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Bản án số 03/2020/KDTM-ST ngày 15/01/2020 của Tòa án nhân
dân quận Đống Đa – thành phố Hà Nội
Về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phần”
Nội dung vụ án: Biết Công ty Y thực hiện cổ phần hóa và chào bán
cổ phần, bà N đã tự nguyện mua 10.500 cổ phần của công ty Y thông qua
Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số tiền là 109.098.000
đồng. Năm 2010, Công ty Y đã cấp “Giấy chứng nhận nộp tiền mua cổ
đông”, bà đã nhiều lần yêu cầu Công ty Y ghi nhận tư cách cổ động nhưng
đến nay (hơn 10 năm kể từ ngày mua) việc cổ phần hóa của Y đã không
thành công. Vì vậy, bà N khởi kiện yêu cầu Công ty Y phải hoàn trả số
tiền 109.098.000 đồng bà đã bỏ ra mua cổ phần và yêu cầu trả lãi cho
khoản tiền trên.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi của phía Y đồng
ý bán tổng số 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần cho bà Trịnh Thị
Thanh N thông qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội còn bà N
đồng ý mua tổng số 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần của Y được
coi là Hợp đồng mua bán cổ phần hợp pháp. Trong Hợp đồng này nghĩa
vụ của bà N là thanh toán khoản tiền mua 10.500 (mười nghìn năm trăm)
cổ phần cho Y còn nghĩa vụ của Y là thực hiện việc cổ phần hóa và ghi
nhận tư cách cổ đông của bà N trong Y. Trường hợp chào bán công khai
mà không bán hết thì Công ty Y phải báo cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt phương án cổ phần hóa để điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển
100% vốn Nhà Nước thành Công ty cổ phần sau đó tiến hành họp Đại hội
cổ đông lần đâu ghi nhận tư cách cổ đông của những nhà đầu tư đã mua
cổ phần của Y (như bà N). Tuy nhiên trên thực tế sau khi chào bán không
hết số lượng cổ phần cho các nhà đầu tư thì phía Y không hề tiến hành
thêm bất cứ hoạt động nào khác để hoàn thành việc cổ phần hóa. bà N yêu
cầu công ty Y hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của bà N là 109.098.000
đồng là khoản tiền bà N đã thanh toán cho công ty Y để mua 10.500 cổ
phần của Y tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội là có căn cứ
nên được chấp nhận.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của cho bà Trịnh Thị Thanh N đối với Công ty C.T.T.C I - Ngân hàng X.
Tuyên bố chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng mua bán cổ phần giữa bà Trịnh
Thị Thanh N và Công ty C.T.T.C I - Ngân hàng X. Buộc Công ty C.T.T.C
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I - Ngân hàng X phải có trách nhiệm hoàn trả cho bà Trịnh Thị Thanh N
số tiền: 109.098.000 đồng.
Bản án số 607/2019/KDT-PT ngày 02/07/2019 Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh.
Về việc “Tranh chấp hợp đồng góp vốn”
Nội dung vụ án: Công ty H và Công ty Đ có ký Hợp đồng góp vốn
để hợp tác xây dựng dự án khu cao ốc căn hộ tại đường T phường Q quận
T. Theo đó, Công ty H đưa cho Công ty Đ số tiền 10 tỷ đồng, Công ty Đ
sẽ giao cho Công ty H 10 GCNQSDĐ đứng tên cá nhân để làm tài sản
đảm bảo, hai bên đã thực hiện đúng hợp đồng, mức chia lợi nhuận thực tế
là 4%/tháng, hợp đồng có hiệu lực 12 tháng. Hết hạn Hợp đồng, hai bên
ký tiếp Hợp đồng có nội dung tương tự, giữ nguyên số tiền 10 tỷ đồng
nhưng 10 GCNQSDĐ chuyển xuống còn 06 GCNQSDĐ. Thực hiện Hợp
đồng này, Công ty Đ chỉ trả lãi 02 tháng rồi ngưng. Công ty H khởi kiện
yêu cầu công ty Đ trả lại số tiền 10 tỷ đồng, lãi suất từ tháng 12/2010 đến
12/2018 lãi suất 9% tháng, số tiền là 7,2 tỷ. Tổng số tiền Công ty Đ phải
trả là: 17,2 tỷ đồng.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của nguyên đơn Công ty H. Buộc Công ty Đ phải trả số tiền 17,2 tỷ đồng
cho Công ty H, đồng thời còn phải tiếp tục trả lãi suất nợ quá hạn trung
bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian trả
nợ. Công ty H trả lại cho Công ty Đ 6 GCNQSDĐ.
Sau đó, Công ty Đ kháng cáo với lý do cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm
trọng thủ tục, không khách quan, toàn diện.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Cấp sơ thẩm xác định
quan hệ tranh chấp, thẩm quyền giải quyết vụ án và tư cách của người
tham gia tố tụng đúng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Tại nội
dung hợp đồng nguyên tắc ngày 09/10/2018, thể hiện người đại diện theo
pháp luật của công ty D chỉ thừa nhận nghĩa vụ đối với số tiền nợ gốc là
10 tỷ đồng mà không thể hiện có sử thừa nhận đối với nghĩa vụ trả nợ lãi,
nên yêu cầu đòi tiền nợ lãi của Công ty H với Công ty Đ đã hết thời hiệu
khởi kiện. Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu tính lãi chậm trả của Công
ty H từ 12/2010 đến 12/2018 và Kiểm sát viên tại phiên tòa giữ nguyên
phần này của Bản án sơ thẩm là không đúng. Do vậy, cần hủy và đình chỉ
một phần bản án sơ thẩm đới với yêu cầu đòi tiền lãi của Công ty H.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng
cáo của Công ty Đ, sửa bản án sơ thẩm. Buộc công ty Đ phải trả số tiền
gốc là 10 tỷ đồng cho Công ty H, Công ty H trả lại cho Công ty Đ 06
GCNQSDĐ.
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Bản án số 121/2019/KDTM – PT ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân
Thành phố Hà Nội
Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu”
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Nội dung vụ án: Ngày 12/02/2007, ông Nguyễn Văn H - Chủ tịch
Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty H đã ký hợp đồng nguyên tắc
số 03/HĐNT ngày 14/02/2007 với các ông Lê Quốc N, ông Nguyễn Đình
Trường S và Trần Xuân L với nội dung: “Tập thể các cổ đông có cổ phiếu
trong công ty H đồng ý chuyển nhượng 100% cổ phần, chiếm 100% tổng
số vốn điều lệ của công ty cho bên B với tổng giá trị thanh toán là
13.300.000.000 đồng”. Theo thỏa thuận trên nên đến ngày 02/03/2007,
ông đã chuyển tổng số 4.000.000.000 đồng vào tài khoản của công ty H
để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty. Ông S và
ông L không chuyển hành khoản tiền nào cho Công H. Sau khi N chuyển
tiền, Công ty H đã làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
nhưng bị từ chối do công ty hoạt động chưa đủ 03 năm nên không được
tự do chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập. Ngày 20/12/2007
Ông H đại diện Công ty H đã làm thủ tục chuyển nhượng 100% vốn cổ
phần cho ông Nguyễn Anh C , ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Kim P
trong đó có cổ phần của 10 cổ đông đã chuyển nhượng cho ông N, tổng
giá trị hợp đồng là 40.000.000.000 đồng. Ông N khởi hiện yêu cầu buộc
ông Nguyễn Văn H và Công ty H phải hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ
phần cho ông; đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, công
nhận ông là thành viên chính thức của công ty H , được sở hữu hợp pháp
216.437,2 cổ phiếu tương đương 29,083% cổ phần vốn trong Công ty;
Hủy hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty H với các ông
Nguyễn Anh C , ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Kim P.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận các yêu cầu
khởi kiện của ông N đối với Công ty H và ông H do hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần giữa 10 cổ đông sáng lập với ông N vô hiệu; Buộc ông
Nguyễn Văn H phải thanh toán trả cho ông Lê Quốc N những khoản tiền
gồm khoản tiền mà ông N mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và
xây dựng H: 3.928.000.000 đồng và khoản tiền bồi thường thiệt hại:
901.692.429 đồng, Tổng cộng: 4.829.692.429 đồng.
Sau đó ông N kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng
cáo của ông N. Hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà
Nội Chuyển hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải
quyết lại vụ án.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân
dân huyện Từ Liêm để giải quyết theo thẩm quyền.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm xét xử lại: Hợp đồng chuyển nhượng
cổ phần giữa 10 cổ đông sáng lập với ông N vô hiệu nên ông N không
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chấp nhận yêu cầu khởi kiện của N; Buộc ông Nguyễn Văn H phải thanh
toán trả cho ông Lê Quốc N số tiền giải quyết hậu quả của hợp đồng vô
hiệu là: 15.487.683.600 đồng.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm (lần 2) nhận định: Xét yêu cầu
kháng cáo thứ hai của Ông H về khoản tiền phạt 2,6 tỷ do ông Ngọc đồng
ý bán số cổ phần ông N đã mua (216.437,2 cồ phần) cho Công ty H1 sau
đó lại thay đổi nên bị Công ty H1 phạt thì thấy rằng. Đúng là trong hợp
đồng có thỏa thuận vậy và Ông H có xuất trình phiếu thu tiền phạt 2,6 tỷ
của Công ty H . Tuy nhiên, theo cung cấp của đại diện theo pháp luật của
Công ty Hưng Hải ngày 01/10/2010 tại Tòa án thì Công ty H1 không phạt
Công ty H số tiền này. Do vậy kháng cáo này của Ông H không có căn
cứ. Xét yêu cầu kháng cáo thứ ba của ông H về lãi suất chậm trả thì thấy
rằng. Do xác định nghĩa vụ trả tiền lại cho ông N là từ 22/1/2008 tại văn
bản (BL 214) do Công ty H phát hành (ông Hoà là người ký) nên phải
tính lãi suất chậm trả từ lúc đó, tuy nhiên đến ngày 12/4/2008 ông Dậu
đại diện cho ông N mới đến lấy tiền nhưng ông H lúc đó lại yêu cầu trừ
đi 2,6 tỷ đồng bị Công ty H1 phạt hợp đồng (mà thực tế sau đó chứng
minh là không bị phạt) nên xác định thời điểm hưởng lãi của ông N là từ
ngày 12/4/2008 tính đến khi xét xử sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm (lần 2) tuyên: Hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần giữa 10 cổ đông sáng lập với ông N vô hiệu nên ông N
không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của N; Buộc ông Nguyễn Văn H phải
thanh toán trả cho ông Lê Quốc N số tiền giải quyết hậu quả của hợp đồng
vô hiệu là: 15.382.582.500 đồng.

Bản án số 72/2019/KDTM-PT ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
Về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán và chuyển nhượng cổ
phần”
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Nội dung vụ án: Ngày 28/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty V3 gồm
các nguyên đơn bà Nguyễn Kim N, ông Trần Hồng S, ông Lâm Thanh B,
ông Đặng Quang Đ có ký hợp đồng mua bán và hợp đồng chuyển nhượng
cổ phần với các bị đơn gồm các ông, bà gồm: Bà Nguyễn Trọng N1, ông
Nguyễn Minh T, ông Nguyễn Mạnh C1 về việc chuyển nhượng trang trại
nuôi heo, quyền sử dụng đất rừng của Công ty hợp đồng với Lâm Trường
V2, các trang thiết bị của trang trại và các hạng mục gắn liền trên đất mục
đích thu hồi vốn, trả nợ Ngân hàng lấy lại các tài sản là quyền sử dụng
đất của người thân cho Công ty mượn bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, giá
trị hợp đồng là 8.500.000.000 đồng, quá trình thanh toán là 06 tháng. Quá
trình mua bán chưa hoàn tất, phía bị đơn có hành vi lừa dối mượn con dấu
và sau đó đã hoàn tất hợp đồng, thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh
doanh lần thứ 4 vào ngày 05/5/2016 để nhận 3.000.000.000 đồng của dự
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án Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn (gọi tắt là Dự án 210) cho Công ty. Sau khi nhận tiền,
bị đơn đã thanh toán các khoản nợ cho Ngân hàng, khoản tiền còn lại là
484.000.000 đồng. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng mua bán
ngày 28/4/2016 và yêu cầu bị đơn trả lại số tiền 484.000.000 đồng.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu
khởi kiện của bà N, ông S, ông B, anh Đ đối với bà N1, ông T, ông C1.
Buộc bị đơn trả lại số tiền số tiền 484.000.000 đồng và con dấu Công
ty.Tuyên bố Hợp đồng mua bán ngày 28/4/2016 về việc chuyển nhượng
toàn bộ dự án trang trại nuôi heo của Công ty cổ phần V3 và Hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần giữa bà Nguyễn Kim N với bà Nguyễn Trọng
N1, giữa ông Trần Hồng S với ông Nguyễn Minh T, giữa ông Lâm Thanh
B với ông Nguyễn Mạnh C1, giữa anh Đặng Quang Đ với bà Nguyễn
Trọng N1 cùng ngày28/4/2016 vô hiệu.
Sau đó, bị đơn ông T, ông C1 kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Hợp đồng mua bán
ngày 28/4/2016 về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trang trại nuôi heo
của Công ty cổ phần V3 và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa bà
Nguyễn Kim N với bà Nguyễn Trọng N1, giữa ông Trần Hồng S với ông
Nguyễn Minh T, giữa ông Lâm Thanh B với ông Nguyễn Mạnh C1, giữa
anh Đặng Quang Đ với bà Nguyễn Trọng N1 cùng ngày 28/4/2016 được
thực hiện trên cơ sở tự nguyện của 02 bên. Nguyên đơn cũng thừa nhận
vấn đề này, tuy nhiên cho rằng do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên
yêu cầu hủy. Bị đơn cho rằng việc chậm thanh toán là do 02 bên quy định
thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký
(28/4/2016) nhưng chưa hết thời gian thỏa thuận thì nguyên đơn đã khởi
kiện yêu cầu hủy hợp đồng tại Tòa án nên bị đơn không thể thực hiện
được thanh toán.
Tòa án Phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của ông T, ông C1,
Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTMST ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. Giao hồ
sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử lại theo quy định pháp
luật.
Bản án số:41/2019/KDTM-PT ngày: 26-7-2019 Tòa án nhân dân
cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
Về việc “Tranh chấp giữa các thành viên của công ty liên quan
đến việc thành lập, hoạt động của công ty”
5.

Nội dung vụ án: Năm 2008, Ông S là người Việt Nam định cư ở
nước ngoaì cùng ông C với bà V đã gặp nhau bàn bạc, trao đổi thống nhất
cùng nhau góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DGP hoạt động trong lĩnh
vực kinh doanh buôn bán và sửa chữa ôtô. Sau khi Công ty đi vào hoạt
động sẽ do ông C với bà V quản lý, điều hành. Ông S chỉ tham gia với tư
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cách cổ đông của Công ty. Do Ông S đang định cư ở nước ngoài, thời
gian về Việt Nam còn hạn chế và không đủ điều kiện giấy tờ pháp lý để
đứng tên trên giấy phép kinh doanh nên phần vốn góp của S sẽ do ông
Lý Trường C1 đứng thay trên danh nghĩa. Thực hiện theo thỏa thuận của
các bên, Ông S cùng với người thân của Ông S đã chuyển vào tài khoản
của bà V số tiền 1.500.000.000 đồng với mục đích góp vốn thành lập
Công ty, trong đó: Ông S chuyển 1.344.700.000 đồng, tương đương
70.000USD (đô la Mỹ), bà Bùi Thị M (chị vợ của Ông S) chuyển
380.000.000 đồng. Năm 2016 Ông S về Công ty DGP làm việc và có sảy
ra mâu thuẫn. Phía Công ty DGP không công nhận tư cách cổ đông của
S, Ông C, bà V và ông C1 cho biết không hề tồn tại thỏa thuận góp vốn
và nhận tiền như ông S trình bày. Ông S yêu cầu Công ty DGP công
nhận tư cách cổ đông của ông hoặc hoàn trả 1.500.000.000 đồng nhưng
không cung cấp được đầy đủ các chứng cứ để chứng minh. Công ty DGP
phản tố yêu cầu S trả lại 597.952.000 đồng.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Đình chỉ một phần yêu cầu
khởi kiện của nguyên đơn về việc “Buộc Công ty cổ phần DGP và
những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có nghĩa vụ tổng hợp,
thống kê các số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính
của Công ty cổ phần DGP từ năm 2010 đến hết năm 2016; đồng thời
tiến hành chi trả cổ tức cho Ông S trong quãng thời gian này”. Không
chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên về việc “buộc Công ty cổ phần
DGP công nhận tư cách cổ đông của ông Nguyễn Văn S với số cổ phần
nắm giữ là 150.000 cổ phần phổ thông (chiếm 25% vốn điều lệ Công ty)
và phải bồi thường thiệt hại về tài sản, danh dự, tinh thần cho ông
Nguyễn Văn S số tiền 200.000.000 đồng”. Chấp nhận yêu cầu phản tố
của bị đơn.
Sau đó, ông K – Đại diện hợp pháp của nguyên đơn kháng cáo đề
nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Ông S không chứng
minh được giữa ông, bà V, ông C và các thành viên khác có thoả thuận
góp vốn thành lập Công ty; đồng thời Ông S cũng không chứng minh
được giữa ông và ông C1 có thoả thuận đứng tên giùm số tiền góp vốn;
trong khi đó, bà V, ông C và ông C1 không thừa nhận việc này. Ông K
cho rằng số tiền 597.952.000 đồng mà ông S nhận của Công ty là tiền
công lao động. Xét thấy lời trình bày của Ông K là mâu thuẫn, vì trong
tất cả các lời khai khác, Ông K đều cho rằng số tiền nêu trên là Công ty
tạm chi trả cổ tức cho Ông S. Tại giấy uỷ quyền của Ông S cho Ông K,
ghi rõ, Ông K được quyền thay mặt Ông S quyết định tất cả các vấn đề
trong vụ án từ giai đoạn sơ thẩm cho đến thi hành án.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng
cáo của ông K, là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn ông S, giữ
nguyên Bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bản án số 28/2019/KDTM-PT ngày 18/4/2019 Tòa án nhân dân
thành phố Hà Nội
Về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phần”
Nội dung vụ án: Ông T đã tự nguyện mua 50.000 cổ phiếu của ALC*
tương ứng 515.257.500 đồng. Sau khi thanh toán đầy đủ số tiền này, ông
T có liên hệ với ALC* để yêu cầu ghi nhận tư cách cổ đông vào khoảng
cuối tháng 8 /2009 thì ông được biết việc cổ phần hóa của ALC* không
thành công. Vì vậy ông Bùi Viết T không được ghi nhận với tư cách là cổ
đông của Công ty. Ông T khởi kiện yêu cầu tuyên chấm dứt hiệu lực hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ALC với ông và buộc ALC hoàn trả
cho ông số tiền 515.000.000 đồng và 417.150.000 đồng tiền lãi tính theo
lãi suất của cơ bản của Ngân hàng nhà nước.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:
- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Viết T đối với Công ty
cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam.
6.

- Tuyên bố chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng mua bán cổ phần giữa
ông Bùi Viết T và Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam.
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- Buộc Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam phải có
trách nhiệm hoàn trả cho ông T số tiền là 515.000.000 VNĐ và
417.150.000 VNĐ tiền lãi.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ALC* kháng cáo toàn bộ bản án.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Ông T đã mua 50.000
cổ phiếu tương ứng 515.000.0000 đồng trong đợt đấu giá cổ phiếu lần 2
(ngày 10/4/2009) của ALC*, ALC* đã nhận đủ số tiền 515.000.0000 đồng
theo đúng quy trình IPO, có Thông báo kết quả đấu giá cổ phần đối với
ông T. Nhưng ALC* không thực hiện được việc cổ phần hoá do việc chào
bán công khai không đạt tỷ lệ nên không thành lập được Công ty cổ phần.
Vì vậy ông Bùi Viết T không được ghi nhận với tư cách là cổ đông của
Công ty. Như vậy lỗi hoàn toàn thuộc về ALC*. Án sơ thẩm xử buộc
ALC* phải thanh toán số tiền 515.000.000 đồng mà ông T đã bỏ ra mua
50.000 cổ phần là đúng pháp luật.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận toàn bộ
nội dung kháng cáo của ALC*, giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại
sơ thẩm.
Bản án số 10/2019/KDTM-PT ngày 16/07/2019 của Tòa án nhân
dân cấp cao tại Đà Nẵng.
7.

Về việc “Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty
nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với thành viên
công ty”
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Nội dung vụ án: Ngày 23/1/2018, ông T chuyển nhượng cho ông C
45% giá trị máy nghiền đá với giá 2.700.000.000 đồng, thanh toán bằng
việc chuyển nhượng 200.000 cổ phần tương đương 10% vốn góp của ông
tại Công ty cổ phần K. Sau đó ông C phát hiện máy nghiền đá này thuộc
sở hữu của Công ty H1 nên làm văn bản hủy bỏ toàn bộ chuyển nhượng
gủi ông T và công ty cổ phần K. Do đó, việc chuyển nhượng không được
thực hiện. Ngày 9/2/2018, ông C vay ông T 1.600.000.000 đồng (thực tế
chỉ mượn 900.000.000 đồng) và làm hợp đòng chuyển nhượng 200.000
cổ phần để đảm bảo khoản vay. Sau đó, công ty K đại hội cổ đông, ông C
phát hiện ông T dùng cổ phần của ông C thế chấp để bầu lại thành viên
hội đồng quản trị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông. Vì vậy, ông C
khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hủy giá
trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã cấp cho ông T.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện
của ông Nguyễn Trần C.
Sau đó, ông C kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Việc ông C chuyển
nhượng cổ phần cho ông T là tự nguyện đã được Văn phòng công chứng
Đ chứng thực là hợp pháp. Sau khi xét xử sơ thẩm, phía nguyên đơn đã
cung cấp giấy nộp tiền ngày 02/4/2018 với số tiền 32.000.000 đồng và
giấy nộp tiền ngày 30/01/2019 với số tiền 1.760.000.000 đồng tại Ngân
hàng Á Châu để thanh toán cho ông Cao Mạnh T. Nhưng xét, vụ án này
do ông Nguyễn Trần C là người khởi kiện, số tiền 1.760.000.000 đồng
nộp sau khi xét xử sơ thẩm. Phía bị đơn không đồng ý và xin được tách
ra để giải quyết sau. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm không có cơ sở để giải
quyết, các bên tự giải quyết hoặc khởi kiện bằng vụ án khác.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng
cáo của nguyên đơn ông C và giữ nguyên bản án cấp sơ thẩm đã tuyên.
Bác toàn bộ đơn khởi kiện của ông Nguyễn Trần C về việc yêu cầu hủy
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông C với ông T ngày 23/01/2018,
hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 009/GCNSHCPK do Công ty cổ phần K phát hành ngày 23/01/2018, hủy hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần giữa ông C với ông T ngày 09/02/2018, hủy giá
trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 010/GCNSHCP-K do Công
ty K phát hành ngày 08/02/2018.
Bản án số 07/2019/KDTM-PT ngày 21/08/2019 của Tòa án nhân
dân tỉnh Nghệ An.
Về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phần”
8.

Nội dung vụ án: Ngân hàng Thương mại CP Đ (Sau đây gọi tắt là
Ngân hàng Đ) và Công ty S ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
73/2010 NAFOODS với nội dung Ngân hàng Đ chuyển nhượng cho Công
ty S 2.715.233 cổ phần cùng toàn bộ quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách
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nhiệm tại Công ty Cổ phần T mà Công ty D đang nắm giữ, tổng giá trị
hợp đồng là trị hợp đồng là 27.152.330.000 đồng. Ngày 30/7/2011, Công
ty Đ và Công ty S ký phụ lục hợp đồng 01, sửa đổi, bổ sung một số nội
dung trong hợp đồng về việc gia hạn thời gia trả chậm giá trị chuyển
nhượng. Ngày 28/9/2016, các Bên tiếp tục ký Phụ luc 2, mọi giao dịch
liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện giữa
Đbank và ông H. Sau đó, ông H đã vi phạm hợp đồng về nghĩa vụ thanh
toán cho đến nay. Vì vậy, ngân hàng Đ đã khởi kiện yêu cầu tòa án buộc
ông H tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và phụ lục
kèm theo.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:
- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Đ, Tuyên bố
chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS;
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ được quyền sở hữu số tiền
7.399.009.925 đồng;
- Không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ
về phạt vi phạm hợp đồng số tiền 274.917.341 đồng.
Sau đó, Ngân hàng Đ kháng cáo toàn bộ Bản án.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Căn cứ khoản 4.3
Điều 4 Phụ lục số 02 hợp đồng chuyển nhượng thì: “Trường hợp ông H
không (hoặc chậm) thanh toán bất kỳ phần nào của giá chuyển nhượng cổ
phần... nếu ông H chậm thanh toán bất kỳ phần nào của giá trị chuyển
nhượng cổ phần cho Đbank quá 60 ngày kể từ ngày đến hạn như quy định
tại Mục 4.2 trên đây, Đbank có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và
có toàn quyền định đoạt 2.715.233 cổ phần của Công ty Cổ phần T nêu
tại hợp đồng, đồng thời Đbank được hưởng toàn bộ số tiền mà ông H và
S đã thanh toán cho Đbank”. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ngân hàng có
công văn số 2564/PVB-K.ĐK thông báo ông H đã chậm thanh toán từ
ngày 31 tháng 12 năm 2016 đến ngày 15 tháng 3 năm 2017 là 72 ngày,
ông H đã vi phạm khoản 4.3 Điều 4 Phụ lục số 02 hợp đồng chuyển
nhượng, Đbank có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và có toàn
quyền định đoạt 2.715.233 cổ phần của Công ty Cổ phần T và được hưởng
toàn bộ số tiền mà ông H và S đã thanh toán cho Đbank. Như vậy, tại thời
điểm này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ đã đơn phương chấm dứt
hợp đồng đã ký với ông H. Do đó, việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đ khởi kiện đề nghị ông H phải thanh toán số tiền đợt 02 năm 2016 là
2.443.709.700 đồng, số tiền đợt 01 năm 2017 là 3.054.637.125 đồng, tiền
lãi phát sinh là 854.534.736 đồng; tổng cộng 6.352.881.561 đồng, số tiền
phạt vi phạm hợp đồng 274.917.341 đồng và buộc ông H tiếp tục thực
hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS và các
phụ lục kèm theo là không có căn cứ. Cần sửa bản án sơ thẩm về nghĩa

vụ chịu án phí sơ thẩm như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tham gia
phiên tòa.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu
kháng cáo của Ngân hàng Đ, sửa lại bản án sơ thẩm đã tuyên về án phí.
Bản án số 02/2019/KDTM-ST Ngày 22/3/2019 Tòa án nhân dân
Thành phố Hải Phòng.
Về việc “Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp”

9.

Nội dung vụ án: Ngày 16-12-1992, Xí nghiệp Liên hiệp Thuỷ sản
Hạ Long (sau đổi thành Công ty TNHH MTV Thủy sản, gọi tắt là Công
ty Thủy sản là nguyên đơn) và Công ty J.B (bị đơn) kí hợp đồng liên
doanh thành lập công ty liên doanh Haitaico.Ltd (sau đây gọi là Ltd), thời
hạn hoạt động là 30 năm. Ngày 26-11-2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Ltd là ông Chu đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty Thủy sản
do ông Nguyễn Huy Viễn là người đại diện với nội dung: Hai bên chủ
động thống nhất giao cho Công ty Thủy sản toàn quyền đầu tư khai thác
và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ltd từ ngày
01-01-2015. Công ty J.B đã quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình
có trong liên doanh cho Công ty H theo Hợp đồng chuyển nhượng phần
vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016, việc chuyển nhượng đã được các
thành viên Hội đồng quản trị của Ltd đồng ý tại Biên bản ngày 19 tháng
4 năm 2016 và Sở K cũng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
đồng ý. Công ty Thủy sản cho rằng thời điểm Công ty J.B ký biên bản
thỏa thuận ngày 26/11/2014 được xác định là thời điểm Haitaico.Ltd
chính thức dừng hoạt động nên Công ty Thủy Sản khởi kiện yêu cầu tuyên
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty J.B và Công ty H
là hợp đồng vô hiệu; trả lại 50.000m² đất đã góp vốn vào liên doanh cho
Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:
1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm Hữu
hạn Một thành viên Thủy sản về việc: Hủy hợp đồng chuyển nhượng phần
vốn góp giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H và trả lại 50.000 m²
đất của Công ty TNHH Liên doanh cho Công ty TNHH MTV Thủy sản
quản lý, sử dụng.
2. Công ty Cổ phần Sơn H có phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên
doanh là 18.459.571.016 đồng.
Bản án số 400/2018/KDTM-ST Ngày 06/3/2018 của Tòa án nhân
dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
10.

Về việc “Tranh chấp hợp đồng góp vốn”
Nội dung vụ án: Ông Nguyễn Thiên P dùng tiền riêng của mình đã
góp vốn vào Công ty A để mở rộng hoạt động kinh doanh và đăng ký làm
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thành viên của Công ty, cụ thể: Ngày 06/12/2013, ông P chuyển qua Ngân
hàng Eximbank số tiền 300.000.000 đồng; Ngày 24/12/2013, ông P
chuyển tiếp qua ngân hàng Eximbank số tiền 150.000.000 đồng. Sau khi
ông P chuyển tiền thì phía bên Công ty không tiến hành thủ tục đăng ký
thành viên cho ông P. Ngày 20/01/2014, ông Nguyễn Trung T triệu tập
cuộc họp tại nhà hàng P, tuyên bố kinh doanh lỗ và giải thể Công ty. Nhận
thấy, Công ty không thực hiện đúng cam kết nên ông P khởi kiện yêu cầu
Công ty hoàn lại cho ông số tiền 450.000.000 đồng, Công ty A cho rằng
việc ông P chuyển tiền là để cùng nhau mở nhành hàng kinh doanh, không
phải góp vốn vào Công ty A, nay nhà hàng làm ăn thua lỗ nên công ty A
từ chối thanh toán.
Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Từ khi ông P góp vốn đến nay, bị
đơn không thực hiện cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cũng không thực
hiện đăng ký bổ sung thành viên góp vốn và cấp sổ đăng ký thành viên
theo qui định tại Điều 39, 40 Luật doanh nghiệp số 06/VBHN – VPQH
ngày 11/7/2013. Do đó, bị đơn đã vi phạm thỏa thuận góp vốn với ông
Phước. Đồng thời, theo sự xác nhận của bị đơn thì nhà hàng C cho đến
nay vẫn là dự án chưa thành hiện thực tức nhà hàng C không tồn tại tại
thời điểm ông P góp vốn ngày 23/12/2013 cho đến nay. Vì vậy, ông P
khởi kiện yêu cầu bị đơn phải hoàn trả toàn bộ số tiền 450.000.000 (Bốn
trăm năm mươi triệu) đồng là hoàn toàn có cơ sở để HĐXX chấp nhận.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty trách nhiệm
hữu hạn A phải hoàn trả cho ông Nguyễn Thiên P số tiền 450.000.000
(Bốn trăm năm mươi triệu) đồng.
Bản án số 54/2018/KDTM-PT Ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
Về việc “Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh”

11.

Nội dung vụ án: Nguyên đơn ông Phạm H – Chủ Doanh nghiệp tư
nhân P cùng ông Đ, bà T (bị đơn) có thỏa thuận cùng nhau góp vốn kinh
doanh chung. Để thực hiện việc này 02 bên đã tiến hành mua chung đất
của bà Nguyễn Thị Ánh P1, thuê 02 phần đất của ông Lê Quang P, bà Lê
Thị Hồng V và của ông Lê Văn X, bà Hoàng Thị M; do địa điểm kinh
doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Nnên để cho vợ chồng bà T đứng tên ký
Hợp đồng thuê đất, thời gian thuê 10 năm, giá thuê 900.000.000 đồng (hai
Hợp đồng thuê). Hai bên thống nhất xây nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh
doanh. Sau đó hai bên ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với số vốn đầu
tư là 10 tỷ đồng nhưng bị đơn cho rằng hai bên chưa góp đủ vốn. Nguyên
đơn cử 2 nhân viên làm kế toán tại Công ty chung của hai bên nhưng do
mâu thuẫn nên Ông Đ, bà T đã đuổi việc hai nhân viên trên, đồng thời
không chịa lợi nhạu cho vợ chồng ông H. Vì vậy, Ông H khởi kiện yêu
cầu đình chỉ hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa vợ chồng ông với vợ
chồng ông Đ, bà T; Yêu cầu ông Đ, bà T phải hoàn trả toàn bộ vốn góp
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của vợ chồng ông H, phạt vi phạm là 50% vốn góp, bồi thường thiệt hại
và yêu cầu chia diện tịch đất đã mua chung.
Tòa án nhân dân cấp Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của ông H, chấp nhận việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của ông H về
“Yêu cầu định chỉ thực hiện hợp đồng”:
- Công nhận hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa ông H, bà T và bà T,
ông Đ có hiệu lực pháp luật. Buộc bà Trần Thị Minh T, ông Bùi Hữu Đ
phải trả cho ông Phạm H, bà Nguyễn Thị Y 6.905.430.000 đồng; bao
gồm: Vốn cố định 2.819.513.000 đồng, vốn lưu động 2.173.992.000
đồng, tiền lợi nhuận (tháng 11/2010 và 8 tháng cuối năm 2011)
1.171.080.000 đồng, tiền phạt 93.686.000 đồng, tiền bồi thường thiệt hại
647.159.000 đồng.
- Ông Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T được quyền sở hữu toàn bộ
tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị hiện do ông Đ, bà T
đang quản lý sử dụng theo Biên bản định giá ngày 14/8/2015 của Tòa án
nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và được quyền sử dụng diện
tích 121 m2 đất ở tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận. Hai người có
trách nhiệm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký
biến động đất đai.
Không chấp nhận bổ sung yêu cầu khởi kiện về trả tiền trị giá khấu
hao tài sản.
Sau đó, bà T và ông Đ kháng cáo toàn bọ bản án sơ thẩm của Tòa án
cấp sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Cấp sơ thẩm buộc bị
đơn thanh toán cho nguyên đơn tổng cộng 6.905.430.000 đồng và giao
toàn bộ quyền sở hữu nhà, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và quyền sử
dụng diện tích 121m2 đất tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận cho bị
đơn sở hữu và sử dụng là có căn cứ. Nay, phía bị đơn không cung cấp
được chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ án, nên Hội đồng xét xử
chấp nhận quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát, bác toàn bộ đơn kháng
cáo của bị đơn, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí phúc thẩm. Trong vụ án
này ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Pcùng vợ là bà Nguyễn Thị
Y và bà Trần Thị Minh T- Chủ Doanh nghiệp tư nhân Ncùng chồng là
ông Bùi Hữu Đ đã cùng ký kết hợp đồng và cùng thực hiện hợp đồng,
nhưng cấp sơ thẩm lại quyết định trách nhiệm cá nhân là chưa phù hợp
với hợp đồng hai bên đã ký kết. Vì vậy, cần phải sửa lại cách tuyên và lãi
suất chậm trả cho đúng quy định của pháp luật.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận toàn bộ
kháng cáo của ông Đ, bà T, giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm.
12.

Bản án số: 11/2018/KDTM-PT ngày 24/04/2018 tại Tòa án nhân
dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh
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Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”
Nội dung vụ án: Ngày 19/01/2010, bà Y ký hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần (HĐCNCP) cho ông T Konishi 10% tổng số cổ phần của
V Media trong số cổ phần do bà Y sở hữ ần phổ thông với giá 75.200USD.
sau khi hoàn thành việc thanh toán số tiền chuyển nhượng cổ phần và trở
thành cổ đông của V Media, cụ thể là tên của ông T đã được đăng ký xác
nhận trong sổ đăng ký cổ đông và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
của V Media, nhưng sau 8 tháng, ông T chưa nhận được bất kỳ thông tin,
báo cáo nào liên quan đến tình trạng hoạt động, tài chính, lợi nhuận của
V Media, mặc dù ông T đã nhiều lần yêu cầu bà Y cung cấp. Ông T đã
nhiều lần liên lạc và làm việc với bà Y và đại diện của V Media để yêu
cầu trả lời cho những vấn đề nêu trên, nhưng không nhận được sự hợp tác
từ bà Y và đại diện V Media. ông T thấy rằng bà Y và đại diện V Media
đã không thực hiện đúng các nghĩa vụ theo cam kết của mình trong các
thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cũng như quy định của pháp luật trong
việc đăng ký cổ đông mới. Điều này đã gây thiệt hại to lớn cho ông T vì
mục đích đầu tư không đạt được. Vì vậy, ngày 25/8/2010, ông T đã chính
thức gửi thư yêu cầu bà Y hoàn trả lại cho ông toàn bộ số tiền đương với
75.200USD trước ngày 30/9/2010. Tuy nhiên, bà Y đã không thực hiện.
Vì vậy, ông T khởi kiện yêu cầu bà Y hoàn trả khoản tiền chuyển
nhượng cổ phẩn là 1.464.896.000 đồng.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm quyết định công nhận sự thỏa
thuận của đương sự: bà Y cùng Công ty V Media có trách nhiệm liên
đới thanh toán cho ông T. Ngày 29/4/2014, Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm
đề nghị kháng nghị quyết định này theo thủ tục giám đốc thẩm.Ngày
4/9/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cáo kháng nghị Quyết định này
với lý do Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
Tòa án nhân dân cấp giám đốc thẩm: hủy quyết định công nhận sự
thỏa thuận của đương sự, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố Hồ
Chí Minh xét cử lại.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu
khởi kiện của ông T.
1. Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký ngày 19/01/2010
giữa Công ty V do bà Lê Hoàng Y đại diện với ông T Konishi là vô hiệu.
2. Bác yêu cầu của ông T Konishi về việc yêu cầu V Media có trách
nhiệm liên đới với bà Y trong việc hoàn trả lại tiền mua bán cổ phần theo
hợp đồng mua bán cổ phần ngày 19/01/2010.
3. Bà Lê Hoàng Y có trách nhiệm hoàn trả cho ông T Konishi tiền
bán cổ phần của Công ty V thuộc sở hữu của bà Y số tiền còn lại là
1.387.530.000đ.

Sau đó, bị đơn bà Y và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan công
ty V Media kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị bác yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Việc ông T Konishi
và bà Lê Hoàng Y ký hợp đồng mua bán nội dung thanh toán bằng ngoại
tệ và thực tế cũng thanh toán bằng ngoại tệ số tiền 75.200USD là vi phạm
Pháp lệnh ngoại hối năm 2005, Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày
18/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về Pháp lệnh ngoại hối. thực
chất ông T Konishi nhận chuyển nhượng cổ phần từ bà Y và chuyển tiền
trực tiếp vào tài khoản của bà Y tại ngân hàng A. Do đó, việc ông T
Konishi khởi kiện yêu cầu bà Y hoàn trả tiền là đúng quy định. Bà Y và
Công ty cổ phần truyền thông mạng V cho rằng việc không đăng ký tên
ông T Konishi vào danh sách cổ đông là do lỗi của ông T Konishi nhưng
không cung cấp được chứng cứ chứng minh. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm
xác định hợp đồng mua bán cổ phần ngày 19/01/2010 vô hiệu là đúng quy
định pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận
yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty cổ
phần truyền thông mạng V.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng
cáo của công ty V Media, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng
cáo cả bà Y. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bản án số 10/2018/KDTM-PT ngày 12/4/2018 Tòa án nhân dân
cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
Về việc “Tranh chấp chuyển nhượng phần vốn góp và hợp đồng
đặt cọc”

13.

Nội dung vụ án: Công ty Y nhận chuyển nhượng quyền thuê lại đất
với diện tích 50.165m2 tại thửa 229, tờ bản đồ số 37 tọa lạc tại Khu công
nghiệp X, xã C, huyện H, tỉnh Long An của Công ty A. Theo văn bản thỏa
thuận ngày 21/10/2016, hai bên thống nhất giá trị chuyển nhượng quyền
thuê lại khu đất trên là 44.600.000.000 đồng, tương đương 40USD/m2.
Sau khi Công ty Y hoàn thành thanh toán cho ngân hàng, A sẽ thực hiện
các thủ tục để sáp nhập vào Y. A đã hoàn thành các thủ tục để tách A ra
thành A và K, nhằm sáp nhập K vào Y. Ngày 15/11/2016, bản thân A đã
hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật để việc sáp nhập A
cho bên mua. Việc đến ngày 21/11/2016 K mới được cấp giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp nhưng bên Y vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh
toán nên Công ty A đã chuyển nhượng. Do đó A đã chuyển nhượng quyền
thuê lại tài sản trên cho người khác. Nguyên đơn Y khởi kiện yêu cầu Tòa
án tuyên bố Văn bản thỏa thuận ngày 21/10/2016 ký kết giữa Y và A vô
hiệu toàn bộ kể cả phần đặt cọc.Yêu cầu A phải hoàn trả Y 6.100.000.000
đồng (bao gồm 3,1 tỷ tiền thanh toán hợp đồng và 3 tỷ đồng thanh toán
tiền đặt cọc).
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:
- Hủy Văn bản thỏa thuận ngày 21/10/2016 và Văn bản thỏa thuận
ngày 05/11/2016 giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản
xuất Y với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất A; Hủy
văn bản thỏa thuận ngày 05/12/2016 giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn
một thành viên sản xuất K với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại
Sản xuất Y.
- Buộc Công ty A phải trả lại cho Công ty Y 3.100.000.000đ (Ba tỷ
một trăm triệu đồng).
- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Y về việc yêu cầu
Công ty A hoàn trả tiền cọc 3 tỷ đồng (Ba tỷ đồng).
Sau đó, nguyên đơn và bị đơn kháng cáo một phàn bản án sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Nhận định và phán
quyết của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ và phù hợp với qui định pháp
luật. Hơn nữa, tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn và bị đơn cũng không
đưa ra được chứng cứ mới so với cấp sơ thẩm để chứng minh cho yêu cầu
khởi kiện của mình. Do vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có cơ
sở chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của các bên và giữ nguyên bản án
sơ thẩm như ý kiến của vị Kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng
cáo của Y và A. Giữ nguyên bản án Sơ Thẩm
Bản án số: 05/2018/DS-ST Ngày 06/3/2018 Tòa án huyện Mường
Ảng tỉnh Điện Biên.
Về việc “Tranh chấp hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng
đất”

14.

Nội dung vụ án: Ngày 05/10/2010, Công ty cổ phần cà phê THMA
(bị đơn) đã yêu cầu 10 hộ gia đình (nguyên đơn) tại bản L và bản T, xã
N, huyện M, tỉnh Điện Biên ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng
đất cho Công ty và sau đó Công ty đã sử dụng hợp đồng góp vốn của 10
hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp X huyện M. Công ty
cam kết với 10 hộ gia đình là khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào
Công ty thì 10 hộ gia đình sẽ trở thành cổ đông của Công ty, được trả tiền
công cho việc nhận trồng và chăm sóc cây cà phê, đồng thời được chia cổ
tức hàng năm theo diện tích đất góp. Sau này khi vườn cây vào thu hoạch
mà 10 hộ gia đình có nhu cầu lấy lại vườn cây thì Công ty sẽ chuyển
nhượng lại vườn cây cà phê. Đến năm 2013, Công ty không tiến hành
chăm sóc cây cà phê nên 10 hộ gia đình đã tự chăm sóc cho số cà phê trên
diện tích đất của từng hộ nhưng do các hộ gia đình không có điều kiện để
mua phân bón nên cây cà phê bị chết nhiều, trong khi đó 10 hộ gia đình
rất cần đất để canh tác, sản xuất phục vụ cuộc sống. 10 hộ gia đình khởi
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kiện yêu cầu Tuyên vô hiệu 10 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng
đất của 10 hộ gia đình với Công ty THMA, tuyên vô hiệu một phần hợp
đồng thế chấp tài sản số 10/HĐTC ngày 12/11/2010 giữa Công ty cổ phần
cà phê THMAvới Ngân hàng X huyện M Tuyên vô hiệu một phần hợp
đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 03/HĐTC ngày
06/01/2010 giữa Công ty cổ phần cà phê THMAvới Ngân X huyện M
Buộc Công ty cổ phần cà phê THMA trả lại toàn bộ diện tích đất, Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất mà 10 hộ gia đình đã góp vào Công ty.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xét thấy,
khi ký kết hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng
chung của hộ gia đình thì phải được tất cả các thành viên có đủ năng lực
hành vi dân sự ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp
luật quy định tại điều 109, điều 122 Bộ luật dân sự và khoản 2 Điều 146
Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành
Luật đất đai. Bên A đều là người dân tộc và cư trú ở vùng hẻo lánh, vùng
đặc biệt khó khăn nên còn hạn chế về nhận thức pháp luật. Mặt khác, khi
Ủy ban nhân dân xã N chứng thực cũng không xem xét toàn diện, đầy đủ
về nội dung, hình thức của hợp đồng, không xem xét ý chí của các thành
viên trong hộ nên đã chứng thực cho hợp đồng. Thủ tục góp vốn chưa có
văn bản ủy quyền giữa các thành viên trong hộ cho đại diện hộ gia đình
để đại diện hộ gia đình có cơ sở ký kết Hợp đồng góp vốn. Nội dung hợp
đồng vi phạm nguyên tắc tự do, tự nguyện, thỏa thuận theo quy định tại
điều 4 Bộ luật dân sự.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:
- 10 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã ký kết vào ngày
05/10/2010 giữa đồng nguyên đơn là 10 hộ gia đình với Công ty
THMA vô hiệu.
- Một phần Hợp đồng thế chấp tài sản: số 10/HĐTC ngày 12/11/2010
giữa Công ty THMA với Ngân hàng X huyện M vô hiệu. Phần vô hiệu là
phần liên quan tới quyền sử dụng đất của 10 hộ gia đình.
- Một phần Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số:
03/HĐTC ngày 06/01/2010 giữa Công ty THMA với Ngân hàng X huyện
M vô hiệu. Phần vô hiệu là phần liên quan tới quyền sử dụng đất của 10
hộ gia đình.
- Buộc Công ty THMA phải hoàn trả toàn bộ diện tích đất cho 10 hộ
gia đình và Ngân hàng X huyện M phải hoàn trả giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện M cấp cho 10 hộ gia đình.

15.

Bản án số: 02/2018/KDTM-PT ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân
dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”
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Nội dung: Nguyên đơn ông Phi C lập Hợp đồng chuyển nhượng
quyền sở hữu của Công ty L cho Công ty S với tồng giá trị là 80 tỷ đồng,
quá trình thanh toán được chia làm ba lần, Công ty S đã hoàn thành nghĩa
vụ thanh toán 02 lần nhưng đến lần thanh toán thứ ba do ông C chưa hoàn
thành các nghĩa vụ trong hợp đồng nên Công ty dừng thanh toán. Ông C
khởi kiện yêu cầu Công ty S thanh toán số tiền 16 tỷ của lần thanh toán
thứ ba và tiền lãi chậm thanh toán. Trong quá trình khởi kiện, Công ty S
đã có thiện chí thanh toán khoản tiền trên
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:
- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông C yêu cầu Công ty S
trả 16 tỷ đồng.
- Chấp nhận yêu cầu của ông C về bồi thường thiệt hại do chậm thanh
toán số tiền là 582.400.000 đồng.
Sau đó, Công ty S kháng cáo toàn bộ bán án.
Nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm: Hội đồng xét xử phúc
thẩm
xác định kháng cáo của Công ty S là hoàn toàn có căn cứ. Tuy
nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, ông T đại diện Công ty S và ông N đại
diện theo ủy quyền của ông C đã thỏa thuận được với nhau về việc giải
quyết toàn bộ nội dung vụ án. Xét sự thỏa thuận của các đương sự là tự
nguyện, không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, nên Hội đồng
xét xử phúc thẩm thống nhất chấp nhận sự thỏa thuận của các đương sự
tại phiên tòa phúc thẩm theo nội dung nêu trên.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Công nhận sự thỏa thuận của các
đương sự tại tòa phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm:
- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông C yêu cầu Công ty S
trả 16 tỷ đồng.
- Chấp nhận thỏa thuận hỗ trợ: Công ty S tự nguyên hỗ trợ cho ông
C 290.000.000 đồng.
Bản án số 54/2017/KDTM-PT Ngày 11/12/2017 Tòa án nhân dân
cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
Về việc “Tranh chấp chuyển nhượng phần vốn góp”
16.

Nội dung vụ án: Nguyên đơn Ông Chen S và Ông Zang Sheng Y
(Đại diện cho Bị đơn là Công ty H) thống nhất xác định Ông Zang Sheng
Y đại diện cho công ty H lập bản Thỏa ước rút cổ phần của ông S trong
Công ty H, phía nguyên đơn lại cho rằng đó thực chất là văn bản thỏa
thuận về việc: Ông Zang Sheng Y đại diện theo pháp luật Công ty đề nghị
mua lại phần vốn góp của ông Chen S thông qua việc ông Chen S sẽ
chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên còn lại là Ông
Zang Sheng Y để Ông Zang Sheng Y nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt
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động công ty. Do Công ty không thanh toán số tiền là 100.000USD và
192.761.165 đồng nên ông S khởi kiện yêu cầu Công ty H phải thanh toán
số tiền nhận chuyển nhượng vốn góp còn lại là 2.552.000.000đ (gồm
100.000USD x 22.360đ/1USD = 2.360.000.000đ và 192.761.165đồng).
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của ông Chen S yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn H hoàn trả số tiền
vốn góp là 2.552.000.000đ (Hai tỷ năm trăm năm mươi hai nghìn đồng).
Nhận định của tòa án cấp phúc thẩm: Nhận định và phán quyết
của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ và phù hợp với qui định pháp luật.
Hơn nữa, tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn cũng không đưa ra được
chứng cứ mới so với cấp sơ thẩm để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện
của mình. Do vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp
nhận nội dung đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm như ý kiến
của vị Kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh đề nghị.
Tòa án Phúc thẩm: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông
Chen S yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn H hoàn trả số tiền vốn góp
là 2.552.000.000đ (Hai tỷ năm trăm năm mươi hai nghìn đồng).
Bản án 19/2015/KDTM-PT ngày 10/09/2015 của Tòa án nhân dân
cấp cao tại Thành phố Hà Nội
Về việc “Chuyển nhượng cổ phần”

17.

