liệu, chứng cứ tại hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định diện tích 

đất (trong đó bao gồm 06 ao hồ) mà Hợp tác xã góp với ông H có nguồn gốc từ 

việc sáp nhập 03 Tập đoàn sản xuất nông nghiệp (18, 19, 20) thành Hợp tác xã 

nông nghiệp G. Tại thời điểm ký hợp đồng với ông H và cho đến nay, diện tích này 

Hợp tác xã G chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chưa được cấp “Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất” nên theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 
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17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn 

bằng giá trị quyền sử dụng đất, Điều 78b Luật Đất đai năm 1993 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 1998) nay là Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 thì Hợp đồng liên kết và 

các Phụ lục hợp đồng giữa Hợp tác xã với ông H là vô hiệu như Tòa án cấp sơ thẩm 

và cấp phúc thẩm nhận định là có căn cứ. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm và cấp 

phúc thẩm lại quyết định tuyên hủy hợp đồng là không phù hợp quy định pháp luật. 

[2.2]. Diện tích đất mà Hợp tác xã góp vốn liên kết với ông H chưa được Nhà 

nước giao đất hay cho thuê đất; hồ sơ vụ án cũng không thể hiện các diện tích đất 

này là do xã viên Hợp tác xã G góp, trong khi cá nhân ông H và Công ty Đ (do ông 

H là chủ sở hữu) đã đầu tư trên đất này. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm chưa hỏi ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Đ và Ủy ban nhân dân thành phố B về 

quá trình thực hiện quản lý nhà nước đối với diện tích đất đang tranh chấp, việc 

thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước của Hợp tác xã liên quan đến diện tích 

đất này, cũng như thực tế ông H và Công ty Đ trực tiếp quản lý, sử dụng diện tích 

đất này từ năm 2003 đã đầu tư cải tạo đất, xây dựng các công trình, tài sản trên đất. 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa làm rõ các nội dung trên mà đã 

giải quyết vụ án và quyết định tạm giao diện tích đất tranh chấp này cho Hợp tác xã 

dịch vụ sản xuất nông nghiệp G là vi phạm quy định Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự 

về xác minh, thu thập chứng cứ. 

 [2.3]. Hợp tác xã biết rõ đất đang tranh chấp không phải do Nhà nước giao, 

cho thuê, chưa được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà vẫn đưa 

đất vào góp vốn kinh doanh là vi phạm khoản 1 Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-

CP của Chính phủ, nên Hợp tác xã có lỗi dẫn tới hợp đồng vô hiệu. Trong quá trình 

thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp tác xã biết ông H đầu tư, xây dựng các 

công trình trên đất, bao gồm cả phần đất không được phép xây dựng, nhưng không 

có ý kiến; do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng hai bên 

cùng có lỗi như nhau (50/50) làm cho hợp đồng vô hiệu là có cơ sở. Tuy nhiên, khi 

quyết định buộc ông H phải tháo dỡ các hạng mục công trình nằm trên thửa đất số 

01, 02 tờ bản đồ số 44 với tổng giá trị 4.132.087.334 đồng, Tòa án cấp phúc thẩm 

nhận định đây là số tiền thiệt hại, từ đó buộc Hợp tác xã thanh toán cho ông H 

2.066.043.667 đồng tương ứng với 50% lỗi là chưa chính xác, bởi lẽ không phải tất 

cả các công trình, tài sản do ông H và Công ty Đ đầu tư đều bị Ủy ban nhân dân 

buộc phá dỡ. Tòa án cấp phúc thẩm tuyên buộc ông H phải tháo dỡ cả những công 

trình xây dựng không vi phạm là gây thiệt hại cho cả Hợp tác xã và ông H. Trong 

trường hợp này, thiệt hại về tài sản do hợp đồng vô hiệu chỉ tính trên giá trị phần tài 

sản bị tháo dỡ theo quyết định của Ủy ban nhân dân do xây dựng trái phép, vi phạm 

quy định về quản lý, sử dụng đất. Đối với tài sản do ông H hoặc Công ty Đ đầu tư 

mà không bị tháo dỡ thì phải giao cho một bên. Nếu giao cho Hợp tác xã thì buộc 
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Hợp tác xã phải thanh toán phần giá trị tài sản còn lại cho người đã đầu tư. 

[2.4]. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định số tiền 

79.790.000 đồng, Hợp tác xã đã góp vốn cùng ông H để mở rộng sản xuất kinh 

doanh, san lấp mặt bằng, xây dựng nhà chòi câu cá, nhà khách, nhưng khi những 

hạng mục này bị buộc tháo dỡ, Tòa án lại buộc ông H phải trả toàn bộ số tiền này 

cho Hợp tác xã là gây thiệt hại cho ông H. Trường hợp này, Hợp tác xã cũng phải 

chịu thiệt hại 50%, như vậy ông H phải trả lại Hợp tác xã tương ứng với số tiền 

39.895.000 đồng  . 

 [3] Với những tài liệu, chứng cứ phân tích nói trên, Hội đồng xét xử Giám 

đốc xét thấy kháng nghị số 26/2020/KN-KDTM ngày 22/12/2020 của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 325; Điều 334; Điều 337; Điều 342; Điều 343 của Bộ luật tố 

tụng Dân sự 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 26/2020/KN-KDTM 

ngày 22/12/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 09/2020/KDTM-

PT ngày 02/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bản án kinh doanh 

thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 21, 22/5/2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp 

tác kinh doanh” giữa nguyên đơn là Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp G; bị 

đơn là ông Trịnh Văn H; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (gồm 09 người 

khác).  

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại TP HCM (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- VKSNDCC tại TP HCM (để biết); 

- TAND tỉnh Đồng Nai;  

- TAND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục THADS thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu VP, Phòng HCTP, Phòng GĐKT III, HSVA.  

 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

Võ Văn Cường 
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