Nội dung vụ án: Công ty PPI đăng ký hay đổi đăng ký kinh doanh
với nội dung như sau: Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ đăng ký tham
gia mua và góp cổ phần như sau: Ông Bùi V Thành đăng ký mua 349.800
cổ phần (CP) = 39.480.000.000 đồng chiếm 84% vốn điều lệ; ông Đặng
T Thành đăng ký mua 23.500CP = 2.350.000.000 đồng, chiếm 5%; ông
Nguyễn H Thành đăng ký mua 47.000CP = 4.700.000.000 đồng, chiếm
tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Tuy nhiên, Thành chỉ có khả năng và đã góp được
33% vốn đăng ký, 51% còn lại ông Bùi V Thành không có khả năng góp
tiếp, các cổ đông còn lại cũng không có khả năng mua thêm, ngoài phần
vốn đã đăng ký mua. Ngày 17/5/2010, ông Bùi Văn Thành với tư cách là
cổ đông sáng lập và Công ty IVU (do ông Manfred Schenk đại diện) ký
hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp; theo đó, ông V Thành đồng ý
chuyển nhượng 239.700 CP phổ thông tương đương 51% vốn điều lệ của
Công ty PPI cho Công ty IVU, với giá chuyển nhượng là 625.000 EUR,
tuy nhiên hợp đồng này không được sở kế hoạch và đầu tư chấp nhận.
Sau đó, Ông V Thành ký 2 hợp đồng chuyển nhượng, 1 với Công ty IVU
nội dung chuyển 141.000 cổ phần, giá 100.000đ/cổ phần, tương đương
với 30% vốn điều lệ của Công ty cho Công ty IVU - cổ đông mới. Cổ
đông sáng lập Bùi Văn Thành chuyển nhượng 98.700 cổ phần phổ thông
mệnh giá 100.000 đ/cổ phần tương đương với 21% vốn điều lệ của công
ty cho ông Nguyễn Đức Chinh - cổ đông mới”; Sau khi chuyển nhượng
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ông MANFRED SCHENK trở thành người đại diện theo pháp luật. Qúa
trinh hoạt động, nội bộ công ty sảy xa mâu thuẫn Ông Bùi V Thành, H
Thành và T Thành khởi kiện yêu cầu 2 hợp đồng chuyển nhượng trên vô
hiệu do giả tạo.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:
- Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Bùi Văn
Thành với Công ty IVU và hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa
ông Bùi Văn Thành với ông Nguyễn Đức Chinh ký ngày 05/8/2010 vô
hiệu.
- Công ty cổ phần PPI có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty IVU số
tiền thanh toán mua cổ phần là 368.000EURvà hoàn trả ông Nguyễn Đức
Chinh 257.000 EUR.
Bị đơn ông Nguyễn Đức Chinh kháng cáo toàn bộ bản án.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Giữ nguyên bản án kinh doanh
thương mại sơ thẩm. Bị đơn tiếp tục kháng cáo
Quyết định giám đốc thẩm số 15/2014/KDTM-GĐT ngày
10/07/2014, Hội đồng Thẩm phán TANDTC tuyên: Hủy Bản án kinh,
doanh thương mại phúc thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án cấp phúc thẩm xét
xử phúc thẩm lại.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm xét xử lại nhân định: Tòa án cấp
sơ thẩm cho rằng 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là giả tạo để che
giấu việc Công ty IVU thực tế nắm giữ 51 % vốn điều lệ Công ty PPI nên
vô hiệu và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn là không
đúng theo quy định của pháp luật. Từ những phân tích trên xét thấy kháng
cáo của Công ty IVU – Apostelmuhle Industrie - Verpackungs Gmbh và
của ông Nguyễn Đức Chinh là có căn cứ, được chấp nhận. Vì vậy, cần
phải sửa Bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của các ông Bùi Văn
Thành, Nguyễn Hữu Thành và ông Đặng Tiến Thành về yêu cầu hủy hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Bùi Văn Thành với Công ty IVU
và ông Nguyễn Đức Chinh
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Bác đơn khởi kiện của các ông
Bùi V Thành, Nguyễn H Thành và Đinh T Thành về yêu cầu hủy hai hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 05/8/2010 giữa ông Bùi Văn Thành
với Công ty IVU và giữa ông Bùi Văn Thành với ông Nguyễn Đức Chinh.
Bản án 24/2014/KDTM-PT ngày 07/10/2015 Tòa án nhân dân
Cấp cao tại Hà Nội
18.

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn”
Nội dung vụ án: Công ty TNHH Nhật Linh (gọi tắt là Công ty Nhật
Linh) được Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc
Ninh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD số 2300226011 ngày 12/6/2008 gồm
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ba sáng lập viên, ngành nghề chủ yếu là sản xuất, lắp ráp và buôn bán sản
phẩm điện tử, cơ khí gồm 3 thành viên góp vốn: Ông Nguyễn Chí Linh
góp 43.200.000.000 đồng, chiếm 86,4% vốn điều lệ; Bà Đặng Thúy
Phương góp 5.000.000.000 đồng, chiếm 10% vốn điều lệ; Công ty TNHH
Kim Lân góp bằng giá trị quyền sử dụng hai thừa đất thuê thời hạn 50
năm tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích là 11.735,4m2 với tổng trị
giá 1.800.000.000 đồng, chiếm 3,6% vốn điều lệ. Đầu tháng 9/2008 Công
ty Nhật Linh tăng vốn điều lệ, Tài sản góp vốn của Kim Lân trong Nhật
Linh là toàn bộ giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng 11.735,4m2 đất
phi nông nghiệp tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương,
huyện Thuận Thành, tĩnh Bắc Ninh đứng tên chủ sử dụng là Công ty Kim
Lân là 11 tỷ đồng, chiếm 12,2% vốn điều lệ.
Ngày 28/9/2009, ông Nguyễn Chí Linh và Công ty Kim Lân do ông
Hàn Anh Tuấn đại diện đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
Theo đó, Công ty Kim Lân chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn đã góp
là 12,2% vốn điều lệ cho ông Nguyễn Chí Linh với giá chuyển nhượng là
11 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi rút vốn Công ty Kim Ngân lại nhiều lần
yêu cầu công ty Nhật Linh di dời khỏi diện tích 11.735,4m2. Ông Nguyễn
Chí Linh khởi kiện yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng giữa ông
và Công ty Kim Lân, yêu cầu Công ty Kim Lân chấm dứt hành vi chiếm
dụng trái phép khối tài sản đã chuyển nhượng.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Công nhận Hợp đồng chuyển
nhượng phần vốn góp ký ngày 28/9/2009 giữa Công ty Kim Lân - Bên
chuyển nhượng và ông Nguyễn Chí Linh.
Sau đó, Công ty Kim Lân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: hợp đồng chuyển
nhượng phần vốn góp ngày 28/9/2009 giữa bên chuyến nhượng là Công
ty Kim Lân và bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Chí Linh được
ký kết trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, chủ thể tham gia ký hợp đồng đảm
bảo, nội dung và hình thức hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã
hội, trình tự thủ tục chuyển nhượng phần vén góp tuân thủ đúng quy định
tại Điều 44 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty nên hợp đồng có giá trị
và hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên tham gia giao kết. theo
phạm vi khởi kiện thì cấp sơ thẩm giải quyết vụ kiện đúng quy định của
pháp luật nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo và đề nghị của Công
ty Kim Lân. Công ty Kim Lân có quyền khởi kiện vụ án khác để đòi số
tiền 11 tỷ đồng đã chuyển nhượng phần vốn góp đối với ông Linh và có
quyền khởi kiện hợp đồng chuyển đổỉ 11. 735,4m2 đất và tài sản trên đất
với 39.062,6m2 đất giữa Công ty Kim Lân và Công ty Nhật Linh.
Tòa án nhân dân phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo
của Công ty Kim Lân, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 01/2014/KDTM-ST.

Bản án số 213/2012/KDTM-ST ngày 18/09/2012 của Tòa án nhân
dân quận X thành phố Hồ Chí Minh
Về việc “Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”

19.

Nội dung vụ án: ngày 12/12/2011 ông Bị đơn Vũ Văn Oanh đã có
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Cá Tầm
Phương Nam cho ông Nguyên đơn Đoàn Minh Quân, đồng ý chuyển
nhượng 20% cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng, giá
chuyển nhượng là 9.500 đồng/cổ phần và ngày 12/12/2011 bà Bị đơn
Nguyễn Minh Lâm cũng có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong Công
Ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam cho ông Nguyên đơn Đoàn Minh Quân,
đồng ý chuyển nhượng 10% cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là
10.000 đồng, giá chuyển nhượng là 9.500 đồng/cổ phần.. Ông Quân đã
hoàn tất việc thanh toán, tuy nhiên sau khi thanh toán, ông Quân cho rằng
ông Oanh, bà Lâm chưa hoàn thành nghĩa vụ góp tiền mua cổ phần vào
công ty đối với số cổ phần đã bán cho ông NĐ_Quân. Ông NĐ_Quân đã
yêu cầu ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm trả lại tiền nhưng không được chấp
nhận, do đó ông NĐ_Quân khởi kiện tại Tòa.
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Nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm: Tại báo cáo tài chính năm 2008
của Công ty cổ phần cá tầm Phương Nam đã nộp cho Chi Cục thuế Quận
Z về phần vốn đầu tư của chủ sở hữu cũng đã thể hiện rõ là
10.000.000.000 đồng. Công ty cổ phần cá tầm Phương Nam cũng đã có
giấy chứng nhận góp vốn cho Các thành viên trong đó có ông BĐ_Oanh
và bà BĐ_Lâm. Hội đồng xét xử xét thấy việc chuyển nhượng cổ phần
của ông BĐ_Oanh, bà BĐ_Lâm cho ông NĐ_Quân là hợp lệ, đúng quy
định của pháp luật.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu
khởi kiện của ông NĐ_Đoàn Minh Quân yêu cầu ông BĐ_Vũ Văn Oanh
phải trả lại số tiền là 3.800.000.000 đồng và yêu cầu bà BĐ_Nguyễn Minh
Lâm phải trả số tiền là 1.900.000.000 đồng.
Bản án số 408/2007/KDTM-ST ngày 07/03/2007 Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh
Về việc “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”
20.

Nội dung vụ án: Ngày 15/7/2005, ông Nguyễn Nhật Thanh là Chủ
tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Gas có ký Hợp đồng chuyển nhượng
toàn bộ 8.500 cổ phần trong Công ty ĐB Gas cho ông Đỗ Bá Sơn với giá
chuyển nhượng là 1,5 tỷ đồng và đã nhận đủ số tiền này từ ông Sơn. Tuy
nhiên, sau đó ông Thanh không thực hiện việc làm thủ tục đăng ký thay
đổi Chủ tịch HĐQT của công ty. Do đó, ông Sơn làm đơn khởi kiện yêu
cầu ông Thanh phải trả lại số tiền chuyển nhượng cổ phần đã nhận 1,5 tỷ
đồng nói trên. Ông Thanh cho rằng hợp đồng này là ký khống (khi ký
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chưa có nội dung). Việc chuyển nhượng cổ phần nói trên không được sự
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ĐB Gas.
Nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm: Căn cứ theo quy định tại khoản
2 Điều 131 Bộ luật dân sự năm 1995 (có hiệu lực tại thời điểm các bên ký
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần), hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nói
trên giữa các bên là hợp đồng dân sự vô hiệu và các bên có trách nhiệm
khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo
quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật dân sự năm 1995. Từ sự phân tích
trên cho thấy yêu cầu của nguyên đơn đòi ông Nguyễn Nhật Thanh phải
hoàn trả số tiền chuyển nhượng cổ phần 1,5 tỷ đồng là có căn cứ và hợp
pháp, cần được chấp nhận.
Tòa án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn,
buộc ông Nguyễn Nhật Thanh phải có trách nhiệm hoàn trả cho ông Đỗ
Bá Sơn số tiền chuyển nhượng cổ phần đã nhận là 1.500.000.000 đ (một
tỷ năm trăm triệu đồng).
Ông Đỗ Bá Sơn có trách nhiệm hoàn trả cho người đại diện theo pháp
luật của Công ty Gas là bà L.H các giấy tờ (bản chính) mà ông S đang
nắm giữ.

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bản án số: 03/2020/KDTM - ST
Ngày: 15/01/2020
V/v Tranh chấp Hợp đồng
mua bán cổ phần.

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Lê Thị Thảo
- Bà Nguyễn Quỳnh Thơ
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Đào Thị Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân
quận Đống Đa.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội: Bà
Nguyễn Thị Thu Hà - kiểm sát viên.
Trong ngày 15 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa
xét xử công khai sơ thẩm Vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 142/2019/TLSTKDTM ngày 13 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
273/2019/QĐXX ngày 31 tháng 12 năm 2020, giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Bà Trịnh Thị Thanh N, sinh năm 1979; Hộ khẩu thường
trú: Tổ x phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và nơi cư trú:
N36 ngõ 67A Trương Định, quận Hai bà Trưng, TP Hà Nội. Giấy chứng minh thư
nhân dân số xxxxxxxxxxxx cấp ngày 13/9/2018 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và
DLQG về dân cư.
(Bà N vắng mặt tại phiên toà)
- Bị đơn: Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X (tên công ty viết tắt là Y)
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp Nhà
nước, mã số doanh nghiệp: xxxxxxxxxxx (số ĐKKD cũ: xxxxxxxxxx) đăng ký lần
đầu ngày 07/12/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06/11/2018); Địa chỉ trụ sở
chính: Số x, phố y, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Ngọc T – Tổng Giám đốc
- Phụ trách điều hành Công ty Y: Bà Trương Thị Xuân T - Tổng giám đốc
Công ty C.T.T.C I Ngân hàng X (Y) theo Quyết định về bổ nhiệm cán bộ số
807/QĐ – HĐTV – UBNS ngày 02/10/2019 của ông Phạm Hoàng Đ - TM. Hội
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đồng thành viên - TUQ. Chủ tịch Hội đồng thành viên – Thành viên Hội đồng
thành viên - Ngân hàng X).
Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Mạnh T (Sinh năm 1974; Hộ
khẩu thường trú và nơi cư trú: 18A Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn,
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) – Phó phòng phụ trách phòng kế hoạch Tổng
hợp và quản trị rủi ro Công ty Y (Theo Giấy ủy quyền số 598/Y – HCNS ngày
26/12/2019 của Bà Trương Thị Xuân T - Tổng giám đốc, phụ trách điều hành Y).
(Ông Nguyễn Mạnh T có mặt tại phiên toà)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
* Trong đơn khởi kiện ngày 30/10/2019 cùng các lời khai trong quá trình
giải quyết vụ án, nguyên đơn là bà Trịnh Thị Thanh N trình bầy:
Được biết Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X (tên công ty viết tắt là: Y)
thực hiện cổ phần hóa và chào bán đấu giá cổ phần, bà Trịnh Thị Thanh N đã tự
nguyện mua cổ phần của Y, cụ thể bà N đã tiến hành mua 10.500 (mười nghìn
năm trăm) cổ phần của Y tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội vào đợt 1
ngày 18/12/2008 và mua 10.000 cổ phần và mua 500 cổ phần ưu đãi vào tháng
5/2009. Tổng số cổ phần bà N đã mua của Y là: 10.500 (mười nghìn năm trăm)
cổ phần. Tổng số tiền bà N đã nộp cho Y số tiền là 109.098.000 đồng (một trăm
linh chín triệu, không trăm chín tám nghìn đồng) và được Y cấp cho bà N “Giấy
chứng nhận nộp tiền mua cổ phần” năm 2010 thể hiện bà N đã mua 10.500
(Mười nghìn năm trăm) cổ phần của Y.
Đến nay, sau khi bà N đã thanh toán đầy đủ số tiền mua 10.500 cổ phần
cho Y, bà N đã nhiều lần liên hệ với Y để yêu cầu ghi nhận tư cách cổ đông thì
được biết việc cổ phần hóa của Y không thành công.
Việc Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X (Y) cổ phần hoá không thành công
là do Y không thực hiện các biện pháp cần thiết để tiếp tục thực hiện việc cổ phần
hóa theo quy định tại Điều 43 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của
Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/8/2007. Theo quy định nêu trên thì rõ ràng Y
đã không thực hiện nghĩa vụ của mình đó là hoàn thành công việc cổ phần hóa Y
và Y là bên hoàn toàn có lỗi trong giao dịch dân sự mua bán cổ phần với bà N
nên bà N đề nghị Tòa án chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần này.
Nay bà N đề nghị Tòa án buộc Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phải hoàn trả cho bà N số tiền
109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm chín mƣơi tám
nghìn đồng) bà N đã bỏ ra để mua 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần của
Công ty C.T.T.C I - Ngân hàng X theo “Giấy chứng nhận nộp tiền mua cổ phần”
năm 2010 mà Y đã cấp cho bà N. Ngoài ra, bà N không yêu cầu Công ty C.T.T.C I
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– Ngân hàng X (Y) phải thanh toán trả bà N khoản tiền lãi của số tiền trên, bà N
không yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng. Ngoài ra, bà Trịnh
Thị Thanh N không còn yêu cầu nào khác.
* Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X do ông Nguyễn Mạnh T là đại diện theo
uỷ quyền trình bày:
Ông Nguyễn Mạnh T là đại diện theo ủy quyền của Công ty C.T.T.C I – Ngân
hàng X (tên công ty viết tắt là: Y) (Theo Giấy ủy quyền số 598/Y – HCNS ngày
26/12/2019 của Bà Trương Thị Xuân T - Tổng giám đốc, phụ trách điều hành Y)
trong vụ án Kinh doanh thương mại do Tòa án nhân dân quận Đống Đa thụ lý số
142/2019/TLST- KDTM ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc “Tranh chấp Hợp
đồng mua bán cổ phần” giữa Nguyên đơn là bà Trịnh Thị Thanh N và bị đơn là
Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X (Y).
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp
Nhà nước, mã số doanh nghiệp: 0100780297 (số ĐKKD cũ: 010600597) đăng ký
lần đầu ngày 07/12/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06/11/2018 thì Người
đại diện theo pháp luật vẫn là ông Phạm Ngọc T (Nguyên Tổng giám đốc Công ty
C.T.T.C I - Ngân hàng X (Y); hiện nay Y vẫn hoạt động theo giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh nói trên và chưa có sự thay đổi. Y đang làm tiến hành làm
thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Ngày 12/6/2019, ông Trịnh Ngọc Khánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên
Ngân hàng X đã có quyết định số 436/QĐ – HĐTV – UBNS ngày 12/6/2019 về
việc điều động cán bộ đối với ông Phạm Ngọc T như sau:
Điều 1: Điều động ông Phạm Ngọc T, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2015 – 2020 kiêm Tổng Giám đốc Công ty C.T.T.C I Ngân hàng X (Y) nhận
nhiệm vụ Giám đốc Agribank – Chi nhánh Tây Quảng Ninh. Thời hạn giữ chức vụ
kể từ ngày 15/6/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ hưu theo quy định.
- Theo Quyết định về bổ nhiệm cán bộ số 807/QĐ – HĐTV – UBNS ngày
02/10/2019 của ông Phạm Hoàng Đ - TM. Hội đồng thành viên - TUQ. Chủ tịch
Hội đồng thành viên – Thành viên Hội đồng thành viên - Ngân hàng X, bà Trương
Thị Xuân T đã được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc - Phụ trách điều hành Y. Thời
hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 10/10/2019.Tuy vậy, hiện nay Y chưa
xong làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong đăng ký kinh doanh
được.
Ông Nguyễn Mạnh T đã nhận được Thông báo thụ lý vụ án số 3023/TB –
TLVA ngày 13/12/2019 của Toà án quận Đống Đa và đồng ý với nội dung thông
báo trên.
Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Bộ tài chính và Ngân hàng X, Y được
phép chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành
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Công ty cổ phần. Y đã tiến hành đấu giá cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng
khoán Hà Nội. Bà Trịnh Thị Thanh N đã thực hiện mua 10.500 cổ phần của Y tại
Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội vào đợt 1 ngày 18/12/2008 và mua
10.000 cổ phần, mua ưu đãi vào tháng 5/2009 là 500 cổ phần. Tổng số cổ phần bà
N đã mua của Y là: 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần. Tổng số tiền bà N đã
nộp cho Y số tiền là 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm chín
mươi tám nghìn đồng) và được Y cấp cho bà N “Giấy chứng nhận nộp tiền mua
cổ phần” năm 2010 thể hiện bà N đã mua 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần
của Y.
Tuy nhiên, do kết quả IPO của Y, số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược
và nhà đầu tư thông thường không đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định nên Y không
tiến hành được Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Y chưa thể hoàn tất việc cổ phần hóa
doanh nghiệp, hay nói cách khác, Y đã không cổ phần hóa thành công nhưng đây
hoàn toàn là do bối cảnh khách quan mang lại.
Khi biết được Y không cổ phần hóa thành công, bà N đã tới Y yêu cầu chi trả
số tiền: 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm chín mươi tám
nghìn đồng) mà bà N đã chuyển khi mua cổ phiếu. Y cũng đã có các văn bản trả
lời và đến nay Y vẫn chưa thể thực hiện trả lại tiền đầu tư Cổ phần của bà N cũng
như những Nhà đầu tư mua cổ phần khác, do Y phải chờ ý kiến chỉ đạo của Chính
phủ về việc dừng cổ phần hóa.
Đến nay Y vẫn đang chờ phê duyệt phương án xử lý pháp nhân, dừng cổ
phần hoá của các cấp có thẩm quyền để hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư đã mua
cổ phần của Y.
Đối với vụ việc bà Trịnh Thị Thanh N khởi kiện Y và yêu cầu Quý Tòa buộc
Y: Hoàn trả cho bà N số tiền 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không
trăm chín mươi tám nghìn đồng) mà bà N đã bỏ ra để mua 10.500 (mười nghìn
năm trăm) cổ phần của Y theo “Giấy chứng nhận nộp tiền mua cổ phần” năm 2010
mà Y đã cấp cho bà N, Y đề nghị Quý Tòa giải quyết theo quy định của pháp
luật.
Thực tế đến nay, Y xác nhận việc cổ phần hóa của Y là không thực hiện được.
Nay, Y sẽ thực hiện trả lại tiền mua cổ phần cho bà Trịnh Thị Thanh N theo quyết
định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vì hiện nay chưa có quyết định nào của
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên Y không đồng ý trả cho bà N số tiền
109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm chín mươi tám nghìn
đồng) mà bà N đã bỏ ra để mua 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần của Y. Y
do ông Nguyễn Mạnh T là đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án với
tư cách là Bị đơn trong vụ án và không có bất kỳ yêu cầu độc lập nào. Y không có
tài liệu chứng cứ nào khác để nộp cho Tòa án. Y do ông T là đại diện theo ủy quyền
đề nghị Tòa án căn cứ vào pháp luật để giải quyết vụ án. Ngoài ra, Công ty
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C.T.T.C I – Ngân hàng X do ông T là người đại diện theo ủy quyền không trình
bày gì thêm và không yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề gì khác.
* Tại phiên toà:
- Nguyên đơn là bà Trịnh Thị Thanh N vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin
vắng mặt. Tại đơn xin vắng mặt, bà N giữ nguyên những yêu cầu khởi kiện: bà N
đề nghị Tòa án xác định Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa nguyên đơn và bị
đơn là hợp đồng hợp pháp và đề nghị Tòa án chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này
do bên bị đơn chậm thực hiện nghĩa vụ. Nguyên đơn yêu cầu bị đơn hoàn trả cho
nguyên đơn số tiền 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm chín
mươi tám nghìn đồng) mà nguyên đơn đã bỏ ra để mua 10.500 (mười nghìn năm
trăm) cổ phần của Y theo “Giấy chứng nhận nộp tiền mua cổ phần” năm 2010.
Ngoài ra, nguyên đơn không còn yêu cầu nào khác.
- Bị đơn do ông Nguyễn Mạnh T đại diện theo ủy quyền có mặt tại phiên
tòa: xác nhận việc bà Trịnh Thị Thanh N đã mua tổng số 10.500 (mười nghìn năm
trăm) cổ phần của Y tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể vào đợt
1 ngày 18/12/2008 bà N đã mua 10.000 cổ phần, mua ưu đãi 500 cổ phần vào
khoảng tháng 5/2009 bà N mua 10.500 cổ phần. Tổng số tiền bà N đã nộp cho Y
là 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm chín mươi tám nghìn
đồng) và được Y cấp cho bà N “Giấy chứng nhận nộp tiền mua cổ phần” năm
2010 thể hiện bà N đã mua 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần của Y. Đến
nay, Công ty Y vẫn chưa thể thực hiện trả lại tiền đầu tư cổ phần của bà N cũng
như những Nhà đầu tư mua cổ phần khác do Y phải chờ ý kiến chỉ đạo của Chính
phủ về việc dừng cổ phần hóa. Y vẫn đang chờ phê duyệt phương án xử lý pháp
nhân, dừng cổ phần hoá của các cấp có thẩm quyền để hoàn trả vốn cho các nhà
đầu tư đã mua cổ phần
của Y. Y đề nghị Quý Tòa giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, các đương sự không trình bày gì thêm và không yêu cầu Tòa án giải
quyết vấn đề nào khác.
* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên toà sau khi
tóm tắt nội dung vụ án và phân tích vụ án. Vị đại diện Viện kiểm sát có ý kiến:
- Về tố tụng: Quá trình tiến hành tố tụng giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án
cho đến phiên tòa xét xử ngày hôm nay Thẩm phán và Hội đồng xét xử, thư ký
phiên tòa đã tiến hành tố tụng theo đúng các trình tự tố tụng mà Bộ luật tố tụng dân
sự quy định. Nguyên đơn, Bị đơn đã chấp hành đúng qui định của pháp luật.
- Về nội dung: Sau khi phát biểu đánh giá các tình tiết của vụ án, vị đại diện
Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa có ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trịnh Thị Thanh N đối với Công ty C.T.T.C I Ngân hàng X (viết tắt là: Y), chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng mua bán cổ phần
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giữa bà Trịnh Thị Thanh N và Y; Buộc Y phải có trách nhiệm hoàn trả cho bà
Trịnh Thị Thanh N số tiền 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không
trăm chín mươi tám nghìn đồng) là khoản tiền bà N đã thanh toán cho Y để mua
10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần của Y tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán
Hà Nội.
Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của
pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại
phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về tố tụng:
1.1. Về quan hệ pháp luật: Căn cứ yêu cầu khởi kiện và các tài liệu có
trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xác định quan hệ pháp luật trong vụ án Kinh
doanh thương mại này là “Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phần” quy định tại
khoản 1, điều 30 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015.
1.2. Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp: Bà Trịnh Thị Thanh N khởi kiện
Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X (tên công ty viết tắt là: Y) về việc “Tranh chấp
Hợp đồng mua bán cổ phần”. Bị đơn là Y hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp Nhà nước, mã số doanh nghiệp:
0100780297 (số ĐKKD cũ: 010600597) đăng ký lần đầu ngày 07/12/2005; đăng ký
thay đổi lần thứ 9 ngày 06/11/2018) người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Ngọc
T; địa chỉ trụ sở chính: Số 4, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống
Đa, thành phố Hà Nội. Căn cứ vào quy định tại khoản 3, điều 26; Điểm a, khoản 1,
Điều 35; Điểm a, khoản 1, Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 thì vụ án
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà
Nội.
1.3. Về thời hiệu khởi kiện: Bà Trịnh Thị Thanh N đã thực hiện mua tổng
số 10.500 (mười nghìn) cổ phần của Y tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà
Nội. Cụ thể vào đợt 1 ngày 18/12/2008, bà N mua 10.000 cổ phần; đ khoảng tháng
5/2009 mua 500 cổ phần ưu đãi. Tổng số tiền bà N đã nộp cho Y số tiền là
109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm chín mươi tám nghìn
đồng) và được Y cấp cho bà N “Giấy chứng nhận nộp tiền mua cổ phần” năm
2010 thể hiện bà N đã mua 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần của Y. Ngày
/12/2019, Tòa án nhân dân quận Đống Đa nhận được đơn khởi kiện của bà Trịnh
Thị Thanh N đối với Y. Đây là tranh chấp Hợp đồng mua bán cổ phần do việc thành
lập Công ty cổ phần không thực hiện được theo quy định của pháp luật, bên mua cổ
phần yêu cầu bên bán cổ phần hoàn trả số tiền đã nhận nên theo quy định tại Điều
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184 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 vụ án này không thuộc trường hợp phải áp
dụng thời hiệu khởi kiện.
1.4. Về tƣ cách ngƣời đại diện:
Người đại diện theo pháp luật của Công ty Y là ông Phạm Ngọc T. Vụ án
được thụ lý tháng 12/2019 nên việc xác định tư cách người đại diện theo pháp luật
của đương sự được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Bộ luật
tố tụng dân sự năm 2015. Điều 85 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Đại diện
của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền”. Điều
137 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định: “ Người đại diện theo pháp luật của
pháp nhân bao gồm: người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ; Người có thẩm
quyền đại diện theo quy định của pháp luật; người do Toà án chỉ định trong quá
trình tố tụng tại Toà án”. Công ty Y là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là đơn vị
thành viên hạch toán độc lập, trực thuộc Ngân hàng X, hoạt động chủ yếu trong
lĩnh vực cho thuê tài chính, nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, phát hành
trái phiếu và các giấy tờ có giá khác. Công ty Y hoạt động theo Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp Nhà nước, mã số doanh
nghiệp: 0100780297 (số ĐKKD cũ: 010600597) đăng ký lần đầu ngày
07/12/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06/11/2018) người đại diện theo
pháp luật là ông Phạm Ngọc T (Nguyên Tổng giám đốc Công ty Y); hiện nay Y
vẫn hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nói trên và chưa có sự
thay đổi. Do có sự sắp xếp lại nhân sự nên ngày 12/6/2019, ông Trịnh Ngọc Khánh
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng X đã có Quyết định số 436/QĐ – HĐTV
– UBNS ngày 12/6/2019 về việc điều động cán bộ đối với ông Phạm Ngọc T: điều
động ông Phạm Ngọc T, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 kiêm
Tổng Giám đốc Công ty C.T.T.C I - Ngân hàng X (Y) nhận nhiệm vụ Giám đốc
Agribank – Chi nhánh Tây Quảng Ninh; Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày
15/6/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ hưu theo quy định. Do hiện nay Y chưa
có Tổng giám đốc nên Y chưa làm thủ tục thay đổi người đại diện trong đăng ký
kinh doanh được.
Theo Quyết định về bổ nhiệm cán bộ số 807/QĐ – HĐTV – UBNS ngày
02/10/2019 của ông Phạm Hoàng Đ – TM. Hội đồng thành viên – TUQ.Chủ tịch
Hội đồng thành viên – Thành viên Hội đồng thành viên – Ngân hàng X): Bổ nhiệm
bà Trương Thị Xuân T, Phó Tổng giám đốc Công ty C.T.T.C I Agribank (Y) giữ
chức vụ Tổng Giám đốc Y; Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày
10/10/2019. Từ nhận định trên thấy rằng việc bà Trương Thị Xuân T uỷ quyền
cho ông Nguyễn Mạnh T tham gia tố tụng tại Toà án trong vụ án theo Giấy ủy
quyền số 539/Y – HCNS ngày 12/11/2019 là đúng pháp luật.
[2] Về nội dung:
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2.1. Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
2.1.1 Về yêu cầu hoàn trả khoản tiền: 109.098.000 đồng (một trăm linh
chín triệu, không trăm chín mƣơi tám nghìn đồng):
Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện: Thực hiện chủ trương cổ phần
hóa của Bộ tài chính và Ngân hàng X, Y được phép chuyển đổi mô hình hoạt
động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần. Y đã tiến
hành đấu giá cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Bà Trịnh Thị
Thanh N đã thực hiện mua tổng số 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần tương
ứng với số tiền 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm chín
mươi tám nghìn đồng) tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổng số tiền
bà N đã nộp cho Y là 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu, không trăm
chín mươi tám nghìn đồng) và được Y cấp cho bà N “Giấy chứng nhận nộp tiền
mua cổ phần” năm 2010 thể hiện bà N đã mua 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ
phần của Y.
Căn cứ vào Điều 401 Bộ luật dân sự 2005 về Hình thức hợp đồng dân sự thì:
“1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc
bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao
kết bằng một hình thức nhất định.
2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện
bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải
tuân theo các quy định đó.
Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ
trường hợp pháp luật có quy định khác.”
Như vậy, hành vi của phía Y đồng ý bán tổng số 10.500 (mười nghìn năm
trăm) cổ phần cho bà Trịnh Thị Thanh N thông qua Trung tâm giao dịch chứng
khoán Hà Nội còn bà N đồng ý mua tổng số 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần
của Y được coi là Hợp đồng mua bán cổ phần hợp pháp. Trong Hợp đồng này
nghĩa vụ của bà N là thanh toán khoản tiền mua 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ
phần cho Y còn nghĩa vụ của Y là thực hiện việc cổ phần hóa và ghi nhận tư cách
cổ đông của bà N trong Y.
Sau đó, do kết quả IPO của Y, số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và
nhà đầu tư thông thường không đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định nên Công ty Y
không tiến hành được Đại hội đồng cổ đông. Đến nay, bà N không được ghi nhận
tư cách cổ đông và không được giải quyết quyền lợi. Công ty Y không thể hoàn tất
việc cổ phần hóa doanh nghiệp và đã không cổ phần hóa thành công nhưng không
thực hiện trả lại tiền đầu tư mua Cổ phần cho bà N.
Việc Công ty Y cổ phần hoá không thành công là do Y không thực hiện
các biện pháp cần thiết để tiếp tục thực hiện việc cổ phần hóa theo quy định tại
8

Điều 43 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ có hiệu
lực từ ngày 01/8/2007 và hết hiệu lực vào ngày 05/09/2011 về việc chuyển
doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần quy định tại Điều 43.
Xử lý số lượng cổ phần không bán hết: “1. Nếu số lượng cổ phần không bán hết
còn lại dưới 50% số lượng cổ phần chào bán (trừ số lượng cổ phần được bảo
lãnh phát hành) thì điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ (tăng phần vốn nhà
nước góp tại doanh nghiệp) để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần. 2.
Nếu còn lại từ 50% số lượng cổ phần chào bán trở lên (trừ số lượng cổ phần
được bảo lãnh phát hành) thì cơ quan quyết định cổ phần hóa xem xét, điều
chỉnh giảm giá khởi điểm (tối đa bằng mệnh giá cổ phần) và tổ chức đấu giá bán
tiếp số cổ phần còn lại. 3. Trường hợp đã điều chỉnh giảm giá khởi điểm bằng
mệnh giá cổ phần mà không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá hoặc không
bán hết được số cổ phần còn lại thì cơ quan quyết định cổ phần hóa xử lý theo
quy định tại khoản 1 Điều này”.
Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ về chuyển DN
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần để thay thế Nghị định 109/2007/NĐ-CP
ngày 26/06/2007 thì tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 40 Xử lý số lượng cổ phần
không bán hết quy định:
“....
2. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa được quyền chào bán công khai tiếp số lượng cổ
phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa
thuận trực tiếp. Các nhà đầu tư từ chối mua cổ phần sẽ không được nhận lại tiền
đặt cọc khi tham dự đấu giá.
3. Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà vẫn
không bán hết thì Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết
định phê duyệt phương án cổ phần hóa thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để
chuyển 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng
cổ đông lần đầu.”
Nghị định 126/2017/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 16/11/2017 thay thế cho
Nghị định 59/2011/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 tại Điều 37 Xử lý cổ
phần không bán hết quy định:
“1. Trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần, Ban Chỉ đạo
thực hiện bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh
nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để
chuyển doanh nghiệp sang công ty cổ phần, số lượng cổ phần chưa bán được sẽ
được điều chỉnh lại vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ và thực hiện thoái vốn sau khi
doanh nghiệp đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần…”
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Như vậy, trường hợp chào bán công khai mà không bán hết thì Công ty Y
phải báo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa để điều chỉnh cơ
cấu vốn điều lệ để chuyển 100% vốn Nhà Nước thành Công ty cổ phần sau đó tiến
hành họp Đại hội cổ đông lần đâu ghi nhận tư cách cổ đông của những nhà đầu tư đã
mua cổ phần của Y (như bà N). Tuy nhiên trên thực tế sau khi chào bán không hết
số lượng cổ phần cho các nhà đầu tư thì phía Y không hề tiến hành thêm bất cứ hoạt
động nào khác để hoàn thành việc cổ phần hóa.
Quá trình giải quyết việc tại phiên tòa, Công ty Y không cung cấp các tài liệu
chứng cứ chứng minh đã thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thành việc cổ
phần hóa và ghi nhận tư cách cổ đông cho bà N trong thời gian từ năm 2008 tới nay.
Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 109/2007/NĐ-CP và sau khi Nghi định
số 59/2011/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 109/2007/NĐ-CP thì tại Điều 44 cũng
đều ghi nhận thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần là 03 tháng kể từ ngày phê duyệt
phương án cổ phần hóa. Nghị định 126/2017/NĐ-CP thay thế cho Nghị định
59/2011/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thì thời hạn hoàn thành việc bán cổ
phần tuy được tăng lên nhưng cũng chỉ là 04 tháng kể từ ngày phê duyệt phương án
cổ phần hóa (Điều 38 của Nghị định). Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại đã hơn
10 năm kể từ thời điểm Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo việc bà
N mua thành công tổng số 10.500 cổ phần của Y thì việc cổ phần hóa Y vẫn chưa
hoàn thành. Nay Y đã xác nhận việc cổ phần hoá của Y không thành công. Bà N đã
yêu cầu Y giải quyết quyền lợi do đã thanh toán khoản tiền mua 10.500 cổ phần của
Y nhưng Y luôn lấy lý do chờ ý kiến chỉ đạo của các Cơ quan chủ quản có thẩm
quyền. Đối chiếu với các quy định pháp luật như đã nêu trên thấy rằng trách nhiệm
thực hiện việc cổ phần hóa là của Y mà cụ thể là của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Y chứ
không phụ thuộc vào bất cứ chỉ đạo của Cơ quan chủ quản có thẩm quyền nào khác.
Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 tại Khoản 1 Điều 351Trách nhiệm
dân sự do vi phạm nghĩa vụ thì “Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải
chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có
nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa
vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ”.
Theo quy định trên thì Y đã không thực hiện nghĩa vụ của mình đó là hoàn
thành công việc cổ phần hóa Y và Y là bên hoàn toàn có lỗi trong giao dịch dân
sự mua bán cổ phần với bà N.
Từ thời điểm bà N thanh toán toàn bộ số tiền mua 10.500 cổ phần của Y, bà
N đã nhiều lần yêu cầu phía Y giải quyết quyền lợi liên quan tới việc mua bán cổ
phần này (đó là việc ghi nhận tư cách cổ đông của Y) nhưng Y không thể thực hiện
được nội dung trên mặc dù thời gian đã diễn ra kéo dài tới hơn10 năm và phía
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Ngân hàng Nhà nước (cơ quan phê duyệt phương án cổ phần hóa Y) đã yêu cầu
hủy bỏ việc chào bán cổ phần của Y.
Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 cụ thể: Căn cứ vào Khoản 2 Điều
424 về việc hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ: “Trường hợp do tính
chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục
đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên
có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng
mà không phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này”và Khoản 2 Điều 427
quy định hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng “Các bên phải hoàn trả cho nhau
những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí
bảo quản, phát triển tài sản”. Nay, bà N yêu cầu công ty Y hoàn trả toàn bộ số
tiền đã nhận của bà N là 109.098.000 đồng (Một trăm linh chín triệu, không trăm
chín mươi tám nghìn đồng) là khoản tiền bà N đã thanh toán cho công ty Y để
mua 10.500 (mười nghìn năm trăm) cổ phần của Y tại Trung Tâm giao dịch chứng
khoán Hà Nội là có căn cứ nên được chấp nhận.
[3]. Về án phí: Do yêu cầu của bà Trịnh Thị Thanh N được chấp nhận, nên
bà Trịnh Thị Thanh N không phải chịu án phí, được hoàn lại số tiền tạm ứng án
phí bà N đã nộp; Y phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy
định của pháp luật.
Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều
39; Điều 70; Điều 72; Điều 147; Điều 184; khoản 2, Điều 271; Điều 273; Điều
278 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Căn cứ điều 401, 405 Bộ luật dân sự năm 2005.
Căn cứ Khoản 1 Điều 351; Điều 360; Khoản 1, Khoản 2 Điều 361; Khoản 2
Điều 424; khoản 2, 3 Điều 427; 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
Căn cứ Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp
Nhà Nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp có vốn điều lệ thành Công ty
cổ phần ngày 16/11/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử dụng
án phí và lệ phí Tòa án.
Xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cho bà Trịnh Thị Thanh N đối với Công
ty C.T.T.C I - Ngân hàng X.
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2. Tuyên bố chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng mua bán cổ phần giữa bà
Trịnh Thị Thanh N và Công ty C.T.T.C I - Ngân hàng X.
Buộc Công ty C.T.T.C I - Ngân hàng X phải có trách nhiệm hoàn trả cho
bà Trịnh Thị Thanh N số tiền: 109.098.000 đồng (một trăm linh chín triệu,
không trăm chín mƣơi tám nghìn đồng) là khoản tiền bà Trịnh Thị Thanh N đã
thanh toán cho Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X theo “Giấy chứng nhận nộp
tiền mua cổ phần” năm 2010.
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với
các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong
tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi
của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468
Bộ luật Dân sự năm 2015.
3. Về án phí: Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X phải chịu tiền án phí Kinh
doanh thương mại sơ thẩm là: 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn
đồng) (Chưa nộp).
Bà Trịnh Thị Thanh N không phải chịu án phí Kinh doanh thương mại. Hoàn
trả cho bà N số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm
nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0009588 ngày 12/12/2019
của Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành án theo qui định tại
Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì được thi hành án dân sự, và người phải thi
hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự
nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7
và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định
tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Án xử công khai sơ thẩm vắng mặt nguyên đơn là bà Trịnh Thị Thanh N;
có mặt bị đơn là Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X do ông Nguyễn Mạnh T là
người đại diện theo ủy quyền. Công ty C.T.T.C I – Ngân hàng X có quyền kháng
cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Bà Trịnh Thị
Thanh N có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt
hợp lệ bản án.
Nơi nhận:
-

Các đương sự;
VKSND quận Đống Đa;

-

Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Thúy Hạnh
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 121/2019/KDTM - PT
Ngày: 22/10/2019
V/v: Tranh chấp hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần, cổ phiếu

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Ông Hoàng Minh Thành

Các Thẩm phán

Bà Ngô Tuyết Băng
Bà Nguyễn Thị Thuý Hạnh

Thư ký phiên tòa:

Bà Lê Thị Giang - Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Ông Trần Văn Lừng - Kiểm sát viên.
Trong ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội
xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 70/2018/TLPTKDTM ngày 12/7/2018 về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ
phiếu.
Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày
02/01/2018 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bị kháng
cáo.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 422/2018/QĐXX-PT ngày
12/10/2018, Quyết định hoãn phiên tòa số 432/2018/QĐ-PT ngày 17/10/2018 và
Thông báo về việc thời gian mở lại phiên tòa số 476/2019/TB-TA ngày 04/10/2019
giữa các đương sự:
* Nguyên đơn:

Ông Lê Quốc N , sinh năm 1963
Địa chỉ: Thôn T , xã Th , huyện Đ , thành phố Hà Nội. Ông N
có mặt lúc xét xử, vắng mặt lúc tuyên án.
Luật sư Nguyễn Đình D - Văn phòng luật sư B, Đoàn luật sư
Thành phố Hà Nội - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông
Lê Quốc N . Ông D có mặt.

* Bị đơn:

1. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng H
Trụ sở: phố T , phường M , quận N , thành phố Hà Nội. Đại
diện theo pháp luật: Bà Lê Thùy L; Chức vụ: Tổng giám đốc.
Vắng mặt.
2. Ông Nguyễn Văn H , sinh năm 1954
Địa chỉ: Trường PTTH P , xã B , huyện T , thành phố Hà Nội.
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Ông H có mặt.
Luật sư Vũ Văn L - Công ty Luật TNHH H - Đoàn luật sư
Thành phố Hà Nội - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông
Nguyễn Văn H . Ông L có mặt lúc xét xử, vắng mặt lúc tuyên
án.
* Người có quyền 1. Bà Nguyễn Minh T ; Địa chỉ: Số 4 tổ 41 ngõ L , phường N,
lợi nghĩa vụ liên quận Đ , thành phố Hà Nội.
quan:
2. Ông Nguyễn Hoàng Q , sinh năm 1965; Địa chỉ: P81 - B1 T ,
quận B , thành phố Hà Nội.
3. Ông Nguyễn Hoàng A, sinh năm 1960; Địa chỉ: Số 4 tổ 41
ngõ L , phường N , quận Đ , thành phố Hà Nội.
4. Bà Nguyễn Thị Minh H , sinh năm 1958; Địa chỉ: đường T,
phường C , thành phố S , tỉnh Sơn La.
5. Bà Giang Thị N (tức Giang Thị Thúy N ), sinh năm 1982; Địa
chỉ: Số 17 tổ 18, đường 3 – 2, phường Q , thành phố S , tỉnh Sơn
La (hiện trú tại: P8 nhà H4, tập thể T , ngõ 33/51 đường N, quận
H, thành phố Hà Nội).
6. Ông Nguyễn Quyết T , sinh năm 1979; Địa chỉ: Số 117 K,
phường N , quận T , thành phố Hà Nội.
7. Bà Nguyễn Thị D ; Địa chỉ: thôn M , xã Đ , huyện T, thành
phố Hà Nội.
(Bà T, ông Q, ông A, bà H, bà N, ông T và bà D đều ủy quyền
cho ông Nguyễn Văn H). Ông H có mặt.
8. Ông Nguyễn Quốc K, sinh năm 1942; Địa chỉ: số 19A ngách
4/14 P, quận Đ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.
9. Bà Lê Hồng L; Địa chỉ: số 19 N, quận H, thành phố Hà Nội.
Vắng mặt.
10. Ông Trương Huy S, sinh năm 1945; Địa chỉ: Số 19 ngõ 109
Q, phường N, quận T, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.
11. Ông Nguyễn Anh C, sinh năm 1958; Địa chỉ: số 142B N,
quận Đ, thành phố Hà Nội.
12. Ông Nguyễn Đức T; Địa chỉ: Số 5 C, phường N, quận B,
thành phố Hà Nội.
13. Bà Nguyễn Kim P; Địa chỉ: số 217 H, quận H, thành phố Hà
Nội.
(Ông T, bà P đều ủy quyền cho ông Nguyễn Anh C, ông C có
văn bản xin xét xử vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
* Tại đơn khởi kiện đề ngày 30/12/2008 và các lời khai tiếp theo trong quá
trình giải quyết vụ án, nguyên đơn - ông Lê Quốc N trình bày:
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng H (sau đây gọi tắt là Công ty H) được
thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và
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đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30.12.2004. Do ông Nguyễn Văn H, chức
vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty là đại diện theo pháp luật.
Công ty gồm 19 cổ đông với tổng số vốn điều lệ 6.500.000.000 đồng tương đương
với 650.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần.
Ngày 12/02/2007, ông Nguyễn Văn H - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám
đốc Công ty (Bên A) đã ký hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT ngày 14/02/2007 với
bên B là các ông Lê Quốc N, ông Nguyễn Đình Trường S và Trần Xuân L với nội
dung: “Tập thể các cổ đông có cổ phiếu trong công ty H đồng ý chuyển nhượng
100% cổ phần, chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của công ty cho bên B với tổng giá
trị thanh toán là 13.300.000.000 đồng”. Theo thỏa thuận trên nên đến ngày
02/03/2007, ông đã chuyển tổng số 4.000.000.000 đồng vào tài khoản của công ty H
để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty.
Ngày 05/03/2007, Công ty H gồm ông Nguyễn Văn H - chủ tịch hội đồng quản
trị kiêm giám đốc công ty cùng bà Trương Mai H – kế toán trưởng, bà Nguyễn Thị D
– Trưởng ban kiểm soát đã thực hiện việc ký hợp đồng mua bán cổ phiếu với ông.
Các cổ đông bán cổ phiếu gồm: bà Nguyễn Minh T, ông Nguyễn Hoàng Q, ông
Nguyễn Hoàng A, bà Nguyễn Thị Minh H, bà Giang Thị N, ông Nguyễn Quyết T, bà
Nguyễn Thị D, ông Nguyễn Quốc K, ông Trương Huy S và bà Lê Hồng L. Tổng số
cổ phiếu của 10 cổ đông chuyển nhượng cho ông là 216.437,2 cổ phiếu. Trong Hợp
đồng mua bán cổ phiếu, cổ phần nói trên ghi rõ: Bản hợp đồng này có kèm theo Biên
bản họp Đại hội đồng cổ đông (không ghi rõ ngày nào).
Ngày 06/03/2007, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty H ra quyết định số
03/QĐ-CTHĐQT với nội dung: “Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng H công nhận
ông Lê Quốc N trở thành cổ đông chính thức kể từ ngày 05/03/2007 với số cổ phiếu
là 216.437,2 cổ phiếu”.
Do ông S và ông L không chuyển tiền cho công ty H nên ngày 19/03/2007, ông
Nguyễn Văn H và bà Trương Mai H là kế toán công ty ký tiếp Phụ lục hợp đồng số
01/HĐNT-PL01 với ông và ông Nguyễn Đình Trường S , ông Trần Xuân L . Theo
Phụ lục hợp đồng, các bên xác nhận tính đến thời điểm ngày lập Phụ lục thì số cổ
phiếu của ông là 216.437,2 cổ phiếu, số cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Trường S là
0,0 cổ phiếu, số cổ phiếu của ông Trần Xuân L là 0,0 cổ phiếu.
Ngày 02/04/2007, các bên lập biên bản thanh lý Hợp đồng “Chấm dứt việc thực
hiện Hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT ngày 12/02/2007 và Phụ lục hợp đồng số
01/PLHĐ ký ngày 19/03/2007” vì: “Bên B thực hiện không đúng Hợp đồng và phụ
lục Hợp đồng đã ký, do đó các cổ đông Công ty H ngừng việc chuyển nhượng cổ
phần, cổ phiếu còn lại đối với bên B”. Tại biên bản thanh lý hợp đồng này xác nhận:
Ông Lê Quốc N đã thực hiện hợp đồng mua số cổ phần của 10 cổ đông để trở thành
cổ đông của Công ty.
Kể từ ngày 06/03/2007, ông đã tham gia hoạt động cùng Công ty H , cùng thảo
luận, bàn bạc phương án hoạt động kinh doanh của công ty như một thành viên công
ty.
Ngày 06/11/2007, Công ty đã tổ chức họp toàn thể các cổ đông và thông báo nội
dung đăng ký thay đổi, Ông H đã yêu cầu ông nộp lại 10 Hợp đồng để công ty lập lại
10 hợp đồng mới và tiến hành đăng ký thay đổi, bổ sung tên ông vào trong Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh sách cổ đông sáng lập của công ty. Tuy
nhiên, ông H đã không hoàn tất thủ tục pháp lý việc chuyển nhượng cổ phần mà ngày
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20/12/2007 Ông H đại diện Công ty H đã làm thủ tục chuyển nhượng 100% vốn cổ
phần cho ông Nguyễn Anh C , ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Kim P trong đó có
cổ phần của 10 cổ đông đã chuyển nhượng cho ông.
Ngày 20/12/2008, ông (Lê Quốc N ) có đơn khởi kiện đối với ông Nguyễn Văn
H và Công ty Hà S về việc yêu cầu Tòa án:
- Buộc ông Nguyễn Văn H và Công ty H phải hoàn tất thủ tục chuyển nhượng
cổ phần cho ông; đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, công nhận
ông là thành viên chính thức của công ty H , được sở hữu hợp pháp 216.437,2 cổ
phiếu tương đương 29,083% cổ phần vốn trong Công ty;
- Hủy hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty H với các ông
Nguyễn Anh C , ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Kim P .
* Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn - Công ty Cổ phần
đầu tư và xây dựng H trình bày:
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng H từ khi thành lập cho đến nay, theo danh
sách cổ đông sáng lập đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội không có
tên ông Lê Quốc N . Việc chuyển nhượng 100% cổ phần của các cổ đông sáng lập
cho ông C , bà P và ông T vào cuối năm 2007 là đúng theo quy định của pháp luật,
cụ thể: được Đại hội cổ đông chấp thuận, tất cả các cổ đông sáng lập nhất trí, có biên
bản lấy chữ ký toàn thể cổ đông, có hợp đồng mua bán cổ phần, có giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh đã thay đổi các cổ đông mới do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố
Hà Nội cấp ngày 08/01/2008. Việc Công ty H trước đây có thu tiền chuyển nhượng
cổ phần của ông Lê Quốc N xảy ra trước ngày 31.12.2007 thì trách nhiệm thuộc về
giám đốc và Hội đồng quản trị công ty khóa 2007 về trước, theo như Biên bản họp
giữa Hội đồng quản trị - Ban giám đốc khóa 2004-2007 với Hội đồng quản trị - Ban
giám đốc khóa 2008 ngày 01/01/2008.
Việc ông Lê Quốc N khởi kiện Công ty H (cũ) và ông Nguyễn Văn H không
liên quan đến Công ty H hiện nay. Đề nghị ông N giải quyết với Hội đồng quản trị
Công ty H khóa trước và với ông Nguyễn Văn H.
* Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn- ông Nguyễn Văn
H trình bày:
Xác nhận về quá trình thành lập và hoạt động của công ty H như nguyên đơn
khai, xác nhận tại biên bản họp Đại hội cổ đông công ty H ngày 25/04/2006 có đề
cập việc chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài công ty, thừa nhận Hợp đồng
nguyên tắc số 03 ngày 12/02/2007 giữa công ty H do ông đại diện ký với ông N, ông
L , ông S để chuyển nhượng 100% cổ phần của công ty nhưng chỉ có một mình ông
N chuyển số tiền 4.000.000.000 đồng vào tài khoản công ty H.
Ngày 05/03/2007, đại diện Công ty H bao gồm ông với tư cách Chủ tịch Hội
đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cùng bà Trương Mai H - kế toán trưởng, bà
Nguyễn Thị D - Trưởng ban kiểm soát đã thực hiện việc ký hợp đồng mua bán cổ
phiếu (của 10 cổ đông của Công ty) với ông Lê Quốc N, tổng số cổ phiếu của 10 cổ
đông chuyển nhượng cho ông N là 216.437,2 cổ phiếu. Sau khi ký xong 10 hợp đồng
nói trên, Công ty đã tiến hành đăng ký lại với Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà
Nội thì không đăng ký được vì các cổ đông chuyển nhượng cổ phần không đúng luật
Doanh nghiệp năm 2005 (chưa đủ 3 năm kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh,
không có nghị quyết đại hội cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần). Riêng ông
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Trần Xuân L và ông Nguyễn Đình Trường S không chuyển tiền vào tài khoản công
ty nên hai bên đã thanh lý hợp đồng ngày 19/03/2007.
Trong quá trình tham gia hoạt động cùng công ty, ông N đã nhiều lần đề nghị
Hội đồng quản trị Công ty bán số cổ phần của ông N với nhiều mức giá khác nhau.
Thực hiện yêu cầu của ông N, Công ty đã tìm đối tác đầu tư và ngày 27/10/2007,
Công ty đã ký kết hợp đồng số 18/HĐMB với Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
H để bán toàn bộ số cổ phần của ông N với giá 7.000.000.000 đồng cho công ty H
nhưng giao dịch không thành vì ông N không nhận tiền và bội ước việc ủy quyền của
mình. Ngày 20/12/2007, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần của Công
ty cho 03 người khác, được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội xác nhận và
thay đổi đăng ký kinh doanh cho Công ty H với 03 cổ đông mới là ông Nguyễn Anh
C , ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Kim P . Vì vậy, ông không đồng ý với các yêu
cầu khởi kiện của ông N . Tuy nhiên, ông tự nhận có trách nhiệm với số tiền ông N
chuyển vào Công ty H để mua cổ phần của 10 cổ đông. Hiện nay ông vẫn đang giữ
số tiền này, một mình ông có trách nhiệm trả số tiền này cho ông N mà không liên
quan tới công ty H và các cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần cho ông N . Như ông
đã thỏa thuận với các cổ đông của Công ty H và ông C người đại diện 03 thể nhân
nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty H . Trong số 4 tỷ đồng mà ông Nđã
chuyển cho Công ty H thì ông N đã được nhận lại 72.000.000 đồng, số tiền còn lại,
bản thân ông sẽ thanh toán trả ông N.
* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Minh T , ông
Nguyễn Hoàng Q , ông Nguyễn Hoàng A, bà Nguyễn Thị Minh H , bà Giang Thị
N , ông Nguyễn Quyết T, bà Nguyễn Thị D do ông Nguyễn Văn H - Đại diện theo
ủy quyền trình bày:
Bà T, ông Q, ông A, bà H, bà N, ông T, bà D là cổ đông sáng lập của Công ty H.
Ngày 05/03/2007, các ông bà có tên trên lần lượt ký Hợp đồng mua bán cổ phần, cổ
phiếu cho người mua là ông Lê Quốc N.
Về việc chuyển nhượng này, các cổ đông có ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Công ty H đứng ra giao dịch, sau đó ông H đưa bản hợp đồng cho các cổ đông ký
chuyển nhượng cho ông N và nhận tiền chuyển nhượng từ Công ty chứ không trực
tiếp giao dịch với ông N.
Trước khi bán cổ phần cho ông N, các cổ đông không đăng ký việc mua bán tại
trụ sở Công ty, không có Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc chuyển nhượng cổ
phần cho người ngoài Công ty. Ông N biết việc bán cổ phần của các cổ đông sáng lập
là chưa đủ điều kiện về mặt thời gian theo luật Doanh nghiệp nhưng ông N vẫn mua
và còn muốn mua hết số cổ phần còn lại của Công ty H. Vì việc chuyển nhượng cổ
phần cổ phiếu không đủ điều kiện nên không thay đổi được đăng ký kinh doanh sang
tên ông N, Công ty H đã thu hồi lại 10 Hợp đồng chuyển nhượng đó. Đến khi đủ điều
kiện thì các ông, bà không đồng ý ký lại hợp đồng bán cổ phần cho ông N. Nay, ông
N khởi kiện đề nghị công nhận các hợp đồng mua bán cổ phiếu, cổ phần đã ký trước
đây là hợp pháp thì các cổ đông không đồng ý.
* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan- ông Nguyễn Quốc K, ông
Trương Huy S và bà Lê Hồng L trình bày:
Các ông, bà xác nhận có ký hợp đồng mua bán cổ phần, cổ phiếu cho ông N vào
ngày 05/03/2007 nhưng không nhận tiền bán cổ phần từ ông N. Riêng ông K, bà L
không được biết về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2006. Sau này, ông
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bà được ông H thông báo và yêu cầu ký vào biên bản đó. Ông S thì không biết việc
ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu cho ông N có được sự đồng ý của Đại
hội đồng cổ đông hay không. Trước khi ký hợp đồng, ông S có tham gia cuộc họp
ngày 25/04/2006 nhưng nội dung cuộc họp không bàn đến vấn đề chuyển nhượng
100% cổ phần của các cổ đông sáng lập cho người ngoài công ty, cũng không có nội
dung bán cổ phần, cổ phiếu cho ông N. Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty H
sau này diễn ra như thế nào các ông, bà đều không nắm được và xác định nay không
còn là cổ đông sáng lập của Công ty H.
Đối với yêu cầu khởi kiện của ông N thì đề nghị Tòa án căn cứ vào quy định của
pháp luật để giải quyết, các ông, bà không có ý kiến gì. Các ông, bà xin được vắng
mặt tại các buổi hòa giải, vắng mặt tại phiên tòa xét xử vụ án.
* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Anh C, ông
Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Kim P do ông Nguyễn Anh C là người đại diện theo
ủy quyền trình bày: Ngày 20-12-2007, ông Nguyễn Anh C, ông Nguyễn Đức T, bà
Nguyễn Kim P và công ty H đã ký Hợp đồng mua bán 100% cổ phần của 15 cổ đông
trong Công ty H với nội dung: Công ty H nhất trí bán 100% cổ phần của 15 cổ đông
trong Công ty H cho các ông, bà với giá 40.000.000.000 đồng. Việc mua bán này hai
bên đã làm đúng theo quy định của pháp luật, được Đại hội đồng cổ đông thông qua
việc chuyển nhượng, tất cả các cổ đông đều nhất trí ký vào biên bản. Sau khi chuyển
nhượng, hai bên đã làm lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi cổ đông
mới ở Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Việc chuyển nhượng này là hoàn
toàn hợp pháp. Nay ông N đề nghị hủy hợp đồng này là không có cơ sở vì ông N
không phải là cổ đông của Công ty H.
Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 163/2010/KDTM-ST ngày 1612-2010 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định:
- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Quốc N đối với Công ty cổ
phần đầu tư và xây dựng H và ông Nguyễn Văn H do 10 Hợp đồng mua bán cổ phần,
cổ phiếu được ký ngày 05-3-2007 giữa 10 cổ đông sáng lập Công ty cổ phần đầu tư
và xây dựng H và ông Lê Quốc N là vô hiệu
- Buộc ông Nguyễn Văn H phải thanh toán trả cho ông Lê Quốc N những khoản
tiền sau:
+ Khoản tiền mà ông N mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
H: 3.928.000.000 đồng.
+ Khoản tiền bồi thường thiệt hại: 901.692.429 đồng.
Tổng cộng: 4.829.692.429 đồng.
- Về yêu cầu hủy Hợp đồng mua bán số 17 ngày 20-12-2007 giữa Công ty cổ
phần đầu tư và xây dựng H và ông Nguyễn Anh C, ông Nguyễn Đức T, bà Nguyễn
Kim P: Tòa án không xem xét.
Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền
kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 23-12-2010, ông Lê Quốc N kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tại bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 11/2012/KDTM-PT ngày
08/2/2012 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội, xét thấy: Tòa
án cấp sơ thẩm xác định hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu giữa ông Lê
Quốc N với 10 cổ đông của công ty H vô hiệu là có căn cứ. Vì vậy, không chấp nhận
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kháng cáo của ông N về việc công nhận là cổ đông sáng lập, thành viên chính thức
của Công ty H. Về lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu: Ông H là người có lỗi và phải chịu
trách nhiệm toàn bộ về hợp đồng vô hiệu và thiệt hại do hợp đồng vô hiệu. Về thiệt
hại do hợp đồng vô hiệu: Giá trị cổ phiếu cổ phần của công ty H có nhiều thay đổi
theo chiều hướng tăng nên Tòa án cấp sơ thẩm tính thiệt hại bằng lãi suất ngân hàng
là không phù hợp và không đảm bảo quyền lợi của đương sự đã bỏ tiền ra mua cổ
phần. Ngoài ra, tại bản án sơ thẩm có đề cập tới yêu cầu thứ hai của nguyên đơn là
yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần của công ty H cho ông Nguyễn
Anh C, ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Kim P. Tòa án cấp sơ thẩm có nhận định
đánh giá và căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp, không chấp nhận yêu cầu
hủy hợp đồng này của nguyên đơn là đúng nhưng trong quyết định lại tuyên “Tòa án
không xem xét” là không đúng pháp luật và không xử lý một phần yêu cầu khởi kiện
của đương sự.
Từ nhận định trên, HĐXX phúc thẩm quyết định: Hủy bản án sơ thẩm số
163/2010/KDTM-ST ngày 16/12/2010 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Chuyển hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết lại vụ án.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện
Từ Liêm (nay là Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm) để giải quyết theo thẩm
quyền.
Quá trình giải quyết lại vụ án theo trình tự sơ thẩm:
* Nguyên đơn, ông Lê Quốc N vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện như trên và
đề nghị Tòa án xem xét nếu xác định 10 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu
là vô hiệu thì buộc ông Nguyễn Văn H và công ty H phải bồi thường cho ông số tiền
11.632.000.000 đồng là số tiền tương ứng với phần trăm cổ phần của ông trong công
ty (mà ông H đã bán theo hợp đồng số 17 ngày 20/12/2007 cho 3 thể nhân với mức
giá 40 tỷ đồng). Trong tổng số tiền nêu trên có 3.928.000.000 đồng tiền gốc ông đã
nộp vào công ty để mua cổ phần và 7.704.000.000 đồng là khoản tiền thiệt hại mà
Công ty H và ông H gây ra do có lỗi khiến hợp đồng vô hiệu. Ngoài ra, ông yêu cầu
bị đơn phải thanh toán khoản tiền lãi suất chậm trả theo quy định của ngân hàng Nhà
nước tính từ tháng 12/2007 cho đến ngày xét xử vụ án đối với số tiền 11.632.000.000
đồng.
* Bị đơn - ông Nguyễn Văn H (ông H cũng là người đại diện theo ủy quyền
của những người liên quan là bà Nguyễn Minh T, ông Nguyễn Hoàng Q, ông
Nguyễn Hoàng A, bà Nguyễn Thị Minh H, bà Giang Thị N, ông Nguyễn Quyết T
và bà Nguyễn Thị D) đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê
Quốc N với lý do sau:
- 10 hợp đồng mua cổ phần của ông N là không hợp pháp
- Khi đủ 3 năm theo quy định của pháp luật, ông đã làm lại hợp đồng để làm thủ
tục cho ông N trở thành cổ đông của công ty thì chính ông N lại đề xuất bán và giới
thiệu người đến mua 100% cổ phần của công ty.
- Việc ông N ủy quyền cho HĐQT bán cổ phần sau đó lại bội ước việc ủy quyền
dẫn đến bị phạt hợp đồng thì ông N phải chịu số tiền phạt là đúng.
- Ông đã thực hiện đúng trách nhiệm khi làm giám đốc công ty và chỉ là người
giữ hộ tiền để giao lại cho ông N vì đã yêu cầu ông N đến nhận lại tiền nhưng ông N
không đến. Ngày 12/1/2008, ông N đề xuất thanh toán tiền bán cổ phần là 12 tỷ đồng,
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ngày 20/3/2008, ông N đề xuất thanh toán còn 8.286.044.000 đồng và yêu cầu được
nhận 500 triệu tiền thưởng (do giới thiệu người mua cổ phần) nhưng sau đó lại không
đồng ý nhận tiền và khởi kiện.
Hiện nay, số cổ đông cũ đã không làm việc ở công ty H nữa, ông chỉ là người có
trách nhiệm giữ giao trả phần tiền bán cổ phần cho ông N đúng với quyền lợi ông N
được hưởng và nghĩa vụ phải thực hiện.
Việc khởi kiện của ông N làm ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự, uy tín của ông,
đến nay ông chỉ đồng ý trả cho ông N số tiền 3.928.000.000 đồng là số tiền gốc ông
N đã bỏ ra để mua cổ phiếu. Ngoài ra, ông không đồng ý thanh toán khoản tiền nào
khác.
Tiếp theo, ông H thay đổi ý kiến, ông trình bày: việc khởi kiện của ông N đã
buộc ông phải xem xét lại sổ sách và tính số tiền củaa ông N được hưởng đúng là:
4.825.000.000 đồng, trừ đi khoản tiền bội ước hợp đồng bị phạt là 2.600.000.000
đồng, số tiền ông N còn được nhận là: 2.225.000.000 đồng.
* Bị đơn, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng H do người đại diện theo ủy
quyền vẫn giữ nguyên quan điểm như đã khai trước đây.
* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Quốc K, ông
Trương Huy S và bà Lê Hồng L vẫn giữ nguyên lời khai trước đây và xin được vắng
mặt tại các buổi làm việc, tại phiên hòa giải và xin vắng mặt tại phiên tòa.
* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Anh C (ông C
cũng là người đại diện theo ủy quyền của những người liên quan là ông Nguyễn
Đức T và bà Nguyễn Kim P) đã được Tòa án thông báo thụ lý vụ án và triệu tập hợp
lệ đến Tòa án để giải quyết vụ án nhưng vắng mặt.
Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 0201-2018 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã xử:
Áp dụng:
- Khoản 3 Điều 30, Điều 35, Điều 39, điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ
luật tố tụng dân sự;
- Điểm b khoản 1 Điều 122; Điều 128; khoản 2 Điều 137 Bộ luật Dân sự năm
2005;
- Khoản 5 Điều 84; Điều 96; Điều 103; Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm
2005;
- Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số
10/2009/PL - UBTVQH 12 ngày 27/02/2009:
Xử:
1. Không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông Lê Quốc N đối với Công ty
cổ phần đầu tư và xây dựng H và ông Nguyễn Văn H do 10 Hợp đồng mua bán cổ
phần, cổ phiếu được ký ngày 05-3-2007 giữa 10 cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
đầu tư và xây dựng H và ông Lê Quốc N là vô hiệu.
2. Buộc ông Nguyễn Văn H phải thanh toán trả cho ông Lê Quốc N số tiền giải
quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu là: 15.487.683.600 đồng.
Ngoài ra án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo các bên.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm nêu trên, ngày 04/1/2018 của ông Lê Quốc N
kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do:
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- Bản án sơ thẩm áp dụng khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2005 là cứng
nhắc, áp đặt máy móc và làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông (N) trong
Công ty H;
- Toà án sơ thẩm đã căn cứ vào biên bản ngày 20/3/2008 để xác định giá trị cổ
phần của ông N trong Công ty H là không thoả đáng do giá trị số tiền chuyển
nhượng cổ phần của ông N đã được Công ty H xác nhận bằng văn bản là 216.437
tương đương 29% giá trị tài sản trong đăng ký kinh doanh của Công ty. Do vậy,
không có căn cứ nào để xác định giá trị cổ phần của ông N trong Công ty H là
8.204.044.000 đồng, mà phải tương đương 29% của 40 tỷ đồng = 11.600.000.000
đồng;
Ngày 22/01/2018 ông Nguyễn Văn H kháng cáo đối với một phần bản án kinh
doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 02-01-2018 của Tòa án nhân
dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với lý do: Bản án sơ thẩm là chưa khách
quan, không đúng bản chất vụ việc, xâm hại đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích
hợp pháp của ông H. Gồm các yêu cầu sau:
- Xác định số cổ phần để chia giá trị là 897.000 cổ phần và ông N cũng có lỗi
khi mua cổ phần của Công ty khi chưa đủ điều kiện (và không mua theo đúng thoả
thuận) do sơ suất nên khi chia tiền cho các cổ đông chưa trừ đi 12 tỷ chuyển trả Công
ty H.
- Ông N đồng ý để Công ty H đồng ý bán số cổ phần ông đã mua của 10 cổ
đồng ngày 05/3/2007 cho Công ty H sau lại từ chối không bán nên bị phạt 2,6 tỷ
đồng.
- Không đồng ý chịu lãi suât chậm trả cho ông N vì Luât sư D đại diện cho ông
N yêu cầu chuyển trả 8,2 tỷ chứ không phải 5,6 tỷ.
Tại phiên tòa phúc thẩm: Các đương sự không xuất trình thêm chứng cứ gì
mới.
Ông Lê Quốc N vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đề nghị HĐXX chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và bác kháng cáo của ông H.
Luật sư Nguyễn Đình D - Văn phòng luật sư Bắc Kỳ - Bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của nguyên đơn đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên
đơn và bác kháng cáo của ông H.
Ông Nguyễn Văn H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đề nghị HĐXX bác
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Luật sư Vũ Văn L - Công ty Luật TNHH H - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của ông Nguyễn Văn H nhất trí với ý kiến của ông H và đề nghị HĐXX bác kháng
cáo của ông N và đã đề nghị nếu trong trường hợp kháng cáo của ông H không được
chấp nhận thì ông H có lời khai về số tiền 18 tỷ chuyển trả Công ty H và số tiền mà
Công ty H bị phạt 2,6 tỷ cần được làm rõ vì đây là yêu cầu phản tố mà không được
xem xét.
Ông Nguyễn Anh C không đồng ý hủy hợp đồng chuyển nhượng với Công ty H
và xin xét xử vắng mặt.
Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi phân
tích vụ án đã có kết luận:
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Tòa án cấp phúc thẩm đã tiến hành các thủ tục tố tụng đúng pháp luật. Các
đương sự chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Kháng cáo của ông Lê Quốc
N và ông Nguyễn Văn H là trong thời hạn luật định, đã nộp tạm ứng.
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 5/3/2007 là vô hiệu. Lỗi của hợp đồng
vô hiệu thuộc về ông H toàn bộ nên bác toàn bộ kháng cáo của ông N. Đối với kháng
cáo của ông H chỉ chấp nhận xem lại phần lãi.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ do các bên đương sự xuất trình và toà án thu thâp
được; Căn cứ kết quả hỏi và tranh tụng tại phiên toà; hội đồng xét xử thấy:
1. Về thủ tục tố tụng:
Đơn kháng cáo của ông Lê Quốc N và ông Nguyễn Văn H làm trong thời hạn
luật định và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm là hợp lệ.
Về quan hệ tranh chấp: Tranh chấp giữa ông Lê Quốc N và Công ty cổ phần
Đầu tư và xây dựng H, ông Nguyễn Văn H phát sinh từ hợp đồng mua bán cổ phiếu,
cổ phần. Toà án sơ thẩm xác định tranh chấp giữa các bên là tranh chấp về hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần là hoàn toàn phù hợp.
Về thẩm quyền giải quyết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng H có trụ sở tại
phố T, phường M, quận N, thành phố Hà Nội. Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản
1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án nhân dân quận
Nam Từ Liêm thụ lý và giải quyết sơ thẩm là đúng thẩm quyền.
Bị đơn là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng H vắng mặt lần thứ 2; Người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm ông Nguyễn Quốc K, ông Trương Huy S, bà Lê
Hồng L, ông Nguyễn Anh C và ông Nguyễn Đức T, bà Nguyễn Kim P đã được triệu
tập hợp lệ đến lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt và có văn bản xin xét xử vắng mặt và họ
không có kháng cáo. Căn cứ khoản 3 điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, hội đồng xét
xử tiến hành xét xử vắng mặt.
2. Xét các yêu cầu kháng cáo của thì thấy rằng:
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H được thành lập và hoạt động theo
đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103006406 ngày 30 tháng 12 năm 2014 trên cơ sở
quyết định số 4894/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Sơn La về việc chuyển đổi (CPH) từ chi nhánh Công ty xây dựng Dịch vụ Hoa
Ban tại Hà Nội do ông Nguyễn Văn H , chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị là đại
diện theo pháp luật. Cổ đông sáng lập gồm có ông Nguyễn Văn H , bà Nguyễn
Minh T , bà Trương Mai H cùng 16 cổ đông khác. Tổng số vốn điều lệ là
6.500.000.000 đồng (trong đó: người lao động trong doanh nghiệp chiếm 33%;
ngoài doanh nghiệp chiếm 64% và phát hành cổ phiếu 3%); mệnh giá 10.000
đồng/1 cổ phiếu.
Ngày 12 tháng 2 năm 2007, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H và các
ông Lê Quốc N , ông Nguyễn Đình Trường S , ông Trần Xuân L ký kết hợp đồng
nguyên tắc số 03/HĐNT về việc mua bán toàn bộ cổ phiếu, cổ phần của Công ty
cổ phần Đầu tư và xây dựng H với nội dung: “Tập thể các cổ đông có cổ phiếu
trong Công ty H đồng ý chuyển nhượng 100% cổ phần, chiếm 100% tổng số vốn
điều lệ của Công ty cho bên B với tổng giá trị thanh toán là 13.300.000.000 đồng”.
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Các cổ đông sáng lập với tỷ lệ sở hữu cổ phần trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc nêu
trên đã ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cụ thể:
+ Ông Nguyễn Văn H , sở hữu 14.400 cổ phần;
+ Bà Nguyễn Minh T , sở hữu 38.977,2 cổ phần; ngày 05/3/2007 bà Nguyễn
Minh T đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N theo Hợp đồng
mua bán cổ phiếu, cổ phần số 02/HĐMB-CP;
+ Ông Trương Huy S , sở hữu 20.000 cổ phần; ngày 05/3/2007 ông Trương
Huy S đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N theo Hợp đồng
mua bán cổ phiếu, cổ phần số 03/HĐMB-CP;
+ Ông Nguyễn Quyết T , sở hữu 15.000 cổ phần; ngày 05/3/2007 ông Nguyễn
Quyết T đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N theo Hợp đồng
mua bán cổ phiếu, cổ phần số 04/HĐMB-CP;
+ Bà Nguyễn Thị Minh H , sở hữu 47.900 cổ phần; ngày 05/3/2007 bà
Nguyễn Thị Minh H đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N
theo Hợp đồng mua bán cổ phiếu, cổ phần số 05/HĐMB-CP;
+ Ông Nguyễn Hoàng Quân, sở hữu 1.500 cổ phần; ngày 05/3/2007 ông
Nguyễn Hoàng Quân đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N
theo Hợp đồng mua bán cổ phiếu, cổ phần số 07/HĐMB-CP;
+ Bà Nguyễn Thị D , sở hữu 20.000 cổ phần; ngày 05/3/2007 bà Nguyễn Thị
D đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N theo Hợp đồng mua
bán cổ phiếu, cổ phần số 08/HĐMB-CP;
+ Ông Nguyễn Quốc K , sở hữu 30.000 cổ phần; ngày 05/3/2007 ông Nguyễn
Quốc K đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N theo Hợp đồng
mua bán cổ phiếu, cổ phần số 09/HĐMB-CP;
+ Ông Nguyễn Hoàng A, sở hữu 10.000 cổ phần; ngày 05/3/2007 ông
Nguyễn Hoàng A đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N theo
Hợp đồng mua bán cổ phiếu, cổ phần số 10/HĐMB-CP;
+ Bà Lê Hồng L , sở hữu 18.060 cổ phần; ngày 05/3/2007 bà Lê Hồng L đã
chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N theo Hợp đồng mua bán cổ
phiếu, cổ phần số 13/HĐMB-CP;
+ Bà Giang Thị Thuý N , sở hữu 15.000 cổ phần; ngày 05/3/2007 bà Giang
Thị Thuý N đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ này cho ông Lê Quốc N theo Hợp
đồng mua bán cổ phiếu, cổ phần số 11/HĐMB-CP;
Tổng số cổ phần các cổ đồng chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng
nêu trên cho ông Lê Quốc N là 216.437,2 cổ phần.
Quá trình thực hiện hợp đồng: Đến ngày 2/3/2007, ông Lê Quốc N đã chuyển
tổng số tiền 4.000.000.000 đồng vào tài khoản của Công ty H . Còn các ông
Nguyễn Đình Trường S , ông Trần Xuân L không nộp tiền theo hợp đồng nguyên
tắc này.
Ngày 19/3/2007, Công ty H do ông Nguyễn Văn H và bà Trương Mai H Kế toán Công ty ký phụ lục hợp đồng số 01/HĐNT-PT01 với ông Nguyễn Đình
Trường S và ông Trần Xuân L , theo đó xác nhận số cổ phiếu của ông N là
216.437,2 cổ phần; ông Nguyễn Đình Trường S và ông Trần Xuân L là 0 cổ
phiếu.
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Ngày 2/4/2007 giữa các bên lập Biên bản thanh lý hợp đồng “Chấm dứt việc
thực hiện hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT ngày 12/2/2007 và Phụ lục hợp đồng
số 01/PLHĐ ngày 19/3/2007”.
Căn cứ khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “ 5. Trong thời
hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ
đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ
đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho
người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ
đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có
quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển
nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.
Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được
bãi bỏ”.
Ngày 25 tháng 4 năm 2006, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H tiến hành
họp đã ghi ý kiến của các cổ đông và kết luận của hội đồng quản trị Công ty. Tuy
nhiên biên bản có tên là biên bản họp ĐHĐCĐ nhưng không có tài liệu và nghị
quyết liên quan thể hiện đây là phiên họp ĐHĐCĐ được tiến hành theo đúng trình
tự thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Do đó đây không được coi là tài
liệu ĐHĐCĐ chấp thuận việc cho phép cổ đông sáng lập tự do chuyển nhượng.
Tuy các hợp đồng chuyển nhượng ngày 05/3/2007 đã được hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H xác nhận, nhưng sau khi nhận chuyển
nhượng của các cổ đông sáng lập nêu trên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H
cũng chưa làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 32
Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
để ghi nhận tư cách sở hữu cổ phần của ông Lê Quốc N theo quy định của pháp
luật.
Căn cứ theo quy định của pháp luật đã viện dẫn thì hợp đồng chuyển nhượng
của các bên ký theo hợp đồng mua bán cổ phiếu, cổ phần của các cổ đông sáng lập
được tiến hành khi chưa đủ thời hạn chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp
luật. Do đó hợp đồng mua bán cổ phần, cổ phiếu giữa bà Nguyễn Minh T , ông
Trương Huy S , ông Nguyễn Quyết T , bà Nguyễn Thị Minh H , ông Nguyễn
Hoàng Quân, bà Nguyễn Thị D , ông Nguyễn Quốc K , ông Nguyễn Hoàng A, bà
Lê Hồng L , bà Giang Thị Thuý N với ông Lê Quốc N bị vô hiệu như bản án sơ
thẩm nhận định là phù hợp với quy định của pháp luật.
Do giao dịch giữa 10 cổ đông với ông Lê Quốc N theo các hợp đồng chuyển
nhượng nêu trên là vô hiệu nên ông Lê Quốc N không có quyền sở hữu đối với
216.437,2 cổ phần và trở thành cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Đầu tư và
xây dựng H . Khi giải quyết vụ án, Toà án sơ thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện này
của ông Lê Quốc N là hoàn toàn phù hợp. Kháng cáo thứ nhất của ông N không
được chấp nhận.
Đối với yêu cầu khởi kiện về việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
17/HĐNT ngày 20/12/2007 giữa Công ty H với ông Nguyễn Anh C , ông Nguyễn
Đức T và bà Nguyễn Kim P , HĐXX thấy: Như nhận định trên, Hợp đồng chuyển
nhượng giữa ông Lê Quốc N với 10 cổ đông về việc chuyển nhượng 216.437,2 cổ
phần là vô hiệu và ông N không có tư cách cổ đông sở hữu đối với số cổ phần
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này. Hơn nữa, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 17/HĐNT ngày 20/12/2007
giữa Công ty H với ông Nguyễn Anh C , ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Kim P
là riêng biệt và không liên quan đến ông Lê Quốc N . Do đó việc Toà án sơ thẩm
bác yêu cầu khởi kiện này của ông Lê Quốc N là hoàn toàn phù hợp.
Việc ông Lê Quốc N kháng cáo về việc đề nghị bảo vệ quyền sở hữu hợp
pháp đối với 216.437,2 cổ phần tại Công ty H là không có căn cứ. Do đó HĐXX
không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo này của ông N .
Xác định lỗi dẫn đến hậu quả hợp đồng vô hiệu, HĐXX thấy: Tại thời
điểm ký kết hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT ngày 12/2/2007 thì ông Nguyễn
Văn H là chủ tịch hội đồng quản trị và đại diện theo pháp luật của Công ty cổ
phần Đầu tư và xây dựng H . Ông Nguyễn Văn H phải có nghĩa vụ biết doanh
nghiệp H thành lập khi nào và những quy định của pháp luật về việc hạn chế
chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập cho cổ đông là người ngoài Công ty
theo quy định tại khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Ông Nguyễn
Văn H thông qua chủ trương chuyển nhượng 100% vốn của các cổ đông sáng lập
của Công ty cho người ngoài Công ty khi chưa đủ thời gian hạn chế chuyển
nhượng khi chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng nghị quyết) là trái
quy định của pháp luật. Do đó ông Nguyễn Văn H là người có lỗi trực tiếp và
phải chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh do hậu quả của hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần nêu trên bị vô hiệu như nhận định của Tòa án sơ thẩm là đúng
(hoàn toàn phù hợp với nhận định bản án phúc thẩm số 11/2012/KDTM-PT ngày
08/2/2012 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xét xử).
Kháng cáo này của ông H không được chấp nhận.
Ông H nhận trách nhiệm giải quyết toàn bộ các tranh chấp với ông N thay
cho Công ty H cũng như các cổ đông cũ của Công ty H là tự nguyện và đúng với
các cam kết của Ông H với họ khi chuyển nhượng cổ phần của công ty.
Về xử lý hậu quả hợp đồng vô hiệu: Căn cứ khoản 2 Điều 137 Bộ luật Dân
sự 2005 quy định: “ Điều 137. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
...2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu,
hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì
phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị
tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường”.
- Đối với 10 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa 10 cổ đông với ông Lê
Quốc N bị vô hiệu. Ông Lê Quốc N đã chuyển cho Công ty H số tiền
4.000.000.000 đồng. Trong số 4 tỷ này thì ông Lê Quốc N đã nhận lại số tiền
72.000.000 đồng. Quá trình giải quyết tại sơ thẩm, phúc thẩm thì ông Nguyễn Văn
H khi đó là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H
đồng ý trả lại số tiền này cho ông Lê Quốc N là 4.000.000.000 đồng – 72.000.000
đồng = 3.928.000.000 đồng. Vì vậy cần buộc ông Nguyễn Văn H phải hoàn trả lại
ông Lê Quốc N số tiền 3.928.000.000 đồng và bồi thường thiệt hại cho ông N .
Việc xác định thiệt hại trong vụ án này thì thấy rằng.
(Đối với ông Nguyễn Đình Trường S , ông Trần Xuân L đều không chuyển
tiền vào Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H nên hậu quả đối với các giao dịch
chuyển nhượng nêu trên chưa phát sinh nên hội đồng xét xử không xem xét ).
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- Ngày 27/10/2007 giữa Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H và Công ty
cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải ký kết Hợp đồng nguyên tắc về
việc mua bán cổ phần số 17/HĐNT về việc bán toàn bộ 216.437,2 cổ phần (của
ông N ) với giá 7.000.000.000 đồng nhưng giao dịch không thành công. Số cổ
phần còn lại theo hợp đồng mua bán số 18/HĐMB-CP ngày 27/10/2007 giữa các
cổ đông còn lại với Công ty H trị giá 13 tỷ đồng. Như vậy là tại thời điểm tháng
10/2007 giá trị toàn bộ cổ phần của Công ty H là 20 tỷ đồng.
- Ngày 20/12/2007 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H và ông Nguyễn
Anh C , ông Nguyễn Đức T, bà Nguyễn Kim P ký kết hợp đồng mua bán số
17/HĐNT về việc mua bán cổ phần, theo đó: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng
H bán toàn bộ cổ phần của công ty với giá 40.000.000.000 đồng.
Như vậy, việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên giữa các cổ đông Công ty H
với các đối tác khác có sự thay đổi giá trị theo hướng đi lên. Trong quá trình giải
quyết nguyên đơn không có đề nghị xác định giá trị cổ phần của Công ty cổ phần
Đầu tư và xây dựng H ở thời điểm hiện tại mà đề nghị xác định tại thời điểm ký
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tháng 12/2007 là 40.000.000.000 đồng để giải
quyết là có lợi cho bị đơn nên chấp nhận.
Sau nhiều lần trao đổi giữa ông N với Công ty H để giải quyết việc thanh
toán hợp đồng ngày 05/3/2007. Đến ngày 22/01/2008, Công ty cổ phần Đầu tư và
xây dựng H có Thông báo về việc mời nhận tiền và trả lời đề xuất của ông Lê
Quốc N đã xác định giá trị liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần ông N
được hưởng là 8.204.044.000 đồng (bao gồm cả tiền được nhận khi hợp đồng vô
hiệu và giá trị chênh lệch do cổ phần tăng giá). Ông N đã có giấy đề xuất thanh
toán, nhất trí với đề nghị của HĐQT và đã uỷ quyền cho ông Nguyễn Đình Dậu để
thanh toán số tiền này. Như vậy, việc Toà án sơ thẩm xác định phần thiệt hại liên
quan đến chuyển nhượng 216.437,2 cổ phần nêu trên của ông Lê Quốc N tất cả là
8.204.044.000 đồng (bao gồm cả 3.928.000.000 đồng) là có căn cứ.
Xét việc yêu cầu kháng cáo thứ hai của ông Lê Quốc N kháng cáo về việc
phải xác định giá trị 216.437,2 cổ phần ông đã mua tương đương 29% của 40 tỷ
(tương đương 11.600.000.000 đồng). Ông mua 216.437,2 cổ phần phải tương
đương 29% của số tiền 40 tỷ đồng và không công nhận 02 ông Quang và Sơn là cổ
đông của Công ty H (thời điểm năm 2007) thì thấy rằng biên bản họp bất thường
toàn thể cổ đông ngày 26/5/2007 (BL286), tại biên bản họp toàn thể cổ đông ngày
06/11/2007 (BL 201), tại biên bản giao nhận hồ sơ ngày 06/11/2007 (BL 198) thì
đều thể hiện ông Sơn, ông Quang là cổ đông của Công ty H và chính ông N cùng
ký tên vào các văn bản này mà không có nội dung ông N không thừa nhận 02 ông
Q, ông S không phải là cổ đông của Công ty H nên lời khai này của Ông H về số
cổ phần khi đó là 897.000 cổ phần là đúng, phù hợp với bản đăng ký kinh doanh
mà Công ty H được Sở kế hoạch đầu tư cấp ngay sau khi các cổ đông Công ty H
chuyển nhượng cho 03 thể nhân là ông C, ông Tiến và bà P (BL 78).
Xét yêu cầu kháng cáo thứ nhất của Ông H cho rằng số tiền chuyển nhượng
toàn bộ cổ phần của Công ty H cho 03 người (là ông C, bà P , ông T1) được 40 tỷ
phải chuyển trả công ty Hưng Hải 18 tỷ nhưng khi thanh toán cho các cổ đông thì
ông quên chỉ trừ đi 06 tỷ nên bây giờ ông đề nghị tính lại và theo tính toán của
ông thì ông N chỉ được 4.825.083.811 đồng.
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Về vấn đề này thì thấy rằng ông C là đại diện 03 người mua có văn bản xác
nhận ngày 08/8/2018 có nội dung là có chuyển khoản 18 tỷ về Công ty H1 tuy
nhiên xác nhận này lại khác biên bản xác nhận ngày 08/1/2008 (BL 1227) giữa
ông C đại diện bên mua và Ông H đại diện bên bán xác nhận việc thanh toán tiền
mua cổ phần của Công ty H thì số tiền chuyển khoản ngày 20/12/2007 là 07 tỷ;
ngày 27/12/2007 là 20 tỷ; ngày 08/1/2008 là 05 tỷ; số tiền mặt ngày 19/12/2007 là
02 tỷ; ngày 20/12/2007 là 06 tỷ và như vậy là không thể hiện ông C trả 18 tỷ cho
Công ty Hưng Hải. Theo các tài liệu có trong hồ sơ thì có việc Công ty H1 và
Công ty H ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn, Công ty H có mặt bằng, Công ty Hưng
Hải bỏ tiền ra để cùng xây dựng, kinh doanh. Khi Công ty H1 chuyển tiền vào tài
khoản Công ty H thì Công ty H có giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
Công ty H1 giữ để làm tin. Khi hai bên thống nhất chấm dứt liên doanh, liên kết
thì Công ty H trả lại tiền cho Công ty H1 và Công ty H1 trả lại Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho Công ty H . Việc liên doanh liên kết và chấm dứt liên
doanh liên kết không làm thay đổi giá trị Công ty H khi chuyển nhượng.
Mặt khác, việc quên số tiền trị giá 12 tỷ/40 tỷ là hơn ¼ giá trị Công ty khi
chia (từ 2008 đến nay) là một điều không hợp lý. Do vậy kháng cáo này của Ông
H không được chấp nhận.
Xét yêu cầu kháng cáo thứ hai của Ông H về khoản tiền phạt 2,6 tỷ do
ôngNgọc đồng ý bán số cổ phần ông N đã mua (216.437,2 cồ phần) cho Công ty
H1 sau đó lại thay đổi nên bị Công ty H1 phạt thì thấy rằng. Đúng là trong hợp
đồng có thỏa thuận vậy và Ông H có xuất trình phiếu thu tiền phạt 2,6 tỷ của
Công ty H . Tuy nhiên, theo cung cấp của đại diện theo pháp luật của Công ty
Hưng Hải ngày 01/10/2010 tại Tòa án thì Công ty H1 không phạt Công ty H số
tiền này. Do vậy kháng cáo này của Ông H không có căn cứ.
Nên ông Nguyễn Văn H kháng cáo về việc cho rằng số tiền ông N được
hưởng là 4.825.683.811 đồng (chưa trừ khoản phạt 2,6 tỷ đồng) là không có căn
cứ để HĐXX chấp nhận mà phải xác định số tiền ông N được hưởng khi hợp đồng
chuyển nhượng vô hiệu là 8.204.044.000 đồng.
Xét yêu cầu kháng cáo thứ ba của ông H về lãi suất chậm trả thì thấy rằng.
Do xác định nghĩa vụ trả tiền lại cho ông N là từ 22/1/2008 tại văn bản (BL 214)
do Công ty H phát hành (ông Hoà là người ký) nên phải tính lãi suất chậm trả từ
lúc đó, tuy nhiên đến ngày 12/4/2008 ông Dậu đại diện cho ông N mới đến lấy
tiền nhưng ông H lúc đó lại yêu cầu trừ đi 2,6 tỷ đồng bị Công ty H1 phạt hợp
đồng (mà thực tế sau đó chứng minh là không bị phạt) nên xác định thời điểm
hưởng lãi của ông N là từ ngày 12/4/2008 tính đến khi xét xử sơ thẩm (Toà án sơ
thẩm tính từ ngày 01/1/2008 là không đúng). Mức lãi suất nguyên đơn yêu cầu là
9%/năm phù hợp với Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 Toà án sơ
thẩm áp dụng là đúng. Kháng cáo của ông H không chịu lãi không được chấp
nhận.
Số tiền ông H phải chịu lãi là: 8.204.044.000đ x 9%/năm x 9 năm 8 tháng 20
ngày = 7.178.538.500đ.
Tổng cộng ông H phải trả cho ông N là: 8.204.044.000đ + 7.178.538.500đ =
15.382.582.500đ.
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(Lưu ý: Toà án cấp sơ thẩm khi cộng 02 số tiền trên tại trang 14 bản án sơ
thẩm đã cộng sai: 8.204.044.000đ + 7.383.639.000đ = 15.487.683.600đ. Con số
cộng đúng phải là 15.587.683.000đ, cần rút kinh nghiệm).
Bởi phân tích trên, HĐXX thấy cần bác kháng cáo của ông Lê Quốc N và chỉ
chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Văn H về lãi. Sửa một phần bản
án sơ thẩm của Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội về lãi.
Luận cứ của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn tương
tự như kháng cáo và trình bày của nguyên đơn, HĐXX đã phân tích đánh giá ở
trên nên không nêu lại.
Luận cứ của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn là Ông H có
04 vấn đề thì tương tự kháng cáo của bị đơn, HĐXX đã phân tích nên không xem
lại. Đối với vấn đề thứ 5 cho rằng yêu cầu phải trừ trong số 40 tỷ số tiền 18 tỷ
chuyển trả công ty H1 và 2,6 tỷ Công ty H bị phạt do ông N vi phạm thì thấy rằng
đây là quan điểm của Ông H và là đề nghị xác định giảm đi giá trị của Công ty H
khi chuyển nhượng cho ông C chứ không phải là yêu cầu phản tố (đối trừ nghĩa
vụ) của bị đơn và không có căn cứ nên luận cứ này không được chấp nhận.
Kết luận của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phù hợp
một phần với nhận định của HĐXX.
3. Về án phí: Do sửa bản án sơ thẩm nên người kháng cáo không phải chịu
án phí phúc thẩm; Án phí sơ thẩm phải sửa lại theo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án và
Nghị quyết 3262016/NQ-UBTVQH của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.
Bởi các lẽ trên,
Căn cứ khoản 2 Điều 308 và điểm b khoản 5 Điều 314 Bộ luật tố tụng dân sự
năm 2015.
QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng:
- Khoản 3 Điều 30, Điều 35, Điều 39, điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ
luật tố tụng dân sự;
- Điểm b khoản 1 Điều 122; Điều 128; khoản 2 Điều 137 Bộ luật Dân sự năm
2005;
- Khoản 5 Điều 84; Điều 96; Điều 103; Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số
10/2009/PL- UBTVQH 12 ngày 27/02/2009:
- Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng
án phí và lệ phí Tòa án.
Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày
02/01/2018 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Xử:
1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Quốc N đối với Công ty cổ
phần Đầu tư và xây dựng H và ông Nguyễn Văn H về việc buộc Công ty cổ phần
Đầu tư và xây dựng H và ông Nguyễn Văn H phải hoàn tất thủ tục tại Sở kế hoạch
đầu tư Hà Nội để ông Lê Quốc N là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và xây
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dựng H cũng như yêu cầu huỷ Hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty
cổ phần Đầu tư và xây dựng H với ông Nguyễn Anh C , ông Nguyễn Đức T và bà
Nguyễn Kim P .
Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Lê Quốc N với 10 cổ
đông của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng H lập ngày 05/3/2007 là vô hiệu.
2. Buộc ông Nguyễn Văn H phải thanh toán trả cho ông Lê Quốc N số tiền là
15.382.582.500 đồng.
Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ
quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có
đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả
cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng
tháng, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành
án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.
3. Về án phí: Ông Lê Quốc N phải chịu 100.559.120 đồng án phí kinh doanh
thương mại sơ thẩm, được trừ vào số 59.600.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001718 ngày 15/4/2013 của Chi cục thi
hành án dân sự huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm) và số tiền 250.000 đồng
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0008746 ngày 14/01/2009 của Cục Thi hành
án dân sự thành phố Hà Nội và số tiền 2.000.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã
nộp theo biên lai số 7569 ngày 26/1/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam
Từ Liêm. Còn phải chịu 40.709.120 đồng.
Ông Nguyễn Văn H phải chịu 123.382.582 đồng án phí kinh doanh thương mại
sơ thẩm được trừ 2.000.000 đồng số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại Biên
lai số 7564 ngày 25/1/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quân Nam Từ Liêm, còn
phải chịu 121.382.582 đồng.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án
dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa
thuận việc 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 Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 22/10/2019.
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- VKS ND TP Hà Nội;
- TAND quận Nam Từ Liêm;
- Chi Cục THADS quận Nam Từ Liêm;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Lưu HS, VP, TKT.

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

(Đã ký)

Hoàng Minh Thành
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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

Bản án số: 72/2019/KDTM-PT
Ngày 14 - 11 - 2019
V/v Tranh chấp hợp đồng mua bán và
chuyển nhượng cổ phần.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Ông Trần Văn Mười;

Các Thẩm phán:

Ông Tô Chánh Trung;
Ông Đỗ Đình Thanh.

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Anh Tuấn – Thư ký 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 toà: Ông Nguyễn Hữu Hậu - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 22 tháng 10 và ngày 14 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh
doanh thương mại thụ lý số 40/2018/TLPT-KDTM ngày 04 tháng 7 năm 2018
về “Tranh chấp hợp đồng mua bán và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”.
Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày
05 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1030A/2019/QĐ-PT
ngày 23 tháng 5 năm 2019, giữa các đương sự:
- Nguyên đơn:
1/. Bà Nguyễn Kim N, sinh năm 1954 (vắng mặt)
2/. Anh Đặng Quang Đ, sinh năm 1990 (vắng mặt)
Người đại diện hợp pháp của anh Đ là bà Nguyễn Kim N, sinh năm 1954.
Cùng địa chỉ: số 24A, H, Phường X7, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
3/. Ông Lâm Thanh B, sinh năm 1954 (có mặt)
Mau.

Địa chỉ: số 73, đường 1/5, khóm X7, Phường X5, thành phố C, tỉnh Cà
4/. Ông Trần Hồng S, sinh năm 1956 (có mặt)
Địa chỉ: số 300, đường L, khóm X2, phường X6, thành phố C, tỉnh Cà
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Mau.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà N: Luật sư Ngô Đình C1 Văn phòng Luật sư Ngô Đình C1 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt)
- Bị đơn :
1/. Bà Nguyễn Trọng N1, sinh năm 1978 (có đơn xin xét xử vắng mặt)
Địa chỉ: số 324, L, Phường X6, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
2/. Ông Nguyễn Minh T, sinh năm 1982 (có mặt)
Địa chỉ: số 179, L, Phường X1, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
3/. Ông Nguyễn Mạnh C1, sinh năm 1983 (có đơn xin xét xử vắng mặt)
Địa chỉ: số 263, L, phường X6, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Trương
Quốc H1, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội (có mặt).
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.
Địa chỉ: Số 93, L, Phường X5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Thanh T2 – Trưởng phòng đăng
ký kinh doanh (có mặt)
2/. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi
nhánh tỉnh Cà Mau.
Địa chỉ: Số 12, L, Phường X2, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
mặt)

Người đại diện theo ủy quyền do ông Trần Văn N2, sinh năm 1986 (có

3/. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh
tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 07, A, Phường X7, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Duy L3, sinh năm 1982 - theo
văn bản uỷ quyền số 105/GƯQ-CMA ngày 24/02/2017 (có mặt)
4/. Ông Phạm Minh K (có mặt)
Địa chỉ: Số 324 L, Phường X6, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông K: Luật sư Lê Thanh T3
- Văn phòng Luật sư Lê Thanh T3 thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau.
5/. Ông Trần Thanh T4, sinh năm 1971 (vắng mặt)
Mau.

Địa chỉ: Số 09, đường 3/2, khóm X5, Phường X5, thành phố C, tỉnh Cà
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6/. Bà Nguyễn Thị P (Ngọc P), sinh năm 1953 (vắng mặt)
Địa chỉ: Số 18, H, khóm X3, Phường X7, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
7/. Bà Đặng Tú Y, sinh năm 1980 (vắng mặt)
Địa chỉ: Phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Người đại diện hợp pháp của bà Y: Bà Nguyễn Kim N, sinh năm 1954 Theo văn bản ủy quyền ngày 18/7/2017.
8/. Bà Đặng Kiều T5, sinh năm 1979 (vắng mặt)
Địa chỉ: số 166/201 Đ, Phường X14, Quận X4, Thành phố Hồ Chí Minh.
mặt)
Mau.

Người đại diện hợp pháp của bà T5: Bà Lê Hồng P1, sinh năm 1970 (có
Địa chỉ: số 215, đường N, khóm X2, Phường X9, thành phố C, tỉnh Cà
9/. Công ty Trách nhiệm hữu hạn T6

mặt)

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Hùng D - Giám đốc Công ty (có
Địa chỉ: Ấp B1, thị trấn H, huyện H, tỉnh Cà Mau.
10/. Bà Nguyễn Kim T7, sinh năm 1960 (vắng mặt)

Mau.

Địa chỉ: Số 300, đường L, khóm X2, Phường X6, thành phố C, tỉnh Cà
11/. Bà Nguyễn Thu N2 (vắng mặt)
Địa chỉ: Số 09 đường T, khóm X7, Phường X8, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
12/. Bà Lê Thị Bích N3 (có mặt)
Địa chỉ: Đường H, khóm X3, Phường X7, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
13/. Ủy ban nhân dân tỉnh C (có đơn xin xét xử vắng mặt)
Địa chỉ: số 02 đường H, Phường X5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.
- Người kháng cáo: Ông Nguyễn Minh T và ông Nguyễn Mạnh C1.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các nguyên đơn thống nhất trình bày: Công ty cổ phần V3 có trụ sở
chính tại số 24A, H, Phường X7, thành phố C, tỉnh Cà Mau, được Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
ngày 13/10/2010 thay đổi lần 3 vào ngày 27/3/2012. Ngành, nghề kinh doanh
chính là chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm. Các cổ đông sáng lập công ty gồm có
bà Nguyễn Kim N, ông Trần Hồng S, ông Lâm Thanh B, ông Đặng Quang V1
(đã chết), có ông Đặng Quang Đ là con ông V1 thay thế.
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Do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, mất cân đối tài chính và
áp lực tiền vay Ngân hàng nên vào ngày 28/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty
gồm bà Nguyễn Kim N, ông Trần Hồng S, ông Lâm Thanh B, ông Đặng Quang
Đ có ký hợp đồng mua bán với các ông, bà gồm: Bà Nguyễn Trọng N1, ông
Nguyễn Minh T, ông Nguyễn Mạnh C1 về việc chuyển nhượng trang trại nuôi
heo, quyền sử dụng đất rừng của Công ty hợp đồng với Lâm Trường V2, các
trang thiết bị của trang trại và các hạng mục gắn liền trên đất mục đích thu hồi
vốn, trả nợ Ngân hàng lấy lại các tài sản là quyền sử dụng đất của người thân
cho Công ty mượn bảo lãnh vay vốn Ngân hàng.
Về giá cả: Toàn bộ tiền nợ gốc Công ty cổ phần V3 nợ Ngân hàng
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (gọi tắt Ngân hàng Đầu tư)
và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (gọi tắt là Ngân
hàng Ngoại Thương) tương đương 8.500.000.000 đồng.
Quá trình mua bán chưa hoàn tất, phía bị đơn có hành vi lừa dối mượn
con dấu và sau đó đã hoàn tất hợp đồng, thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép
kinh doanh lần thứ 4 vào ngày 05/5/2016 để nhận 3.000.000.000 đồng (ba tỷ
đồng) của dự án Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là Dự án 210) cho Công ty. Phía nguyên đơn có
yêu cầu đến Công an để xử lý và Công an hướng dẫn khởi kiện đến Tòa án để
được giải quyết.
Do quá trình mua bán bên nguyên đơn chưa thực hiện bất cứ thủ tục nào
hoàn thiện hợp đồng cũng như bàn giao tài sản cho bên bị đơn vì bị đơn vi phạm
hợp đồng không thực hiện đúng điều khoản thanh toán, nên nguyên đơn yêu cầu
như sau:
- Hủy hợp đồng mua bán ngày 28/4/2016, hủy hợp đồng chuyển nhượng

phần cổ phần giữa bà Nguyễn Kim N với bà Nguyễn Trọng N1, giữa ông Trần
Hồng S với ông Nguyễn Minh T; giữa ông Lâm Thanh B với ông Nguyễn Mạnh
C1, giữa anh Đặng Quang Đ với bà Nguyễn Trọng N1.
Hủy đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 05/5/2016 giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp Công ty cổ phần V3 do bà Nguyễn Trọng N1 làm chủ tịch Hội
đồng quản trị, ông Nguyễn Minh T làm giám đốc, ông Nguyễn Mạnh C1 làm
Hội đồng thành viên
Yêu cầu ông Nguyễn Minh T giao lại số tiền 484.000.000 đồng và con
dấu Công ty.
Bị đơn ông Nguyễn Minh T trình bày: Không chấp nhận yêu cầu hủy hợp
đồng mua bán ngày 28/4/2016 vì hợp đồng được ký kết đúng theo quy định
pháp luật, Công ty V3 (mới) chậm thanh toán cho Công ty V3 (cũ) là do Công ty
V3 (cũ) khởi kiện ra tòa nên việc thanh toán bị gián đoạn.
Không thống nhất yêu cầu hủy các hợp đồng chuyển nhượng phần cổ
phần giữa bà Nguyễn Kim N với bà Nguyễn Trọng N1, giữa ông Trần Hồng S
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với ông Nguyễn Minh T, giữa ông Lâm Thanh B với ông Nguyễn Mạnh C1,
giữa anh Đặng Quang Đ với bà Nguyễn Trọng N1 vì việc mua bán là do các
thành viên công ty (cũ) tự nguyện ký bán.
Không thống nhất yêu cầu hủy giấy chứng nhận doanh nghiệp thay đổi
lần thứ 4 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 05/5/2016 vì việc mua bán tài sản
là do các thành viên Công ty V3 (cũ) tự nguyện bán và bị đơn đã cung cấp đầy
đủ giấy tờ pháp lý và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp giấy phép
hoạt động đúng pháp luật.
Không thống nhất giao lại số tiền 484.000.000 đồng và con dấu công ty vì
Công ty V3 (mới) được thành lập hợp pháp và số tiền trên thuộc quyền sở hữu
của Công ty V3 (mới).
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày:
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau: Đối với nội dung thay đổi
lần thứ 4 của Công ty cổ phần V3: Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông
cho người khác là quyền của mỗi cổ đông được quy định tại khoản 1 Điều 114
Luật Doanh nghiệp năm 2014. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải lập hồ sơ đăng
ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký, thông
báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 của Công ty cổ phần đầu
tư V3 đã đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư không chịu
trách nhiệm về việc tranh chấp giữa các đương sự. Tuy nhiên, sẽ phối hợp giải
quyết khi có quyết định của Toà.
Đại diện Ngân hàng Thương mại co phẩn Đầu tư và phát trỉên Việt Nam
trình bày: Giữa Công ty cổ phần V3 và Ngân hàng Đầu tư có ký một hợp đồng
tín dụng vay vốn. Theo điều khoản hợp đồng thì khi Công ty cổ phần V3 có
những thay đổi liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán phải báo bằng
văn bản cho Ngân hàng biết. Nhưng hiện nay Công ty V3 không báo cho Ngân
hàng biết những thay đổi của công ty, các thành viên mới của Công ty V3 không
đến Ngân hàng làm thủ tục nhận các khoản nợ khi mua lại Công ty. Giao dịch
mua bán công ty là việc của nội bộ Công ty, Ngân hàng không can thiệp nhưng
Ngân hàng chỉ đồng thuận khi người mua đủ khả năng tài chính và đến Ngân
hàng làm thủ tục nhận nợ. Ngân hàng yêu câu Công ty phải thanh toán dứt các
khoản nợ vay bao gồm nợ gốc và lãi. Nếu không thanh toán Ngân hàng sẽ khởi
kiện ra Tòa án yêu cầu phát mãi tài sản. Nếu Tòa án công nhận Công ty V3 mới
thì các thành viên mới của Công ty V3 phải đến làm thủ tục nhận nợ, nếu hủy
hợp đồng mua bán thì yêu cầu Công ty V3 cũ tiếp tục thanh toán các khoản nợ.
Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam trình
bày: Công ty cổ phần V3 có trụ sở số 24A, H, khóm X3, Phường X7, thành phố
C có ký hợp đồng tín dụng số 390/2015/NHNT ngày 26/3/2015 vay số tiền
500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Đến ngày 05/6/2016 Công ty cổ phần
V3 đã trả hết nợ vay và rút toàn bộ tài sản thế chấp. Việc Công ty cổ phần V3 ký
hợp đồng mua bán ngày 28/4/2016 không có thông báo cho Ngân hàng biết nên
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Ngân hàng không có ý kiến trong việc mua bán này. Riêng ý kiến của Ngân
hàng khoản vay của Công ty V3 do Công ty đứng tên khi có thay đổi chủ sở hữu
thì Công ty vẫn phải tiếp tục có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng.
Ông Nguyễn Hùng D đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn T6 và bà
Nguyễn Kim T7, bà Nguyễn Thu N2 thống nhất trình bày: Công ty cổ phần V3
nợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn T6 6.036.800.000 đồng; nợ bà Nguyễn Kim
T7: 250.000.000 đồng; Nợ bà Nguyễn Thu N2: 250.000.000 đồng, nợ bà Lê Thị
Bích N3: 300.000.000 đồng và 01 chỉ vàng 24k. Các ông, bà xác định đây là số
nợ của Công ty cổ phần V3 vay, Công ty cổ phần V3 phải có trách nhiệm thanh
toán nợ, không buộc trách nhiệm riêng của bà N hay thành viên nào của Công ty
cổ phần V3, giữa bà N và các thành viên của Công ty cổ phần V3 thỏa thuận
như thế nào các ông, bà không biết, trường hợp thỏa thuận liên quan đến khoản
nợ của ông, bà thì phải có sự đồng ý của các ông, bà. Ông, bà yêu cầu được
tham gia tố tụng.
Tại biên bản làm việc ngày 05/02/2018 ông Nguyễn Quốc H2 đại diện
Công ty xây lắp điện H3; các ông, bà gồm Phạm Thái T8, Trần Xuân L3, Lữ Yến
H3, Trần Kim T9, Nguyễn Thị Tuyết N4, Lê Văn N5, Nguyễn Thị N6, Nguyễn
Phước T10, Lê Hồng P1, Nguyễn Lung L5, Lâm Thanh B, ông Dương Đức T11
(là em ruột ông Dương Đức B1) trình bày như sau: Công ty cổ phần V3 có nợ
các ông, bà số tiền cụ thế như sau: nợ ông Phạm Thái T8 tổng cộng
1.942.000.000 đồng; Công ty xây lắp điện H3: 99.889.264 đồng, bà Trần Xuân
L3: 100.000.000 đồng, ông Lữ Yến H3: 100.000.000 đồng, bà Trần Kim T9:
1.050.000.000 đồng, bà Nguyễn Thị Tuyết N4: 20.145.000 đồng, bà Nguyễn Thị
N6 (chủ vật liệu xây dựng Ngọc Đ): 394.501.500 đồng, ông Lê Văn N5:
3.880.000 đồng, ông Nguyễn Phước T10: 90.000.000 đồng, ông Lâm Thanh B:
650.000.000 đồng, bà Lê Hồng P1: 300.000.000 đồng, ông Nguyễn Lung L5:
700.000.000 đồng, ông Dương Đức B1 (đã chết) 600.000.000 đồng.
Các ông, bà xác định đây là số nợ của Công ty cổ phần V3 vay, Công ty
cổ phần V3 phải có trách nhiệm thanh toán nợ, không buộc trách nhiệm riêng
của bà N hay thành viên nào của Công ty cổ phần V3, giữa bà N và các thành
viên của Công ty cổ phần V3 thỏa thuận như thế nào các ông, bà không biết,
trường hợp thỏa thuận liên quan đến khoản nợ của ông, bà thì phải có sự đồng ý
của các ông, bà. Các ông bà xin từ chối tham gia tố tụng.
Ông Nguyễn Văn T12 trình bày tại biên bản làm việc ngày 28/11/2017:
Ông có yêu cầu Công ty cổ phần V3 thanh toán cho ông số tiền trên 200 triệu
đồng (ông không nhớ rõ số tiền cụ thể), vụ án đã được Tòa án nhân dân thành
phố Cà Mau hòa giải thành. Trước đây ông giao dịch với Công ty cổ phần V3
nên nay ông yêu cầu Công ty cổ phần V3 có trách nhiệm thanh toán nợ cho ông,
không buộc trách nhiệm riêng của bà N hay thành viên nào khác của Công ty cổ
phần V3, giữa bà N và các thành viên Công ty cổ phần V3 thỏa thuận như thế
nào ông không biết, trường hợp có thỏa thuận liên quan đến phần nợ của ông thì
phải có sự đồng ý ông. Ông xin từ chối tham gia tố tụng.
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Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng H6 là bà Ngô Hồng H6
trình bày tại biên bản làm việc ngày 23/11/2017: Công ty Hồng H6 đang yêu
cầu Công ty cổ phần V3 thanh toán nợ gốc là 916.201.000 đồng và lãi là
1.219.519.270 đồng, vụ án được Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết
và đang tạm đình chỉ chờ kết quả giải quyết vụ án tranh chấp giữa bà N, ông Son,
ông B, ông Đ với bà N1, ông T, ông C1. Bà xác định yêu cầu Công ty cổ phần
V3 có trách nhiệm thanh toán nợ cho Công ty Hồng H6, không buộc trách
nhiệm riêng của bà N hay thành viên nào khác của Công ty cổ phần V3, giữa bà
N và các thành viên Công ty cổ phần V3 thỏa thuận như thế nào phía Công ty
Hồng H6 không biết, trường hợp có thỏa thuận liên quan đến phần nợ của Công
ty Hồng H6 thì phải có sự đồng ý bà. Bà xin từ chối tham gia tố tụng.
Bà Nguyễn Thị P trình bày: Trước đây bà có cho ông Trần Hồng S ở
Công ty V3 trụ sở số 24A, Hùng Vương, khóm 3, Phường 7, thành phố Cà Mau
(gồm có bà N, ông S, ông B, ông V1 (chết) mượn 01 giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số X 581360 do UBND thành phố Cà Mau cấp, do bà đứng tên để thế
chấp ngân hàng tiến hành xây dựng đề án chăn nuôi heo. Do làm ăn thua lỗ
Công ty chưa trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà.Việc Công ty
V3 ký hợp đồng mua bán vào ngày 28/4/2016 bà không biết và bà không đồng ý
lấy tài sản của bà bán cho người khác. Bà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy
định pháp luật bảo vệ tài sản của gia đình bà và xin Tòa án xét xử vắng mặt.
Ông Trần Thanh T4 trình bày: Vào năm 2012 ông có cho Công ty cổ phần
V3 trụ sở số 24A, H, khóm X3, Phường X7, thành phố C gồm có bà N, ông S,
ông B, ông V1 (chết) mượn 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp
ngân hàng tiến hành xây dựng đề án sản xuất kinh doanh. Do làm ăn thua lỗ
Công ty chưa trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Việc Công ty
ký hợp đồng mua bán vào ngày 28/4/2016 ông không biết và ông không đồng ý
lấy tài sản của ông bán cho người khác. Ông yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy
định pháp luật bảo vệ tài sản của gia đình ông và vì bận việc làm ăn nên xin Tòa
án xét xử vắng mặt.
Bà Nguyễn Kim N đại diện hợp pháp của bà Đặng Tú Y trình bày: - Bà Y
là con nuôi của bà, bà Y không nhận tài sản, không liên quan đên tài sản của ông
bà vì trong mệnh giá cổ phần có xác nhận người thừa hưởng là Đặng Quang Đ,
Đạt có quyền ký chuyển nhượng cổ phần. Tại phiên tòa ngày 29/11/2017 bà N
trình bày khi bà ký hợp đồng thì không thông qua Tú Y, nay Tú Y không đồng ý
nên yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng mua bán này.
Bà Lê Hồng P1 đại diện hợp pháp của bà Đặng Tú Trinh trình bày: Yêu
cầu Tòa án hủy bỏ hợp đồng mua bán vì khi ký hợp đồng chưa có sự đồng ý của
bà Tú Trinh. Bà T5 không đồng ý bán cổ phần và yêu cầu hủy hợp đồng mua
bán.
Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày
05 tháng 4 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định:
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Áp dụng các Điều 93, 128, 315, 411, 425, 429 Bộ luật Dân sự 2005; Điều
27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí,
lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Kim N, ông Trần
Hồng S, ông Lâm Thanh B, anh Đặng Quang Đ đối với bà Nguyễn Trọng N1,
ông Nguyễn Minh T, ông Nguyễn Mạnh C1.
Tuyên bố Hợp đồng mua bán ngày 28/4/2016 về việc chuyển nhượng toàn
bộ dự án trang trại nuôi heo của Công ty cổ phần V3 và Hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần giữa bà Nguyễn Kim N với bà Nguyễn Trọng N1, giữa ông
Trần Hồng S với ông Nguyễn Minh T, giữa ông Lâm Thanh B với ông Nguyễn
Mạnh C1, giữa anh Đặng Quang Đ với bà Nguyễn Trọng N1 cùng ngày
28/4/2016 vô hiệu.
Hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 của Công
ty cổ phần V3 được cấp ngày 05/5/2016.
Buộc ông Nguyễn Minh T, bà Nguyễn Trọng N1, ông Nguyễn Mạnh C1
giao lại cho bà Nguyễn Kim N, ông Trần Hồng S, ông Lâm Thanh B, ông Đặng
Quang Đ số tiền 484.000.000 đồng và con dấu Công ty.
Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu người
phải thi hành án không thanh toán khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải
chịu khoản tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468
của Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về việc thi hành án, án phí và quyền
kháng cáo vụ án theo luật định.
Ngày 20/4/2018, bị đơn ông Nguyễn Minh T và ông Nguyễn Mạnh C1 có
đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Minh T và ông Nguyễn Mạnh C1
vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn phân tích các tài liệu,
chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu
của nguyên đơn là chưa có căn cứ; từ đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận
kháng cáo của bị đơn, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phân tích các tài
liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu
cầu của nguyên đơn là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật nên đề nghị
Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát
biểu quan điểm:
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- Về chấp hành pháp luật: Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng
quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án.
- Về nội dung: Cấp sơ thẩm đã có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng
cũng như nội dung giải quyết mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Đề
nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, hủy
toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét
xử lại theo quy định pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được thẩm
tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát
viên, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh T, Nguyễn Mạnh
C1 làm trong hạn luật định, hợp lệ về hình thức nên được xem xét theo thủ tục
phúc thẩm.
[2] Về tố tụng:
Sau khi ký hợp đồng mua bán ngày 28/4/2016 chuyển nhượng trang trại
nuôi heo và quyền sử dụng đất rừng; phía bị đơn thực hiện việc đăng ký thay đổi
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lập thủ tục nhận số tiền 3.000.000.000
đồng hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013
của Chính phủ từ Ban quản lý dự án 210. Nguyên đơn có tranh chấp và yêu cầu
được nhận lại số tiền bị đơn đã nhận từ Ban quản lý dự án 210. Tuy nhiên, cấp
sơ thẩm không đưa Ban quản lý dự án 210 vào tham gia tố tụng để làm rõ số tiền
này chi vào mục gì, đã chi bao nhiêu và sẽ quyết toán thế nào, đồng thời giải
quyết hậu quả trong trường hợp hủy hợp đồng là chưa đảm bảo thủ tục tố tụng,
gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương sự. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ
thẩm cũng chưa tiến hành thẩm định, định giá giá trị tài sản tranh chấp trong vụ
án, để xác định án phí theo quy định.
[3] Về nội dung:
Đối với số tiền 3.000.000 đồng (ba tỷ đồng) của dự án Chính phủ về chính
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là
Dự án 210), Tòa án cấp sơ thẩm xác định số tiền này bị đơn đã chi thanh toán
cho Ngân hàng Ngoại thương 516.000.000 đồng; Ngân hàng Đầu tư và phát
triển nông thôn 2.000.000 đồng; còn lại 484.000.000 đồng bị đơn đang giữ nên
buộc giao lại cho nguyên đơn. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn
Minh T xác định số tiền 3.000.000 đồng (ba tỷ đồng) của Dự án 210 chưa có ghi,
số tiền này hiện nay đang được gửi tại Ngân hàng Ngoại thương. Vấn đề này
chưa được làm rõ.
Đối với số tiền trả cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển nông thôn Việt
Nam 2.000.000 đồng và số tiền trả cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
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516.000.000 đồng, bên bị đơn trình bày là tiền của cá nhân các thành viên tham
gia góp vốn Công ty V3 (mới) ứng tiền để thanh toán trước khi có tiền của dự án
210. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Ngân hàng Đầu tư và phát triển nông
thôn Việt Nam xác định Công ty V3 (mới) có trả tiền cho Ngân hàng vào ngày
31/5/2016 và ngày 01/6/2016; trong khi số tiền 3.000.000.000 đồng của dự án
Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn (gọi tắt là dự án 210). Phía bị đơn ông Nguyễn Minh T thực hiện thủ
tục nhận vào ngày 02/6/2016, số tiền này hiện nay bị đơn đang gửi tại Ngân
hàng Ngoại thương. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải làm rõ các khoản tiền mà
các thành viên góp vốn của Công ty V3 (mới) đã ứng chi để thanh toán các
khoản nợ của Công ty V3 (cũ); Đối với số tiền hỗ trợ từ dự án 210 Công ty V3
(mới) hiện nay bị đơn đang quản lý gửi tại Ngân hàng Ngoại thương, án sơ thẩm
cũng chưa làm rõ Công ty V3 (mới) có đi vào hoạt động kinh doanh trong thời
gian nhận chuyển giao trang trại, để giải quyết yêu cầu tuyên hủy hợp đồng của
nguyên đơn.
Hội đồng xét xử xét thấy: Hợp đồng mua bán ngày 28/4/2016 về việc
chuyển nhượng toàn bộ dự án trang trại nuôi heo của Công ty cổ phần V3 và
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa bà Nguyễn Kim N với bà Nguyễn Trọng
N1, giữa ông Trần Hồng S với ông Nguyễn Minh T, giữa ông Lâm Thanh B với
ông Nguyễn Mạnh C1, giữa anh Đặng Quang Đ với bà Nguyễn Trọng N1 cùng
ngày 28/4/2016 được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của 02 bên. Nguyên đơn
cũng thừa nhận vấn đề này, tuy nhiên cho rằng do bị đơn vi phạm nghĩa vụ
thanh toán nên yêu cầu hủy. Bị đơn cho rằng việc chậm thanh toán là do 02 bên
quy định thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký
(28/4/2016) nhưng chưa hết thời gian thỏa thuận thì nguyên đơn đã khởi kiện
yêu cầu hủy hợp đồng tại Tòa án nên bị đơn không thể thực hiện việc thanh toán.
Hội đồng xét xử xét thấy để đảm bảo quyền lợi cho các bên đương sự thì cần
phải xem xét hợp đồng có thực hiện đúng quy định pháp luật hay không; trường
hợp không đúng và hủy hợp đồng thì phải xác định lỗi của các bên dẫn đến việc
hủy hợp đồng để giải quyết trong cùng vụ án, như vậy mới đảm bảo quyền lợi
của các bên đương sự.
[4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy cấp sơ thẩm có vi
phạm về thủ tục tố tụng và giải quyết chưa triệt để các yêu cầu của đương sự về
nội dung. Những sai sót này cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần
phải hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.
[5] Do hủy án sơ thẩm nên ông Nguyễn Minh T và ông Nguyễn Mạnh
C1 không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
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Căn cứ khoản 3 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 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, giữ quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Minh T, ông Nguyễn
Mạnh C1.
Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTMST ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.
Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử lại theo quy
định pháp luật.
Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Nguyễn Minh T và ông Nguyễn Mạnh
C1 không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm; Hoàn lại cho mỗi người
2.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 00056, 00057 cùng
ngày 11/5/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1);
- Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau (1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau (1);
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau (1);
- Đương sự (20);
- Lưu VP(3), HS(2).30b.TTKY.

Trần Văn Mười
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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

Bản án số:41/2019/KDTM-PT
Ngày: 26-7-2019
V/v: Tranh chấp giữa công ty với thành
viên của công ty liên quan đến việc
thành lập, hoạt động của công ty.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Khoa
Các thẩm phán: Ông Đặng Văn Thành
Ông Đỗ Đình Thanh
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Thƣ ký 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 Hồng Đào, Kiểm sát viên.
Ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2019, tại phòng xử án Tòa án nhân dân cấp
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số
65/2018/TLPT-KDTM ngày 25 tháng 10 năm 2018 về “Tranh chấp giữa ngƣời
chƣa phải là thành viên của công ty nhƣng có quan hệ góp vốn với công ty”.
Do Bản án kinh doanh thƣơng mại sơ thẩm số 04/2018/KDTM-ST ngày
17 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dƣơng bị kháng cáo.
Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1208/2019/QĐPT-DS
ngày 07 tháng 6 năm 2019; giữa các đƣơng sự:
- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn S; Địa chỉ cƣ trú: Số nhà 26, đƣờng R,
quận 25663, Thành phố Hg, quốc gia Sweden (vắng mặt).
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đặng Bá K; Địa chỉ cƣ
trú: 80/17A BC, phƣờng BC, quận TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh (theo giấy ủy
quyền ngày 17/4/2017 tại Văn phòng Công chứng Đ Thành phố, có mặt).
- Bị đơn: Công ty cổ phần DGP; Địa chỉ trụ sở: 179/3, khu phố TL,
phƣờng AT, thị xã TA, tỉnh Bình Dƣơng.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Lý Huy C; Chức vụ: Chủ
tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Cao Đình Th; Địa chỉ cƣ trú:
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11/18 PTT, Phƣờng 11, quận TB, Thành phố Hồ Chí Minh (theo giấy ủy quyền
ngày 16/11/2017, có mặt).
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/ Ông Lý Huy C; Địa chỉ cƣ trú: 335, khu phố HL, phƣờng HĐ, thị xã
TA, tỉnh Bình Dƣơng (có mặt).
2/ Bà Nguyễn Thùy V (cùng địa chỉ cƣ trú với ông Lý Huy C, vắng mặt).
3/ Ông Lý Trƣờng C1; Địa chỉ cƣ trú: C110/22, tổ 22, khu phố 3, phƣờng
CN, thành phố TDM, tỉnh Bình Dƣơng (vắng mặt).
4/ Bà Nguyễn Thị Thủy T; Địa chỉ cƣ trú: Khu phố ĐT, phƣờng TĐH, thị
xã DA, tỉnh Bình Dƣơng (vắng mặt).
5/ Ông Lý Hiền T1; Địa chỉ cƣ trú: Khu phố TL, phƣờng AT, thị xã TA,
tỉnh Bình Dƣơng (vắng mặt).
- Người làm chứng:
1/ Bà Bùi Thị M; Địa chỉ cƣ trú: 29, tổ 44, khu 4B2, phƣờng CO, thành
phố CP, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt).
2/ Bà Nguyễn Thị H; Địa chỉ cƣ trú: 130, ngõ 129, khu Tập thể CKHN,
đƣờng NT, phƣờng TX, quận TX, Thành phố Hà Nội (vắng mặt).
3/ Bà Nguyễn Thị T2; Địa chỉ cƣ trú: 509, khu phố HL, phƣờng HĐ, thị
xã TA, tỉnh Bình Dƣơng (vắng mặt).
4/ Ông Lâm Ch; Địa chỉ cƣ trú: 1/138 khu phố HL 2, phƣờng TG, thị xã
TA tỉnh Bình Dƣơng (vắng mặt).
5/ Bà Nguyễn Thị Sơn C2; Địa chỉ nơi làm việc: 179/3, khu phố TL,
phƣờng AT, thị xã TA, tỉnh Bình Dƣơng (vắng mặt).
- Người kháng cáo: Ông Đặng Bá K là ngƣời đại diện hợp pháp của
nguyên đơn.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn thay đổi nội dung đơn khởi kiện ngày 12/7/2017 và trong quá
trình giải quyết vụ án, ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn là ông Đặng Bá
K trình bày:
Ông Nguyễn Văn S là ngƣời Việt Nam định cƣ tại nƣớc ngoài (Thụy
Điển). Ông S với bà Nguyễn Thùy V là bạn bè, quen biết với nhau từ năm 2000
khi cả hai còn đang làm việc tại Thụy Điển. Sau đó, bà V kết hôn với ông Lý
Huy C nên Ông S với ông C cũng quen biết nhau.
Năm 2008, Ông S về Việt Nam. Ông S, ông C với bà V đã gặp nhau bàn
bạc, trao đổi thống nhất cùng nhau góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DGP
(sau đây gọi tắt là Công ty) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán và
sửa chữa ôtô. Sau khi Công ty đi vào hoạt động sẽ do ông C với bà V quản lý,
điều hành. Ông S chỉ tham gia với tƣ cách cổ đông/ngƣời góp vốn vào Công ty.
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Do Ông S đang định cƣ ở nƣớc ngoài, thời gian về Việt Nam còn hạn chế và
không đủ điều kiện giấy tờ pháp lý để đứng tên trên giấy phép kinh doanh nên
phần vốn góp của S sẽ do ông Lý Trƣờng C1 đứng thay trên danh nghĩa. Thực
hiện theo thỏa thuận của các bên, Ông S cùng với ngƣời thân của Ông S đã
chuyển vào tài khoản của bà V số tiền 1.500.000.000 đồng với mục đích góp
vốn thành lập Công ty, trong đó: Ông S chuyển 1.344.700.000 đồng, tƣơng
đƣơng 70.000USD (đô la Mỹ), bà Bùi Thị M (chị vợ của Ông S) chuyển
380.000.000 đồng, cụ thể: ngày 09/10/2008, Ông S chuyển vào tài khoản bà V
331.300.000 đồng; ngày 10/10/2008, Ông S chuyển vào tài khoản bà V
331.000.000 đồng; ngày 27/10/2008, Ông S chuyển vào tài khoản bà V
134.400.000 đồng; ngày 29/10/2008, Ông S chuyển vào tài khoản bà V
168.000.000 đồng; ngày 25/02/2009, bà M chuyển vào tài khoản bà V
380.000.000 đồng.
Chứng cứ của việc chuyển tiền trên là sao kê tài khoản của bà V tại Ngân
hàng Công thƣơng Việt Nam, đƣợc bà V thừa nhận trong bản giải trình. Số tiền
mà Ông S góp tƣơng đƣơng 150.000 cổ phần phổ thông (chiếm 25% vốn điều lệ
của Công ty theo Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày 10/5/2010).
Tháng 8 năm 2016, Ông S về Việt Nam và vào làm việc tại Công ty với tƣ
cách là cổ đông của Công ty. Nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình,
cũng nhƣ danh chính ngôn thuận làm việc tại Công ty, Ông S đã yêu cầu Công
ty phải cấp giấy chứng nhận góp vốn cho mình. Trên cơ sở yêu cầu của Ông S,
căn cứ vào việc góp vốn của Ông S, Công ty đã cấp Giấy chứng nhận góp vốn
số 01/GCNGV đề ngày 10/5/2010 cho Ông S với nội dung xác nhận: “Phần vốn
góp của ông Nguyễn Văn S là 150.000 cổ phần phổ thông tƣơng đƣơng số tiền:
1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), chiếm 25% tổng vốn
kinh doanh. Do ông Nguyễn Văn S không đủ điều kiện giấy tờ pháp lý để đứng
tên trên Giấy phép kinh doanh nên phần vốn góp của ông sẽ đƣợc ông Lý
Trƣờng C1 … đứng thay. Nay xác nhận ông Nguyễn Văn S có đủ quyền hạn của
một cổ đông chính thức của Công ty”.
Sau một thời gian làm việc, giữa Ông S với ông C, bà V xảy ra những
mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến việc điều hành, quản lý Công ty và một số
vấn đề cá nhân. Do đó, ông C, bà V không thừa nhận tƣ cách cổ đông của Ông
S, đồng thời yêu cầu Bảo vệ không cho Ông S vào Công ty làm việc, nhằm
chiếm đoạt vốn góp của Ông S.
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Bộ luật Dân sự năm 2015:
“Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu Tòa án, cơ
quan nhà nƣớc có thẩm quyền khác buộc ngƣời có hành vi xâm phạm quyền
phải trả lại tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền
sở hữu, quyền khác đối với tài sản và yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại”, ông Nguyễn
Văn S khởi kiện Công ty Cổ phần DGP yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bình
Dƣơng giải quyết:
- Buộc Công ty cổ phần DGP và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan thừa nhận tƣ cách cổ đông của ông Nguyễn Văn S tại Công ty Cổ phần
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DGP với số cổ phần mà Ông S nắm giữ là 150.000 cổ phần phổ thông (chiếm
25% vốn điều lệ Công ty); không đƣợc cản trở, gây khó dễ cho Ông S trong việc
thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông của mình. Trƣờng hợp ông Lý Huy C và
bà Nguyễn Thùy V không muốn Ông S tiếp tục là cổ đông của Công ty thì Ông
S sẽ đồng ý bán lại toàn bộ số cổ phần mà Ông S đang nắm giữ cho họ hoặc bên
thứ ba khác theo giá thỏa thuận.
- Buộc Công ty cổ phần DGP và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan phải có nghĩa vụ tổng hợp, thống kê và gửi cho nguyên đơn các số liệu về
tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần DGP từ
năm 2010 đến hết năm 2016; đồng thời tiến hành chi trả cổ tức cho Ông S trong
quãng thời gian này.
- Buộc Công ty Cổ phần DGP và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan phải liên đới bồi thƣờng thiệt hại cho Ông S số tiền 200.000.000 đồng do
những thiệt hại, tổn thất về tài sản, danh dự, tinh thần mà Ông S phải gánh chịu.
Đồng thời, nguyên đơn ông Nguyễn Văn S không chấp nhận toàn bộ yêu
cầu phản tố mà phía bị đơn Công ty Cổ phần DGP đƣa ra.
Tại bản giải trình, phản tố ngày 16/8/2017 và trong quá trình giải quyết vụ
án, bị đơn Công ty Cổ phần DGP trình bày:
Công ty Cổ phần DGP (sau đây gọi tắt là Công ty) đƣợc thành lập lần đầu
vào ngày 10/5/2010 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế
Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3701718161 do Phòng đăng ký kinh
doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Dƣơng cấp; vốn điều lệ là
6.000.000.000 đồng, Công ty gồm 04 cổ đông góp vốn sáng lập, cụ thể: Ông Lý
Huy C đóng góp 1.800.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 30%; bà Nguyễn Thùy V đóng
góp 1.200.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 20%; ông Lý Trƣờng C1 đóng góp
1.500.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 25% và ông Nguyễn Văn Ch1 đóng góp
1.500.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 25%.
Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Lý Huy C - Chủ tịch
Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Văn Ch1 là Phó Tổng
giám đốc, bà Nguyễn Thùy V và ông Lý Trƣờng C1 là thành viên. Việc góp vốn
thành lập Công ty đã đƣợc các cổ đông đóng góp đầy đủ vào ngày 01/5/2010,
thể hiện tại báo cáo tài chính của Công ty. Đến nay, Công ty đã 05 lần đăng ký
thay đổi, thay đổi lần thứ nhất là ngày 14/10/2011, lần thứ hai vào ngày
18/5/2012, lần thứ ba vào ngày 07/10/2013, lần thứ tƣ vào ngày 22/5/2014 và
lần thứ năm vào ngày 31/5/2017. Trong đó, thay đổi lần thứ tƣ là thay đổi cổ
đông góp vốn còn 03 cổ đông, ông Nguyễn Văn Ch1 đã làm Hợp đồng chuyển
nhƣợng cổ phần, bán cho bà Nguyễn Thùy V 1.000.000.000 đồng và ông Lý
Huy C 500.000.000 đồng.
Tháng 8 năm 2016, Ông S là Việt kiều định cƣ tại Thụy Điển về Việt
Nam. Ông S có đến Công ty để xin làm việc. Do Ông S có sự quen biết trƣớc
với bà V, nên ông C chấp nhận cho Ông S làm thử việc trong thời gian 06 tháng.
Tuy nhiên, khi vào làm việc thì Ông S chiếm đoạt tiền của Công ty số tiền
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597.952.000 đồng, cụ thể: Ngày 25/01/2017, Ông S ký nhận sổ thu chi tiền mặt
khoản tiền 170.000.000 đồng do kế toán thu ngân Nguyễn Thị Sơn C2 giao và
khoản tiền 427.952.000 đồng do kế toán Nguyễn Thị Thủy T giao để mang về
cho bà V, tuy nhiên Ông S không giao lại cho bà V mà đem nạp vào tài khoản
riêng của Ông S để chiếm đoạt số tiền trên. Vì vậy, ngày 31/01/2017 Ban giám
đốc Công ty đã quyết định cho Ông S nghỉ việc.
Riêng Giấy xác nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày 10/5/2010 mà Ông S
nộp cho Tòa án, Công ty có ý kiến: Do trong thời gian làm việc tại Công ty, Ông
S muốn làm giấy chứng minh nhân dân Việt Nam để làm thủ tục xin hồi hƣơng,
nên Ông S nhờ ông C, bà V làm dùm 02 tờ giấy để đi hỏi thủ tục xin làm giấy
chứng minh nhân dân. Vì bạn bè quen biết từ lâu, nên ông C và bà V đồng ý làm
giúp cho Ông S 01 tờ giấy xác nhận đứng tên nhà dùm cho Nguyễn Văn S và 01
tờ Giấy xác nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày 10/5/2010 cho ông Nguyễn Văn
S. Mặc dù, giấy ghi ngày 10/5/2010 nhƣng thực tế giấy trên đƣợc làm vào năm
2016, bà Nguyễn Thị Thủy T - Nhân viên kế toán là ngƣời trực tiếp đánh máy và
đƣa cho ông Lý Huy C ký tên với chức danh là Giám đốc Công ty, sau đó bà T
là ngƣời trực tiếp đƣa tờ giấy xác nhận góp vốn trên cho Ông S. Do Giấy này
đƣợc làm vào năm 2016 nên nội dung giấy có ghi “Ông Lý Trƣờng C1 CMND
số 280363891 do Công an Bình Dƣơng cấp ngày 10/10/2014 đứng thay”, nếu
làm vào năm 2010 thì ông C1 chƣa có chứng minh nhân dân; đồng thời, con dấu
của Công ty đóng trên giấy góp vốn ở vòng tròn ngoài có dòng chữ “TX. TA – T
BÌNH DƢƠNG”, con dấu này Công ty mới đổi lại ngày 24/10/2011. Con dấu
trƣớc đó của Công ty ở vòng ngoài ghi dòng chữ “H. TA – T. Bình Dƣơng”,
đƣợc phép sử dụng từ ngày 18/5/2010, nhƣng giấy chứng nhận góp vốn ghi ngày
10/5/2010 là thời điểm chƣa có con dấu. Ngoài ra, địa chỉ trên giấy chứng nhận
góp vốn là 35E khu phố 6, P. Phú Thọ là không hợp lý, vì địa chỉ căn nhà chính
xác là 35-E3 do ông C, bà V mua vào năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng
- Tƣ vấn - Đầu tƣ BD (thời điểm này Ông S đang ở nƣớc ngoài). Còn số tiền ghi
trong Giấy chứng nhận góp vốn ghi: “Phần vốn góp của ông Nguyễn Văn S là
150.000 cổ phần phổ thông tƣơng đƣơng số tiền: 1.500.000.000 đồng (một tỷ
năm trăm triệu đồng chẵn), chiếm 25% tổng vốn kinh doanh”. Thời gian 2010,
Ông S đang ở nƣớc ngoài (Thụy Điển) thì Ông S góp vốn vào Công ty bằng
cách nào? Theo quy định của luật pháp Việt Nam, cá nhân nƣớc ngoài vào Việt
Nam đầu tƣ bắt buộc phải mở tài khoản tại Ngân hàng Thƣơng mại tại Việt
Nam, mọi hoạt động mua bán chuyển nhƣợng cổ phần, vốn góp đều phải thông
qua tài khoản này. Để làm rõ việc này, Công ty yêu cầu Ông S cung cấp các
chứng từ chứng minh nguồn gốc số tiền, chứng từ giao nhận tiền mà S cho rằng
đã góp vốn vào Công ty. Đồng thời, đƣa ông Lý Trƣờng C1 vào tham gia tố tụng
trong vụ án với tƣ cách ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và triệu tập ngƣời
làm chứng Nguyễn Thị Thủy T, Nguyễn Thị Sơn C2 để lấy lời khai.
Công ty khẳng định: Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày
10/5/2010 là giả, đƣợc làm trong năm 2016 theo yêu cầu của S, mục đích giúp
Ông S xin làm chứng minh nhân dân Việt Nam. Việc ông Nguyễn Văn S khởi
kiện Công ty Cổ phần DGP là không có căn cứ. Do vậy, Công ty phản tố yêu
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cầu Tòa án hủy Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày 10/5/2010 và bác
toàn bộ yêu cầu của Ông S. Đồng thời, buộc ông Nguyễn Văn S trả lại cho Công
ty Cổ phần DGP số tiền 597.952.000 đồng mà Sơn đã chiếm đoạt.
Tại biên bản đối chất ngày 27/02/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án,
ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lý Huy C trình bày:
Ông C biết Ông S vào khoảng năm 2004, thông qua bà V (vợ ông C)
nhƣng không gặp mặt. Giữa các thành viên trong Công ty không có ký văn bản
góp vốn. Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày 10/5/2010 mà Ông S
cung cấp là do ông C ký với tƣ cách đại diện Công ty, nhƣng nhằm mục đích cá
nhân là giúp cho Ông S làm chứng minh nhân dân chứ các thành viên góp vốn
của Công ty không biết. Ông S không có góp vốn thành lập Công ty. Công ty chỉ
có 04 thành viên góp vốn là: Lý Huy C, Nguyễn Thùy V, Lý Trƣờng C1 và
Nguyễn Văn Ch1, hiện nay chỉ còn 03 thành viên là: Lý Huy C, Nguyễn Thùy V
và Lý Trƣờng C1. Tại phiên tòa ngày 08/5/2018, ông C xác định Công ty hiện
có sự thay đổi thành viên góp vốn là Lý Huy C, Lý Hiền T1 và Nguyễn Thị
Thủy T.
Tại biên bản đối chất ngày 27/02/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án,
ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thùy V trình bày:
Thống nhất với trình bày của nguyên đơn về quan hệ bạn bè. Tuy nhiên,
bà V xác định: Giữa bà V với ông C, Ông S không có bàn bạc về việc góp vốn
thành lập Công ty Cổ phần DGP; số tiền Ông S chuyển vào tài khoản của bà V
là giao dịch giữa bà V với Ông S, không liên quan đến Công ty. Việc ông C ký
Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày 10/5/2010 cho Ông S là do bà V
nhờ ông C ký giúp Ông S để làm giấy chứng minh nhân dân. Ngƣời trực tiếp
đánh máy giấy góp vốn là bà T. Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV đề
ngày 10/5/2010 nhƣng thực tế lập vào khoảng tháng 8/2016 trở về sau. Bà V với
bà Bùi Thị M không có quan hệ gì. Việc Ông S khai đã chuyển số tiền
1.344.700.000 đồng vào tài khoản của bà V là không đúng, bà V chỉ nhận số tiền
964.700.000 đồng. Đây là tiền giao dịch giữa cá nhân bà V với Ông S, không
phải tiền Ông S góp vốn thành lập. Nếu Ông S góp vốn thành lập Công ty thì
giữa các bên phải có giấy thỏa thuận góp vốn, Ông S phải chuyển tiền vào tài
khoản của Công ty chứ không thể chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân bà V.
Tại phiên tòa ngày 08/5/2018, bà V xác định: Bà V đã chuyển nhƣợng lại phần
vốn góp cho ông Lý Huy C.
Tại biên bản đối chất ngày 27/02/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án,
ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lý Trƣờng C1 trình bày:
Ông C1 không quen biết gì với Ông S và cũng không đứng tên góp vốn
dùm cho Ông S nhƣ phía nguyên đơn trình bày. Việc ông C ký Giấy chứng nhận
góp vốn số 01/GCNGV ngày 10/5/2010 cho Ông S, ông C1 không biết. Ông S
không có góp vốn thành lập Công ty. Thời điểm Công ty thành lập chỉ có 04
thành viên góp vốn gồm: Lý Huy C, Nguyễn Thùy V, Lý Trƣờng C1 và Nguyễn
Văn Ch1 theo nhƣ lời trình bày của đại diện Công ty. Tại phiên tòa ngày
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08/5/2018, ông C1 xác định: Ông C1 đã chuyển nhƣợng lại phần vốn góp của
mình cho ông Lý Huy C, ông Lý Hiền T1 và bà Nguyễn Thị Thủy T.
Tại bản giải trình ngày 21/5/2018, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan ông Lý Hiền T1 trình bày:
Ông T1 có mua lại cổ phần của ông Lý Trƣờng C1 là thành viên của Công
ty Cổ phần DGP (sau đây gọi tắt là Công ty) với số tiền 600.000.000 đồng,
tƣơng đƣơng 60.000 cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty theo Biên
bản họp Đại Hội đồng cổ đông ngày 22/5/2017 và Hợp đồng chuyển nhƣợng cổ
phần ngày 22/5/2017. Khi mua lại cổ phần, Ông T1 đƣợc Công ty cho biết là
Công ty có 03 cổ đông gồm: Lý Huy C, Nguyễn Thùy V và Lý Trƣờng C1. Ông
C1 nắm giữ 25% vốn điều lệ của Công ty. Ngoài việc chuyển nhƣợng cho Ông
T1, ông C1 còn chuyển nhƣợng cho ông Lý Huy C 10% (tƣơng đƣơng 60.000
cổ phần), bà Nguyễn Thị Thủy T 5% (tƣơng đƣơng 30.000 cổ phần). Hiện nay,
Công ty có 03 cổ đông gồm: Lý Huy C, Nguyễn Thị Thủy T và tôi (T1). Ông
Nguyễn Văn S hoàn toàn không có tên trong danh sách cổ đông của Công ty.
Theo sổ sách kế toán tại thời điểm Ông T1 mua lại cổ phần của ông C1 thì Công
ty đang hoạt động lỗ số tiền 5.386.309.170 đồng, nợ phải thu của ông Nguyễn
Văn S là 597.952.000 đồng. Việc Ông S khởi kiện Công ty Cổ phần DGP để yêu
cầu Tòa án giải quyết các vấn đề theo nhƣ Thông báo số 12/TB-TA ngày
14/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dƣơng là không có căn cứ. Là cổ
đông chính thức của Công ty, Ông T1 đề nghị Tòa án bác bỏ yêu cầu khởi kiện
của Ông S, buộc Ông S phải trả cho Công ty số tiền 597.952.000 đồng.
Tại bản giải trình ngày 21/5/2018, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan bà Nguyễn Thị Thủy T trình bày:
Bà T có mua lại cổ phần của ông Lý Trƣờng C1 là thành viên của Công ty
Cổ phần DGP (sau đây gọi tắt là Công ty) với số tiền 300.000.000 đồng, chiếm
5% vốn điều lệ của Công ty theo Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông ngày
22/5/2017 và Hợp đồng chuyển nhƣợng cổ phần ngày 22/5/2017. Khi mua lại cổ
phần, bà T đƣợc Công ty cho biết là Công ty có 03 cổ đông gồm: Lý Huy C,
Nguyễn Thùy V và Lý Trƣờng C1. Phần cổ phần của bà V đã chuyển nhƣợng lại
cho ông Lý Huy C. Phần cổ phần của ông C1, ông C1 đã chuyển nhƣợng lại cho
ông C 01 phần, chuyển nhƣợng lại cho Ông T1 01 phần, còn 01 phần chuyển
nhƣợng lại cho tôi (Tiên). Hiện nay, Công ty có 03 cổ đông gồm: Lý Huy C, Lý
Hiền T1 và tôi (Nguyễn Thị Thủy T). Ông Nguyễn Văn S hoàn toàn không có
tên trong danh sách cổ đông của Công ty. Theo sổ sách kế toán tại thời điểm bà
T mua lại cổ phần của ông C1 thì Công ty đang hoạt động lỗ số tiền
5.386.309.170 đồng, nợ phải thu của ông Nguyễn Văn S là 597.952.000 đồng.
Việc Ông S khởi kiện Công ty Cổ phần DGP để yêu cầu Tòa án giải quyết các
vấn đề theo nhƣ Thông báo số 12/TB-TA ngày 14/5/2018 của Tòa án nhân dân
tỉnh Bình Dƣơng là không có căn cứ. Là cổ đông chính thức của Công ty, bà T
đề nghị Tòa án bác bỏ yêu cầu khởi kiện của Ông S, buộc Ông S phải trả cho
Công ty số tiền 597.952.000 đồng.
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Tại phiên tòa ngày 14/8/2018, ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn là
ông Đặng Bá K rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với việc “Buộc Công ty cổ
phần DGP và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có nghĩa vụ
tổng hợp, thống kê các số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài
chính của Công ty Cổ phần DGP từ năm 2010 đến hết năm 2016; đồng thời tiến
hành chi trả cổ tức cho Ông S trong quãng thời gian này”; giữ nguyên các yêu
cầu còn lại và bổ sung thêm yêu cầu là “buộc Công ty cổ phần DGP phải hủy bỏ
tƣ cách cổ đông của ông Lý Trƣờng C1 đối với phần vốn góp của ông Nguyễn
Văn S và đề nghị Tòa án tuyên các hợp đồng chuyển nhƣợng cổ phần giữa ông
Lý Trƣờng C1 với ông Lý Huy C, bà Nguyễn Thị Thủy T, ông Lý Hiền T1 vào
ngày 22/5/2017 là vô hiệu”. Đồng thời, cung cấp cho Hội đồng xét xử “Bản luận
cứ” ngày 14/8/2018 để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn. Đề
nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và không
chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn.
Ngƣời đại diện hợp pháp của bị đơn là ông Cao Đình Th và những ngƣời
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Ông C, bà T, bà V, ông C1 vẫn giữ
nguyên quan điểm của mình nhƣ đã trình bày tại phiên tòa ngày 08/5/2018. Đề
nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và
chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn.
Tại Bản án kinh doanh thƣơng mại sơ thẩm số 04/2018/KDTM-ST ngày
17 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dƣơng đã tuyên xử:
Căn cứ khoản 3 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều
39, các Điều 144, 147, 227, 228, 235, 244, 264, 266, 271, 273 của Bộ luật Tố
tụng dân sự năm 2015;
Căn cứ vào Điều 84 của Luật Doanh nghiệp năm 2005; Điều 112 của Luật
Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ vào Điều 221 của Bộ luật Dân sự năm 2015;
Căn cứ vào Điều 6, Điều 24, Điều 26 và Điều 27 Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội khóa
14, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí
Tòa án,
1/ Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông
Nguyễn Văn S đối với bị đơn Công ty cổ phần DGP về việc “Buộc Công ty cổ
phần DGP và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có nghĩa vụ
tổng hợp, thống kê các số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài
chính của Công ty cổ phần DGP từ năm 2010 đến hết năm 2016; đồng thời tiến
hành chi trả cổ tức cho Ông S trong quãng thời gian này”.
2/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn
S đối với bị đơn Công ty cổ phần DGP về việc “buộc Công ty cổ phần DGP
công nhận tƣ cách cổ đông của ông Nguyễn Văn S với số cổ phần nắm giữ là
150.000 cổ phần phổ thông (chiếm 25% vốn điều lệ Công ty) và phải bồi thƣờng
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thiệt hại về tài sản, danh dự, tinh thần cho ông Nguyễn Văn S số tiền
200.000.000 đồng”.
3/ Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty cổ phần DGP đối với
nguyên đơn ông Nguyễn Văn S.
Buộc ông Nguyễn Văn S phải có trách nhiệm trả cho Công ty cổ phần
DGP số tiền 597.952.000 (năm trăm chín mƣơi bảy triệu chín trăm năm mƣơi
hai nghìn) đồng mà Ông S đã tạm ứng của Công ty vào ngày 25/01/2017.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, các quy định về thi hành án
và quyền kháng cáo của các đƣơng sự.
Ngày 28/8/2018, ông Đặng Bá K là ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên
đơn - ông Nguyễn Văn S, nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ông K đề
nghị Toà án cấp phúc thẩm huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm. Lý do kháng cáo mà
ông K đƣa ra là:
1/ Bản án sơ thẩm có những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: Căn cứ
vào Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày 10/5/2010, Ông S khởi kiện
yêu cầu Công ty cổ phần DGP và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
thừa nhận Ông S là cổ đồng của Công ty với số tiền góp vốn 1.500.000.000
đồng, chiếm tỉ lệ 25%. Nhƣ vậy, đây là vụ án dân sự về “Tranh chấp quyền sở
hữu tài sản” cụ thể là tranh chấp cổ phần/vốn góp. Bản án sơ thẩm xác định đây
là vụ án kinh doanh thƣơng mại, với quan hệ “Tranh chấp giữa ngƣời chƣa phải
là thành viên công ty nhƣng có quan hệ góp vốn với công ty” theo quy định tại
khoản 3 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự là không chính xác. Dẫn đến việc áp
dụng pháp luật cũng không chính xác.
2/ Bản án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về sự định đoạt của đƣơng
sự: Tại phiên toà sơ thẩm, ngƣời đại diện hợp pháp của Ông S chỉ rút lại yêu cầu
bị đơn chi trả cổ tức cho Ông S trong thời gian từ 2010 đến 2016, nhƣng Toà án
cấp sơ thẩm đình chỉ luôn cả yêu cầu buộc bị đơn và những ngƣời có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ tổng hợp, thống kê và gửi cho nguyên đơn các số
liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính trong giai đoạn 20102016.
3/ Bản án sơ thẩm đã không đề cập, nhận định đối với yêu cầu của nguyên
đơn về việc huỷ bỏ tƣ cách cổ đông của ông Lý Trƣờng C1.
4/ Bản án sơ thẩm đánh giá chứng cứ một cách phiến diện; chƣa xác định,
làm rõ mấu chốt của vụ án, đó là Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV ngày
10/5/2010, làm ảnh hƣởng đến quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Ông Đặng Bá K là ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn không thay
đổi, bổ sung, không rút đơn khởi kiện, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo ban đầu.
Ông K thừa nhận Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV đề ngày
10/5/2010 nhƣng thực tế đƣợc lập vào năm 2016. Sở dĩ giấy chứng nhận góp
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vốn ghi Ông S góp 1.500.000.000 đồng nhƣng thực tế Ông S và bà M chỉ
chuyển cho bà V 1.344.700.000 đồng là vì hai bên thoả thuận quy đổi 70.000
USD tƣơng đƣơng với 1.500.000.000 đồng. Số tiền 597.952.000 đồng mà Ông S
nhận của Công ty DGP là tiền công lao động. Nếu có tranh chấp thì phải giải
quyết bằng một quan hệ pháp luật lao động. Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu
phản tố của bị đơn, buộc Ông S phải trả số tiền này cho Công ty là không đúng
quy định của pháp luật. Mặc khác, Ông S chỉ uỷ quyền cho Ông K tham gia tố
tụng, giải quyết đối với quan hệ mà đơn khởi kiện đã nêu.
Ông Cao Đình Th là ngƣời đại diện hợp pháp của Công ty DGP phát biểu
ý kiến nhƣ sau:
Ông S xin vào làm việc tại Công ty DGP với công việc bán xe ô tô, số
tiền 597.952.000 đồng mà Ông S chiếm giữ của Công ty là tiền kế toán mang về
giao cho Ông S, để Ông S nhập vào quỹ của Công ty nhƣng Ông S đã chiếm
đoạt. Ông K cho rằng bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng
và đề nghị huỷ bản án sơ thẩm là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ
nguyên bản án sơ thẩm.
Ông Lý Huy C trình bày: Bà V thừa nhận có nhận của Ông S và bà M
1.344.700.000 đồng, nhƣng ngay sau đó đã rút ra trả lại cho Ông S. Ông C yêu
cầu giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Các đƣơng sự không tự thoả thuận đƣợc với nhau về việc giải quyết vụ
án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên toà phát biểu ý kiến:
1/ Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo của nguyên đơn: Đơn kháng cáo
của ông Đặng Bá K làm trong hạn luật định, có hình thức và nội dung đúng theo
quy định và đã nộp tạm ứng án phí kinh doanh thƣơng mại phúc thẩm. Đề nghị
Hội đồng xét xử chấp nhận về mặt hình thức.
2/ Về nội dung kháng cáo:
- Về việc xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp: Bản án sơ thẩm xác
định quan hệ pháp luật có tranh chấp là “Tranh chấp giữa ngƣời chƣa phải là
thành viên công ty nhƣng có quan hệ góp vốn với công ty” là có căn cứ, đúng
theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự.
- Về việc đình chỉ xét xử sơ thẩm một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên
đơn: Biên bản phiên toà sơ thẩm thể hiện, tại phiên toà sơ thẩm, Ông K đã rút
toàn bộ yêu cầu bị đơn thống kê tình hình hoạt động của công ty, báo cáo tài
chính và chi trả cổ tức nên Toà án cấp sơ thẩm đình chỉ đối với yêu cầu này là
có căn cứ, đúng pháp luật.
- Về yêu cầu phản tố của Công ty: Giấy uỷ quyền của Ông S cho Ông K
thể hiện, Ông K có toàn quyền trình bày ý kiến, quyết định tất cả các vấn đề liên
quan trong vụ án. Do đó, bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn,
buộc Ông S phải trả số tiền đã chiếm đoạt là có căn cứ, đúng pháp luật.
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- Về nội dung: Mặc dù bà V thừa nhận, Ông K có chuyển vào tài khoản
của bà 1.344.700.000 đồng, nhƣng nguyên đơn không chứng minh đƣợc việc có
thoả thuận với bị đơn, bà V việc cùng góp vốn để thành lập công ty; ông C1
không thừa nhận đứng tên phần vốn góp thay cho Ông S. Do đó, bản án sơ thẩm
bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ông S là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử
giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo của nguyên đơn: Xét thấy, giấy
uỷ quyền của ông Nguyễn Văn S cho ông Đặng Bá K ngày 17/4/2017, có nội
dung Ông K đƣợc quyền kháng cáo bản án sơ thẩm. Đơn kháng cáo của Ông K
làm trong hạn luật định, có hình thức và nội dung đúng theo quy định và đã nộp
tạm ứng án phí kinh doanh thƣơng mại phúc thẩm. Do đó, đơn kháng cáo này đủ
điều kiện để thụ lý và xét xử theo thủ tục phúc thẩm.
[2] Về nội dung kháng cáo:
[2.1] Về việc xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp: Ông S cho rằng,
ông và bà Bùi Thị M đã chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Thuỳ V
1.344.700.000 đồng để cùng góp vốn thành lập Công ty cổ phần DGP (sau đây
gọi tắt là Công ty). Nên Ông S khởi kiện với các yêu cầu:
- Buộc Công ty và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thừa
nhận tƣ cách cổ đông của Ông S với 150.000 cổ phần phổ thông, chiếm 25%
vốn điều lệ Công ty; không đƣợc cản trở, gây khó dễ cho Ông S trong việc thực
hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông của mình. Trƣờng hợp ông Lý Huy C và bà V
không muốn Ông S tiếp tục là cổ đông của Công ty thì Ông S sẽ đồng ý bán lại
toàn bộ số cổ phần mà Ông S đang nắm giữ cho họ hoặc bên thứ ba khác theo
giá thỏa thuận.
- Buộc Công ty và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có
nghĩa vụ tổng hợp, thống kê và gửi cho nguyên đơn các số liệu về tình hình sản
xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2010 đến hết năm 2016;
đồng thời tiến hành chi trả cổ tức cho Ông S trong quãng thời gian này.
- Buộc Công ty và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải liên
đới bồi thƣờng thiệt hại cho Ông S số tiền 200.000.000 đồng do những thiệt hại,
tổn thất về tài sản, danh dự, tinh thần mà Ông S phải gánh chịu.
Xét thấy, Công ty là tổ chức có đăng ký kinh doanh. Ông S góp vốn vào
Công ty nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận. Do đó, khi phát sinh tranh
chấp giữa hai chủ thể này phải xác định, đó là tranh chấp phát sinh trong hoạt
động kinh doanh thƣơng mại theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố tụng
dân sự năm 2015.
Ông S cho rằng ông đã đƣợc Công ty cấp giấy chứng nhận góp vốn nên
ông là thành viên của Công ty; ngƣợc lại, Công ty cho rằng không có việc góp
vốn nhƣ Ông S trình bày. Tại đơn khởi kiện và các lời khai có trong hồ sơ, Ông
S không tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhƣợng phần vốn góp. Do đó,
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Toà án cấp sơ thẩm xác định quan hệ “Tranh chấp giữa ngƣời chƣa phải là thành
viên công ty nhƣng có quan hệ góp vốn với công ty” theo quy định tại khoản 3
Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 là không chính xác. Mà chính xác
phải là “Tranh chấp giữa công ty với thành viên của công ty liên quan đến việc
thành lập, hoạt động của công ty” đƣợc quy định tại khoản 4 Điều 30 Bộ luật Tố
tụng dân sự năm 2015. Cần điều chỉnh lại quan hệ pháp luật cho phù hợp. Việc
Ông K xác định đây là vụ án dân sự, về “Kiện đòi tài sản” là không có căn cứ để
chấp nhận.
[2.2] Về việc đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện:
Biên bản phiên toà sơ thẩm (bút lục số 569) thể hiện, tại phiên toà phúc
thẩm, Ông K tự nguyện rút lại yêu cầu, buộc Công ty và những ngƣời có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan phải có nghĩa vụ tổng hợp, thống kê và gửi cho nguyên
đơn các số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty
từ năm 2010 đến hết năm 2016; đồng thời tiến hành chi trả cổ tức cho Ông S
trong quãng thời gian này. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm đình chỉ xét xử sơ thẩm
đối với yêu cầu này của nguyên đơn là có căn cứ, phù hợp với quy định tại
khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
[2.3] Về các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
Xét Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNGV đề ngày 10/5/2010, nhận
thấy:
Ông S trình bày và đƣợc bà V, ông C thừa nhận rằng, Ông S và bà M đã
chuyển vào tài khoản của bà V 1.344.700.000 đồng. Ông S cho rằng đây là số
tiền góp vốn thành lập Công ty. Ngƣợc lại, bà V cho rằng đó là một quan hệ
khác. Xét thấy, trƣớc, trong và sau khi chuyển tiền cho bà V, giữa Ông S và bà
V, giữa Ông S và ông C, giữa Ông S và các thành viên khác của Công ty không
có một thoả thuận nào về việc cùng góp vốn để thành lập Công ty. Mặt khác,
Ông S và bà M chỉ chuyển cho bà V 1.344.700.000 đồng, nhƣng giấy chứng
nhận góp vốn ghi 1.500.000.000 đồng là không phù hợp. Ông K lý giải số tiền
chênh lệch này là do hai bên thoả thuận quy đổi 70.000 USD nhƣng Ông K cũng
không cung cấp đƣợc tài liệu chứng minh.
Tại phiên toà phúc thẩm, Ông K cho rằng, Ông S chuyển tiền cho bà V để
góp vốn thành lập Công ty từ năm 2008-2009 nhƣng giấy chứng nhận góp vốn
đƣợc lập năm 2016, ghi ông Lý Trƣờng C1 là ngƣời đứng tên thay. Trong khi
đó, ông C1 xác định phần vốn góp đứng tên ông là của ông, ông không biết Ông
S là ai. Nhƣ vậy, Ông S cũng không chứng minh đƣợc việc giữa ông và ông C1
có thoả thuận việc đứng tên giùm đối với phần vốn mà ông khai đã góp để thành
lập Công ty.
Mặc dù có chuyển tiền cho bà V, nhƣng Ông S không chứng minh đƣợc
giữa ông, bà V, ông C và các thành viên khác có thoả thuận góp vốn thành lập
Công ty; đồng thời Ông S cũng không chứng minh đƣợc giữa ông và ông C1 có
thoả thuận đứng tên giùm số tiền góp vốn; trong khi đó, bà V, ông C và ông C1
không thừa nhận việc này. Do đó, bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của
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Ông S là có căn cứ, đúng pháp luật. Ông S có quyền khởi kiện bà V, yêu cầu trả
lại số tiền mà ông đã chuyển, khi có yêu cầu.
[2.4] Tại phiên toà phúc thẩm, Ông K cho rằng số tiền 597.952.000 đồng
mà Ông S nhận của Công ty là tiền công lao động. Nếu có tranh chấp thì phải
giải quyết bằng một quan hệ pháp luật lao động. Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu
cầu phản tố của bị đơn, buộc Ông S phải trả số tiền này cho Công ty là không
đúng quy định của pháp luật. Mặc khác, Ông S chỉ uỷ quyền cho ông tham gia
tố tụng đối với quan hệ mà đơn khởi kiện đã nêu. Ngƣợc lại, phía Công ty cho
rằng đây là số tiền mà Ông S đã chiếm đoạt.
Xét thấy lời trình bày của Ông K là mâu thuẫn, vì trong tất cả các lời khai
khác, Ông K đều cho rằng số tiền nêu trên là Công ty tạm chi trả cổ tức cho Ông
S. Tại giấy uỷ quyền của Ông S cho Ông K, ghi rõ, Ông K đƣợc quyền thay mặt
Ông S quyết định tất cả các vấn đề trong vụ án từ giai đoạn sơ thẩm cho đến thi
hành án. Do đó, bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc
Ông S phải trả lại cho Công ty 597.952.000 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật.
[2.5] Về sai sót của bản án sơ thẩm: Theo bản án sơ thẩm và biên bản
phiên toà thể hiện, tại phiên toà sơ thẩm, Ông K có bổ sung yêu cầu huỷ bỏ tƣ
cách cổ đông của ông C1. Mặc dù đây là yêu cầu mới, vƣợt quá yêu cầu khởi
kiện ban đầu và xuất hiện sau giai đoạn Toà án cấp sơ thẩm tiến hành phiên họp
kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải theo quy định
tại khoản 1 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự và hƣớng dẫn tại Công văn số
01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Toà án nhân dân tối cao, nhƣng Toà
án cấp sơ thẩm đã không đề cập, nhận định yêu cầu này của đƣơng sự là có thiếu
sót. Tuy nhiên, thiếu sót này không phải là nghiêm trọng, không làm ảnh hƣởng
đến quyền lợi của đƣơng sự, không làm thay đổi bản chất của vụ án. Cần rút
kinh nghiệm.
Từ những phân tích nêu trên, xét thấy kháng cáo của ngƣời đại diện hợp
pháp của nguyên đơn là không có căn cứ để chấp nhận. Đề nghị của ngƣời đại
diện hợp pháp của bị đơn, ông C và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân
cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà là có căn cứ, phù hợp
với quan điểm của Hội đồng xét xử nên đƣợc chấp nhận. Cần giữ nguyên bản án
sơ thẩm.
Do giữ bản án sơ thẩm nên Ông S phải chịu án phí kinh doanh thƣơng mại
phúc thẩm theo quy định của pháp luật.
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015,
[1] Không chấp nhận kháng cáo của ông Đặng Bá K, là ngƣời đại diện
hợp pháp của nguyên đơn - ông Nguyễn Văn S. Giữ nguyên Bản án kinh
doanh thƣơng mại sơ thẩm số 04/2018/KDTM-ST ngày 17/8/2018 của Toà
án nhân dân tỉnh Bình Dƣơng.
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Căn cứ vào khoản 1, khoản 4 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a
khoản 1 Điều 39, các Điều 144, 147, 227, 228, 235, 244, 264, 266, 271, 273 của
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
Căn cứ vào Điều 84 của Luật Doanh nghiệp năm 2005; Điều 112 của Luật
Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ vào Điều 221 của Bộ luật Dân sự năm 2015;
Căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy
ban Thƣờng vụ Quốc hội khóa 14, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,
1/ Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - ông
Nguyễn Văn S đối với bị đơn - Công ty cổ phần DGP, về việc, buộc Công ty cổ
phần DGP và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có nghĩa vụ
tổng hợp, thống kê các số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài
chính của Công ty cổ phần DGP từ năm 2010 đến hết năm 2016; đồng thời tiến
hành chi trả cổ tức cho Ông S trong quãng thời gian này.
2/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - ông Nguyễn Văn
S đối với bị đơn - Công ty cổ phần DGP, về việc, buộc Công ty cổ phần DGP
công nhận tƣ cách cổ đông của ông Nguyễn Văn S với số cổ phần nắm giữ là
150.000 cổ phần phổ thông (chiếm 25% vốn điều lệ Công ty) và phải bồi thƣờng
thiệt hại về tài sản, danh dự, tinh thần cho ông Nguyễn Văn S số tiền
200.000.000 đồng.
3/ Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn - Công ty cổ phần DGP đối với
nguyên đơn ông Nguyễn Văn S.
Buộc ông Nguyễn Văn S phải có trách nhiệm trả cho Công ty cổ phần
DGP số tiền 597.952.000 (năm trăm chín mƣơi bảy triệu chín trăm năm mƣơi
hai nghìn) đồng mà Ông S đã tạm ứng của Công ty vào ngày 25/01/2017.
Việc thi hành án đƣợc thực hiện tại Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm
quyền, ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành cho đến
khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn
phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất đƣợc quy
định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
[2] Về án phí kinh doanh thƣơng mại phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn S phải
nộp 2.000.000 (hai triệu) đồng. Đƣợc trừ vào 2.000.000 (hai triệu) đồng tiền
tạm ứng án phí kinh doanh thƣơng mại phúc thẩm theo biên lai thu số 26812
ngày 30/8/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dƣơng (do ông Đặng Bá
K nộp thay). Ông S đã nộp đủ án phí kinh doanh thƣơng mại phúc thẩm.
[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo
quy định của pháp luật.
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Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2
Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành
án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện
thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9
Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại
Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND TP HCM;
- VKSND TP HCM;
- Cục THADS TP HCM;
- NĐ;
- BĐ;
- NLQ;
- Lƣu,

Võ Văn Khoa
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 28/2019/KDTM-PT
Ngày: 18/4/2019
V/v “Tranh chấp hợp đồng mua bán
cổ phần”.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Ông Nguyễn Thái Sơn

Các Thẩm phán:

Ông Lê Thanh Bình
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân Thành
phố Hà Nội.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Kiểm sát viên.
Trong ngày 18/4/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử
phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 39/2019/TLPT-KDTM
ngày 22/02/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phần”.
Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 34/2018/KDTM-ST ngày
05/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 64/2019/QĐXX-PT ngày
27/3/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, giữa các đương sự:
Nguyên đơn: Ông Bùi Viết T; sinh năm 1960

(Có mặt)

Hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Số 30/86 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận
Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Phương Thảo; sinh năm 1985 (Có mặt).
Trú tại: Số 258, phố Tân Mai, Tổ 46, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội.
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(Theo Hợp đồng uỷ quyền số công chứng: 2321.2017/HĐUQ; quyển số
05/TP/CC- SCC/HĐGD ngày 24/11/2017 lập tại Văn phòng công chứng Thái Hà).
Bị đơn: Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng X Việt Nam.
Địa chỉ: Số 4, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa Thành phố Hà Nội.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ngọc Tung - Chức vụ: Tổng
Giám đốc.
- Người đại diện theo ủy quyền: Bà Hoàng Thị Quỳnh Hương; sinh năm
1978 (Giấy ủy quyền số 119/ALC* - HCHS ngày 10/4/2019 của Tổng giám đốc
Công ty cho thuê tài chính I Agribank). (Có mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện ngày 29/5/2017 và các lời tại toà án Nguyên đơn ông Bùi
Viết T và ông Trần Phương Thảo là đại diện theo uỷ quyền trình bày:
Thông qua trang mạng thông tin của Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng
X Việt Nam (Gọi tắt là ALC*). Ông Bùi Viết T đã tự nguyện mua cổ phần của
ALC* theo Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Mã số: ALC* 120M2100044 ngày
10/4/2009 của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể ông T đã đặt cọc
51.500.000 đồng để mua cổ phiếu của ALC* (mua 50.000 cổ phiếu) theo Phiếu
thu ngày 30/3/2009 Sbt PU0038 của Chi nhánh ALC* - thành phố Hải Phòng. Sau
đó ông T tiếp tục chuyển số tiền 463.757.500 đồng để mua cổ phiếu của ALC*
theo Phiếu thu ngày 21/4/2009 SBT QL 0024 của Chi nhánh ALC* - thành phố
Hải Phòng. Sau khi thanh toán đầy đủ số tiền mua 50.000 cổ phần của ALC* ông T
có liên hệ với ALC* để yêu cầu ghi nhận tư cách cổ đông vào khoảng cuối tháng 8
năm 2009 thì được biết việc cổ phần hóa của ALC* không thành công.
Sau đó, do kết quả IPO của ALC*, số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và
nhà đầu tư thông thường không đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định nên ALC* không tiến
hành được Đại hội đồng cổ đông. Từ ngày 01/10/2009 đến nay ông T không được ghi
nhận tư cách cổ đông và không được giải quyết quyền lợi. ALC* không thể hoàn tất
việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng cũng không trả lại tiền đầu tư mua Cổ phần cho
ông Bùi Viết T.
Nay ông Bùi Viết T đề nghị tuyên chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển nhượng
cổ phần giữa ALC* với ông và buộc ALC* hoàn trả cho ông số tiền 515.000.000
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đồng mà ông đã bỏ ra để mua cổ phần của ALC* theo Thông báo kết quả đấu giá cổ
phần Mã số: ALC* 120M2100044 ngày 10/4/2009 của Trung tâm Giao dịch chứng
khoán Hà Nội, Phiếu thu ngày 30/3/2009 Sbt PU0038 của Chi nhánh Công ty Cho
thuê tài chính I - thành phố Hải Phòng và Phiếu thu ngày 21/4/2009 Sbt QL 0024
của Chi nhánh ALC* - Thành phố Hải Phòng và yêu cầu ALC* bồi thường thiệt hại
cho ông số tiền lãi của khoản tiền 515.000.000 đồng được tính từ ngày 01/10/2009
(6 tháng kể từ ngày ông T chuyển tiền mua cổ phiếu trên) cho đến ngày
31/10/2018 theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước là 9%/năm, cụ thể như
sau:
01 năm x 9%/năm x 515.000.000 đồng = 46.350.000 đồng
46.350.000 đồng x 09 năm = 417.150.000 đồng.
Tổng cộng ALC* phải thanh toán trả cho ông số tiền là 932.150.000 đồng.
Ngoài ra, ông Bùi Viết T không còn yêu cầu nào khác.
* ALC* - Bị đơn do bà Hoàng Thị Quỳnh Hương là người đại diện theo uỷ
quyền trình bày:
Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Bộ tài chính và Agribank. ALC* được
phép chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành
Công ty cổ phần nên đã tiến hành đấu giá cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng
khoán Hà Nội. Ông Bùi Viết T đã mua 50.000 cổ phiếu tương ứng với
515.000.0000 đồng trong đợt bán đấu giá cổ phiếu lần 2 (ngày 10/4/2009) của
Công ty ALC*. ALC* đã nhận đủ số tiền trên theo đúng quy trình IPO. Tuy nhiên
do kết quả IPO của ALC*, số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu
tư thông thường không đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định nên ALC* không tiến
hành được Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy ALC* đã không cổ phần hoá thành công
và đây là do bối cảnh khách quan mang lại.
Khi biết được ALC* không cổ phần hóa thành công, Ông Bùi Viết T đã gửi
nhiều văn bản tới ALC* yêu cầu chi trả số tiền: 515.000.0000 đồng mà ông Bùi
Viết T đã chuyển khi mua cổ phiếu. ALC* cũng đã có các văn bản trả lời và đến
nay ALC* vẫn chưa thể thực hiện trả lại tiền đầu tư cổ phần của Ông Bùi Viết T
cũng như những nhà đầu tư mua cổ phần khác vì phải chờ ý kiến chỉ đạo của Chính
phủ về việc dừng cổ phần hóa.
Nay ALC* đồng ý trả lại tiền mua cổ phần cho ông Bùi Viết T nhưng khi nào
có quyết định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền và không đồng ý trả tiền lãi.
Vì không có quy định của pháp luật buộc ALC* phải trả lãi và từ khi thực hiện việc
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chào bán cổ phần doanh nghiệp Nhà nước của ALC* ra thị trường cho đến nay
hoạt động của ALC* hoạt đồng thường xuyên thua lỗ. Mặt khác trường hợp của
ông T không phải là hợp đồng vay tiền, không phải là hợp đồng tiền gửi và hai bên
không có thoả thuận khác nên ông T không có căn cứ buộc ALC* phải trả lãi đối
với số tiền phải mua cổ phiếu của ALC*. Ngoài ra ALC* không trình bày gì thêm
và không có yêu cầu nào khác.
Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 34/2018/KDTM-ST ngày
05/11/2018 của Tòa án nhân dân Quận Đống Đa-Thành phố Hà Nội đã xử:
Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều
39; Điều 70; Điều 72; Điều 147; Điều 184; khoản 2, Điều 271; Điều 273; Điều
278 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Căn cứ điều 401, 405 Bộ luật dân sự năm 2005.
Căn cứ Khoản 1 Điều 351; Điều 360; Khoản 1, Khoản 2 Điều 361; Khoản 2
Điều 424; khoản 2, 3 Điều 427; 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
Căn cứ Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp
Nhà Nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp có vốn điều lệ thành Công ty
cổ phần ngày 16/11/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử dụng
án phí và lệ phí Tòa án.
Xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Viết T đối với Công ty cho thuê
tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam.
2. Tuyên bố chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng mua bán cổ phần giữa ông Bùi
Viết T và Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam.
Buộc Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam phải có trách nhiệm
hoàn trả cho ông T số tiền là 515.000.000 VNĐ (Năm trăm mười lăm triệu đồng) là
khoản tiền ông T đã thanh toán cho Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt
Nam theo Phiếu thu ngày 30/3/2009 Sbt PU0038 và Phiếu thu ngày 21/4/2009 Sbt
QL 0024 của Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính I Thành phố Hải Phòng.
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Chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Bùi Viết T và buộc Công ty cho
thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam phải thanh toán trả cho ông T số tiền
417.150.000 VNĐ (Bốn trăm mười bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) do vi
phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.
Buộc Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam phải thanh toán
trả cho ông T tổng số tiền là 932.150.000 đồng (Chín trăm hai mươi ba triệu, một
trăm mười lăm nghìn đồng).
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với
các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong
tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phỉa chịu khoản tiền
lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều
468 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các bên đương sự.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ALC* kháng cáo toàn bộ bản án kinh doanh
thương mại sơ thẩm với nội dung:
+ ALC* sẽ hoàn trả cho ông Bùi Viết T số tiền 515.000.000 đồng khi được các
cấp có thẩm quyền (Chính phủ) phê duyệt cho ALC* dừng cổ phần hoá và hoàn trả
vốn cho các nhà đầu tư mua cổ phần.
+ ALC* không chấp nhận tính lãi bồi thường thiệt hại cho ông T.
Tại phiên tòa hôm nay: Các bên đương sự không cung cấp thêm tài liệu,
chứng cứ gì mới.
Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.
Bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận
yêu cầu kháng cáo của Bị đơn.
Tại phiên tòa vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội sau khi
phân tích và có đề nghị:
- Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng
chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự.
- Về nội dung: Vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị
Hội đồng xét xử phúc thẩm bác toàn bộ nội dung kháng cáo của Công ty cho thuê
tài chính I - Agribank và giữ nguyên Bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu do các bên đương sự cung cấp và Tòa án
thu thập được trong quá trình tiến hành tố tụng, sau khi đã được thẩm tra công
khai tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng
xét xử nhận thấy:
[1]. Về thủ tục tố tụng:
Đơn kháng cáo của ông Bùi Viết T được nộp trong thời hạn luật định và đã
nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nên hợp lệ.
Về quan hệ pháp luật: Tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn phát sinh từ hợp
đồng mua bán cổ phần được Tòa án cấp sơ thẩm xác định là đúng quy định của
pháp luật.
Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn - Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng
NN&PTNT Việt Nam có trụ sở tại: Số 4, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim
Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm a khoản 1
Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39, Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 thuộc thẩm
quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.
[2] Xét nội dung vụ án và yêu cầu kháng cáo của Công ty ALC*, Hội đồng
xét xử thấy:
Nguyên đơn và Bị đơn đều xác nhận: Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của
Bộ Tài chính và Ngân hàng X Việt Nam, ALC* được phép chuyển đổi mô hình
hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần. ALC* đã
tiến hành bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ông
T đã mua 50.000 cổ phiếu tương ứng 515.000.0000 đồng trong đợt đấu giá cổ
phiếu lần 2 (ngày 10/4/2009) của ALC*, ALC* đã nhận đủ số tiền 515.000.0000
đồng theo đúng quy trình IPO, có Thông báo kết quả đấu giá cổ phần đối với ông
T.
Nhưng ALC* không thực hiện được việc cổ phần hoá do việc chào bán công
khai không đạt tỷ lệ nên không thành lập được Công ty cổ phần. Vì vậy ông Bùi
Viết T không được ghi nhận với tư cách là cổ đông của Công ty. Như vậy lỗi
hoàn toàn thuộc về ALC*. Án sơ thẩm xử buộc ALC* phải thanh toán số tiền
515.000.000 đồng mà ông T đã bỏ ra mua 50.000 cổ phần là đúng pháp luật.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 351 BLDS năm 2015 quy định trách nhiệm dân
sự do vi phạm nghĩa vụ; khoản 2 Điều 424 quy định về việc hủy bỏ hợp đồng do
chậm thực hiện nghĩa vụ và khoản 2 Điều 427 quy định hậu quả của việc hủy bỏ hợp
đồng. Án sơ thẩm buộc ALC* phải thanh toán khoản tiền lãi của số tiền 515.000.000
đồng, thời gian tính từ ngày 01/10/2009 (sau 6 tháng kể từ ngày ông T mua cổ
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phiếu) đến ngày 31/10/2018 với mức lãi suất 9%/năm là có căn cứ nên giữ nguyên
án sơ thẩm và không chấp nhận nội dung kháng cáo của Bị đơn.
Đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phù hợp
với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nhận định của hội đồng xét xử nên
chấp nhận.
Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;
Căn cứ khoản 1 Điều 308, a khoản 5 Điều 314 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.
QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng khoản 1 Điều 30; Điều 37; Điều 38; Điều 147; Điều 148; Bộ Luật
Tố tụng Dân sự năm 2015.
Căn cứ các Điều 401, 405 Bộ Luật Dân sự năm 2005.
Căn cứ khoản 1 Điều 351; Điều 360; khoản 1, khoản 2 Điều 361; khoản 2
Điều 424; khoản 2, 3 Điều 427; khoản 2 Điều 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015.
Căn cứ Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp
Nhà Nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp có vốn điều lệ thành Công
ty cổ phần ngày 16/11/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử
dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Xử:
1. Không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo của Công ty cho thuê tài chính
I - Ngân hàng X Việt Nam.
2. Giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 34/2018/KDTM-ST
ngày 05/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội đã xử như
sau:
- Tuyên bố chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng mua bán cổ phần giữa ông Bùi
Viết T với Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam.
- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Viết T đối với Công ty cho thuê
tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam:
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Buộc Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam phải hoàn trả cho
ông Bùi Viết T số tiền 515.000.000 đồng là khoản tiền ông T đã mua cổ phần của
ALC* (theo Phiếu thu ngày 30/3/2009 Sbt PU0038; Phiếu thu ngày 21/4/2009 Sbt
QL 0024 của Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính I Thành phố Hải Phòng) và số
tiền 417.150.000 đồng do vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Tổng cộng là
932.150.000 đồng.
Kể từ ngày người được thi hành án nộp đơn xin thi hành án đối với các khoản
tiền trên nếu bên phải thi hành án chưa thanh toán thì hàng tháng bên phải thi
hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa thi hành án theo mức lãi
suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ Luật Dân Sự năm 2015.
3. Về án phí:
Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng X Việt Nam phải chịu
39.964.500 đồng tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và 2.000.000
đồng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Đối trừ 2.000.000 đồng tiền
tạm ứng án phí (đã nộp) theo biên lai thu số 7946 ngày 13/11/2018 của Chi
Cục thi hành án dân sự quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội thì còn phải chịu
39.964.500 đồng.
Hoàn trả cho ông T 12.300.000 đồng tiền tạm ứng án phí (đã nộp) theo biên
lai thu tiền tạm ứng án phí số 0006929 ngày 26/3/2018 của Chi cục thi hành án
dân sự quận Đống Đa-Thành phố Hà Nội.
Trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành án theo qui định tại
Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự và người phải
thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự
nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,
Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo
qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 18/4/2019.
Các Thẩm phán

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
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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

Bản án số: 10/2019/KDTM – PT
Ngày: 16 - 7 - 2019
V/v Tranh chấp giữa người chưa phải
là thành viên công ty nhưng có giao
dịch về chuyển nhượng phần vốn góp
với thành viên công ty.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm
Các Thẩm phán:
Ông Nguyễn Xuân Điền
Ông Nguyễn Cường
- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Hải An, Thư ký 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 16 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà
Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số
06/2019/TLPT-KDTM ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp giữa
người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng
phần vốn góp với thành viên công ty”. Do bản kinh doanh thương mại sơ thẩm số
04/2018/KDTM-ST ngày 23 - 11 - 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị
kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 622/2019/QĐ-PT ngày 28 tháng 6
năm 2019, giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Trần C, sinh năm 1986; trú tại: Tổ dân phố
TB, phường A, thị xã B1, tỉnh Đắk Lắk; Vắng mặt.
Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Hằng N, sinh
năm 1983; trú tại: số 83/2 đường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Có mặt.
- Bị đơn: Ông Cao Mạnh T; Trú tại: số 40/46 Cư xá Lữ Gia, phường 15,
Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh; Vắng mặt.
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm
1963; trú tại: Tổ dân phố 6, phường Tân Hòa, Thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Có
mặt.
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
+ Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1; Địa chỉ: Lô C01 - 03 Khu
công nghiệp H2, Thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H, 1963; Trú tại: Tổ
dân phố 6, phường TB, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Có mặt.
+ Công ty cổ phần K; Địa chỉ: Thôn 12, xã H2, Thành phố B, tỉnh Đắk
Lắk.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H, 1963; Trú tại: Tổ
dân phố 6, phường Tân Hòa, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Có mặt.
+ Bà Nguyễn Thị Hồng P; trú tại: Tổ dân phố TB, phường A, thị xã B1,
tỉnh Đắk Lắk; Có mặt.
+ Văn phòng công chứng Đ; địa chỉ: số 38 đường Ng, Thành phố B,
tỉnh Đắk Lắk; Vắng mặt.
4. Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Nguyễn Trần C
NỘI DUNG VỤ ÁN
- Người đại diện theo ủy quyền trước đây của nguyên đơn là bà Lưu Thị
Thu H2 trình bày:
Ngày 23/01/2018, ông Cao Mạnh T chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trần
C 45% giá trị máy nghiền đá với giá 2.700.000.000đ. Để có tiền thanh toán cho
việc mua máy nghiền đá thì ông C làm thủ tục chuyển nhượng 200.000 cổ phần
tương đương 10% vốn góp của ông tại công ty cổ phần K cho ông T theo hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 23/01/2018. Sau khi ký hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần thì mới phát hiện ra máy nghiền đá nêu trên thuộc sở hữu của
Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1 chứ không phải thuộc quyền sở hữu
của ông T. Ngay sau khi phát hiện, ông C làm văn bản hủy bỏ toàn bộ việc
chuyển nhượng trên gửi cho ông T và công ty cổ phần K. Ông T đã nhận được
yêu cầu hủy bỏ nên không thực hiện việc sang nhượng cổ phần.
Ngoài ra, ngày 09/02/2018, ông C có vay của ông T 1.600.000.000 đồng ,
lãi suất 1%/tháng, thời hạn vay từ ngày 09/02/2018 đến ngày 09/02/2019, theo
văn bản thỏa thuận ngày 09/02/2018. Để đảm bảo khoản vay ông T buộc ông C
phải chuyển nhượng 200.000 cổ phần của ông C tại công ty cổ phần K thông qua
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hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 09/02/2018. Ông C khẳng định giấy giao
nhận tiền ngày 09/02/2018 là do vợ chồng ông viết và ký nhận. Tuy nhiên, thực
tế ông C chỉ vay của ông T 900.000.000đ, phần còn lại trừ vào tiền lãi nhưng ông
C không có tài liệu chứng cứ chứng minh.
Ngày 08/6/2018, công ty cổ phần K tiến hành đại hội cổ đông, ông C mới
phát hiện ra ông T dùng số cổ phần của ông C thế chấp cho ông T để bầu lại
thành viên hội đồng quản trị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông C.
Do đó, ông C khởi kiện đề nghị Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T lập ngày 23/01/2018; hủy
giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 009/GCNSHCP-K đứng tên
Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1; hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T lập ngày 09/02/2018; hủy
giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 010/GCNSHCP- K cấp cho
ông T.
Ngoài các yêu cầu nêu trên thì ông C không yêu cầu thêm nội dung nào
khác.
- Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là ông Nguyễn Văn H trình bày:
Bà Công Huyền Tôn Nữ Kim N cùng với ông Nguyễn Trần C có đến Công
ty cổ phần H1 để xin đầu tư vào máy nghiền đá của Công ty H1 được đặt tại mỏ
đá D2, Buôn K, thôn 12, xã H2, Thành phố B. Sau khi đạt được thỏa thuận thì
giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T thống nhất để ông C đầu tư số tiền
2.700.000.000đ (tương đương với 45% giá trị máy nghiền đá). Do ông C không
có tiền nên ông C đồng ý chuyển nhượng cho ông Cao Mạnh T (đại diện cho
công ty cổ phần H1) 200.000 cổ phẩn của ông C tại Công ty cổ phần K để đầu tư
vào 45% giá trị máy nghiền đá. Ngày 23/01/2018 Công ty cổ phần khoáng sản
xây dựng H1 được cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 009/GCNSHCP-K.
Ngày 09/02/2018, giữa ông T với ông C tiếp tục xác lập hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần đối với 200.000 cổ phần của ông C tại Công ty cổ phần K, giá
chuyển nhượng 1.600.000.000đ. Hợp đồng chuyển nhượng được lập thành văn
bản và có công chứng tại Văn phòng công chứng Đ. Sau khi hợp đồng được công
chứng thì ông T đã giao số tiền 1.600.000.000đ cho ông C (theo giấy giao nhận
tiền ngày 09/02/2018). Công ty cổ phần K đã phát hành giấy chứng nhận sở hữu
cổ phần số 010/GCNSHCP-K ngày 08/02/2018, tên cổ đông Cao Mạnh T.
Nay ông C khởi kiện đề nghị Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T ngày 23/01/2018; hủy giá trị
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pháp ly giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 009/GCNSHCP-K đứng tên Công ty
cổ phần khoáng sản xây dựng H1; hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa
ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T ngày 09/02/2018; hủy giá trị pháp lý
giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 010/GCNSHCP- K tên cổ đông Cao Mạnh T.
Bị đơn không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Vì việc chuyển
nhượng cổ phần giữa các bên đã được Văn phòng công chứng Đ công chứng
theo quy định của pháp luật. Do đó, yêu cầu của ông C là không có căn cứ.
- Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1 trình bày:
Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1 có giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 6001513527, đăng ký lần đầu
ngày 25/11/2015, đại diện theo pháp luật ông Tô Minh T1, do Sở kế hoạch và
đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp. Ngày 23/01/2018 giữa Công ty cổ phần khoáng sản xây
dựng H1 (do ông Cao Mạnh T làm đại diện) với ông Nguyễn Trần C xác lập hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần đối với 200.000 cổ phần của ông C tại công ty cổ
phần K, giá chuyển nhượng 2.700.000.000 đồng, phương thức thanh toán công ty
cổ phần khoáng sản xây dựng H1 cho ông C đầu tư vào 45% giá trị máy nghiền
đá của Công ty. Sau khi ký hợp đồng ngày 23/01/2018 Công ty cổ phần K phát
hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 009/GCNSHCP- K cho công ty cổ phần
khoáng sản xây dựng H1. Máy nghiền đá đặt tại mỏ đá D2 là thuộc sở hữu của
công ty H1. Trước khi chuyển nhượng 45% giá trị máy cho ông Nguyễn Trần C
thì công ty H1 đã họp hội đồng quản trị thông qua cử ông Cao Mạnh T làm người
đại diện công ty đứng ra làm thủ tục chuyển nhượng với ông Nguyễn Trần C.
Việc chuyển nhượng của các bên đúng theo quy định của pháp luật. Công ty
không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Tòa án giải quyết
theo quy định của pháp luật.
- Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Công ty cổ phần K là ông Nguyễn Văn Đ1 trình bày:
Công ty cổ phần K hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 6000740573, đăng ký lần đầu ngày
09/8/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 06/7/2018, người đại diện theo pháp
luật ông Nguyễn Văn Đ1, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.
Ngày 23/01/2018 ông Nguyễn Trần C với công ty cổ phần khoáng sản xây
dựng H1 (do ông Cao Mạnh T đại diện) ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
đối với 200.000 cổ phần của ông C tại công ty cổ phần K, giá chuyển nhượng
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2.700.000.000đ, phương thức thanh toán công ty cổ phần khoáng sản xây dựng
H1 cho ông C đầu tư vào 45% giá trị máy nghiền đá của Công ty. Sau khi ký hợp
đồng ngày 23/01/2018 Công ty cổ phần K phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ
phần số 009/GCNSHCP-K cho công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1.
Ngày 09/02/2018 giữa ông T với ông C tiếp tục xác lập hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần đối với 200.000 cổ phần của ông C tại Công ty cổ phần K, giá
chuyển nhượng 1.600.000.000đ. Hợp đồng chuyển nhượng được lập thành văn
bản và có công chứng tại Văn phòng công chứng Đ. Công ty cổ phần K đã phát
hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 010/GCNSHCP-K ngày 08/02/2018,
tên cổ đông Cao Mạnh T.
Khi chuyển nhượng cổ phần đã được sự chấp thuận của Hội đồng cổ đông
của công ty cổ phần K.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hồng P trình bày:
Bà P là vợ của ông Nguyễn Trần C, bà P đồng ý với lời trình bày của
nguyên đơn ông Nguyễn Trần C và không có bổ sung gì thêm. Đề nghị Tòa án
giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Người đại diện của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng
công chứng Đ - ông Đỗ Văn Chính trình bày:
Ngày 09/02/2018 ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T có đến Văn
phòng công chứng Đ đề nghị văn phòng công chứng hợp đồng chuyển nhượng
cổ phần. Sau khi xem xét hồ sơ đã đầy đủ và yêu cầu của các bên là hoàn toàn tự
nguyện, không trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội. Văn phòng đã
giải thích rõ cho các bên về hậu quả pháp lý của việc ký kết hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần, các bên đã đọc lại hợp đồng và đồng ý ký tên trước mặt công
chứng viên. Do đó, việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
002463 ngày 09/02/2018 đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, ý chí và
nguyện vọng của các bên tham gia ký kết. Nay ông Nguyễn Trần C yêu cầu hủy
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 002463 ngày 09/02/2018 đề nghị Tòa án
giải quyết theo quy định của pháp luật. Vì lý do công việc nên phía Văn phòng
công chứng Đ xin từ chối tham gia tố tụng tại Tòa án, từ chối tham gia phiên họp
công khai chứng cứ và hòa giải, đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.
Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2018/KDTM-ST ngày 23
- 11 - 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định:
Áp dụng khoản 3 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 3 Điều
38 BLTTDS năm 2015; Điều 119, Điều 126 Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị
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quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc
hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Trần C về việc yêu cầu
hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao
Mạnh T ngày 23/01/2018; hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số
009/GCNSHCP-K do công ty cổ phần K phát hành ngày 23/01/2018; hủy hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T
ngày 09/02/2018; hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số
010/GCNSHCP-K do công ty cổ phần K phát hành ngày 08/02/2018.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần án phí, quy định về thi
hành án và quyền kháng cáo.
Ngày 06/12/2018, nguyên đơn ông Nguyễn Trần C kháng toàn bộ bản án
sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn ông Nguyễn Trần C do bà Đỗ Thị
Hằng N đại diện theo ủy quyền giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện và yêu cầu
kháng cáo. Các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết
vụ án. Bà Đỗ Thị Hằng N cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xem xét chứng cứ không
khách quan gây ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Nguyễn Trần C nên yêu cầu
Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông
Nguyễn Trần C hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Trần C
với ông Cao Mạnh T ngày 23/01/2018; hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở
hữu cổ phần số 009/GCNSHCP-K do Công ty cổ phần K phát hành ngày
23/01/2018; hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Trần C với
ông Cao Mạnh T ngày 09/02/2018; hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu
cổ phần số 010/GCN SHCP-K do Công ty cổ phần K phát hành ngày
08/02/2018.
Bị đơn ông Cao Mạnh T do ông Nguyễn Văn H đại diện theo ủy quyền
cho rằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Trần C với ông
Cao Mạnh T trên cơ sở tự nguyện, hoàn toàn đúng quy định của pháp luật nên
yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Trần
C và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng về phần thủ
tục tố tụng ở giai đoạn xét xử phúc thẩm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và
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đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông
Nguyễn Trần C và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ
kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1]. Ngày 23/01/2018 giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T (ông
T đại diện cho Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1) đã ký hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần đối với 200.000 cổ phần của ông C tại Công ty cổ phần
K, giá chuyển nhượng 2.700.000.000 đồng, phương thức thanh toán Công ty cổ
phần khoáng sản xây dựng H1 cho ông C đầu tư vào 45% giá trị máy nghiền đá
của Công ty (Hợp đồng được bà Công Huyền Tôn Nữ Kim N, chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần K ký xác nhận). Cùng ngày 23/01/2018, Công ty cổ
phần K phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 009/GCNSHCP-K cho
Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Đỗ Thị
Hằng N cho rằng ông Nguyễn Trần C chỉ ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
với ông Cao Mạnh T, nhưng thực tế ông T chỉ là người đại diện của Công ty cổ
phần khoáng sản xây dựng H1 và tại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đứng tên
Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng H1 là phù hợp.
Xét hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
nói trên là hoàn toàn tự nguyện, do bà Công Huyền Tôn Nữ Kim N, Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần K trực tiếp ký và xác nhận là hoàn toàn hợp pháp.
[2]. Ngày 09/02/2018 giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T đã ký
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có chứng thực của Văn phòng công chứng Đ.
Tại giấy giao nhận tiền ngày 09.02.2018 ông T đã giao cho ông C 1.600.000.000
đồng. Ông C ghi đã nhận đủ tiền và cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hồng P ký vào
giấy. Công ty cổ phần K phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số
010/GCNSHCP-K ngày 08/02/2018 chứng nhận tên cổ đông ông Cao Mạnh T
với số lượng 200.000 cổ phần. Ông C cho rằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
giữa ông C với ông T là nhằm đảm bảo khoản vay 1.600.000.000 đồng giữa ông
T với ông C trước đó, nhưng không có chứng cứ nào thể hiện khoản vay và
không được phía ông T thừa nhận. Mặt khác, tại văn bản thỏa thuận giữa ông
Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T được Văn phòng công chứng Đ chứng thực
ngày 09/02/2018 có nội dung thỏa thuận: Ngày 09/02/2018 ông C có chuyển
nhượng cho ông T cổ phần của mình tại Công ty cổ phần K số lượng 200.000 cổ
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phần. Tổng giá trị theo mệnh giá 2.000.000.000 đồng, giá chuyển nhượng
1.600.000.000 đồng. Trong thời hạn một năm kể từ ngày 09/02/2018, ông C phải
trả tiền lãi 1%/tháng đối với số tiền 1.600.000.000 đồng vào ngày mồng 9 hàng
tháng và trả số tiền gốc 1.600.000.000 đồng vào ngày 09/02/2019 cho ông T.
Nếu thực hiện đúng điều kiện này thì ông T sẽ làm thủ tục sang tên lại cho ông C
toàn bộ số cổ phần nêu trên. Nếu không thực hiện đúng điều kiện này, ông C sẽ
không được quyền nhận lại số cổ phần từ ông T và không được nhận lại bất kỳ
khoản tiền lãi nào đã trả cho ông T (nếu có).
Như vậy, việc ông C chuyển nhượng cổ phần cho ông T là tự nguyện đã
được Văn phòng công chứng Đ chứng thực là hợp pháp.
Sau khi xét xử sơ thẩm, phía nguyên đơn đã cung cấp giấy nộp tiền ngày
02/4/2018 với số tiền 32.000.000 đồng và giấy nộp tiền ngày 30/01/2019 với số
tiền 1.760.000.000 đồng tại Ngân hàng Á Châu để thanh toán cho ông Cao Mạnh
T. Nhưng xét, vụ án này do ông Nguyễn Trần C là người khởi kiện, số tiền
1.760.000.000 đồng nộp sau khi xét xử sơ thẩm. Phía bị đơn không đồng ý và xin
được tách ra để giải quyết sau. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm không có cơ sở để
giải quyết, các bên tự giải quyết hoặc khởi kiện bằng vụ án khác.
Từ những chứng cứ đã được phân tích trên, Hội đồng xét xử Tòa án cấp
phúc thẩm có đủ cơ sở khẳng định: Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử bác toàn bộ đơn khởi kiện của ông Nguyễn
Trần C về việc yêu cầu hủy các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giấy chứng
nhận sở hữu cổ phần nói trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Do đó,
không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Trần C và giữ nguyên
bản án sơ thẩm.
Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên nguyên đơn ông Nguyễn
Trần C phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.
Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo,
kháng nghị nên không xét.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ khoản 1 Điều 308 BLTTDS:
1. Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Trần C và giữ
nguyên bản án sơ thẩm.
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Áp dụng khoản 3 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 3 Điều
38 BLTTDS năm 2015; Điều 119, Điều 126 Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị
quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
Bác toàn bộ đơn khởi kiện của ông Nguyễn Trần C về việc yêu cầu hủy
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T
ngày 23/01/2018, hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số
009/GCNSHCP-K do Công ty cổ phần K phát hành ngày 23/01/2018, hủy hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Trần C với ông Cao Mạnh T
ngày 09/02/2018, hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số
010/GCNSHCP-K do Công ty cổ phần K phát hành ngày 08/02/2018.
2. Về án phí: Ông Nguyễn Trần C phải chịu 2.000.000 đồng án phí kinh
doanh thương mại phúc thẩm. Được trừ 2.000.000 đồng ông Nguyễn Trần C đã
nộp tại Biên lai thu tiền số 0012703 ngày 19/12/2018 của Cục thi hành án dân sự
tỉnh Đắk Lắk.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phần án phí không có kháng
cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo,
kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Trong trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật
Thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân
sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi
hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật
Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định
tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:
- TANDTC;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ; P.HCTP; LT.

(Đã ký)
Vũ Thanh Liêm
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 07/2019/KDTM-PT
Ngày 21 - 8 - 2019
“V/v Tranh chấp hợp đồng
mua bán cổ phần”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Ông Nguyễn Đăng Phồn.

Các Thẩm phán:

Bà Thái Thị Hồng Vân
Bà Nguyễn Thị Thu Từ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Ngọc Mạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa:
Bà Trương Thị Kim Duyên - Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử
phúc thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 13/2019/TLPTKDTM ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng
mua bán chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt hợp đồng”.
Do Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/KDTM-ST ngày 07 tháng 3
năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 17/2019/QĐ-PT ngày 05
tháng 8 năm 2019, giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ.
Địa chỉ: Số 22, Phố N, quận H, thành phố Hà Nội.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình L; chức vụ: Chủ tịch Hội
đồng quản trị.
- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Trần Mạnh L, sinh năm
1983 - Chuyên viên Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản và ông Nguyễn Xuân S,
sinh năm 1977 - Chuyên viên cao cấp Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản; đều có
mặt tại phiên tòa.

83

- Bị đơn: Ông Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1968; địa chỉ: Số 47, Đường N,
phường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An; vắng mặt.
Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Phan Duy L, sinh năm 1993;
địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh; theo giấy ủy quyền ngày 01 tháng 8
năm 2019; có mặt tại phiên tòa.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần T; địa chỉ: Số 47,
Đường N, phường Q, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện theo pháp
luật: Ông Nguyễn Tiến C, chức vụ: Giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền: Bà
Đặng Thị T, sinh năm 1989 - Nhân viên pháp chế; theo Giấy ủy quyền số 01/UQNAPROD ngày 22 tháng 01 năm 2019; có mặt tại phiên tòa.
* Người kháng cáo: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/KDTM-ST ngày 07 tháng 3 năm
2019 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì vụ án có nội dung như sau:
Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình tố tụng, người đại diện theo ủy
quyền của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ trình bày:
Ngày 30 tháng 7 năm 2010, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D (bên A) (nay
là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ) và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ
S (bên B) (gọi tắt là S) đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010
NAFOODS với nội dung: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D chuyển nhượng cho
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S số cổ phần bên A đang sở hữu tại Công
ty Cổ phần T là 2.715.233 cổ phần cùng toàn bộ quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách
nhiệm của bên A tương ứng với tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng theo các thỏa thuận
tại hợp đồng này. Đặc điểm cổ phần: Tên cổ phần: Công ty Cổ phần T (Nafoods);
số lượng cổ phần chuyển nhượng 2.715.233 cổ phần; mệnh giá 10.000 đồng/cổ
phần; giá trị cổ phần theo mệnh giá 27.152.330.000 đồng. Giá trị hợp đồng: Giá
chuyển nhượng 10.000 đồng/cổ phần; tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần
27.152.330.000 đồng. Phương thức thanh toán: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày ký
hợp đồng này, bên B đặt cọc cho bên A số tiền 1.000.000.000 đồng; trong vòng 10
ngày tiếp theo, bên B chuyển cho bên A số tiền 5.788.082.500 đồng. Tổng số tiền
đặt cọc nêu trên của bên B cho bên A là 6.788.082.500 đồng, tương ứng 25% giá trị
hợp đồng; bên B trả chậm cho bên A toàn bộ giá trị Hợp đồng còn lại 75% với số
tiền là 20.364.247.500 đồng, trong vòng 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng với lãi
suất chậm trả cố định 12%/năm (tối đa đến ngày 30 tháng 7 năm 2011). Đến hạn
84

thanh toán, bên B không thanh toán đầy đủ 75% giá trị hợp đồng chuyển nhượng
cho bên A, bên A có toàn quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B và bên
B phải chịu mất toàn bộ số tiền đặt cọc và thanh toán cho bên A theo quy định tại
khoản 4.1 điều này cho bên A .... Thủ tục chuyển nhượng: Trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng cho bên A quy định tại điều 4 hợp
đồng này, bên A có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục có liên quan để thực hiện
chuyển nhượng cổ phần Nafoods cho bên B theo quy định và điều lệ của Công ty
Cổ phần T. Ngoài ra, còn quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên; phạt vi
phạm, giải quyết tranh chấp; thuế và các phí khác có liên quan và điều khoản thi
hành. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì Công ty Cổ phần Thương
mại và Dịch vụ S (bên B) đã chuyển số tiền là 6.788.082.500 đồng cho Tổng Công
ty Tài chính Cổ phần D (bên A).
Ngày 30 tháng 7 năm 2011, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D (bên A) và
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S (bên B) đã ký kết Phụ lục 01 Hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần (số 01/2010/NAFOODS) thống nhất sửa đổi, bổ sung một
số điều của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS với nội
dung cụ thể như sau:
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng số 73
1.1. Bổ sung khoản 4.2 điều 4 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73 như sau:
“PVFC đồng ý gia hạn thời gian trả chậm cho S thêm 01 năm kể từ ngày 30
tháng 7 năm 2011 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2012 đối với 75% tổng giá trị
chuyển nhượng tương ứng với số tiền là 20.364.247.500 đồng. Trong thời gian
chậm trả áp dụng lãi suất cố định là 12%/năm.
1.2. Sửa đổi điểm g và bổ sung điểm h khoản 6.1 điều 6 Hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần số 73 sau: “g. Trong thời gian gia hạn, PVFC ... thực hiện công
việc kiểm tra, kiểm soát của mình”; h. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định
tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật” ....
Ngày 28 tháng 9 năm 2016 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ, Công ty
Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S, ông Nguyễn Mạnh H và Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Đ đã ký kết Phụ lục 2 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (số
02/Đbank- SN-O.H) với nội dung: Công ty Tài chính Cổ phần D (PVFC) nay là
Đbank và S đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS
ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Phụ lục số 01/2010/NAFOODS ngày 30 tháng 7 năm
2011 (sau đây gọi là Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần’). Theo đó, PVFC ..... trước
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ngày ký phụ lục này, S đã ký hợp đồng đặt cọc cho PVFC 6.788.082.500 đồng,
tương đương 25% giá chuyển nhượng.
Từ cuối năm 2013, PVFC đã hợp nhất với Ngân hàng Thương mại Cổ phần P
để trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ (Đbank). Sau hợp nhất, Đbank kế
thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của PVFC theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Nay S muốn chuyển nhượng cho ông H, ông H đồng ý nhận chuyển nhượng
từ S, toàn bộ quyền và nghĩa vụ của S theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. ...
Do vậy các bên thỏa thuận như sau:
Điều 1: Chuyển nhượng
1.1 S đồng ý chuyển nhượng cho ông H và ông H đồng ý nhận chuyển nhượng từ
S, toàn bộ quyền và nghĩa vụ của S theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Theo đó, kể từ ngày ký Phụ lục này, ông H sẽ tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của S,
cụ thể đó là quyền nhận quyền sở hữu 2.715.233 cổ phần Công ty Cổ phần T từ Đbank
và nghĩa vụ thanh toán cho Đbank 75% còn lại của giá chuyển nhượng, bằng
20.364.247.500 đồng, như quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (mà được
sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của phụ lục này). Để làm rõ, kể từ ngày ký Phụ lục này,
ông H sẽ tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Đbank theo các điều
khoản của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (mà được sửa đổi theo phụ lục này).
Các bên xác nhận rằng cho đến ngày ký Phụ lục này, S đã thanh toán một
phần giá chuyển nhượng cho Đbank, bằng 25% giá chuyển nhượng, tương đương
6.788.082.500 đồng. Quyền nhận cổ phần Thực phẩm Nghệ An tương ứng với
phần giá chuyển nhượng đã thanh toán đó nằm trong các quyền chuyển nhượng cho
ông H theo phụ lục này.
Kể từ ngày ký phụ lục này, mọi giao dịch liên quan đến Hợp đồng chuyển
nhượng Cổ phần sẽ được thực hiện giữa Đbank và ông H.
1.1. Đbank đồng ý việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của S theo Hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần cho ông H theo Phụ lục này....
1.4. Ông H và S đồng ý rằng Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số B01/2010 SNHUNG ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Phụ lục số 01 ký ngày 30 tháng 6 năm 2011 giữa
ông H và S bị hủy bỏ toàn bộ kể từ ngày ký Phụ lục này.
Sau khi ký kết Phụ lục 2 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 28 tháng
9/năm 2016 thì ông H đã thanh toán thêm được lần 01 đợt 01 vào năm 2016 số tiền
là 610.927.425 đồng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ sau đó thì vi phạm
Hợp đồng về nghĩa vụ thanh toán cho đến nay.
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Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ ( Đbank) khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn
Mạnh H tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
73/2010/NAFOODSvà các Phụ lục kèm theo cụ thể:
- Buộc ông Nguyễn Mạnh H phải thanh toán cho Đbank hai đợt gồm đợt 02
năm 2016 số tiền 2.443.709.700 đồng và đợt 01 năm 2017 số tiền 3.054.637.125
đồng và lãi suất tính đến ngày 07 tháng 3 năm 2019 là 854.534.736 đồng. Tổng
cộng cả tiền gốc và lãi suất là 6.352.881.561 đồng.
- Buộc ông Nguyễn Mạnh H tiếp tục thực hiện hợp đồng cho đến khi thực
hiện xong nghĩa vụ thanh toán.
- Quá trình giải quyết, ngân hàng yêu cầu ông H phải thanh toán số tiền phạt vi
phạm hợp đồng tương đương 5% giá trị hợp đồng trên số tiền 20.364.247.500 đồng
là 1.018.212.375 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, ngân hàng xin thay đổi yêu cầu đề
nghị ông H phải thanh toán số tiền phạt vi phạm hợp đồng tương đương 5% giá trị
hợp đồng trên số tiền 5.498.346.825 đồng là 274.917.341 đồng.
Trong trường hợp ông Nguyễn Mạnh H không thực hiện theo quyết định/bản
án của Tòa án, Đbank có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi
hành đối với số tiền ông Nguyễn Mạnh H còn phải thực hiện đối với Đbank.
Người bảo vệ quyền lợi và đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Mạnh H
thống nhất trình bày: Ông Nguyễn Mạnh H thừa nhận ngày 28 tháng 9 năm 2016,
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S, ông Nguyễn Mạnh H và Đbank đã ký
Phụ lục số 02/Đbank - SN-O.H của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
73/2010/NAFOODS (“Phụ lục số 02”). Theo nội dung Phụ lục số 02, S đồng ý
chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của S theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần số 73/2010/NAFOODS (“Hợp đồng số 73”) ngày 30 tháng 7 năm 2010 như
trình bày của đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ là đúng. Sau khi ký kết
Hợp đồng ông H đã thanh toán được lần 01 đợt 01 của năm 2016 số tiền
610.927.425 đồng thì không thanh toán được nữa. Nay, ngân hàng khởi kiện như
vậy thì ông H không đồng ý, vì theo nội dung Phụ lục hợp đồng số 02/Đbank-SNO.H ngày 28 tháng 9 năm 2016 thì S đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền và
nghĩa vụ của S theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS cho
ông H và ông H đồng ý kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của S theo Hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS. Theo Hợp đồng này thì hợp đồng
có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký (ngày 28 tháng 9 năm 2016) đến ngày thanh
toán cuối cùng là 31 tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 12 năm 2016
là ngày cuối cùng của thanh toán đợt 01 lần 02 năm 2016 nhưng ông H đã không
có khả năng thanh toán tiếp. Sau đó ông H có nhận được văn bản yêu cầu tiếp tục
thanh toán theo thỏa thuận của Ngân hàng. Trong quá trình đó cũng như quá trình
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giải quyết vụ án ông H đã có đề nghị cũng như văn bản gửi Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Đ xin gia hạn thời gian thanh toán nhưng Ngân hàng không đồng ý gia
hạn thanh toán. Sau đó ông H nhận được văn bản số 2564/PVB-K.ĐT ngày 15
tháng 3 năm 2017 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ thông báo việc vi phạm
thời hạn thanh toán theo điều 4, mục 4.3, Phụ lục 2 Hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần số 02/Đbank - SN-O.H ngày 28 tháng 9 năm 2016 và đơn phương chấm dứt
hợp đồng, toàn quyền định đoạt số cổ phần 2.715.233 cổ phần của Công ty Thực
phẩm Nghệ An. Theo quy định tại Điều 424 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì ngân
hàng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng này
được chấm dứt kể từ ngày ông H nhận được thông báo, nếu hai bên không có thỏa
thuận nào khác. Như vậy, tại thời điểm ông H nhận được văn bản này, ngân hàng
đã chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ngoài ra, sau khi nhận được văn
bản này thì ông H có văn bản xin ngân hàng gia hạn thời hạn thanh toán nhưng
ngân hàng không có bất kỳ văn bản nào đồng ý về việc này mà lại khởi kiện là
không đúng. Vì vậy, ngày 08 tháng 10 năm 2018, ông Hùng có đơn đề nghị phản
tố yêu cầu chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS
ngày 30 tháng 7 năm 2010 giữa Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D (PVFC) và
Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và Dịch vụ S và Phụ lục 2 Hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần số 02/Đbank-SN-O.H giữa Công ty Cổ phần Thương mại
Sản xuất và Dịch vụ S, ông Nguyễn Mạnh H và theo thỏa thuận của hai bên tại
mục 4.3 Điều 4 của Phụ lục 02 ngày 28 tháng 9 năm 2016 quy định: “… nếu ông H
chậm thanh toán bất kỳ phần nào của giá trị chuyển nhượng cổ phần cho Đbank
quá 60 ngày kể từ ngày đến hạn quy định tại Mục 4.2 trên đây, Đbank có quyền
đơn phương chấm dứt hợp đồng và có quyền định đoạt 2.715.233 cổ phần của
Công ty Cổ phần T nêu tại Hợp đồng, đồng thời, Đbank được hưởng toàn bộ số tiền
mà ông H và S đã thanh toán cho Đbank”.
Đối với yêu cầu phạt vi phạm Hợp đồng thì Ngân hàng căn cứ điểm 7.1 điều
7 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 73/2010/NAFOODS thì hai bên thống nhất
phạt vi phạm với mức phạt 5% giá trị Hợp đồng bị vi phạm. Tuy nhiên, tại điều
301 Luật Thương mại quy định “ ... giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm ...”.
Như vậy, tại điểm 7.1 điều 7 Hợp đồng chuyển nhượng số 73/2010/NAFOODS hai
bên đã thỏa thuận không đúng quy định pháp luật nên vô hiệu ngay tại thời điểm ký
kết Hợp đồng. Vì vậy, ông H không chấp nhận phạt vi phạm hợp đồng như Ngân
hàng yêu cầu. Ngoài ra việc hai bên thỏa thuận giải quyết hậu quả khi chấm dứt
hợp đồng là Ngân hàng được hưởng toàn bộ số tiền mà ông H đã thanh toán nên
đây cũng được coi là phạt vi phạm theo thỏa thuận là Ngân hàng Đbank sẽ được
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hưởng toàn bộ số tiền mà ông H và S đã thanh toán là: 7.399.009.925 đồng và toàn
quyền định đoạt toàn bộ số cổ phần trên.
Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Công ty Cổ phần
T trình bày: Công ty Cổ phần T được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng
ký kinh doanh lần đầu vào ngày 05 tháng 12 năm 2000 và đăng ký thay đổi lần
thứ 8 vào ngày 03 tháng 9 năm 2015, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn
Tiến Chinh, chức vụ: Giám đốc. Theo đại diện Công ty Cổ phần T, việc chuyển
nhượng cổ phần giữa hai cổ đông với nhau là một bên Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Đ và một bên là ông Nguyễn Mạnh H. Cổ phần chuyển nhượng là cổ phần
phổ thông không thuộc trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần của Luật
Doanh nghiệp. Số cổ phần mà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ chuyển nhượng
cho ông Nguyễn Mạnh H hiện nay vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Đ nên tranh chấp này không liên quan đến Công ty Cổ phần
T. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.
Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/KDTM-ST ngày 07 tháng 3
năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã quyết định:
Căn cứ các Điều 424, 449, 461 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 688 Bộ luật
Dân sự năm 2015; các Điều 77, 78, 79 Luật Doanh nghiệp; khoản 1 Điều 30, điểm
b khoản 1 Điều 35, Điều 35, Điều 39, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự
năm 2015; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp
và quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; xử:
- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ
về yêu cầu thanh toán số tiền lần 02 đợt 01 năm 2016 và lần 01 đợt 02 năm 2017 và
lãi suất tính đến ngày 07 tháng 3 năm 2019 số tiền 6.352.881.561 đồng và buộc tiếp
tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS giữa Tổng
Công ty Tài chính Cổ phần D (PVFC) nay là Đbank và S và Phụ lục 2 hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần số 02/Đbank-SN-O.H ngày 28 tháng 9 năm 2016 được ký
kết giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S, ông Nguyễn Mạnh H và Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đ.
- Tuyên bố chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
73/2010/NAFOODS giữa Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D (PVFC) nay là
Đbank và S và Phụ lục 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/Đbank-SN-O.H
ngày 28 tháng 9 năm 2016 được ký kết giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch
vụ S, ông Nguyễn Mạnh H và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ.
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- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ được quyền sở hữu số tiền 7.399.009.925
đồng do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S và ông Nguyễn Mạnh H đã
thanh toán.
- Không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ về phạt vi
phạm hợp đồng số tiền 274.917.341 đồng.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 18 tháng 3 năm 2019, nguyên đơn Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Đ kháng cáo toàn bộ Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm
số 04/KDTM-ST ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh,
tỉnh Nghệ An; với lý do: Đbank cho rằng việc Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên
không chấp nhận yêu cầu khởi kiện tiếp tục thực hiện Hợp đồng số 73, Phụ lục số 01
và Phụ lục số 02 của nguyên đơn; tuyên chấm dứt Hợp đồng số 73, Phụ lục số 01 và
Phụ lục số 02; không chấp nhận yêu cầu tiền phạt hợp đồng của Đbank đã không thể
hiện đúng bản chất vụ án, đưa ra phán quyết khi không hiểu đúng, chính xác về nội
dung giao dịch của các đương sự, ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực khi giải
quyết vụ án. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm:
- Bác toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Vinh,
tỉnh Nghệ An;
- Buộc ông Nguyễn Mạnh H phải thanh toán cho Đbank:
+ Số tiền thanh toán đợt (ii) năm 2016 là 2.443.709.700 đồng;
+ Số tiền thanh toán đợt (i) năm 2017 là 3.054.637.125 đồng;
+ Số tiền chậm thanh toán đợt (ii) của năm 2016 và đợt (i) của năm 2017 tạm
tính đến ngày 07 tháng 3 năm 2019 là 854.534.736 đồng;
+ Số tiền phạt vi phạm hợp đồng tương đương 05% giá trị hợp đồng của số
tiền vi phạm của số tiền gốc 02 đợt như trên là 274.917.736 đồng.
- Buộc ông Nguyễn Mạnh H tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần số 73/2010/NAFOODS và các Phụ lục kèm theo cho đến khi thực hiện xong
nghĩa vụ;
- Trong trường hợp ông Nguyễn Mạnh H không thực hiện theo quyết đinh/bản án
của Tòa án, Đbank có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành đối với
số tiền ông H còn phải thực hiện đối với Đbank.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện ngân hàng giữ nguyên nội dung kháng cáo
nhưng chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc ông Nguyễn Mạnh H phải thanh toán
số tiền đợt 02 năm 2016, đợt 01 năm 2017; số tiền chậm thanh toán của cả 02 đợt; số
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tiền phạt vi phạm hợp đồng và buộc ông H phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS và Phụ lục số 02 ngày 28 tháng 9 năm 2016.
Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn không đồng ý với kháng cáo của
nguyên đơn, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần T không có yêu cầu gì, đề
nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật.
Phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An:
- Về việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng: Trong quá
trình thụ lý vụ án đến khi xét xử phúc thẩm, Thẩm phán được phân công đã thực
hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký
phiên tòa đã tuân theo đúng trình tự, thủ tục phiên tòa.
- Về việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Nguyên đơn,
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã chấp hành đúng quy định tại Điều 70,
Điều 71, Điều 73 và Điều 294; bị đơn không chấp hành đúng quy định tại Điều 70,
Điều 72 và Điều 294 Bộ luật tố tụng dân sự. Quyền tranh tụng của các đương sự tại
phiên tòa được bảo đảm.
- Về thủ tục kháng cáo: Nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ
kháng cáo trong thời hạn luật định, có nộp tiền tạm ứng án phí nên được Tòa án cấp
phúc thẩm thụ lý, giải quyết là đúng quy định pháp luật.
- Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận
kháng cáo của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ. Tuy nhiên, cần sửa
bản án sơ thẩm, buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ phải chịu tiền án phí sơ
thẩm đối với số tiền yêu cầu ông Nguyễn Mạnh H thanh toán lần 02 đợt 01 năm
2016 và lần 01 đợt 02 năm 2017 do không được chấp nhận.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã hỏi ý kiến của các đương sự về việc có thỏa
thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không nhưng các đương sự không
thỏa thuận được. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành phiên tòa theo quy định pháp luật.
[2] Xét nội dung vụ án: Ngày 30 tháng 7 năm 2010, Tổng Công ty Tài chính
Cổ phần D (bên A) và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S (bên B) ký kết
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 73/2010/NAFOODS thực hiện việc chuyển
nhượng 2.715.233 cổ phần cùng toàn bộ quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm
của bên A cho bên B; giá trị chuyển nhượng mỗi cổ phần là 10.000 đồng, tổng giá
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trị hợp đồng là 27.152.330.000 đồng, thời hạn hợp đồng là 01 năm. Sau khi ký hợp
đồng, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S đã chuyển cho Tổng Công ty Tài
chính Cổ phần D số tiền 6.788.082.500 đồng, tương đương với 25% giá trị hợp
đồng. Ngày 30 tháng 7 năm 2011, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D và Công ty
Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S ký Phụ lục số 01 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Hợp đồng số 73. Đến ngày 28 tháng 9 năm 2017, Công ty Cổ phần Thương mại
và Dịch vụ S, ông Nguyễn Mạnh H và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ (hợp
nhất từ Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D và Ngân hàng Thương mại Cổ phần P)
đã ký Phụ lục hợp đồng số 02, theo đó ông H đồng ý nhận chuyển nhượng từ Công
ty S toàn bộ quyền và nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số 73 là 2.715.233 cổ phần,
với giá trị 20.364.247.500 đồng (tương ứng với 75% giá trị hợp đồng), thời hạn hợp
đồng đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Sau khi ký phụ lục hợp đồng, ông H đã vi
phạm nghĩa vụ thanh toán, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ đã khởi kiện đề nghị
Tòa án tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết. Bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu
cầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ và tuyên bố chấm dứt Hợp đồng số 72,
Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02. Sau khi xét xử sơ thẩm, Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Đ kháng cáo toàn bộ bản án.
[3] Xét kháng cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ:
Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm,
đại diện nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ và bị đơn ông Nguyễn
Mạnh H thừa nhận việc hai bên đã ký giao kết việc chuyển nhượng số cổ phần ngân
hàng đang sở hữu tại Công ty Cổ phần T. Ông H là người nhận chuyển giao quyền
và lợi ích từ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S. Xét thấy, việc giao kết
giữa các bên đã được thực hiện trên cơ sở tự nguyên; không ai bị lừa dối hay ép
buộc; các bên tham gia giao dịch có đủ thẩm quyền và có đầy đủ năng lực hành vi
dân sự; nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên là giao
dịch hợp pháp, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên ghi nhận trong các
điều khoản của hợp đồng.
Sau khi ký kết hợp đồng, ông H đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Đ lần 01 đợt 01 vào năm 2016 là 610.927.425 đồng và không
thực hiện được hợp đồng như đã cam kết. Ngân hàng Thương mại Cổ phần đã có công
văn ngày 26 tháng 12 năm 2016 và ngày 10 tháng 02 năm 2017 yêu cầu ông H thực
hiện việc thanh toán. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, ông H cũng đã có văn bản gửi Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đ xin gia hạn việc thanh toán nhưng không được chấp nhận.
Căn cứ khoản 4.3 Điều 4 Phụ lục số 02 hợp đồng chuyển nhượng thì: “Trường
hợp ông H không (hoặc chậm) thanh toán bất kỳ phần nào của giá chuyển nhượng cổ
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phần... nếu ông H chậm thanh toán bất kỳ phần nào của giá trị chuyển nhượng cổ
phần cho Đbank quá 60 ngày kể từ ngày đến hạn như quy định tại Mục 4.2 trên đây,
Đbank có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và có toàn quyền định đoạt
2.715.233 cổ phần của Công ty Cổ phần T nêu tại hợp đồng, đồng thời Đbank được
hưởng toàn bộ số tiền mà ông H và S đã thanh toán cho Đbank”. Ngày 15 tháng 3
năm 2017, Ngân hàng có công văn số 2564/PVB-K.ĐK thông báo ông H đã chậm
thanh toán từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 đến ngày 15 tháng 3 năm 2017 là 72 ngày,
ông H đã vi phạm khoản 4.3 Điều 4 Phụ lục số 02 hợp đồng chuyển nhượng, Đbank
có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và có toàn quyền định đoạt 2.715.233 cổ
phần của Công ty Cổ phần T và được hưởng toàn bộ số tiền mà ông H và S đã thanh
toán cho Đbank. Như vậy, tại thời điểm này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ đã
đơn phương chấm dứt hợp đồng đã ký với ông H. Do đó, việc Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Đ khởi kiện đề nghị ông H phải thanh toán số tiền đợt 02 năm 2016 là
2.443.709.700 đồng, số tiền đợt 01 năm 2017 là 3.054.637.125 đồng, tiền lãi phát
sinh là 854.534.736 đồng; tổng cộng 6.352.881.561 đồng, số tiền phạt vi phạm hợp
đồng 274.917.341 đồng và buộc ông H tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng
cổ phần số 73/2010/NAFOODS và các phụ lục kèm theo là không có căn cứ. Đối với
quyết định của bản án sơ thẩm về quyền sở hữu số tiền 7.399.009.925 đồng, tại phiên
tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ
không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.
Từ các lập luận và chứng cứ nêu trên, không có căn cứ để chấp nhận kháng
cáo của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ, cần giữ nguyên bản án sơ
thẩm như Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đề nghị là đúng pháp luật.
[4] Về án phí: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ phải chịu án phí sơ thẩm đối
với các yêu cầu không được chấp nhận bao gồm: Số tiền đợt 02 năm 2016 là
2.443.709.700 đồng, số tiền đợt 01 năm 2017 là 3.054.637.125 đồng, tiền lãi phát sinh
là 854.534.736 đồng; tổng cộng 6.352.881.561 đồng, số tiền phạt vi phạm hợp đồng
274.917.341 đồng và yêu cầu buộc ông H tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng
cổ phần số 73/2010/NAFOODS và các phụ lục kèm theo. Do đó, cần sửa bản án sơ
thẩm về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tham
gia phiên tòa. Đối với án phí phúc thẩm, nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đ kháng cáo không được chấp nhận nên phải chịu án phí Kinh doanh thương mại
phúc thẩm theo quy định pháp luật.
[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị,
Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn
kháng cáo, kháng nghị.
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Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự,
Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đ, sửa bản án sơ thẩm về án phí.
Căn cứ các Điều 424, 449, 461 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 688 Bộ luật
Dân sự năm 2015; các Điều 77, 78, 79 Luật Doanh nghiệp; khoản 1 Điều 30, điểm
b khoản 1 Điều 35, Điều 35, Điều 39, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự
năm 2015; xử:
- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ
về yêu cầu thanh toán số tiền lần 02 đợt 01 năm 2016 và lần 01 đợt 02 năm 2017 và
lãi suất tính đến ngày 07 tháng 3 năm 2019, tổng số tiền 6.352.881.561 đồng (Sáu
tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, tám trăm tám mươi mốt nghìn, năm trăm sáu mươi
mốt đồng) và buộc tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
73/2010/NAFOODS giữa Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D (PVFC) nay là
Đbank và S và Phụ lục 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/Đbank-SN-O.H
ngày 28 tháng 9 năm 2016 được ký kết giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch
vụ S, ông Nguyễn Mạnh H và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ.
- Tuyên bố chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
73/2010/NAFOODS giữa Tổng Công ty Tài chính Cổ phần D (PVFC) nay là
Đbank và S và Phụ lục 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/Đbank-SN-O.H
ngày 28 tháng 9 năm 2016 được ký kết giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch
vụ S, ông Nguyễn Mạnh H và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ.
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ được quyền sở hữu số tiền 7.399.009.925
đồng (Bảy tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, không trăm linh chín nghìn, chín trăm
hai mươi lăm đồng) do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ S và ông Nguyễn
Mạnh H đã thanh toán.
- Không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ về phạt vi
phạm hợp đồng số tiền 274.917.341 đồng (Hai trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm
mười bảy nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng).
2. Về án phí: Căn cứ Điều 147, Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2
Điều 26, khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12
năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp và quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,
- Về án phí sơ thẩm: Buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ phải chịu
3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) án phí đối với yêu cầu tiếp thực hiện hợp đồng;
114.352.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn đồng) án
phí đối với yêu cầu thanh toán số tiền lần 02 đợt 01 năm 2016, lần 01 đợt 02 năm
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2017, tiền lãi suất phát sinh của hợp đồng và 13.745.000 đồng (Mười ba triệu, bảy
trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) án phí đối với yêu cầu phạt hợp đồng; tổng cộng
buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ phải chịu 131.097.000 đồng (Một trăm ba
mươi mốt triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn đồng) án phí Kinh doanh thương
mại sơ thẩm nhưng được khấu trừ 57.300.000 đồng (Năm mươi bảy triệu, ba trăm
nghìn đồng) số tiền tạm ứng đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh,
tỉnh Nghệ An theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0000213
ngày 09 tháng 11 năm 2017. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ còn phải nộp
73.797.000 đồng (Bảy mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng).
+ Hoàn trả cho ông Nguyễn Mạnh H 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) tiền tạm ứng
án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo Biên lai
thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0003174 ngày 14 tháng 11 năm 2018.
- Về án phí phúc thẩm: Buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ phải chịu
2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) án phí Kinh doanh thương mại phúc thẩm nhưng
được khấu trừ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã
nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo các Biên lai
thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0003127 ngày 20 tháng 3 năm 2019.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND thành phố Vinh;
- Chi cục THADS thành phố Vinh;
- Các đương sự;
- Lưu HSVA.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Đăng Phồn
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Bản án số: “02/2019/KDTM-ST Ngày 22-3-2019 V/v tranh chấp về hợp
đồng chuyển nhượng phần vốn góp” của tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử
sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 04/2018/TLSTKDTM ngày 15
tháng 3 năm 2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo Quyết định
đưa vụ án ra xét xử số 4026/2018/QĐXXST-KDTM ngày 26 tháng 12 năm 2018 và Quyết
định tạm ngừng phiên tòa số 957/2019/QĐ-PT ngày 11 tháng 3 năm 2019, giữa các đương
sự:
– Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Thủy sản; địa chỉ trụ sở: Số 1 L, phường M,
quận N, thành phố Hải Phòng.
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:
+ Bà Mai Thị Th; chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty TNHH
MTV Thủy sản là người đại diện theo ủy quyền; có mặt.
+ Ông Nguyễn Văn T; chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty TNHH
MTV Thủy sản là người đại diện theo ủy quyền; có mặt.
(Đều theo Giấy ủy quyền số 405/GUQ-TSHL-HCTH ngày 20 tháng 11 năm 2018
của ông Lê Duy Sơn. Chức vụ: Chủ tịch – người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH
MTV Thủy sản).
– Bị đơn: Công ty J.B; địa chỉ trụ sở: 6F-4, N0.129, Sung Chiang Road, Chungshan
District, Taipei 104, Taiwan.
Người đại diện hợp pháp của Công ty J.B: Ông Dương Mạnh H; nơi cư trú: Số 12
ngõ Đ, quận H, thành phố Hà Nội là người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền
ngày 07 tháng 11 năm 2018 có hợp pháp hóa lãnh sự); có mặt.
– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
+ Công ty Cổ phần Sơn H; địa chỉ trụ sở: Số 69, ngách 32, ngõ 76 phố A, phường Y,
quận T, thành phố Hà Nội.
Người đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Sơn H: Bà Nguyễn Thị L – Giám đốc
công ty là người đại diện theo pháp luật; vắng mặt.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Sơn H: Bà Nguyễn
Thị Thu Ph – Luật sư Văn phòng Luật Sư Q, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; có mặt.
+ Ông Nguyễn Huy V, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy sản; nơi
cư trú: Số 8/326 H, phường C, quận L, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
+ Công ty Liên doanh;
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Người đại diện hợp pháp của Công ty Liên doanh: Bà Nguyễn Thị L, Chủ tịch Hội
đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật, nơi cư trú: Số 69, ngách 32 ngõ 76 phố
A, phường Y, quận T, thành phố Hà Nội; vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung và các bản tự khai, nguyên đơn Công ty
TNHH MTV Thủy sản trình bày:
Công ty TNHH một thành viên Thủy sản (sau đây viết tắt là Công ty Thủy sản) là
doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Công ty Thủy sản hiện đang là đối tác góp vốn trong Công ty Liên doanh (Công ty
liên doanh Haitaico.Ltd).
Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài
Loan được thành lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh ký ngày 16 tháng 12 năm 1991 và
theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp ngày 04
tháng 9 năm 1992, với hai bên liên doanh gồm:
Bên Việt Nam: Xí nghiệp Liên hiệp Thủy sản (nay là Công ty TNHH Một thành viên
Thủy sản) góp 5.745.600.000 VNĐ tương đương 540.000 USD, bao gồm góp vốn bằng
quyền sử dụng 50.000m2 đất và mặt nước trong 10 năm đầu (tính từ năm 1992) và tài sản,
tiền Việt Nam, chiếm 23,737% vốn điều lệ.
Bên Đài Loan: Công ty J.B góp 18.459.571.016 VNĐ tương đương 1.755.000 USD,
góp bằng máy móc thiết bị và tiền nước ngoài chiếm 76,263% vốn điều lệ.
Vốn điều lệ của Công ty Liên doanh hiện nay là 24.205.171.016 đồng, (tương đương
2.295.000 đô la Mỹ). Thời hạn hoạt động của Công ty Liên doanh là 30 năm (ba mươi
năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.
Trước thực tế sản xuất kinh doanh khó khăn của Công ty TNHH Liên doanh trồng
và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan, ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ
tịch Hội đồng quản trị của Công ty Haitaico., Ltd là ông Chu đã ký Biên bản thỏa thuận
với Công ty Thủy sảndo ông Nguyễn Huy Viễn, chức vụ Tổng Giám đốc công ty làm đại
diện với nội dung: Hai bên chủ động thống nhất giao cho Công ty TNHH MTV Thủy sản
toàn quyền đầu tư, khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công
ty Haitaico từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Theo Biên bản thoả thuận trên, phía đối tác Đài Loan đã chuyển đi toàn bộ máy móc,
thiết bị – là phần vốn góp vào liên doanh về các nhà máy của Tập đoàn JEN BEEN CHYI
(đây là giá trị góp vốn theo Hợp đồng liên doanh ngày 16 thángn12 năm 1991). Công ty
Thủy sảnđược Công ty Haitaico., Ltd bàn giao lại mặt bằngn đất đai, khu văn phòng, 02
nhà cân điện tử để quản lý. Việc giao nhận tài sản cụ thể được thể hiện tại Biên bản bàn
giao tài sản ngày 30 tháng 12 năm 2014 giữa hai bên góp vốn vào liên doanh. Khi Công
ty Liên doanh dừng hoạt động, đất đai được bàn giao trả về cho bên góp vốn là Công ty
Thủy sản để Công ty quản lý và tiếp tục nộp thuế đất duy trì phục vụ sản xuất kinh doanh.
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Việc dừng hoạt động của Công ty Liên doanh Haittaico là hoàn toàn phù hợp với Điều 25
Chương V quy định về chuyển nhượng, sát nhập và giải thể Công ty Liên doanh của Điều
lệ Công ty ngày 16 tháng 12 năm 1991 – nêu rõ trường hợp Công ty liên doanh có thể giải
thể trước thời hạn vì lý do thua lỗ nhưng đến ngày 03 tháng 6 năm 2016, Công ty TNHH
MTV Thủy sản nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3 của
Công ty Liên doanh Haitaico số 0200109861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải
Phòng cấp ngày 29 tháng 4 năm 2016. Theo đó, hai thành viên góp vốn hiện nay là Công
ty TNHH MTV Thủy sản và Công ty Cổ phần Sơn H. Việc này có nghĩa là Công ty J.B
Đài Loan đã làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn cho Công ty Cổ phần Sơn H thông qua
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 18 tháng 4 năm 2016. Công ty TNHH
MTV Thủy sản nhận thấy, thời điểm Công ty J.B ký kết Biên bản thỏa thuận ngày 26
tháng 11 năm 2014, bàn giao cho Công ty Thủy sản “toàn quyền đầu tư, khai thác và điều
hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Haitaico từ ngày 01 tháng 01 năm
2015. Công ty Thủy sảncó trách nhiệm nộp tiền thuế đất hàng năm cho Nhà nước Việt
Nam kể từ năm 2015” và việc Công ty J.B chuyển đi toàn bộ máy móc, thiết bị – là phần
vốn góp vào liên doanh về các nhà máy của Tập đoàn JEN BEEN CHYI được xác định là
thời điểm Liên doanh Haitaico đã chính thức dừng hoạt động và việc dừng hoạt động này
là ý chí chủ động, thống nhất từ hai phía góp vốn vào liên doanh là Công ty J.B và Công
ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long. Do đó, việc Công ty J.B – Đài Loan thực
hiện chuyển nhượng phần vốn đã góp vào liên doanh cho Công ty Cổ phần Sơn H là không
có căn cứ, vì việc chuyển nhượng phần vốn góp diễn ra sau thời điểm liên doanh đã dừng
hoạt động và toàn bộ vốn góp của Công ty J.B tại Liên doanh Haitaico đã được Công ty
J.B rút khỏi liên doanh và chuyển đi nơi khác. Nên có thể khẳng định việc chuyển nhượng
vốn góp của Công ty J.B – Đài Loan khi liên doanh dừng hoạt động trái với sự thỏa thuận
của hai bên và quy định của liên doanh là Công ty Thủy sản và Công ty J.B – Đài Loan.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Thủy sản đã yêu cầu văn thư kiểm tra toàn bộ
công văn đến và công văn đi của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 29
tháng 4 năm 2016 – là thời điểm Công ty TNHH MTV Thủy sản có nhận được Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200109861 (thay đổi lần 3) của Công ty Liên doanh
Haitaico do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, Công ty TNHH MTV Thủy
sản đã không tìm thấy các tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Liên
doanh Haitaico, duy nhất có 01 Công văn số 131/TSHL-TB ngày 07 tháng 9 năm 2015 do
ông Nguyễn Huy Viễn – là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Haitaico ký gửi
Công ty J.B có nội dung “đề nghị Quý công ty chuyển nhượng vốn góp cho đối tác bên
ngoài…”. Việc ông Nguyễn Huy V ký các văn bản về chuyển nhượng vốn và biểu quyết
thông qua các nội dung về chuyển nhượng vốn, thông qua việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch
Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty
TNHH Liên doanh Chế biến cây nguyên liệu Giấy Hải Phòng – Đài Loan tại các cuộc họp
Hội đồng thành viên của liên doanh mà không báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch công ty,
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là sai thẩm
quyền, đã vi phạm khoản 1 Điều 49 của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; vi phạm điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6 của Quy
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chế Quản lý người đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14
tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính. Vì vậy, có thể khẳng định Công ty J.B – Đài Loan
ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn (đã góp vào liên doanh với Công ty TNHH MTV
Thủy sản) cho Công ty Cổ phần Sơn H là hoàn toàn không hợp pháp, không hợp lệ và hợp
đồng chuyển nhượng phần vốn góp là hợp đồng vô hiệu. Từ những phân tích trên, yêu cầu
Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên hủy Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H là hợp đồng vô hiệu; trả lại 50.000m² đất đã
góp vốn vào liên doanh cho Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long.
Bị đơn Công ty J.B – do người đại diện theo ủy quyền ông Dương Mạnh H trình bày:
Công ty J.B đã biết việc Tòa án ra Thông báo về việc thụ lý vụ án và công ty sẽ có
mặt tại phiên tòa để tham gia tố tụng thực hiện quyền và nghĩa vụ của bị đơn. Việc chuyển
nhượng phần vốn góp của Công ty J.B với Công ty Cổ phần Sơn H là hợp lệ, hợp pháp,
được ký kết trên cơ sở tự nguyện và tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Giấy phép đầu
tư vẫn đang còn giá trị thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng và Ủy ban
nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã có văn bản khẳng định về việc này theo đúng pháp
luật và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3 của Công ty Liên doanh
Haitaico.Ltd số 0200109861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp là một
minh chứng rõ rang nhất về sự hợp lệ, hợp pháp.
Căn cứ theo hợp đồng liên doanh cùng nhiều văn bản khác cũng như bên Công ty
TNHH MTV Thủy sản đã nhiều lần xác định rõ Công ty J.B góp vốn bằng máy móc, thiết
bị và tiền. Do đó, Công ty J.B có rút một số máy móc, thiết bị để sử dụng cho các nhà máy
của tập đoàn JEN BEEN CHYI CO., LTD thì giá trị vốn góp bằng tiền vẫn còn nguyên
giá trị và điều đó là cơ sở, căn cứ cho phép công ty được quyền chuyển nhượng vốn. Do
vậy, Công ty TNHH MTV Thủy sản cho rằng Công ty J.B đã chuyển máy móc, thiết bị đi
thì công ty không còn giá trị vốn góp nữa nên không còn gì để chuyển nhượng là một sự
khẳng định thiếu căn cứ, đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty
TNHH MTV Thủy sản.
Về chữ ký tại hợp đồng chuyển nhượng, theo thông lệ và pháp luật nước ngoài chữ
ký mới là quan trọng, còn dấu đóng hay không chỉ là hình thức, cần hoặc không cần. Là
người đứng đầu một tập đoàn lớn, phải đi nhiều nước, ký nhiều văn bản bằng tiếng Trung
Quốc, tiếng Anh, do vậy khi ký vào văn bản tiếng ngoại ngữ khác nhau ông Chu sẽ có thể
ký bằng loại chữ ký khác nhau. Tại bản hợp đồng chuyển nhượng vốn là chữ ký thật của
ông Chu bằng tiếng Trung. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần
Sơn H trình bày:
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty
J.B và Công ty Cổ phần Sơn H là hợp lệ, hợp pháp, có giá trị pháp lý vì: Ngày 26 tháng
11 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên doanh Haitaico.Ltd là ông Chu đã
ký Biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Thủy sản do ông Nguyễn Huy Viễn là
đại diện với nội dung: Hai bên chủ động thống nhất giao cho Công ty TNHH MTV Thủy
sản toàn quyền đầu tư khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công

99

ty liên doanh Haitaico.Ltd từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Đó là một thực tế nhưng về
pháp lý các bên chưa làm các thủ tục chính thức để giải thể liên doanh theo các quy định
của pháp luật hiện hành; cho đến thời điểm trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần
vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H thì Công
ty TNHH MTV Thủy sản và Công ty J.B vẫn là đối tác trong liên doanh của công ty
Haitaico cùng được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế
hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp. Mặt khác, việc giao toàn quyền cho Công ty
liên doanh Haitaico.Ltd theo Biên bản ngày 26 tháng 11 năm 2014 nêu trên không hề đồng
nghĩa với việc Công ty liên doanh Haitaico.Ltd đã giải thể cũng như Công ty J.B đã thôi
hẳn, chấm dứt hẳn việc liên doanh tại Haitaico.Ltd, đồng thời việc giao toàn quyền này
cũng không thuộc nội dung, phạm trù pháp lý giải thể theo quy định về giải thể trong Điều
lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd ngày 16 tháng 11 năm 1991.
Theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư cấp ngày
04 tháng 9 năm 1992 cho liên doanh vẫn đang còn giá trị (ba mươi năm kể từ ngày 04
tháng 9 năm 1992). Như vậy, Công ty liên doanh Haitaico.Ltd vẫn đang tồn tại và Công
ty J.B ở thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vẫn đủ tư cách điều kiện
pháp lý để ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Phần vốn góp khi thành lập Công
ty liên doanh Haitaico.Ltd bao gồm không chỉ là bằng máy móc thiết bị mà còn bằng tiền
nước ngoài chiếm 76,263% vốn điều lệ trong liên doanh để có vốn điều lệ của công ty liên
doanh hiện nay là 24.205.171.000 đồng (tương đương 2.295.000 đô la Mỹ). Do đó, nguyên
đơn cho rằng đối tác Đài Loan đã chuyển đi toàn bộ máy móc, thiết bị để bác bỏ việc
chuyển nhượng (không còn vốn góp thì làm sao mà chuyển nhượng) là sự khẳng định
thiếu căn cứ và không phù hợp với thực tế đối với toàn bộ tài sản góp vốn. Ngày 03 tháng
6 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã căn cứ vào hồ sơ thay đổi
nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó có các văn bản, hợp đồng chuyển nhượng phần
vốn góp hợp lệ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200109861 thay đổi
lần thứ 3 cho Công ty liên doanh Haitaico.Ltd có tên Công ty Cổ phần Sơn H là thành
viên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã chính thức có văn bản số
5346/UBND-KTND ngày 24 tháng 8 năm 2017 xác định: Việc chuyển nhượng vốn nêu
trên là hợp lệ, hợp pháp.
Các thủ tục hành chính, báo cáo, xin ý kiến nếu có sơ xuất khiếm khuyết thì thuộc lề
lối, công việc nội bộ của bên khởi kiện, không ảnh hưởng đến tính hợp pháp hợp lệ và giá
trị pháp lý thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Huy Viễn là người có quyền lợi nghĩa vụ
liên quan trình bày:
Việc chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty J.B và
Công ty Cổ phần Sơn H là hợp lệ, hợp pháp đúng thủ tục, hồ sơ quy định về chuyển
nhượng nên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp để xác định Công ty Cổ phần Sơn H là một trong những cổ đông góp vốn
là đúng đắn. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã có văn bản xác định về tính
hợp lệ, hợp pháp của việc ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa các bên. Theo
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sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ chủ quản, phải giữ nguyên trạng phần vốn góp trong liên doanh
nên việc chuyển nhượng của các bên không phụ thuộc vào ý chí của tôi. Ông Viễn vẫn
giữ, bảo toàn lượng vốn góp với Nhà nước thậm chí còn tăng lên một phần. Nếu có sai sót
về thủ tục thì việc này thuộc nội bộ của Công ty TNHH MTV Thủy sản không ảnh hưởng
đến tính hợp lệ, hợp pháp của việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các bên đã ký.
Người đại diện hợp pháp của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd là người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan trình bày:
Hiện nay công ty liên doanh Haitaco vẫn đang tồn tại và hoạt động bình thường thông
qua công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã trả lời. Công ty Liên doanh Haitaco
chưa hề có công văn hay biên bản đề nghị xin giải thể hay ngừng hoạt động công ty gửi
tới cấp có thẩm quyền giải quyết. Công ty liên doanh Haitaco hoàn hành đầy đủ nghĩa vụ
và trách nhiệm thuế, tài chính với nhà nước hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thời hạn
hoạt động của công ty Liên doanh Haitaco là 30 năm (kể từ năm 1992 đến năm 2022).
Khi thấy tình hình hoạt động của công ty Haitaco không còn hiệu quả thì ông Chu
muốn bán phần vốn của mình trong Công ty Liên doanh Haitaco để nhằm duy trì sự phát
triển của công ty Liên doanh Haitaco. Ông Chu đã chuyển nhượng đúng trình tự, thủ tục
vốn, cổ phần sang cho Công ty Cổ phần Sơn H với số vốn trong công ty 18.459.571.016
đồng (mười tám tỷ, bốn trăm năm chín triệu, năm trăm bẩy mốt nghìn, không trăm mười
sáu đồng). Công ty Cổ phần Sơn H đã thực hiện đúng trình tự pháp luật về việc nhận
chuyển nhượng vốn trong công ty. Tại Công văn số 5346 ngày 24 tháng 8 năm 2017 của
Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã trả lời về việc chuyển nhượng vốn là hợp lệ.
Về việc còn tồn đọng trong Công ty Liên Doanh Haitaco là do Hợp đồng thuê đất
đối với Công ty TNHH MTV Thủy sản chưa thanh toán đầy đủ số tiền cho Công Ty Liên
doanh Haitaco đến thời điểm này.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu quan điểm giải
quyết vụ án:
Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và các đương sự đã thực hiện đúng
các quyền và nghĩa vụ theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sư ̣ .
– Công ty TNHH MTV Thủy sản và Công ty J.B ký Hợp đồng liên doanh thành lập
Công ty liên doanh Haitaico.Ltd ngày 16/12/1991 là hoàn toàn hợp pháp, bởi lẽ : Theo
Điều 23 Điều lệ của Công ty Haitaico “… Mọi bên liên doanh có quyên chuyển nhươ ̣ng
vốn của mình , ưu tiên chuyển nhươ ng vốn cho bên kia của công ty liên doanh và phải
thông báo cho bên kia biết trươ c tối thiểu là 03 tháng….”. Ngày 16/8/2015, Công ty J.B
có thư chào bán góp vốn gửi Công ty Thủ sản. Ngày 7/9/2015, ông Nguyễn Huy Viễn đại
diện phần vốn góp của Công ty Thủy sản có công văn trả lời đề nghị Công ty J.B chào bán
phần vốn góp ra bên ngoài (BL109). Ngày 28/4/2016, Công ty J.B mới ký Hợp đồng
chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty cổ phần Sơn Công ty Cổ phần Sơn H Việt Nam.
Sau đó, Công ty Haitaico.Ltd đã nộp hồ sơ đăng ký thay đổi và được Sở kế hoạch và Đầu
tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 3 ngày 29/4/2016 với
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thành v iên là Công ty TNHH MTV Thủy sản có giá trị vốn góp 23,737% vốn điều lệ và
Công ty Cổ phần Sơn H có giá trị vốn góp 76,263% vốn điều lệ.
– Công ty Thủy sản Hạ Long cho rằng : thời điểm Công ty J.B ký biên bản thỏa thuận
ngày 26/11/2014 được xác định là thời điểm Haitaico.Ltd chính thức dừng hoạt động là
không có căn cư ́ , bởi lẽ : Sau thời điể m này, Công ty Liên doanh Haitaico.Ltd vẫn ky ́
kết cá c hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Thủy Sản Hạ Long thuê tài sản (hợp đồng số
197 ngày 29/12/2014, các phụ lục hợp đồng ngày 28/1/2015, ngày 10/3/2015, ngày
25/12/2015 và ngày 29/12/2015…). Chính vì biên bản thỏa thuận ngày 26/11/2014, theo
quy định của pháp luật không đảm bả o , không có giá trị xác định Công ty TNHH MTV
Thủy sản Hạ Long là chủ sử dụng đất mà chủ sư ̉ dụng hợp phá p vẫ n là Công ty TNHH
Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan (Công ty liên
doanh Haitaico.Ltd).
Tại Báo cáo kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính năm 2015 của Haitaico.Ltd,
Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cho rằ ng các thỏ a thuâ n tạ i biên bản ký ngày
26/11/2014 đang trai ngươc vơi các quy định về quyền và trách nhiệm của các bên liên
quan tại hơp đồng liên doanh ký ngày 16/12/1991.
– Báo cáo tài chính của Haitaico.Ltd các năm 2014, năm 2015 thể hiện: Vốn của
Liên doanh và tỷ lệ vốn góp của các bên liên doanh không có sự thay đổi (Công ty TNHH
MTV Thủy sản có giá trị vốn góp 23,53% vốn điều lệ); Toàn bộ tài sản hữu hình đã được
Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan
(Công ty liên doanh Haitaico.Ltd) khấu hao hết (chi phí khấu hao trong năm bằng 0). Căn
cư ́ hợp đồ ng chuyển nhượng vốn và cá c tà i liệ u liên quan , Sơ ̉ Kế hoạchvà Đầu tư
thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 3) ngày
29/4/2016, vố n đều lệ của Công ty TNHH MTV Thủy Sản Hạ Long (vô ́ n Nhà nước tại
Liên doanh) đươ ̣ c xá c đị nh là 23,737%, tăng 0,207% (trước đó là 23,53%). Qua đây
cho thấy phần vốn Nhà nước không bị ảnh hưởng, thiệt hại gì.
Tại Công văn số 2630 ngày 29/3/2017 của Bộ Tà i nguyên và Môi trường không co ́
ý kiến đề nghị mua lạ i phầ n vốn góp của Công ty JEN BEEN CHYI.,LTD mà đề nghị
xem xét quyền sử dụng đất nguyên là của Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long (thuô ̣
c vố n Nhà nước góp vào thành lập liên doanh).
Đối chiếu với các quy định của B ộ luật Dân sự về điề u kiệ n có hiệu lực của giao
dịch dân sư ̣ cho thấ y hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa công ty Công ty JEN
BEEN CHYI., LTD và Công ty Cổ phần Sơn H ký ngày 18/4/2016 là hợp pháp do có đủ
cá c điề u kiệ n để có hiệ u lực, không vi phạ m điề u cấ m củ a phá p luật, không co ́ căn
cư ́ cơ sơ ̉ để hủy bỏ hợp đồng trên. Khoản 2 Điều 51 của Luật Doanh nghiệp năm 2014
quy định về trách nhiệm của thành viên góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên trở lên như
sau: “2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp
quy định tại các Điều 52, Điều 53, Điều 54 và Điều 68 của Luật này”. Việc ông Nguyễn
Huy Viễn – đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Thủy sản tại Công ty
Haitaico.Ltd thực hiện không đúng thẩm quyền (nếu có) là sai sót và phạm vi trách nhiệm
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nội bộ của công ty Hạ Long, không ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng trên. Từ phân tích
trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 4 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, Điều
469 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 122 của Bộ luật Dân sự năm 2005, Điều 50, Điều
54 và Điều 68 Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng
12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp,
quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công
ty TNHH MTV Thủy sản. Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, các
đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa
và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn là Công ty J.B, có trụ sở tại 6F-4, N0.129,
Sung Chiang Road, Chungshan District, Taipei 104, Taiwan. Theo quy định tại khoản 4
Điều 30 và khoản 3 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải
quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
[2] Về sự vắng mặt của người đại diện hợp pháp của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd
và Công ty Cổ phần Sơn H nhưng có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 228 của
Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ.
+ Xét các căn cứ khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu huỷ hợp đồng chuyển nhượng
phần vốn góp:
[3] Công ty liên doanh Haitaico.Ltd được thành lập theo giấy phép đầu tư số 431/GP
ngày 04 tháng 9 năm 1992. Ngày 16 tháng 12 năm 1992, Xí nghiệp Liên hiệp Thuỷ sản
Hạ Long (sau đổi thành Công ty TNHH MTV Thủy sản) và Công ty J.B kí hợp đồng liên
doanh về việc trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy. Thời hạn hợp đồng là 30 năm. Hai
bên tiến hành góp vốn theo tỷ lệ thoả thuận (bao gồm cả máy móc thiết bị và bằng tiền đô
la Mỹ). Công ty đã làm thủ tục đăng kí lại doanh nghiệp và được Uỷ ban nhân dân thành
phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000272 ngày 12 tháng 02 năm 2015.
[4] Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên doanh
Haitaico.Ltd là ông Chu đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Thủy sản do
ông Nguyễn Huy Viễn là người đại diện với nội dung: Hai bên chủ động thống nhất giao
cho Công ty TNHH MTV Thủy sản toàn quyền đầu tư khai thác và điều hành các hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd từ ngày 01 tháng 01 năm
2015. Tại đơn khởi kiện và lời khai của Công ty TNHH MTV Thủy sản cho rằng theo nội
dung thỏa thuận trên thì Công ty liên doanh Haitaico.Ltd đã giải thể nhưng tại phiên tòa
người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH MTV Thủy sản trình bày Liên doanh chưa
giải thể mà chỉ tạm dừng hoạt động. Người đại diện theo pháp luật của Công ty liên doanh
Haitaico.Ltd xác nhận hiện nay Công ty vẫn đang tồn tại và hoạt động bình thường.
Về nội dung thỏa thuận ngày 26 tháng 11 năm 2014: Tại báo cáo kiểm toán độc lập đã xác
định việc thỏa thuận của các bên liên doanh là trái với quy định về quyền và trách nhiệm
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của các bên liên doanh tại Hợp đồng liên doanh ngày 16 tháng 12 năm 1991 nên Công ty
TNHH MTV Thủy sản cho rằng việc chuyển nhượng phần vốn góp diễn ra sau thời điểm
liên doanh đã dừng hoạt động và toàn bộ vốn góp của Công ty J.B tại Liên doanh
Haitaico.LTD đã được Công ty JEN BEEN CHYI CO.,LTD rút khỏi liên doanh và chuyển
đi nơi khác là không có căn cứ.
[5] Về vốn góp của Công ty J.B tại liên doanh Haitaico.Ltd có cả bằng tiền đô la Mỹ
và bằng thiết bị, máy móc. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH
MTV Thủy sản thừa nhận Công ty J.B chỉ bàn giao các tài sản cho Công ty TNHH MTV
Thủy sản như Biên bản bàn giao ngày 30 tháng 12 năm 2014. Trong số tài sản thiết bị,
máy móc là phần vốn góp của Công ty J.B có hai máy băm dăm gỗ đã đưa vào hoạt động
từ khi thành lập Liên doanh đến năm 2010, do quá trình sử dụng lâu ngày máy đã cũ hỏng
không còn giá trị sử dụng nên khi bàn giao lại mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Thủy
sản theo Hợp đồng thuê tài sản nên Công ty TNHH MTV Thủy sản yêu cầu Công ty J.B
phải điều phối hai máy băm gỗ này đi nơi khác để giải phóng mặt bằng. Mặt khác, đối
chiếu với tài liệu chứng cứ do nguyên đơn cung cấp tại phiên tòa thấy tại bảng cân đối kế
toán năm 2015, năm 2016 các bên liên doanh xác định tài sản cố định hữu hình nguyên
giá là 706.264.073 đồng, giá trị hao mòn lũy kế là 706.264.073 đồng, tại bản thuyết minh
tài chính năm 2015 xác định tài sản cố định hữu hình của Công ty đã khấu hao hết nhưng
còn sử dụng. Cũng tại hai bản thuyết minh năm 2014 và năm 2015 các bên liên doanh
cùng thống nhất tỉ lệ vốn góp bên Việt Nam là 23,53% vốn điều lệ, bên nước ngoài là
76,47%. Công ty TNHH MTV Thủy sản trình bày theo báo cáo tài chính thì hoạt động
kinh doanh của Liên doanh đã bị thua lỗ nên Công ty J.B không còn vốn để chuyển nhượng
cho Công ty Cổ phần Sơn H, do vậy hợp đồng chuyền nhượng vốn giữa hai bên vô hiệu
nhưng Hội đồng xét xử thấy quá trình kinh doanh của các bên liên doanh bị thua lỗ hay có
lãi là hoạt động kinh doanh của các bên liên doanh, không ảnh hưởng đến phần vốn góp
của các bên.
Như vậy, phần vốn góp của Công ty JEN BEEN CHYI CO. LTD trong Công ty liên
doanh Haitaico.Ltd vẫn đảm bảo tỷ lệ vốn góp là 18.459.571.016 đồng.
[6] Tại khoản 2 Điều 53 của Luật Doanh nghiệp quy định: “Thành viên chuyển
nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên
quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49
của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng kí thành viên”.
Cũng tại Công văn số 5346/UBND-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban
nhân dân thành phố Hải Phòng trả lời kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ
sản Hạ Long liên quan đến liên doanh Haitaico.Ltd như sau: “Theo báo cáo của Sở Kế
hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, hiện nay, dự án đầu tư của Công ty liên doanh
Haitaico.Ltd chưa thuộc diện cơ quan đăng ký đầu tư dự án chấm dứt hoạt động đầu tư
theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư; do đó đề nghị của Công ty TNHH
Một thành viên Thuỷ sản về việc thu hồi Giấy phép đầu tư đã cấp cho Công ty liên doanh
Haitaico.Ltd nhằm chấm dứt hoạt động đầu tư là chưa đủ cơ sở xem xét, giải quyết” và
theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư cấp ngày 04
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tháng 9 năm 1992 cho liên doanh vẫn đang còn hiệu lực (ba mươi năm kể từ ngày 04 tháng
9 năm 1992). Như vậy, cho đến thời điểm trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần
vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H thì Công
ty TNHH MTV Thủy sản và Công ty J.B vẫn là đối tác trong liên doanh của Công ty Liên
doanh Haitaico cùng được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 12 tháng 02 năm 2015 nên Công ty
Thủy sản cho rằng thời điểm liên doanh chính thức dừng hoạt động là thời điểm Công ty
J.B kí biên bản thỏa thuận ngày 26 tháng 11 năm 2014, giao cho Công ty TNHH MTV
Thủy sản “toàn quyền đầu tư, khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty Haitaico từ ngày 01/01/2015….” là không có căn cứ.
[7] Theo Hợp đồng liên doanh và theo nhận định như trên thì Công ty J.B có số vốn
góp 18.459.571.016 đồng chiếm 76,47% vốn điều lệ của Công ty. Ngày 06 tháng 8 năm
2015, Công ty J.B có thư chào bán vốn góp gửi Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản
Hạ Long mong muốn chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của Công ty tại liên doanh cho
Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long. Ngày 07 tháng 9 năm 2015, người đại
diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long là ông Nguyễn
Huy Viễn có công văn số 131/TSHLTB trả lời Công ty J.B như sau: “Công ty TNHH một
thành viên Thuỷ sản không đủ khả năng để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của quý
Công ty tại liên doanh… Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản là doanh nghiệp 100%
vốn Nhà nước đang trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp, nguồn tài chính hết sức khó
khăn nên không được phép đầu tư, nhận chuyển nhượng vốn góp … đề nghị quý Công ty
chuyển nhượng phần vốn cho đối tác bên ngoài…”. Như vậy, Công ty J.B có quyền chuyển
nhượng phần vốn góp của mình có trong liên doanh cho Công ty Cổ phần Sơn H theo Hợp
đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 là đúng quy định tại Điều
52, Điều 53, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp và Điều 23 của Phụ lục Hợp đồng liên
doanh này 20 tháng 4 năm 1992. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty J.B cho
Công ty Cổ phần Sơn H đã được các thành viên Hội đồng quản trị của liên doanh Haitaico
Ltd đồng ý tại Biên bản ngày 19 tháng 4 năm 2016 và Sở K cũng báo cáo Uỷ ban nhân
dân thành phố Hải Phòng về việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên đã được Uỷ ban
Nhà nước về Đầu tư đồng ý chấp thuận.
[8] Theo nội dung công văn số 131/TSHL-TB, ông Nguyễn Huy V là người đại diện
phần vốn Nhà nước tại liên doanh Haitaico.Ltd không chào bán phần vốn của Công ty
TNHH một thành viên Thuỷ sản tại liên doanh mà ông V đã từ chối mua lại phần vốn của
Công ty J.B. Phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản tại liên doanh
vẫn còn nguyên. Từ các căn cứ trên thấy, nguyên đơn cho rằng ông Nguyễn Huy V ký các
văn bản về chuyển nhượng vốn … không báo cáo và xin ý kiến Chủ sở hữu phần vốn Nhà
nước là sai thẩm quyền, đã vi phạm khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; vi phạm điểm a, điểm b khoản 2 Điều
6 Quy chế Quản lý người đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày
14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính là không có căn cứ.
+ Xét yêu cầu đòi lại 50.000m2 đất theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
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[9] Về nội dung này đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trả lời tại Công
văn số 5346/UBND-KTĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017 như sau “Việc giao quyền sử dụng
đất để góp vốn thành lập Công ty liên doanh Haitaico.Ltd đã được Uỷ ban nhân dân thành
phố Hải Phòng đồng ý tại Công văn số 129/CV-UB này 18 tháng 11 năm 1992 gửi Uỷ ban
Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, trong đó nêu rõ: Đồng ý giao quyền sử dụng 50.000m2
đất thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Thuỷ sản Hải Phòng để đơn vị này đưa vào góp vốn để liên
doanh với Công ty J.B. Tuy nhiên, từ năm 1992 đến nay Công ty liên doanh Haitaico.Ltd
chưa làm thủ tục thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Về nộp tiền thuê
đất, Chi cục Thuế quận Ngô Quyền đã có công văn xác nhận Công ty liên doanh
Haitaico.Ltd là đơn vị nộp tiền thuê đất … Công ty liên doanh Haitaico.Ltd được nhận
quyền sử dụng đất thông qua nhận vốn góp bằng quyền sử dụng đất, có quyền thuê đất
đến hết thời hạn góp vốn thực hiện dự án theo Giấy phép đầu tư. Do vậy, Công ty liên
doanh Haitaico.Ltd có quyền lập hồ sơ xin thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, đề nghị cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp Công ty liên doanh
Haitaico.Ltd không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc vi phạm pháp luật về đất đai thì
Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp
luật”. Như vậy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý giao 50.000m2 đất cho
Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản Hạ Long với mục đích để đưa vào góp vốn Công
ty J.B, trong trường hợp Công ty liên doanh Haitaico.Ltd không còn hoạt động thì Uỷ ban
nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật nên
Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản Hạ Long không có quyền đòi lại 50.000m2 đất
do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý cho Công ty TNHH một thành viên
Thuỷ
sản Hạ Long đưa vào góp vốn trong liên doanh. Và hiện nay diện tích đất 50.000m2
đang được Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long thuê lại theo Hợp đồng thuê
với Công ty liên doanh Haitaico.Ltd.
[10] Từ việc đánh giá chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long.
[11] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty TNHH MTV Thủy sản phải
chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định.
[12] Về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Công ty TNHH MTV Thủy sản phải
chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài theo quy định. Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 4 Điều 30, khoản 2 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39,
Điều 147, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ vào các Điều 52, Điều 53, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 Điều 26 của Nghị quyết số
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí
Tòa án,
1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành
viên Thủy sản về việc: Hủy hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty J.B và
Công ty Cổ phần Sơn H và trả lại 50.000 m² đất của Công ty TNHH Liên doanh cho Công
ty TNHH MTV Thủy sản quản lý, sử dụng.
2. Công ty Cổ phần Sơn H có phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh là
18.459.571.016 đồng.
3. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một
thành viên Thủy sản phải chịu 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền án phí kinh doanh
thương mại sơ thẩm. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản đã nộp
3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm tại
Biên lai thu tiền tạm ứng án phí Tòa án số AA/2014/0003686 ngày 14 tháng 3 năm 2018
của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Công ty TNHH MTV Thủy sản đã nộp
đủ tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.
4. Về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Công ty TNHH MTV Thủy sản phải
chịu 200.000 đồng tiền chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Công ty TNHH MTV Thủy
sản đã nộp 200.000 đồng tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài theo Biên lai
thu tiền phí, lệ phí số AA-16P 0009151 ngày 08/5/2018 tại Cục Thi hành án dân sự thành
phố Hải Phòng. Công ty TNHH MTV Thủy sản đã nộp đủ tiền chi phí ủy thác tư pháp ra
nước ngoài.
5. Về quyền kháng cáo:
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản, Công ty J.B có quyền kháng
cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty TNHH Liên doanh, Công ty Cổ
phần Sơn H và ông Nguyễn Huy Viễn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.
6. Quyền yêu cầu thi hành án: Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại
Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, người được thi
hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi
hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều
6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm
2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 của Luật Thi hành án
dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 400/2018/KDTM-ST
Ngày 06 tháng 3 năm 2018
V/v: tranh chấp hợp đồng góp vốn

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Thanh Thảo
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Bùi Thị Cẩm Vân
2. Bà Nguyễn Thị Bính Thân
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Hoài, là Thư ký Tòa án nhân
dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc – Kiểm
sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 06 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai đối với vụ án dân sự thụ lý số
44/2014/TLST-KDTM ngày 07/4/2014 về việc: “Tranh chấp Hợp đồng góp
vốn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40/2018/QĐST-DS ngày
08/02/2018 giữa các đương sự:
Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thiên P – Sinh năm: 1977
Địa chỉ: Đường M, Phường L, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn D – sinh năm: 1954
(Hợp đồng công chứng số 005320 ngày 19/3/2014).
Địa chỉ: Đường T, Phường M, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng tạm trú: Đường H, phường Chánh, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn A
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Địa chỉ: Đường B, Phường T, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hồng L – Giám đốc
Địa chỉ: Đường Đ, Phường C, Quận H, Thành phố Hà Nội.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quang T – Sinh năm: 1983.
Địa chỉ: Đường H, phường T, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh.
(Giấy ủy quyền số 01/2018/UQ-ATN ngày 22/01/2018).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện ngày 25/3/2014, các bản tự khai và các biên bản hòa giải,
người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn – ông Nguyễn D trình bày:
Được sự thuyết phục của ông Nguyễn Trung T là một thành viên góp vốn
của Công ty trách nhiệm hữu hạn A (sau đây gọi tắt là Công ty), ông Nguyễn
Thiên P bằng tiền riêng của mình đã góp vốn vào Công ty để mở rộng hoạt
động kinh doanh và đăng ký làm thành viên của Công ty, cụ thể:
-Ngày 06/12/2013, ông P chuyển qua Ngân hàng Eximbank số tiền
300.000.000 đồng.
- Ngày 24/12/2013, ông P chuyển tiếp qua ngân hàng Eximbank số tiền
150.000.000 đồng.
Sau khi ông P chuyển tiền thì phía bên Công ty không tiến hành thủ tục
đăng ký thành viên cho ông Phước. Ngày 10/12/2013, ông Nguyễn Trung T
được bổ nhiệm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn A. Ngày 20/01/2014, ông
Nguyễn Trung T triệu tập cuộc họp tại nhà hàng P, tuyên bố kinh doanh lỗ và
giải thể Công ty.
Nhận thấy, Công ty không thực hiện đúng cam kết nên ông P yêu cầu Công
ty hoàn lại cho ông số tiền 450.000.000 đồng, trả ngay sau khi án có hiệu lực
pháp luật.
Bị đơn do ông Nguyễn Quang T là người đại diện theo ủy quyền trình bày:
Công ty trách nhiệm hữu hạn A hợp tác với ông Nguyễn Thiên P để kinh
doanh nhà hàng P ở Cần Thơ chứ không thương thảo để ông Phước góp vốn trở
thành thành viên của Công ty. Từ khi thành lập đến nay, Công ty chỉ hoạt động
duy nhất là kinh doanh nhà hàng P Biển tại Cần Thơ.
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Bị đơn xác nhận có nhận được số tiền 450.000 000 (Bốn trăm năm mươi
triệu) đồng của ông P chuyển qua Ngân hàng Eximbank làm hai lần theo đúng
lời ông P khai. Nay, việc kinh doanh nhà hàng P bị thua lỗ nên Công ty không
đồng ý trả lại tiền cho ông P.
Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên ý kiến và yêu cầu nêu trên. Bị đơn
xác nhận số tiền 450.000 0000 (bốn trăm năm mươi triệu) đồng nhận từ ông
Nguyễn Thiên P chuyển qua ngân hàng Eximbank không phải là tiền của bà
Nguyễn Thị Bảo Q và không liên quan đến bà Nguyễn Thị Bảo Q – vợ của ông
P. Đồng thời, bị đơn hủy yêu cầu luật sư Nguyễn Minh L tham gia bảo về quyền
và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trong vụ kiện này. Ngoài ra, bị đơn giữ nguyên
các ý kiến đã nêu và không có yêu cầu gì.
Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Thẩm phán đã
tuân thủ đúng các qui định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết
vụ án và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự
về việc xét xử sơ thẩm vụ án. Về phía các đương sự, nguyên đơn và bị đơn đã
thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm
tra tại phiên tòa và lời trình bày của đương sự tại phiên tòa, Hội đồng xét xử
nhận định:
[1] Quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết:
Quan hệ tranh chấp trong vụ án là tranh chấp về Hợp đồng góp vốn. Bị đơn
có địa chỉ tại quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b
khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì vụ
kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ
Chí Minh.
[2] Về người tham gia tố tụng:
Tại phiên tòa, phía bị đơn xác định số tiền 450.000.000 (Bốn trăm năm
mươi triệu) đồng nhận từ ông Nguyễn Thiên P chuyển qua Ngân hàng thương
mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam không liên quan đến bà Nguyễn Thị Bảo
Q – vợ ông P. Ông P và bà Q cũng xác nhận số tiền này là tiền riêng của ông P,
bà Q không có quyền và nghĩa vụ gì đối với số tiền này. Sự xác nhận này của
các đương sự phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ. Do đó, Hội đồng xét xử
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quyết định không đưa bà Nguyễn Thị Bảo Q vào tham gia tố tụng vụ kiện này
với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Quá trình giải quyết vụ án, Luật sư Nguyễn Minh L có tiến hành thủ tục
đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn. Tại phiên tòa, ông L vắng
mặt cũng không gửi bài phát biểu ý kiến đến Tòa, đồng thời, người đại diện theo
ủy quyền của bị đơn xác định trước Tòa về việc bị đơn hủy yêu cầu ông Nguyễn
Minh L tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn nên Hội đồng xét
xử hủy bỏ tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn của ông
Nguyễn Minh L trong vụ kiện này.
[3] Về yêu cầu của đương sự:
Căn cứ lời khai của các bên có trong hồ sơ và tại phiên tòa đã đủ cơ sở kết
luận Công ty trách nhiệm hữu hạn A có nhận số tiền 450.000.000 (Bốn trăm
năm mươi triệu) đồng của ông Nguyễn Thiên P bằng hình thức chuyển tiền qua
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (tên gọi tắt
EXIMBANK) vào tháng 12 năm 2013.
Xét, tại giấy nộp tiền do Eximbank phát hành cho ông P ngày 6/12/2013 đã
ghi nội dung “góp vốn cổ đông đợt 2” và giấy chuyển tiền ngày 23/12/2013 với
nội dung “góp vốn đầu tư nhà hàng Chen đợt 1”. Cho thấy, ý chí ông P đã thể
hiện rõ không có việc góp vốn để hợp tác kinh doanh nhà hàng P tại Cần Thơ
như lời khai của phía bị đơn mà số tiền này được góp vào để trở thành cổ đông
của Công ty và đầu tư nhà hàng C. Về phía bị đơn, sau khi nhận được tiền của
ông P, bị đơn không có bất kỳ động thái phản hồi nào với mục đích chuyển tiền
của ông P đồng nghĩa với việc bị đơn đã đồng ý với mục đích góp tiền nêu trên
của ông P.
Từ khi ông P góp vốn đến nay, bị đơn không thực hiện cấp giấy chứng
nhận phần vốn góp cũng không thực hiện đăng ký bổ sung thành viên góp vốn
và cấp sổ đăng ký thành viên theo qui định tại Điều 39, 40 Luật doanh nghiệp số
06/VBHN – VPQH ngày 11/7/2013. Do đó, bị đơn đã vi phạm thỏa thuận góp
vốn với ông Phước. Đồng thời, theo sự xác nhận của bị đơn thì nhà hàng C cho
đến nay vẫn là dự án chưa thành hiện thực tức nhà hàng C không tồn tại tại thời
điểm ông P góp vốn ngày 23/12/2013 cho đến nay. Vì vậy, ông P khởi kiện yêu
cầu bị đơn phải hoàn trả toàn bộ số tiền 450.000.000 (Bốn trăm năm mươi triệu)
đồng là hoàn toàn có cơ sở để HĐXX chấp nhận.
Phía bị đơn khai nại việc thỏa thuận miệng với ông P về số tiền
450.000.000 (bốn trăm năm mươi triệu) đồng để hợp tác kinh doanh nhà hàng P
tại cần Thơ và do việc kinh doanh nhà hàng P bị thua lỗ nên không đồng ý trả
tiền lại cho nguyên đơn. Phía nguyên đơn phủ nhận lời khai nại này. Bị đơn
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không có chứng cứ chứng minh cho lời khai của mình. Tuy nhiên, Hội đồng xét
xử cũng nhận thấy tại phiên tòa, phía bị đơn xác nhận nhà hàng P là chi nhánh
của Công ty trách nhiệm hữu hạn A, cũng là hoạt động kinh doanh duy nhất của
Công ty kể từ khi thành lập đến nay. Sự xác nhận này phù hợp với Giấy phép
đăng ký kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn A. Như vậy, bị đơn đã sử
dụng tiền của ông P làm vốn cho hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn A
nhưng lại không có bất kỳ phản hồi nào về tư cách của người góp vốn là ông P.
Do đó, Hội đồng xét xử bác lời khai nại của bị đơn.
[4] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 147 Bộ
luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Pháp lệnh lệ phí án phí 2009, bị đơn phải chịu án
phí dân sự sơ thẩm là 22.000.000 (hai mươi hai triệu) đồng do yêu cầu của
nguyên đơn được chấp nhận toàn bộ.
Nguyên đơn được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 11.000.000
(Mười một triệu) đồng theo biên lai thu số 02440 ngày 07/4/2014 của Chi cục
Thi hành án dân sự quận B.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1
Điều 39, Điều 147, điểm đ khoản 2 Điều 227, Điều 273, Điều 280 của Bộ luật
Tố tụng dân sự 2015;
Căn cứ Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015;
Căn cứ Điều 39, 40 Luật doanh nghiệp số 06/VBHN – VPQH ngày
11/7/2013 của Văn phòng Quốc Hội;
Căn cứ Pháp lệnh lệ phí án phí 2009;
Căn cứ Luật thi hành án dân sự;
Tuyên xử:
1. Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn A phải hoàn trả cho ông Nguyễn
Thiên P số tiền 450.000.000 (Bốn trăm năm mươi triệu) đồng.
2. Án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm: 22.000.000 (hai mươi hai triệu)
đồng, bị đơn phải đóng.
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Nguyên đơn được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 11.000.000
(Mười một triệu) đồng theo Biên lai thu số 02440 ngày 07/4/2014 của Chi cục
Thi hành án dân sự quận B.
Thi hành tại Chi cục thi hành án có thẩm quyền.
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến
khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải
chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 10% tương
ứng với thời gian chưa thi hành án tại thời điểm thanh toán.
3. Án xử công khai. Các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án
dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi
hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND TP.HCM;

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

- VKSND quận Bình Thạnh;
- Chi Cục thi hành án
dân sự quận Bình Thạnh;
- Các đương sự;
- Lưu VP; Hồ sơ

Đinh Thị Thanh Thảo
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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

Bản án số: 54/2018/KDTM-PT
Ngày 15 tháng 11 năm 2018
V/v: “Tranh chấp hợp đồng
góp vốn kinh doanh”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Ý
Các Thẩm phán:
Ông Lê Hoàng Tấn
Ông Tô Chánh Trung
Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Thư ký 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 Tấn Thông - Kiểm sát viên.
Ngày 15 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 28/2018/KDTMPT ngày 03 tháng 5 năm 2018, về việc: “Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh
doanh”.
Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 02/2017/KDTM-ST ngày
22 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 800/2018/QĐPT, ngày
28 tháng 6 năm 2018, giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân P(có mặt).
Địa chỉ: đường T, thị trấn G, huyện X, tỉnh Đồng Nai.
2. Bị đơn: Bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N(vắng mặt).
Địa chỉ: khu phố x, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận.
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bà Trần Thị Minh T - Chủ
Doanh nghiệp tư nhân N: Bà Phạm Thị N1, sinh năm 1983. Địa chỉ: đường B,
phường A, quận x2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo giấy ủy quyền ngày
14/7/2018 (có mặt).
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
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3.1. Bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1959 (có mặt).
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền cho bà Y: Ông Phạm H, sinh năm
1950 (có mặt).
Địa chỉ: đường T, thị trấn G, huyện X, tỉnh Đồng Nai
3.2. Ông Bùi Hữu Đ, sinh năm 1970 (vắng mặt).
Địa chỉ: khu phố x, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận.
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền ông Đ: Bà Phạm Thị N1, sinh năm
1983. Địa chỉ: đường B, phường A, quận x2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo giấy
ủy quyền ngày 13/11/2018 (có mặt).
3.3. Ông Lê Văn X, sinh năm 1955 (vắng mặt)
3.4. Bà Hoàng Thị M, sinh năm 1954 (vắng mặt)
Cùng địa chỉ: Thôn x5, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận.
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của ông X, bà M: Ông Lê Văn H1,
sinh năm 1978 (vắng mặt).
Địa chỉ: Thôn x5, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận.
3.5. Ông Lê Quang P, sinh năm 1950 (vắng mặt)
3.6. Bà Lê Thị Hồng V, sinh năm 1950 (vắng mặt)
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bà V: Ông Lê Quang P; Cùng
địa chỉ: khu phố x5, thị trấn Đ, huyện Đ, Bình Thuận (vắng mặt).
Người kháng cáo: Bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà
ông Bùi Hữu Đ.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Nguyên đơn ông Phạm H – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Ptrình bày:
Đầu năm 2009, do chỗ thân quen nên vợ chồng ông và vợ chồng ông Đ,
bà T có thỏa thuận cùng nhau góp vốn kinh doanh chung. Để thực hiện việc này
02 bên đã tiến hành mua chung đất của bà Nguyễn Thị Ánh P1, thuê 02 phần đất
của ông Lê Quang P, bà Lê Thị Hồng V và của ông Lê Văn X, bà Hoàng Thị M;
do địa điểm kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Nnên để cho vợ chồng bà T
đứng tên ký Hợp đồng thuê đất, thời gian thuê 10 năm, giá thuê 900.000.000
đồng (hai Hợp đồng thuê). Hai bên thỏa thuận vợ chồng ông đưa tiền mặt cho vợ
chồng bà T, để vợ chồng bà T trả tiền thuê đất, xây dựng nhà xưởng, mua sắm
tài sản phục vụ cho việc kinh doanh chung. Khi vợ chồng ông đưa tiền góp vốn
cho vợ chồng bà T, vì tin tưởng nhau nên hai bên không làm giấy tờ.
Sau khi việc xây dựng nhà xưởng xong, đến ngày 11.12.2009 hai bên mới
làm “Hợp đồng góp vốn kinh doanh“ với những nội dung chính như sau:
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- Tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng, mỗi bên góp 50%;
- Tài sản góp vốn: Tiền mua 121 m2 đất ở tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh
Bình Thuận (là tài sản chung của 04 người góp vốn) trị giá 1,4 tỷ đồng và tiền
thuê 02 lô đất của ông Lê Quang P, bà Lê Thị Hồng V, của ông Lê Văn X, bà
Hoàng Thị M theo hai Hợp đồng thuê đất có thời hạn thuê là 10 năm (từ 2009
đến 2019).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Lâu dài
- Mục đích góp vốn: Thực hiện việc mua bán xe mô tô và phụ tùng H2, do
Công ty H2 ủy nhiệm theo chức năng kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân N
theo Giấy phép của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.
- Thời gian thanh toán hiệu quả kinh doanh (chia lãi) được xác định theo
từng tháng vào ngày 30 hoặc 31 của tháng.
Tại Điều 7 của Hợp đồng còn quy định trách nhiệm của các bên; nếu bên
nào vi phạm thì phải chịu phạt 50% vốn góp và phải bồi thường thiệt hại cho
bên kia.
Sau khi ký hợp đồng hai bên tiến hành kinh doanh. Đến ngày 03/12/ 2010
thì kế toán của Doanh nghiệp tư nhân N đưa ra bảng quyết toán và chia lãi từ
tháng 12/2009 đến tháng 11/2010 để hai bên đối chiếu, khi đó có đầy đủ vợ
chồng hai bên được thể hiện ở các tài liệu được đánh từ số 1 đến số 13 có chữ ký
xác nhận của ông Đ và của ông H; cụ thể:
- Về vốn cố định: Tổng chi phí xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết
bị, trả tiền thuê đất là 7.744.499.000 đồng chia 2 thì mỗi bên phải góp
3.872.249.500 đồng; nhưng do vợ chồng ông mới đưa vào 3.356.603.000 đồng,
nên vợ chồng ông còn thiếu 515.646.500 đồng, cộng với tiền mua xe vợ chồng
ông chưa trả 367.460.000 đồng; tổng cộng 883.106.500 đồng;
Sau đó hai bên lấy tiền lãi từ tháng 12/2009 đến tháng 10/2010 là
1.296.367.971 đồng + tiền dịch vụ do Công ty H2 trả mỗi bên được 73.507.000
đồng = 1.369.875.671 đồng – tiền vợ chồng ông còn thiếu hai khoản nêu trên là
883.106.500 đồng; như vậy vợ chồng ông còn dư thừa 486.769.171 đồng.
- Về vốn lưu động: Mặc dù làm đại lý cho H2, nhưng việc thanh toán tiền
hàng cho H2 là mua đứt bán đoạn, nên số hàng hiện có tại Doanh nghiệp Ninh
Đức là tài sản chung của hai bên. Tính đến thời điểm hết tháng 11/2010 là
4.317.984.466 đồng. Như vậy, mỗi bên phải góp 2.173.992.233 đồng;
Nhưng do vợ chồng ông đã đưa trước 1.562.500.000 đồng, nên vợ chồng
ông còn thiếu 611.492.233 đồng; sau đó hai bên lấy tiền lãi mà vợ chồng ông
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chưa nhận là 486.769.171 đồng trừ vào tiền vốn lưu động vợ chồng ông chưa
góp 611.492.233 đồng, còn lại 124.723.062 đồng;
Tiếp tục hai bên lấy tiền lãi của tháng 11/2010 là 287.475.579 đồng trừ
đi số tiền vợ chồng ông còn thiếu 124.723.062 đồng thì vợ chồng ông còn dư
thừa 162.752.517 đồng.
Như vậy, đến ngày 03/12/2010 thì vợ chồng ông đã góp đủ vốn cố định,
vốn lưu động và còn dư thừa 162.752.517 đồng. Số tiền này được luân chuyển
sang năm 2011 và cộng vào lợi nhuận của năm năm 2011 mỗi bên được hưởng
là 2.254.358.080 đồng.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng ông Đ, bà T đã ứng trước cho vợ
chồng ông được 1.083.277.428 đồng tiền lợi nhuận. Sau đó, do có mâu thuẫn
trong việc làm ăn chung nên vợ chồng bà T đã đuổi 02 kế toán là người của ông
theo dõi việc kinh doanh chung và không chia lợi nhuận cho vợ chồng ông.
Ông H yêu cầu:
- Đình chỉ thực hiện hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa vợ chồng ông với
vợ chồng ông Đ, bà T lập ngày 11.12.2009;
- Bà T, ông Đ phải trả lại toàn bộ vốn góp mà vợ chồng ông đã góp vào
làm ăn chung là 6.046.241.733 đồng; trong đó: vốn cố định 3.872.249.500 đồng,
vốn lưu động 2.173.992.233 đồng và 1.171.080.584 đồng tiền lợi nhuận tính đến
hết tháng 12/2011 còn lại chưa thanh toán.
- Buộc bà T, ông Đ phải trả tiền phạt theo Điều 7 của hợp đồng là 50%
vốn góp = 05 tỷ đồng ;
- Bà T, ông Đ phải bồi thường thiệt hại do chậm thanh toán tiền lợi nhuận
của năm 2011 chưa thanh toán (1.171.080.584 đồng) theo mức lãi suất nợ quá
hạn trung bình do các Ngân hàng thương mại quy định;
- Đối với diện tích 121 m2 đất mà hai bên đã mua chung và đưa vào làm
ăn chung thì đề nghị chia 2, mỗi bên sử dụng ½ diện tích.
Chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện: Đối với yêu cầu đòi tiền
vốn góp (cố định và vốn lưu động) là căn cứ vào các tài liệu mà ông Bùi Hữu Đ
đại diện cho phía bị đơn ký xác nhận ở trang đầu và trang cuối được đánh ký
hiệu từ A01 đến A13. Còn đối với yêu cầu chia tiền lợi nhuận của năm 2011
chứng cứ để chứng minh là căn cứ vào 12 tập tài liệu, là chứng từ của 12 tháng
năm 2011 do phía bị đơn cung cấp cho ông đã được ông Bùi Hữu Đ ký xác nhận
ngày 10/10/2012.
* Bị đơn bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N trình bày:
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Bà T thừa nhận vào đầu năm 2009 do chỗ bạn hàng mua bán xe H2, nên giữa vợ
chồng bà và vợ chồng ông H, bà Y có quen biết nhau và có thỏa thuận cùng
nhau góp vốn đại lý bán xe Honda như ông H khai. Trước khi 02 bên tiến hành
lập Hợp đồng góp vốn kinh doanh vào ngày 11.12.2009, thì 02 bên đã tiến hành
mua chung đất của bà Nguyễn Thị Ánh P1 và thuê đất của ông Lê Quang P, bà
Lê Thị Hồng V, của ông Lê Văn X, bà Hoàng Thị M. Sau đó 02 bên tiến hành
xây dựng nhà xưởng, hai bên tự bỏ tiền ra làm, chứ vợ chồng ông H không đưa
tiền mặt cho vợ chồng bà. Thực tế hai bên đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua
máy móc thiết bị vv..., gọi chung là tài sản cố định theo các tài liệu, chứng cứ
mà vợ chồng bà đã cung cấp cho Tòa án và Tòa án đã căn cứ vào các tài liệu này
để định giá tài sản; tổng cộng hai bên đã bỏ ra 4.591.668.000 đồng (trong đó đã
tính trị giá thửa đất mà hai bên mua chung 121 m2 là 02 tỷ đồng), chứ không
phải hơn 07 tỷ đồng như phía nguyên đơn khai.
Theo hợp đồng mà 02 bên ký kết, thì tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng, mỗi bên
góp 50%. Nhưng thực tế hai bên vẫn chưa góp đủ 10 tỷ đồng. Để thực hiện hợp
đồng, vợ chồng ông H đưa 02 kế toán vào làm trong doanh nghiệp của bà, do
mâu thuẫn nên vợ chồng bà cho 02 kế toán của ông H nghỉ việc. Còn về vốn lưu
động mà phía nguyên đơn khai, do vợ chồng bà không nhận tiền mặt từ vợ
chồng ông H, nên theo bà, vợ chồng ông H không góp vốn lưu động cho vợ
chồng bà.
Đối với yêu cầu khởi kiện của ông H: Bà yêu cầu hủy hợp đồng do vô hiệu,
bà đồng ý hoàn trả lại phần vốn góp cho phía vợ chồng ông H theo kết quả định
giá vào năm 2015; Đối với yêu cầu lấy lại ½ diện tích 121 m 2 đất của nguyên
đơn, nếu pháp luật cho phép chia (tách thửa) thì bà cũng đồng ý chia, nếu không
thì bà yêu cầu được quyền sử dụng và hoàn tiền lại cho phía nguyên đơn. Còn
các yêu cầu khác của nguyên đơn về chia lợi nhuận, về tiền phạt bà không đồng
ý vì ông H cũng có lỗi trong việc thực hiện hợp đồng, còn cụ thể lỗi gì bà không
biết. Điều 7 của Hợp đồng quy định nếu bên nào vi phạm thì phải chịu phạt 50%
vốn góp của mỗi bên, chứ không phải tổng vốn đầu tư như ông H khai.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Y trình bày: Bà
thống nhất với toàn bộ lời khai của ông Phạm H chồng bà.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Bùi Hữu Đ trình bày: Ông
thống nhất với lời trình bày của bà Trần Thị Minh T. Về các tài liệu do phía
nguyên đơn cung cấp, ông thừa nhận các chữ ký trong các tài liệu này là của
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ông, do ông H đưa ông ký trong lúc nhậu say nên ông không biết trong các tài
liệu này ghi nội dung gì.
* Ông Lê Quang P - đồng thời là đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị Hồng
V, trình bày: Vào năm 2009 ông Phạm H và ông Bùi Hữu Đ có đến thỏa thuận
với vợ chồng ông về việc thuê nhà cấp 4 có gác gỗ tại số nhà 333 đường 3/2 thị
trấn Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận. Nhưng khi ký hợp đồng do vợ chồng ông
Đ ký, thời hạn thuê 10 năm tính từ tháng 8/2009 với giá 45 triệu đồng/năm. Nay
vợ chồng ông yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nếu trường hợp phải hủy
hợp đồng thuê nhà đất trước thời hạn thì vợ chồng ông không có tiền để trả lại
tiền thuê đất còn lại cho bên thuê.
* Ông Lê Văn X, bà Hoàng Thị M trình bày: Vào năm 2009 ông Phạm H và
ông Bùi Hữu Đ có đến thỏa thuận với vợ chồng ông về việc thuê nhà đất tại số
nhà 329 đường 3/2 thị trấn Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận. Nhưng khi ký hợp
đồng do vợ chồng ông Đ ký, thời hạn thuê 10 năm tính từ tháng 8/2009 với giá
45 triệu đồng/năm. Nay vợ chồng ông, bà yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng.
Nếu trường hợp phải hủy hợp đồng thuê nhà đất trước thời hạn thì vợ chồng
ông, bà trả lại tiền thuê đất còn lại cho bên thuê.
Theo Biên bản định giá tài sản ngày 07/7/2015 và ngày 14/8/2015 do Tòa án
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận tiến hành (hai bên đương sự là phía nguyên
đơn và phía bị đơn đề nghị lấy giá này làm căn cứ giải quyết vụ án, không yêu
cầu định giá lại), thì:
- Tài sản là vật kiến trúc, máy móc thiết bị trị giá 1.153.979.269 đồng
(nguyên giá), giá trị còn lại là 347.533.443 đồng;
- Nhà cấp 3B (xây dựng trên đất chung của nguyên đơn, bị đơn và trên đất
thuê của vợ chồng ông X, vợ chồng ông P) trị giá 3.800.000.000 đồng (nguyên
giá), giá trị còn lại 1.884.135.000 đồng;
- Quyền sử dụng 121 m2 đất ở (là tài sản chung của nguyên đơn và bị đơn)
trị giá 1.400.000.000 đồng (giá mua), giá trị tại thời điểm định giá là
2.000.000.000 đồng;
- Tiền thuê 02 lô đất (của vợ chồng ông X và của vợ chồng ông P thời gian
thuê 10 năm) giá thuê 900.000.000 đồng; thời gian còn lại 4 năm = 360.000.000
đồng.
- Tổng: Nguyên giá là 5.853.979.269 đồng; giá trị còn lại 4.591.668.443
đồng.
Vụ án đã được Hòa giải nhiều lần nhưng không thành.
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Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 02/2017/KDTM-ST ngày 22
tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận,
Áp dụng: Khoản 1 Điều 30, điểm c khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 38,
điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; điểm b khoản 1
Điều 688, Điều 117 Bộ luật dân sự 2015; các Điều 300, 301, 302, 303 Điều 306,
307 Luật Thương mại;
1/ Chấp nhận việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phạm H: Đình
chỉ giải quyết đối với “Yêu cầu đình chỉ thực hiện Hợp đồng đồng góp vốn kinh
doanh” ngày 11/12/2009, giữa ông Phạm H, bà Nguyễn Thị Y với bà Trần Thị
Minh T, ông Bùi Hữu Đ.
2/ Không chấp nhận việc bổ sung yêu cầu khởi kiện của ông Phạm H đòi
bà Trần Thị Minh T, ông Bùi Hữu Đ phải trả lại tiền trị giá khấu hao tài sản từ
năm 2010 đến ngày xét xử sơ thẩm và tiền lợi nhuận từ năm 2012 đến ngày xét
xử sơ thẩm;
3/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm H:
- Công nhận Hợp đồng đồng góp vốn kinh doanh ngày 11/12/2009, giữa
ông Phạm H, bà Nguyễn Thị Y với bà Trần Thị Minh T, ông Bùi Hữu Đ có hiệu
lực pháp luật.
- Xác định toàn bộ tài sản là: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, tiền
thuê đất và quyền sử dụng 121 m2 đất ở tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận
theo Biên bản định giá tài sản ngày 14/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện Đức
Linh, tỉnh Bình Thuận là tài sản chung của ông Phạm H, bà Nguyễn Thị Y, ông
Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T.
- Buộc bà Trần Thị Minh T, ông Bùi Hữu Đ phải trả cho ông Phạm H, bà
Nguyễn Thị Y 6.905.430.000 đồng; bao gồm: Vốn cố định 2.819.513.000 đồng,
vốn lưu động 2.173.992.000 đồng, tiền lợi nhuận (tháng 11/2010 và 8 tháng cuối
năm 2011) 1.171.080.000 đồng, tiền phạt 93.686.000 đồng, tiền bồi thường thiệt
hại 647.159.000 đồng.
- Ông Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T được quyền sở hữu toàn bộ tài
sản là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị hiện do ông Đ, bà T đang quản lý
sử dụng theo Biên bản định giá ngày 14/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện Đức
Linh, tỉnh Bình Thuận và được quyền sử dụng diện tích 121 m2 đất ở tại thị trấn
Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
04299/QSDĐ/387/HĐCN ngày 25/9/2000 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
đã được đăng ký biến động quyền sử dụng ngày 27/11/2009 đứng tên ông Phạm
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H, bà Nguyễn Thị Y, ông Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T, sau khi đã thực
hiện xong nghĩa vụ trả tiền cho ông H, bà Y;
- Ông Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T có nghĩa vụ đăng ký biến động
quyền sử dụng 121 m2 đất ở tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận theo quy
định của pháp luật và được quyền tiếp tục sử dụng đối với diện tích đất thuê của
ông Lê Văn X, bà Hoàng Thị M và của ông Lê Quang P, bà Lê Thị Hồng V cho
đến hết hạn thuê đất theo hợp đồng thuê đất.
Ngoài ra bản án còn tuyên về lãi suất do chậm trả, chi phí định giá tài sản,
án phí và quyền kháng cáo theo luật định.
Ngày 02/01/2018, bà Trần Thị Minh T- Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà
ngày 03/01/2018 ông Bùi Hữu Đ kháng cáo toàn bộ bản án số 02/2017/KDTMST ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tại phiên tòa phúc
thẩm, người đại diện hợp pháp cho bà T, ông Đ giữ nguyên kháng cáo và cho
rằng luật không quy định doanh nghiệp tư nhân được quyền góp vốn; trong đó
có bất động sản ở Bình Thuận nhưng hợp đồng góp vốn ký tại Đồng Nai không
đúng quy định nên vô hiệu; Hợp đồng góp vốn do hai doanh nghiệp tư nhân ký
kết, nhưng tài sản đất, máy móc, thiết bị và cơ sở vật chất do ông H và ông Đ ký
xác nhận tài sản do hai bên đầu tư là không đúng quy định. Sau khi ký hợp đồng
góp vốn, phía Doanh nghiệp tư nhân Plàm ăn không có lợi nhuận nên hai bên
không chia lợi nhuận, nhưng cấp sơ thẩm xét xử không đúng pháp luật, nay
Doanh nghiệp tư nhân Nchỉ đồng ý hoàn trả những tài sản Doanh nghiệp tư nhân
Pđã đầu tư thực tế, còn các khoản khác không chấp nhận.
Ông P – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Pvà bà Nguyễn Thị Y cho rằng cấp sơ
thẩm xét xử đúng pháp luật, nên không tranh luận, trình bày gì thêm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho
rằng: Về thủ tục tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng thực
hiện đúng quy định của pháp luật, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng
mặt lần thứ hai và cũng không có liên quan đến việc kháng cáo nên đề nghị xét
xử vắng mặt họ. Về nội dung hợp đồng góp vốn hai bên ký kết, được thực hiện
năm 2009 nên do Bộ luật dân sự năm 2005 điều chỉnh. Bà Trần Thị Minh T, chủ
Doanh nghiệp tư nhân Nvà ông Bùi Hữu Đ là vợ chồng, theo quy định Luật hôn
nhân và gia đình thì tài sản chung của ông Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T
trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, nên ông Bùi Hữu Đ cùng tham gia ký
kết hợp đồng góp vốn và ký xác nhận các chứng từ góp vốn, đầu tư, xây dựng và
mua máy móc, thiết bị là có căn cứ. Hai bên đã chia lợi nhuận trước đó còn thiếu
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lại tháng 11/2010 và 8 tháng cuối năm 2011, nên cấp sơ thẩm xét xử đúng quy
định. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác toàn bộ đơn kháng cáo của bà
Trần Thị Minh T – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà ông Bùi Hữu Đ, giữ nguyên
quyết định của bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem
xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Tòa án nhận
định:
Đơn kháng cáo của bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà
ông Bùi Hữu Đ hợp lệ, đúng quy định, nên được xem xét theo thủ tục phúc
thẩm.
Xét nội dung đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bà Trần Thị
Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N và ông Bùi Hữu Đ thì thấy:
[1] Cấp sơ thẩm xác định đây là quan hệ kinh doanh thương mại, về việc
“Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh” là đúng quan hệ tranh chấp, có
đương sự đang định cư ở nước ngoài nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của
Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận là đúng theo quy định tại khoản
1 Điều 30, khoản 3 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 38, điểm a
khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
[2] Về hợp đồng góp vốn kinh doanh: Ngày 11/12/2009, ông Phạm HChủ Doanh nghiệp tư nhân Pcùng vợ là bà Nguyễn Thị Y và bà Trần Thị Minh
T- Chủ Doanh nghiệp tư nhân Ncùng chồng là ông Bùi Hữu Đ đã ký hợp đồng
góp vốn kinh doanh, được Phòng Công chứng số 3 tỉnh Đồng Nai chứng thực.
Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì: doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp
do một cá nhân làm chủ, phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh
nghiệp và của chủ doanh nghiệp, không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã
đầu tư vào doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, có
trách nhiệm vô hạn. Trong thời kỳ hôn nhân, ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp
tư nhân Pcùng vợ là bà Nguyễn Thị Y và bà Trần Thị Minh T- Chủ Doanh
nghiệp tư nhân Ncùng chồng là ông Bùi Hữu Đ đã ký kết hợp đồng góp vốn và
cùng chịu trách nhiệm phù hợp với Điều 28 Luật hôn nhân và gia đình năm
2000, phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014; các điều khoản trong hợp đồng
không vi phạm pháp luật, đúng nghành nghề kinh doanh hai bên đã đăng ký và
đã chọn Công chứng nơi Doanh nghiệp tư nhân Pcó trụ sở (ở tỉnh Đồng Nai) để
chứng nhận hợp đồng là phù hợp, không nhất thiết phải Công chứng nơi thực
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hiện hợp đồng, nơi có bất động sản là tỉnh Bình Thuận như lời trình bày của
người đại diện cho Doanh nghiệp tư nhân Nvà ông Bùi Hữu Đ. Do đó, hợp đồng
góp vốn kinh doanh hai bên ký kết có giá trị pháp lý.
[3] Theo hợp đồng góp vốn kinh doanh ký kết ngày 11/12/2009, giữa ông
Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Pcùng vợ là bà Nguyễn Thị Y và bà Trần
Thị Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Ncùng chồng là ông Bùi Hữu Đ, hai
bên đã ký kết và cùng chịu trách nhiệm chung. Cấp sơ thẩm đã xác định bà
Nguyễn Thị Y; ông Bùi Hữu Đ là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong
vụ án là chưa phù hợp. Xét thấy việc xác định sai tư cách bà Nguyễn Thị Y, ông
Bùi Hữu Đ không làm ảnh hưởng đến nội dung cũng như quyền và nghĩa vụ của
họ trong vụ án, nên không xem là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Nên
nguyên đơn và bị đơn trong vụ án được xác định như sau:
1. Nguyên đơn:
1.1 Ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân P
1.2 Bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1959
Cùng địa chỉ: đường T, thị trấn G, huyện X, tỉnh Đồng Nai.
2. Bị đơn:
2.1 Bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N
2.2 Ông Bùi Hữu Đ, sinh năm 1970
Cùng địa chỉ: khu phố x, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận.
[4] Thứ nhất, hợp đồng góp vốn do hai bên nguyên đơn và bị đơn cùng ký
kết, cùng chịu trách nhiệm; thứ hai, theo xác nhận của nguyên đơn và bị đơn thì
hai bên cùng đầu tư tiền để nhận chuyển nhượng lại diện tích 121m2 đất, tại thị
trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận, thuê hai lô đất, xây dựng nhà xưởng và mua
tài sản phục vụ việc kinh doanh chung, sau đó đến ngày 11/12/2009 nguyên đơn
và bị đơn mới ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng và tiến hành kinh doanh; thứ
ba là sau một thời gian kinh doanh chung từ ngày 11/12/2009 đến ngày
03/12/2010, kế toán của Doanh nghiệp tư nhân N(doanh nghiệp góp vốn chung)
lập bảng quyết toán đầu tư xây dựng và chia lợi nhuận từ tháng 12/2009 đến
tháng 11/2010, hai bên đã xem xét đối chiếu; sau đó, ông Phạm H đại diện cho
nguyên đơn và ông Bùi Hữu Đ đại diện cho bị đơn ký xác nhận là phù hợp với
quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh
nghiệp tư nhân Ncho rằng ông Bùi Hữu Đ là chồng của bà không được quyền ký
các chứng từ xác định vốn hai bên đầu tư và chia lợi nhuận trong quá trình kinh
doanh và bà T còn cho rằng ông Phạm H đưa các chứng từ để ông Bùi Hữu Đ ký
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nhận ngày 03/12/2010 và ngày 10/10/2012 khi ông Bùi Hữu Đ nhậu say, nhưng
tại phiên tòa phúc thẩm đại diện bị đơn cũng không cung cấp được chứng cứ
chứng minh; trong khi đó số liệu, chứng từ hai bên ký nhận do kế toán đang làm
việc tại Doanh nghiệp tư nhân Nlập và cung cấp, nên việc nại của bị đơn là
không có căn cứ. Nay tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện cho bị đơn cho
rằng Doanh nghiệp tư nhân Nlàm ăn không có lợi nhuận nên không chia lợi
nhuận, không phải chịu phạt, bồi thường thiệt hại, nhưng người đại diện của bị
đơn không cung cấp được chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của bị đơn. Vì
vậy, Hội đồng xét xử xét thấy như sau:
[4.1] Vốn cố định: Theo bảng quyết toán đầu tư xây dựng ngày 03/12/2010,
nguyên đơn đã đầu tư là 3.872.249.500 đồng; trong đó đầu tư trực tiếp
3.356.603.000 đồng và chia lợi nhuận 515.646.500 đồng từ tháng 12/2009 đến
tháng 11/2010 để đầu tư (BL: 987 - 988). Theo kết quả định giá tài sản nhà đất,
vật kiến trúc trên đất, máy móc thiết bị, tiền thuê đất còn lại, sau khi đã khấu hao
và tăng giá trị nhà đất là 5.639.026.000 đồng, nên mỗi bên được quyền sở hữu
50% = 2.819.513.000 đồng.
[4.2] Vốn lưu động: Nguyên đơn góp tiền mặt 02 lần với tổng số tiền
1.562.500.000 đồng đã được ông Bùi Hữu Đ ký xác nhận ngày 03/12/2010 (BL:
987, 990) và dùng số tiền lợi nhuận 611.492.233 đồng để mua xe và phụ tùng xe
mô tô kinh doanh (BL: 987). Tổng vốn lưu động nguyên đơn đã góp là
2.173.992.233 đồng.
[4.3] Về lợi nhuận: Căn cứ các hóa đơn, chứng từ trong các bảng tổng hợp
doanh thu và chi phí được ông Bùi Hữu Đ ký xác nhận ngày 03/12/2010 và ngày
10/10/2012 thì nguyên đơn đã chia lợi nhuận từ tháng 12/2009 đến tháng
11/2010 là 1.657.351.262 đồng; nguyên đơn đã nhận và đầu tư vào vốn lưu động
và cố định như trên, còn lại 162.752.517 đồng (BL: 987- 999). Tại phiên tòa
phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn cho rằng việc hợp tác kinh
doanh không phát sinh lợi nhuận nên không chia lợi nhuận, nhưng tại cấp sơ
thẩm bị đơn cung cấp 06 chứng từ chia lợi nhuận các ngày 19/12/2010,
12/01/2011, 11/02/2011, 12/3/2011, 09/4/2011 và ngày 20/5/2011 (BL: 808 810) để cho rằng bị đơn đã chia lợi nhuận cho nguyên đơn từ tháng 12/2010 đến
tháng 5/2011 xong. Tuy nhiên, theo hợp đồng hai bên thỏa thuận chia lợi nhuận
vào ngày 30 hoặc 31 hàng tháng, nhưng thực tế chứng từ chia lợi nhuận được
làm vào ngày của tháng kế tiếp; vì vậy, chứng từ bị đơn cung cấp ngày
19/12/2010 và ngày 12/01/2011 dùng để chia lợi nhuận của tháng 11 và tháng
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12/2010, còn lại chứng từ ngày 11/02/2011, ngày 12/3/2011, ngày 09/4/2011 và
ngày 20/5/2011, dùng để chia lợi nhuận của tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng
4/2011, nguyên đơn xác nhận đã nhận tiền chia lợi nhuận xong, nay chỉ yêu cầu
chia lợi nhuận 8 tháng từ tháng 5 đến tháng 12/2011, theo chứng từ là
1.138.143.519 đồng cộng với 162.752.517 đồng lợi nhuận còn nợ trước đây,
tổng cộng là 1.300.896.036 đồng nhưng cấp sơ thẩm ghi nhận theo yêu cầu của
nguyên đơn, buộc bị đơn thanh toán cho nguyên đơn 1.171.080.584 đồng tiền
lợi nhuận là có căn cứ.
[4.4] Về phạt và bồi thường hợp đồng: Theo Điều 7 của Hợp đồng góp vốn
kinh doanh hai bên ký kết: Trong quá trình thực hiện hợp đồng bên nào vi phạm
các quy định trong hợp đồng phải chịu phạt 50% vốn góp và phải bồi thường
thiệt hại cho bên còn lại. Như vậy, theo cam kết hai bên có thỏa thuận phạt và
bồi thường thiệt hại là phù hợp với khoản 2 Điều 307 Luật Thương mại. Tuy
nhiên, xét thấy thỏa thuận mức phạt 50% vốn góp là quá cao không phù hợp với
quy định của pháp luật, nên cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 301 và Điều 306 Luật
thương mại để phạt 8% vi phạm hợp đồng, do chậm thanh toán tiền lợi nhuận
cho nguyên đơn là 1.171.080.000 đồng x 8% = 93.686.400 đồng và bồi thường
thiệt hại theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường của ba Ngân hàng
thương mại tại tỉnh Bình Thuận là 10,633%/năm tại thời điểm thanh toán tương
ứng với thời gian chậm trả từ ngày 11/10/2012 (thời điểm bị đơn xác nhận nợ),
đến ngày xét xử sơ thẩm 22/12/2017 là 05 năm 02 tháng 11 ngày là có căn cứ.
Như vậy, thiệt hại 10,633%/năm = 0,886%/tháng = 0,029536%/ngày là:
- 1.171.080.000 đồng x 5 năm x 10,633% = 622.604.000 đồng (1);
- 1.171.080.000 đồng x 02 tháng x 0,886% = 20.751.000 đồng (2);
- 1.171.080.000 đồng x 11 ngày x 0,029536% = 3.804.000 đồng (3);
Tổng thiệt hại (1) + (2) +(3) = 647.159.000 đồng.
[5] Từ phân tích trên, cấp sơ thẩm buộc bị đơn thanh toán cho nguyên đơn
tổng cộng 6.905.430.000 đồng và giao toàn bộ quyền sở hữu nhà, vật kiến trúc,
máy móc, thiết bị và quyền sử dụng diện tích 121m2 đất tại thị trấn Đ, huyện Đ,
tỉnh Bình Thuận cho bị đơn sở hữu và sử dụng là có căn cứ. Nay, phía bị đơn
không cung cấp được chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ án, nên Hội đồng
xét xử chấp nhận quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát, bác toàn bộ đơn
kháng cáo của bị đơn, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí phúc thẩm. Trong vụ án
này ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Pcùng vợ là bà Nguyễn Thị Y và
bà Trần Thị Minh T- Chủ Doanh nghiệp tư nhân Ncùng chồng là ông Bùi Hữu
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Đ đã cùng ký kết hợp đồng và cùng thực hiện hợp đồng, nhưng cấp sơ thẩm lại
quyết định trách nhiệm cá nhân là chưa phù hợp với hợp đồng hai bên đã ký kết.
Vì vậy, cần phải sửa lại cách tuyên và lãi suất chậm trả cho đúng quy định của
pháp luật.
Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật
kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm c khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 38, điểm
a khoản 1 Điều 39, Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự 2015;
Căn cứ Điều 117 Bộ luật dân sự 2015; Điều 301, 306, 307 Luật Thương
mại.
1. Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bà Trần Thị Minh T - Chủ
Doanh nghiệp tư nhân Nvà ông Bùi Hữu Đ; giữ nguyên quyết định bản án sơ
thẩm.
Tuyên xử:
Chấp nhận việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phạm H-Chủ
doanh nghiệp tư nhân P: Đình chỉ giải quyết đối với “Yêu cầu đình chỉ thực hiện
hợp đồng đồng góp vốn kinh doanh” ngày 11/12/2009, giữa ông Phạm H - Chủ
Doanh nghiệp tư nhân P và bà Nguyễn Thị Y với bà Trần Thị Minh T - Chủ
Doanh nghiệp tư nhân N và ông Bùi Hữu Đ.
Không chấp nhận việc bổ sung yêu cầu khởi kiện của ông Phạm H -Chủ
Doanh nghiệp tư nhân P đòi bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân
Nvà ông Bùi Hữu Đ phải trả lại tiền trị giá khấu hao tài sản từ năm 2010 đến
ngày xét xử sơ thẩm và tiền lợi nhuận từ năm 2012 đến ngày xét xử sơ thẩm;
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm H - Chủ doanh nghiệp tư
nhân P.
- Công nhận Hợp đồng đồng góp vốn kinh doanh ngày 11/12/2009, giữa
ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Pvà bà Nguyễn Thị Y với bà Trần Thị
Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà chồng ông Bùi Hữu Đ có hiệu lực
pháp luật.
- Buộc bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà ông Bùi Hữu
Đ phải trả cho ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân P và bà Nguyễn Thị Y
6.905.430.000đ (sáu tỷ, chín trăm lẻ năm triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng);
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bao gồm: vốn cố định 2.819.513.000 đồng, vốn lưu động 2.173.992.000 đồng,
tiền lợi nhuận 1.171.080.000 đồng, tiền phạt 93.686.000 đồng, tiền bồi thường
thiệt hại 647.159.000 đồng.
- Ông Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T được quyền sở hữu toàn bộ tài sản
là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị hiện bà Trần Thị Minh T - Chủ Doanh
nghiệp tư nhân N và ông Bùi Hữu Đ đang quản lý, sử dụng theo Biên bản định
giá ngày 14/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và
được quyền sử dụng diện tích 121 m2 đất ở tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình
Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 04299/QSDĐ/387/HĐCN
ngày 25/9/2000 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh đã được đăng ký biến
động quyền sử dụng ngày 27/11/2009 đứng tên ông Phạm H, bà Nguyễn Thị Y,
ông Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T, sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả
tiền cho ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Pvà bà Nguyễn Thị Y;
- Ông Bùi Hữu Đ và bà Trần Thị Minh T có nghĩa vụ đăng ký biến động
quyền sử dụng 121 m2 đất ở tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận theo quy
định của pháp luật và được quyền tiếp tục sử dụng đối với diện tích đất thuê của
ông Lê Văn X, bà Hoàng Thị M và của ông Lê Quang P, bà Lê Thị Hồng V cho
đến hết hạn thuê đất theo hợp đồng thuê đất.
Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người
phải thi hành án chậm thi hành án thì hàng tháng, người phải thi hành án còn
phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật
dân sự năm 2015.
Về chi phí định giá tài sản: Bà Trần Thị Minh T – Chủ Doanh nghiệp tư
nhân N, ông Bùi Hữu Đ phải chịu 6.456.500 đồng và đã nộp xong; Ông Phạm H
- Chủ doanh nghiệp tư nhân P, bà Nguyễn Thị Y phải chịu 6.456.500 đồng và đã
nộp 2.500.000 đồng, còn phải nộp tiếp 3.956.500 đồng, để hoàn trả cho bà Trần
Thị Minh T – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà ông Bùi Hữu Đ.
2. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:
- Bà Trần Thị Minh T – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà ông Bùi Hữu Đ
phải chịu 114.905.000 đồng;
- Ông Phạm H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Pvà bà Nguyễn Thị Y không
phải chịu. Hoàn trả cho ông Phạm H 210.484.000 đồng, theo Biên lai thu tiền số
0008684 ngày 14/01/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ tỉnh Bình
Thuận.
Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Bị đơn bà Trần Thị Minh T –
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Chủ Doanh nghiệp tư nhân Nvà ông Bùi Hữu Đ cùng phải nộp 2.000.000 đồng;
khấu trừ 2.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0020962 ngày 05/01/2018 của
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, nên đã nộp đủ án phí. Hoàn trả cho
ông Bùi Hữu Đ (bà T nộp thay) số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng tạm ứng án
phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0020963 ngày 05/01/2018 của Cục Thi hành
án dân sự tỉnh Bình Thuận
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b
và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu
thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự
được sửa đổi, bổ sung năm 2014.
3. Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.
Nơi nhận:

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

- Tòa án nhân dân tối cao (1)
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
tại Thành phố Hồ Chí Minh (1)
- TAND tỉnh Bình Thuận (1);
- VKSND tỉnh Bình Thuận (1);
- Cục THADS tỉnh Bình Thuận (1);
- Các đương sự (6);
- Lưu (3) (PTHH)

Đặng Văn Ý
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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

Bản án số: 11/2018/KDTM-PT
Ngày 24 – 4 - 2018
V/v Tranh chấp hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Bà Trần Thị Thu Thủy;

Các thẩm phán:

Ông Phan Văn Yên;
Bà Mai Thị Tú Oanh.

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Kim Yến – Thư ký 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 Út - Kiểm sát viên.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số
33/2017/TLPT-KDTM ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần”.
Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 617/2017/KDTM-ST
ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị
kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 694/2017/QĐ - PT
ngày 26 tháng 10 năm 2017, giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Ông T Konishi
Địa chỉ: 1-14, H, K, I-k 922-0482, Japan.
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Phạm Kim A (có mặt).
- Bị đơn: Bà Lê Hoàng Y (vắng mặt).
Địa chỉ: đường Ng, phường T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Bá H (vắng mặt).
Địa chỉ: đường Tr, phường T1, Quận X1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Truyền
thông mạng V
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Địa chỉ: 68 đường Ng1, phường B, Quận X1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
Ông Nguyễn Hiền H1 (có mặt).
Địa chỉ: đường Đ, phường C, Quận X1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người kháng cáo: Bị đơn bà Lê Hoàng Y, người có quyền lợi nghĩa vụ
liên quan Công ty cổ phần truyền thông mạng V.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
,
lời trình bày của người đại diện của nguyên đơn:
Bà Lê Hoàng Y (bà Y) là cổ đông sáng lập kiêm Tổng Giám đốc (TGĐ)
Công ty Cổ phần Truyền thông mạng V (viết là V
( Mười tỷ đồng) tương đương 1.0
bà Y. Bà Y nắm giữ 85% tổng số cổ phần, gồm
850.000 cổ phần của V Media.
19/01/2010, bà Y ký hợp đồ
ổ phần
(HĐCNCP) cho ông T Konishi 10% tổng số cổ phần của V Media trong số cổ
ần phổ thông với giá
phần do bà Y sở hữ
75.200USD.
Theo yêu cầu của bà Y, ông T đã chuyển số tiền 75.200USD từ tài
khoản của ông tại Nhật Bản vào tài khoản của bà Y tại Việt Nam. Tuy nhiên
sau khi hoàn thành việc thanh toán số tiền chuyển nhượng cổ phần và trở thành
cổ đông của V Media, cụ thể là tên của ông T đã được đăng ký xác nhận trong
sổ đăng ký cổ đông và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của V Media,
nhưng sau 8 tháng, ông T chưa nhận được bất kỳ thông tin, báo cáo nào liên
quan đến tình trạng hoạt động, tài chính, lợi nhuận của V Media, mặc dù ông T
đã nhiều lần yêu cầu bà Y cung cấp.
Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam, bà Y và V
Media có nghĩa vụ phải đăng ký tên của ông T vào danh sách cổ đông với cơ
quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến khi ông T khởi kiện, bà Y và V
Media vẫn chưa thực hiện. Ông T đã nhiều lần liên lạc và làm việc với bà Y và
đại diện của V Media để yêu cầu trả lời cho những vấn đề nêu trên, nhưng
không nhận được sự hợp tác từ bà Y và đại diện V Media.
Từ những sự việc nêu trên, ông T thấy rằng bà Y và đại diện V Media
đã không thực hiện đúng các nghĩa vụ theo cam kết của mình trong các thỏa
thuận chuyển nhượng cổ phần cũng như quy định của pháp luật trong việc
đăng ký cổ đông mới. Điều này đã gây thiệt hại to lớn cho ông T vì mục đích
đầu tư không đạt được. Vì vậy, ngày 25/8/2010, ông T đã chính thức gửi thư
yêu cầu bà Y hoàn trả lại cho ông toàn bộ số tiề
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đương với 75.200USD trước ngày 30/9/2010. Tuy nhiên, bà Y đã không thực
hiện.
Ông T yêu cầu bà Y phải hoàn trả cho ông T khoản tiền chuyển nhượng
cổ phầ
ới 75.200USD.
Ngày 16/9/2011, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Biên
bản hòa giải thành lập ngày 08/9/2011, đã ban hành Quyết định công nhận sự
thỏa thuận của các đương sự, số 1752/2011/QĐST-KDTM ngày 16/9/2011,
nội dung:
V
T Konishi
).
:
-

10.000,00 USD.

-

11.000,00 USD.

-

11.000,00 USD.

-

11.000,00 USD.

-

11.000,00 USD.

-

11.000,00 USD.

-

30

10.200,00 USD.
.

Ông T Konishi
. Ông T Konishi
.
T Konishi
V
.

.
ận sự thỏa thuậ

.
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dân Thành phố Hồ

16/9/2011 của Tòa án nhân
08/

08/9/2011

-

.
Tại Quyết định giám đốc thẩm số 01/KDTM-GĐT ngày 27/01/2015 của
Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định: Hủy Quyết định công
nhận sự thỏa thuận số 1752/2011/QĐST-KDTM ngày 16/9/2011 của Tòa án
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại.
Trong thời gian Quyết định công nhận sự thỏa thuận số
1752/2011/QĐST-KDTM có hiệu lực chưa bị kháng nghị và tạm đình chỉ việc
thi hành án, Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động thi
hành các khoản thu án phí của ông T và bà Y; Hoàn trả tạm ứng án phí sơ
thẩm cho ông T. Bà Y cũng đã chuyển tiền trả cho ông T khoản tiề
ại HSBC Bank (Viet Nam) LTD tương đương 10.000USD
vào ngày 05/01/2012.
Ngày 19/3/2015, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý lại
sơ thẩm vụ án, số thụ lý 24/2015/KDTM-ST.
Ngày 24/11/2015, ông T Konishi đã nộp lại tạm ứng án phí KDTMST,
số tiề
ố AG/2010/09645 ngày 24/11/2015
của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 03/02/2016, bà Y thanh toán tiền đầu tư của ông T vào V Media
số tiề
ổi ra VND tương đương 4.500USD thông qua
người đại diện của ông T là bà Phạm Kim A tại Ngân hàng Vietinbank chi
nhánh Sài Gòn.
Nay ông T yêu cầu bà Y và V Media có trách nhiệm liên đới hoàn trả
cho ông T Konishi số tiền còn lại là 60.700USD, ngay sau khi án có hiệu lực.
Thanh toán bằng VND theo tỷ giá lúc thanh toán.Yêu cầu tuyên bố hợp đồng
mua bán cổ phần ngày 19/01/2010 ký giữa V Media do bà Y đại diện với ông
T vô hiệu do giao dịch bằng ngoại tệ, vi phạm quy định pháp luật về quản lý
ngoại hối.
và thông qua người đại diện theo ủy quyề
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:

Bà Lê Hoàng Y xác nhận còn nợ nguyên đơn số tiền 65.200USD sau khi
đã thanh toán lần đầu với số tiền 10.000USD vào ngày 05/01/2012. Tuy nhiên,
bà Y không đồng ý trả số tiền còn lại nói trên, vì phải cấn trừ vào các khoản
ông T còn nợ bà là 3.276.000 Yên Nhật; 10.500USD tiền sử dụng mặt bằng tại
địa chỉ số đường Ng3, Quận X1; tiền chi phí bị đơn hướng dẫn nguyên đơn đi
khảo sát thị trường từ tháng 6/2009 đến tháng 01/2010 là 10.000USD. Toàn bộ
số tiền ông T còn nợ đã được bà Y khởi kiện trong 1 vụ án khác.
Tại đơn khởi kiện ngày 07/3/2016 do bà Y gửi có trong hồ sơ, bà Y xác
định khởi kiện ông T với nội dung: Tháng 12/2009, ông T với tư cách là nhà
môi giới đầu tư từ Nhật Bản đã gặp bà tại Thành phố Hồ Chí Minh và bàn bạc
về việc hợp tác đầu tư. Đến tháng 01/2010, ông T đã ký hợp đồng mua cổ phần
của bà trong V Media để cùng nhau hợp tác làm ăn. Trong thời gian này bà có
khách hàng muốn quảng cáo về du lịch Việt Nam tại 45 ga tàu điện ngầm tại
Tokyo và ông T đã giới thiệu bà đặt hàng với Công ty người thân quen của
ông chuyên làm quảng cáo ngoài trời ở Tokyo là Công ty K Inc. Ông T đã tự
thương lượng giá cả với Công ty K và hứa với bà rằng nếu quảng cáo ngoài
trời tại Tokyo được ký kết với Công ty K, thì bà sẽ được hưởng một khoản hoa
hồng là 3.276.000 Yên Nhật tương đương 36.400USD tại thời điểm tháng
6/2010. Trong suốt quá trình giao dịch hợp đồng quảng cáo với Công ty KoaSha, chỉ có ông T là người duy nhất giao dịch thương lượng với bà về giá cả,
hợp đồng, hoa hồng. Ông T là người hứa hẹn về khoản hoa hồng mà bà được
nhận chứ không phải Công ty K là người hứa. Do ông T đã mua cổ phần của
bà để đầu tư làm ăn chung với nhau nên bà hoàn toàn tin tưởng ông T. Tuy
nhiên sau khi hợp đồng thực hiện xong, ông T không thanh toán hoa hồng cho
bà như lời hứa mà tiếp tục thương lượng để trừ tiền hoa hồng của bà vào các
khoản chi phí mà ông tự ý chi không có sự đồng ý của bà. Bà không đồng ý
theo yêu cầu vô lý của ông T; Tháng 7/2010, ông T tuyên bố đòi tiền mua cổ
phần lại, ông đã kiện bà để đòi lại tiền mua cổ phần của bà trong V Media.
Trong vụ ông T kiện bà đòi lại tiền mua cổ phần, bà đã thương lượng yêu cầu
ông T hoàn trả khoản tiền hoa hồng nêu trên nhưng ông T không đồng ý. Bà
yêu cầu ông T thực hiện trách nhiệm của mình trong giao dịch mà ông đã cam
kết với bà. Hoàn trả lại cho bà số tiền 36.400USD hoa hồng như ông đã hứa
trong các email của ông hoặc số tiền này sẽ được cấn trừ vào khoản tiền còn
lại mà bà sẽ thanh toán cho ông T trong hợp đồng mua bán cổ phần giữa bà và
ông T.
ông T
sở hữu của bà

V Media thuộc
. Nay ông T
ông T

3 năm.
Tại văn bản trình bày đề ngày 11/11/2016 ông Vũ Hồng Th người đại
diện theo ủy quyền của bà Y trình bày: bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn bởi những lý do và căn cứ sau đây:
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Thứ nhất, chủ thể chuyển nhượng cổ phần cho nguyên đơn không phải
là cá nhân bà Y mà là V Media. Chủ thể tham gia ký kết hợp đồng mua bán cổ
phần của V Media ngày 19/01/2010 giữa một bên là V Media, bên kia là ông
T. Bà Y chỉ là đại diện theo pháp luật của V Media vào thời điểm ký kết hợp
đồng. Do đó, căn cứ vào hợp đồng mua bán cổ phần ngày 19/01/2010 thì ông
T phải khởi kiện V Media và V Media được xác định là bị đơn, bà Y có thể là
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ông cho rằng nguyên đơn đã kiện sai
đối tượng. Tòa án khi thụ lý đã không xem xét đơn một cách thấu đáo để yêu
cầu đương sự sửa đổi, bổ sung đơn kiện. Đề nghị Tòa án xem xét lại toàn bộ
nội dung vụ án để xác định đúng tư cách tham gia tố tụng của bà Y. Các căn
cứ chứng minh:
- Tiêu đề của Hợp đồng ngày 19/01/2010: Hợp đồng mua bán cổ phần
của V Media;
- Các bên tham gia ký hợp đồng: bên A: V Media; Bên B: ông T;
- Nội dung hợp đồng thể hiện : ông T muốn mua 10% cổ phần của V
Media;
Điều kiện: V Media có các nghĩa vụ như: Cung cấp bảng cân đối kế
toán, sổ cổ đông chia lợi nhuận…”
Điều khoản thi hành: Hợp đồng ngày 19/01/2010 thay thế tất cả những
thỏa thuận, những hợp đồng, những bàn bạc, nhất trí trước đó”.
Như vậy, Hợp đồng ngày 19/01/2010 là văn bản có giá trị ràng buộc cao
nhất về quyền và nghĩa vụ giữa V Media và ông T tính đến ngày 19/01/2010.
Nguyên đơn đã không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào có giá trị
bà Y đã ký hợp đồng mua bán cổ phần với ông T.
Về thanh toán: việc ông T chuyển tiền mua cổ phần của V Media vào tài
khoản cá nhân của bà Y là thực hiện theo sự chỉ định của bên bán - V Media.
Việc thanh toán này không phải là chứng cứ xác định có giao dịch mua bán
giữa cá nhân bà Y và ông T, Ngay sau khi ông T thanh toán, V Media đã phát
hành danh sách cổ đông, trong đó có ghi tên ông T sở hữu 10% cổ phần, tương
đương 100.000 cổ phiếu đúng như cam kết trong hợp đồng chuyển nhượng
ngày 19/01/2010 và sổ cổ đông này đã được giao cho ông T để ông T thực
hiện các quyền của cổ đông trong V Media.
Thứ hai, quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phát sinh từ các cổ
phần chuyển nhượng được điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp.
Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, thì ông T đã trở thành cổ đông và
đã được ghi tên vào danh sách cổ đông của V Media. Vì vậy, ông T có các
quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông V Media. Nếu cho rằng từ khi trở thành cổ
đông, ông T không nhận được bất kỳ thông tin, báo cáo tài chính cũng như
trích chia cổ tức từ hoạt động của V Media thì ông T có quyền khởi kiện V
Media để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ. Đây là tranh chấp giữa cổ đông Công ty
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và Công ty, hoàn toàn không liên quan đến bà Y. Chứng cứ là: Biên bản họp
của Đại hội đồng cổ đông V Media ngày 11/01/2010;
Quyết định số 02/2010/QĐ -V Media ngày 11/01/2010 của Đại hội đồng
cổ đông V Media;
Trên những cơ sở căn cứ đã trình bày: Kiến nghị Tòa án xem xét những
vấn đề sau:
1. Xác định lại địa vị tham gia tố tụng của bà Y không phải là bị đơn
trong vụ án này;
2. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bà Y;
3. Yêu cầu nguyên đơn trả lại cho bà Y số tiền đã thanh toán:
+ Đợt 1: ngày 05/01/2012 số tiề
;
+ Đợt 2: Ngày 04/02/2016 số tiề
Tổng cộ
pháp luật.

.

, trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực

Ông Nguyễn Hiền H1 đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần
truyền thông mạng V trình bày tại văn bản ngày 15/12/2016: “…khoảng tháng
10/2010 ông T thông qua người quen giới thiệu đã tự đến văn phòng V Media
gặp bà Y nói muốn mua cổ phần của V Media
ằm phát triển kinh doanh
của Công ty ở Việt Nam và nhất là thị trường Nhật Bản. Bà Y đồng ý nhường
lại một phần cổ phần do bà nắm giữ cho ông T Konishi. Tuy nhiên, sau đó ông
T thay đổi và yêu cầu ông phải là cổ đông sáng lập của Công ty và ông chỉ
muốn mua cổ phần trực tiếp từ V Media chứ không muốn mua cổ phần từ cá
nhân bà Y. Vì V Media đang rất cần một đối tác là người nước ngoài nhất là
Nhật để Công ty có thể phát triển kinh doanh nên ngày 11/01/2010 các cổ
đông sáng lập đã họp và có biên bản số 02 thể hiện sự nhất trí về việc bà Y sẽ
nhường lại cho V Media 100.000 cổ phần của cá nhân bà Y để V Media làm
thủ tục nhượng lại cho ông T và đăng ký cho ông T là cổ đông sáng lập của V
Media. Ngày 19/01/2010, giữa V Media và ông T đã lập bản hợp đồng mua cổ
phần của V Media, trong đó V Media là bên bán và ông T là bên mua. Số
lượng cổ phần sang nhượng là 100.000 cổ phần. Ngay sau khi ông T chuyển
tiền (V Media ủy quyền cho bà Y nhận số tiền này vì thực chất cổ phần là của
bà Y). V Media đã cấp cho ông T một tờ giấy chứng nhận cổ đông tạm thời
nhưng có giá trị xác nhận rằng ông T đã chính thức là cổ đông của V Media,
chỉ còn làm các thủ tục chính thức với các cơ quan nhà nước nhằm thay đổi
giấy phép hoạt động để ông T chính thức có tên và là đồng sáng lập của V
Media. V Media theo yêu cầu của ông T đã phải bỏ tiền ra ký hợp đồng hợp
tác với Sở Văn hóa thông tin Thành phố Hồ Chí Minh nhận và bỏ toàn bộ kinh
phí cải tạo sửa chữa lại toàn bộ tòa nhà tại đường Ng3, Quận X1, Thành phố
Hồ Chí Minh. Đây là tòa nhà thuộc diện nhà cổ của thành phố nên đã hư hỏng
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hoàn toàn; V Media đã sửa sang lại toàn bộ, chính ông T cũng về đây làm việc
trong một thời gian.
Vì muốn làm xong thủ tục và chính thức để ông T là cổ đông sáng lập,
có tên trong danh sách V Media, nên nhiều lần V Media nhắc ông T cung cấp
hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có dịch và sao y cùng các giấy tờ cần thiết
khác của ông T để V Media có thể tiến hành thay đổi giấy phép. Ông T nhiều
ấy tờ nào của ông T, sau đó
lần hẹn nhưng V Media không nhận được bấ
ông T lặng lẽ dọn đồ đạc của ông trong văn phòng tại đường Ng3 và bỏ đi.
Đến năm 2011 ông làm đơn khởi kiện bà Y ra tòa để đòi lại tiền đã nộp để
nhận 100.000 cổ phần V Media. Từ đầu đến cuối V Media đã rất có thiện chí
và rất muốn có ông T trong cổ đông sáng lập V Media. Do vậy, V Media đã
tạo mọi điều kiện từ ăn ở, đi lại cho đến cung cấp cho ông T một văn phòng
làm việc. Như vậy không lẽ nào V Media lại gây khó dễ và không muốn làm
thủ tục với Sở Kế hoạch & Đầu tư để ông T chính thức có tên là cổ đông sáng
lập. Việc V Media không hoàn thành được thủ tục thay đổi giấy phép kinh
doanh để ông T chính thức là cổ đông sáng lập hoàn toàn do lỗi từ phía ông T
vì đã không cung cấp giấy tờ cần thiết để V Media tiến hành làm thủ tục. Khi
ông T khởi kiện bà Y, V Media đã nhiều lần muốn gặp gỡ ông T để bàn bạc
giải quyết những vướng mắc giữa hai bên nhưng ông T luôn tránh mặt, thậm
chí thường xuyên thay đổi chỗ ở tại Việt Nam để không gặp người của V
Media. Cho đến tận hôm nay V Media vẫn luôn xem ông T là cổ đông chính
ến hành làm thủ tục ngay để ông T làm đồng
thức của V Media và sẵ
sáng lập V Media nếu ông T cung cấp các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của cơ
quan nhà nước.
Vì những lý do trên, V Media yêu cầu Tòa án xem xét và chấp nhận yêu
cầu của V Media, cụ thể:
- Yêu cầu ông T cung cấp giấ
ể V Media tiếp tục làm thủ tục để
ông T chính thức trở thành cổ đông sáng lập và có quyền trong V Media như
hợp đồng đã thỏa thuận.
- Ông T có thể tìm người khác để sang nhượng lại 100.000 cổ phần của
ông. V Media sẵ
ến hành làm thủ tục để người mà ông T ủy quyền
đứng tên làm cổ đông sáng lập của V Media.
Do ông T có lỗi hoàn toàn trong việc chậm trễ làm thủ tục để ông T
đứng tên chính thức là cổ đông sáng lập của V Media, nên ông T phải tự chịu
hoàn toàn các thiệt hại cho bản thân.
Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm 617/2017/KDTM-ST ngày
09 tháng 5 năm 2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết
định:
- Căn cứ điểm l khoản 1 Điều 29; điểm b khoản 1 Điều 33; Điều 38
BLTTDS sửa đổi, bổ sung 2011;
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- Căn cứ Điều 5; Điều 6; khoản 2 Điều 21; khoản 3 Điều 30; khoản 1
Điều 232; khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 91; điểm c khoản 1, khoản 2 và
khoản 3 Điều 92; Điều 95; Điều 108; khoản 1 Điều 235; Điều 243; Điều 244;
Điều 266 và khoản 1 Điều 273 BLTTDS 2015;
2 Nghị quyết 103/2015/QH13
- Căn cứ khoản 1, khoản 6 Điề
của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc thi hành
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
- Căn cứ Mục 13 Điều 4 ; Điều 12 và Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005;
- Căn cứ Điều 14 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 18/12/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết về Pháp lệnh ngoại hối;
- Căn cứ các Điều 128, khoản 2 Điề

2005;

- Căn cứ khoản 1 Điều 48 - Điều khoản chuyển tiếp của Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án;
- Căn cứ các khoản 1, 4 Điều 27; Điều 51; Mục I.1; Điểm d Mục 3 Danh
mục mức án phí, lệ phí Tòa án kèm Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án ngày
27/02.2009, có hiệu lực từ ngày 01/7/2009.
Xử :
Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông T Konishi:
1/ Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký ngày 19/01/2010 giữa
Công ty cổ phần truyền thông mạng V do bà Lê Hoàng Y đại diện với ông T
Konishi là vô hiệu.
2/ Bác yêu cầu của ông T Konishi về việc yêu cầu Công ty Cổ phần
truyền thông mạng V có trách nhiệm liên đới với bà Lê Hoàng Y trong việc
hoàn trả lại tiền mua bán cổ phần theo hợp đồng mua bán cổ phần ngày
19/01/2010.
3/ Bà Lê Hoàng Y có trách nhiệm hoàn trả cho ông T Konishi tiền bán
cổ phần của Công ty cổ phần truyền thông mạng V thuộc sở hữu của bà Lê
Hoàng Y theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 19/01/2010, số tiền còn
lại là 1.387.530.000đ (Một tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi
ngàn đồng).
Thanh toán ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.
Kể từ ngày ông T Konishi có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Lê Hoàng
Y không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền nói trên, thì hàng tháng
bà Lê Hoàng Y còn phải trả cho ông T Konishi tiền lãi theo lãi suất nợ quá hạn
trung bình trên thì trường tại thời điểm thanh toán, tính trên số tiền chưa trả
tương ứng với thời gian chậm trả.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, thi hành án và thông
báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
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Ngày 18/5/2017, bị đơn bà Lê Hoàng Y kháng cáo bản án sơ thẩm đề
nghị bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Ngày 18/5/2017, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần
truyền thông mạng V kháng cáo bản án sơ thẩm đề nghị bác yêu cầu khởi kiện
của nguyên đơn.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn bà Lê Hoàng Y và người đại diện theo
ủy quyền của bà Y được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Ông Trần Bá H có
đơn xin hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy đại diện bị đơn đã
nhận được giấy triệu tập hợp lệ. Do đây là phiên tòa lần thứ hai, việc xin hoãn
phiên tòa của đương sự không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do
chính đáng nên Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử đối với kháng cáo của
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần truyền thông mạng V
và đình chỉ xét xử đối với yêu cầu kháng cáo của bà Lê Hoàng Y.
Công ty cổ phần truyền thông mạng V vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng
cáo, đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu
quan điểm về việc giải quyết vụ án:
- Về tố tụng: Hội đồng xét xử và các đương sự đều tuân thủ đúng quy
định của Bộ luật Tố tụng Dân sự trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.
- Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của
bị đơn bà Lê Hoàng Y vắng mặt không có lý do chính đáng nên đề nghị Hội
đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm yêu cầu kháng cáo của bà Y. Bản án sơ
thẩm tuyên hợp đồng vô hiệu, buộc các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận là
đúng quy định pháp luật. Kháng cáo của Công ty cổ phần truyền thông mạng V
là không có căn cứ chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của
Công ty cổ phần truyền thông mạng V, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa,
Hội đồng xét xử xem xét kháng cáo của Công ty cổ phần truyền thông mạng V
như sau:
[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của Công ty cổ phần truyền thông
mạng V làm trong hạn luật định, hợp lệ về hình thức nên được Hội đồng xét xử
xem xét theo thủ tục phúc thẩm.
[2] Về nội dung kháng cáo:
[2.1] Ngày 19/01/2010, ông T Konishi ký hợp đồng mua bán cổ phần
với Công ty cổ phần truyền thông mạng V, nội dung ông T Konishi mua 10%
cổ phần do bà Lê Hoàng Y nắm giữ, loại cổ phần phổ thông, số cổ phần
100.000, giá trị cổ phần 75.200USD. Trên cơ sở hợp đồng chuyển nhượng, ông
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T Konishi đã chuyển vào tài khoản của bà Lê Hoàng Y mở tại Ngân hàng A
75.200USD để thanh toán.
Mặc dù, hợp đồng ngày 19/01/2010 ký kết giữa người bán là Công ty cổ
phần truyền thông mạng V (đại diện theo pháp luật là bà Lê Hoàng Y) với
người mua là ông T Konishi. Tuy nhiên, căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 4103008966 đăng ký lần đầu ngày 03/01/2008, đăng ký thay đổi
lần thứ hai ngày 26/9/2008 thì Công ty cổ phần truyền thông mạng V có 03
thành viên sáng lập, trong đó bà Lê Hoàng Y giữ tỷ lệ vốn góp 85%, ông
Nguyễn Tống Minh H4 giữ 10% và ông Nguyễn Hiền H1 giữ 5%, tất cả số cổ
phần của Công ty cổ phần truyền thông mạng V đã có chủ sở hữu. Số cổ phần
mà ông T Konishi mua thuộc quyền sở hữu của bà Lê Hoàng Y. Tại biên bản
họp đại hội đồng cổ đông ngày 02/01/2010, Quyết định của Đại hội đồng ngày
25/01/2010 về việc thông báo danh sách cổ đông mới đều xác định cổ phần mà
ông T Konishi có được là do nhận chuyển nhượng từ cổ phần của bà Lê Hoàng
Y. Như vậy, người trực tiếp giao dịch và chuyển nhượng là bà Lê Hoàng Y,
ông T Konishi thanh toán trực tiếp vào tài khoản cá nhân của bà Y.
[2.2] Việc ông T Konishi và bà Lê Hoàng Y ký hợp đồng mua bán nội
dung thanh toán bằng ngoại tệ và thực tế cũng thanh toán bằng ngoại tệ số tiền
75.200USD là vi phạm Pháp lệnh ngoại hối năm 2005, Nghị định số
160/2006/NĐ-CP ngày 18/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về Pháp
lệnh ngoại hối. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định hợp đồng mua bán cổ phần
ngày 19/01/2010 vô hiệu là đúng quy định pháp luật.
Do hợp đồng vô hiệu nên các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận. Tòa
án cấp sơ thẩm buộc bà Lê Hoàng Y hoàn trả lại cho ông T Konishi tiền bán cổ
phần của Công ty truyền thông mạng V 1.387.530.000 đồng (tương ứng với
75.200USD) là có cơ sở, đúng quy định pháp luật.
[2.3] Bà Lê Hoàng Y và Công ty cổ phần truyền thông mạng V kháng
cáo cho rằng ông T Konishi khởi kiện không đúng đối tượng vì bên chuyển
nhượng trong hợp đồng là Công ty truyền thông mạng V. Tuy nhiên, như đã
phân tích ở phần trên, thực chất ông T Konishi nhận chuyển nhượng cổ phần từ
bà Y và chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của bà Y tại ngân hàng A. Do đó,
việc ông T Konishi khởi kiện yêu cầu bà Y hoàn trả tiền là đúng quy định. Bà
Y và Công ty cổ phần truyền thông mạng V cho rằng việc không đăng ký tên
ông T Konishi vào danh sách cổ đông là do lỗi của ông T Konishi nhưng
không cung cấp được chứng cứ chứng minh.
[3] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn
cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Công ty cổ phần truyền thông mạng V.
[4] Do kháng cáo không được chấp nhận Công ty cổ phần truyền thông
mạng V phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.
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[5] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo,
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng
nghị.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 3 Điều 296, khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân
sự năm 2015.
Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Lê
Hoàng Y.
Không chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Công ty cổ phần truyền thông mạng V. Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương
mại sơ thẩm số 617/2017/KDTM-ST ngày 09/5/2017 của Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Mục 13 Điều 4 ; Điều 12 và Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005;
- Căn cứ Điều 14 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 18/12/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết về Pháp lệnh ngoại hối;
- Căn cứ các Điều 128, khoản 2 Điề

2005;

- Căn cứ khoản 1 Điều 48 Điều khoản chuyển tiếp của Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án;
- Căn cứ các khoản 1, 4 Điều 27; Điều 51; Mục I.1; Điểm d Mục 3 Danh
mục mức án phí, lệ phí Tòa án kèm Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án ngày
27/02.2009, có hiệu lực từ ngày 01/7/2009.
Xử :
Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông T Konishi:
1/ Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký ngày 19/01/2010 giữa
Công ty cổ phần truyền thông mạng V do bà Lê Hoàng Y đại diện với ông T
Konishi là vô hiệu.
2/ Bác yêu cầu của ông T Konishi về việc yêu cầu Công ty Cổ phần
truyền thông mạng V có trách nhiệm liên đới với bà Lê Hoàng Y trong việc
hoàn trả lại tiền mua bán cổ phần theo hợp đồng mua bán cổ phần ngày
19/01/2010.
3/ Bà Lê Hoàng Y có trách nhiệm hoàn trả cho ông T Konishi tiền bán
cổ phần của Công ty cổ phần truyền thông mạng V thuộc sở hữu của bà Lê
Hoàng Y theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 19/01/2010, số tiền còn
lại là 1.387.530.000 đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm ba
mươi ngàn đồng).
Thanh toán ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật
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Kể từ ngày ông T Konishi có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Lê Hoàng
Y không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền nói trên thì hàng tháng
bà Lê Hoàng Y còn phải trả cho ông T Konishi tiền lãi theo lãi suất nợ quá hạn
trung bình trên thì trường tại thời điểm thanh toán, tính trên số tiền chưa trả
tương ứng với thời gian chậm trả.
Án phí phúc thẩm: Bà Lê Hoàng Y và Công ty cổ phần truyền thông
mạng V, mỗi người phải chịu 2.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại
phúc thẩm; được khấu trừ 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp lần lượt
theo biên lai thu số 0034235 ngày 19/5/2017 và 0034290 ngày 29/5/2017 của
Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.
Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo,
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng
nghị.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2
Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự
nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,
7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy
định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

CÁC THẨM PHÁN

Phan Văn Yên

Mai Thị Tú Oanh
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Trần Thị Thu Thủy

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

Bản án số: 10/2018/KDTM-PT
Ngày 12 - 4 - 2018
V/v tranh chấp chuyển nhượng
phần vốn góp và hợp đồng đặt cọc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Duyên.
Các Thẩm phán:

Ông Huỳnh Sáng.
Ông Phan Thanh Tùng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Thư ký 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 Bùi Minh Nghĩa - Kiểm sát viên.
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Tòa
án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ
án kinh doanh thương mại thụ lý số 48/2017/TLPT-KDTM ngày 02 tháng 11
năm 2017 về việc “tranh chấp chuyển nhượng phần vốn góp và hợp đồng đặt
cọc”.
Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày
29 tháng 9 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 310/2018/QĐ-PT ngày
15 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự:
Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y.
Địa chỉ trụ sở chính: Khóm D, Phường E, thành phố F, tỉnh Bạc Liêu.
Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Bà Trần Kim Y - Giám
đốc Công ty (có mặt).
Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Tiểu L, sinh
năm 1980, nơi cư trú: 28 Ô 6, Khu B, thị trấn G, huyện H, tỉnh Long An, là
người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 18/5/2017) (có mặt).
Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất A.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Phan Thúc Duyện, Phường O, quận T, Thành
phố Hồ Chí Minh.
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Địa chỉ chi nhánh: Lô LB1-LB12 Khu công nghiệp X, xã C, huyện H,
tỉnh Long An.
Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Lu Phương N - Giám đốc
Công ty (vắng mặt).
Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Nguyễn Ngọc Lan A1, sinh
năm 1984, địa chỉ cư trú: CC W, Quận U, Thành phố Hồ chí Minh (Giấy ủy
quyền ngày 02/6/2017) (có mặt).
- Người kháng cáo: nguyên đơn và bị đơn.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo bản án sơ thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y (gọi tắt là Y) nhận
chuyển nhượng quyền thuê lại đất với diện tích 50.165m2 tại thửa 229, tờ bản đồ
số 37 tọa lạc tại Khu công nghiệp X, xã C, huyện H, tỉnh Long An của Công ty
trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất A (gọi tắt là A). Phần đất này A
được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số z ngày 02/6/2009. Theo văn bản thỏa thuận ngày 21/10/2016, hai
bên thống nhất giá trị chuyển nhượng quyền thuê lại khu đất trên là
44.600.000.000 đồng, tương đương 40USD/m2.
Thực hiện thỏa thuận trên Y đã đặt cọc 03 tỷ đồng. Sau đó thanh toán
thêm nhiều lần với số tiền 3,1 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền đã thanh toán là 6,1 tỷ
đồng.
Tại đơn khởi kiện ngày 26/4/2017 thì Y có yêu cầu A tiếp tục thực hiện
việc chuyển nhượng quyền thuê lại đất diện tích 50.165m2 thửa 229, tờ bản đồ
số 37 tại Khu công nghiệp X, xã C, huyện H, tỉnh Long An để Y quản lý và sử
dụng. Số tiền 6,1 tỷ đồng được trừ vào số tiền phải thanh toán. Trường hợp Tòa
án tuyên thỏa thuận vô hiệu thì yêu cầu A trả lại số tiền 3,1 tỷ đồng và yêu cầu
phạt cọc gấp đôi là 6 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền A phải hoàn trả và chịu phạt
cọc đối với Y là 9,1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tại đơn thay đổi đơn khởi kiện ngày 15/8/2017 và tại phiên tòa
sơ thẩm thì Y thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án tuyên bố Văn bản thỏa
thuận ngày 21/10/2016 ký kết giữa Y và A vô hiệu toàn bộ kể cả phần đặt cọc.
Yêu cầu A phải hoàn trả Y 6.100.000.000 đồng (bao gồm 3,1 tỷ tiền thanh toán
hợp đồng và 3 tỷ đồng thanh toán tiền đặt cọc). Tại phiên tòa sơ thẩm, ông L
trình bày khởi kiện bổ sung, yêu cầu Tòa án tuyên bố Bản thỏa thuận ngày
05/11/2016 giữa Y với A vô hiệu vì văn bản này là một bộ phận của Văn bản
thỏa thuận ngày 21/10/2016.
Lý do yêu cầu tuyên thỏa thuận vô hiệu gồm:
- A không cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng khu đất đã không được
nộp thuế đất cho cả thời hạn thuê (A nộp tiền thuế đất toàn bộ thời gian thuê cho
Công ty cổ phần P nhưng không yêu cầu Công ty cổ phần P thanh toán tiền thuê
đất cho cả quá trình thuê). Do đó, khi Y làm thủ tục xin hỗ trợ tài chính bằng
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cách thế chấp quyền sử dụng thửa đất 229 để đề nghị ngân hàng duyệt số tiền
vay thanh toán cho A thì được thông báo không được thế chấp thửa đất này để
vay tài sản.
- Quyền sử dụng đất thửa đất tranh chấp đang bị ngân hàng thu giữ để đảm
bảo cho khoản vay của A tại Ngân hàng V theo quyết định 614/2016/QĐCTHĐQT ngày 07/10/2016.
- A không thực hiện được Điều 3 Thỏa thuận ngày 21/10/2016 về việc hoàn
tất thủ tục sáp nhập A vào Y.
Các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp: Văn bản thỏa thuận ngày
21/10/2016 (bản sao), Bản thỏa thuận ngày 05/11/2016 (bản phô tô), Hợp đồng
cho thuê lại quyền sử dụng đất số 0104/2009/HĐTLĐ/CPNP ngày 20/4/2009
(bản phô tô), Phụ lục hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất số 01/2012/PLHĐTLĐ/CPNP ngày 14/5/2012 (bản phô tô), Văn bản số 341/VPĐK ngày
01/10/2014 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Long An (bản phô tô).
Tại bản tự khai ngày 07/7/2017, tại các biên bản hòa giải, quá trình giải
quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn công ty TNHH MTV sản xuất A do
bà Nguyễn Ngọc Lan A1 đại diện theo ủy quyền trình bày:
A thừa nhận có ký thỏa thuận như ông L trình bày. Quá trình thực hiện thỏa
thuận thì Y có đặt cọc được số tiền 5,5 tỷ đồng và có chuyển cho A 600 triệu
đồng, tổng cộng là 6,1 tỉ đồng. Vì Y vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên A có văn
bản yêu cầu đơn phương chấm dứt thỏa thuận.
Việc Y cho rằng A vi phạm nghĩa vụ làm thủ tục tách công ty để sáp nhập
vào Y là không đúng. Vì theo biên bản thỏa thuận thì hạn chót ngày 15/11/2016
Y phải thanh toán 32 tỷ đồng cho Ngân hàng V để lấy giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất nhưng Y không thực hiện đúng. Mặt khác, A đã hoàn tất thủ tục tách A
thành hai công ty gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất K
(Gọi tắt là K) và A nhưng vì Y không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán nên
không thực hiện được.
Việc Y cho rằng A che dấu thông tin, không cung cấp đầy đủ thông tin về
việc tài sản này không thể thế chấp được là không đúng. Vì khi 2 bên thỏa thuận
thì Y biết được tài sản này đang được A thế chấp tại Ngân hàng V và khoản nợ
này là nợ quá hạn, giữa Y với Ngân hàng V cũng đã nhiều lần làm việc với nhau
về vấn đề này. Khi hai bên tiếp tục ký Văn bản thỏa thuận ngày 05/12/2016 thì
A đã tách thành công Công ty K và trực tiếp ký thỏa thuận với Y nhưng Y vẫn
không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán. Sau 01 tháng kể từ ngày 05/12/2016
thì Ngân hàng buộc A phải thanh toán khoản nợ nếu không sẽ bị phát mãi tài
sản. A có nhiều công văn thông báo cho Y về việc Ngân hàng yêu cầu phát mãi
tài sản nhưng Y vẫn không thiện chí thực hiện thỏa thuận. Do đó A đã chuyển
nhượng quyền thuê lại tài sản trên cho người khác.
A yêu cầu Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của Y. Vì Y vi phạm nghĩa vụ
thanh toán nên số tiền cọc 5,5 tỉ đồng sẽ bị mất cọc, số tiền 600 triệu đồng đề
nghị Tòa án giải quyết theo pháp luật.
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Tài liệu chứng cứ do bị đơn cung cấp: Ngoài các tài liệu nguyên đơn cung
cấp thì bị đơn cung cấp thêm Văn bản thỏa thuận ngày 05/12/2016 giữa K với Y.
Tài liệu do Tòa án thu thập: Văn bản số 4345/2017/CV-AMC ngày 19/9/2017
của Ngân hàng V. Y và A xác định không yêu cầu bồi thường thiệt hại khi thỏa
thuận bị vô hiệu hoặc bị hủy.
Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày 29
tháng 9 năm 2017, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã quyết định:
Căn cứ vào Điều 30, Điều 37, Điều 39, Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân
sự năm 2015; Điều 117, Điều 119, Điều 131 và Điều 328, Điều 422, Điều 423,
Điều 427 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 26, 27 của Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Hủy Văn bản
thỏa thuận ngày 21/10/2016 và Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2016 giữa Công
ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y với Công ty trách nhiệm hữu
hạn Một thành viên Sản xuất A; Hủy văn bản thỏa thuận ngày 05/12/2016 giữa
Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất K với Công ty trách
nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y.
- Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất A phải trả lại
cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y 3.100.000.000đ (Ba
tỷ một trăm triệu đồng).
- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn
Thương mại Sản xuất Y về việc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành
viên Sản xuất A hoàn trả tiền cọc 3 tỷ đồng (Ba tỷ đồng).
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí, lãi suất do chậm thi
hành án và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12 và ngày 13 tháng 10 năm 2017 nguyên
đơn và bị đơn có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, những người kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu
kháng cáo. Đại diện hợp pháp của nguyên đơn cho rằng Tòa cấp sơ thẩm đã
đánh giá chứng cứ một cách không toàn diện dẫn đến phán quyết chưa đúng,
làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, số tiền 03 tỷ
đồng là tiền đặt cọc như nhận định của bản án sơ thẩm, còn 3,1 tỷ đồng là tiền
thanh toán, bị đơn là bên có lỗi làm cho hợp đồng không thể thực hiện được, đề
nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn, buộc bị đơn trả lại cho nguyên đơn toàn bộ số tiền cọc và tiền thanh
toán là 6,1 tỷ đồng. Đại diện hợp pháp của bị đơn yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm
xem xét lại toàn bộ các chứng cứ, bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn
không đồng ý trả cho nguyên đơn 3,1 tỷ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên, căn
cứ thỏa thuận ngày 05/12/2016, bị đơn chỉ đồng ý thanh toán cho nguyên đơn
600 triệu đồng. Các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của nguyên
đơn và bị đơn đều đã được nộp trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ
thẩm, nay không nộp bổ sung thêm chứng cứ gì mới.
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu
quan điểm giải quyết vụ án: Về thủ tục tố tụng, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc
thẩm đã tiến hành đúng theo qui định của luật tố tụng hiện hành, không làm ảnh
hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Xét về nội dung vụ án,
Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ các chứng cứ thu thập trong quá trình tiến hành tố
tụng để phán xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và
không đồng ý yêu cầu phản bác của bị đơn là có căn cứ đúng pháp luật. Do vậy
đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, giữ
nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành đúng trình tự thủ tục
theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Về nhận định, đánh giá chứng cứ của bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử
phúc thẩm thấy:
[1] Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thì giữa công ty Y với công
ty A có ký kết với nhau Văn bản thỏa thuận ngày 21/10/2016, Bản thỏa thuận
ngày 05/11/2016 và Văn bản thỏa thuận ngày 05/12/2016 giữa K với Y. Đại
diện nguyên đơn là ông L cho rằng Văn bản thỏa thuận ngày 05/12/2016 không
có giá trị vì đứng tên thỏa thuận là K nhưng dấu mộc công ty là của A. Bị đơn
cho rằng K là công ty tách ra từ A, ông Lu Phương N là người đại diện theo
pháp luật của hai công ty. Khi đóng dấu có thể nhầm lẫn. Vấn đề tranh chấp giữa
các bên như sau: Nguyên đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố Văn bản thỏa thuận ngày
21/10/2016 và Bản thỏa thuận ngày 05/11/2016 ký kết giữa Y và A vô hiệu toàn
bộ kể cả phần đặt cọc. Do vậy nguyên đơn yêu cầu A phải hoàn trả Y
6.100.000.000 đồng (bao gồm 3,1 tỷ đồng thanh toán hợp đồng và 3 tỷ đồng
thanh toán tiền đặt cọc). Bị đơn không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn với lý do
cho rằng các văn bản trên không bị vô hiệu khi ký kết. Ngoài ra, bị đơn còn đề
nghị Tòa án xác định số tiền đặt cọc là 5,5 tỷ đồng. Từ đó công Ty A yêu cầu
Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của Y. Vì Y vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên số
tiền cọc 5,5 tỉ đồng sẽ bị mất cọc, số tiền 600 triệu đồng đề nghị Tòa án giải
quyết theo pháp luật
[2] Xét thấy, ba văn bản thỏa thuận trên là sự tự nguyện của hai bên,
không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội nên thỏa thuận có
hiệu lực. Vì vậy, lý do công ty Y nêu ra để cho rằng Văn bản thỏa thuận ngày
21/10/2016, Bản thỏa thuận ngày 05/11/2016 vô hiệu là không có căn cứ. Tuy
nhiên, hiện tại đối tượng thỏa thuận chuyển nhượng là quyền thuê lại 50.165m2
đất cũng như việc sáp nhập K vào Y là không thể thực hiện được do K đã
chuyển nhượng phần vốn góp cho bên khác. Đồng thời, các bên yêu cầu hủy bỏ
Văn bản thỏa thuận ngày 21/10/2016, Bản thỏa thuận ngày 05/11/2016 nên Tòa
án sơ thẩm ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên là có căn cứ, đúng pháp luật.
[3] Xác định số tiền đặt cọc, thanh toán:
Theo thỏa thuận tại ba văn bản về vấn đề tiền cọc thể hiện như sau:
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- Khoản 2 Điều 2 Văn bản thỏa thuận ngày 21/10/2016 có ghi: “Đợt 1:
Ngay khi ký thỏa thuận này, Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền 3.000.000.000
đồng (Ba tỷ đồng) …”
- Điều 2 Bản thỏa thuận ngày 5/11/2016 có ghi: “Số tiền 3.000.000.000
đồng (ba tỷ đồng chẵn) mà Bên Mua đã giao cho Bên Bán là để đảm bảo Bên
Bán thực hiện Bước 1 của thỏa thuận này”.
- Khoản 2 Điều 2 Văn bản thỏa thuận ngày 05/12/2016 có ghi : “Bên
mua thanh toán cho Bên bán bằng đồng theo phương thức chuyển khoản hoặc
tiền mặt theo các đợt sau:
+ Đợt 1: Bên mua đã đặt cọc cho Bên bán số tiền 3.000.000.000 đồng (Ba
tỷ đồng).
+ Đợt 2: Trong vòng 30 ngày kể từ ký Thỏa thuận, Bên Mua thanh toán
tiếp cho Bên A 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).
Toàn bộ số tiền đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện việc chuyển nhượng
quyền thuê lại toàn bộ 50.165m2.…”
Như vậy, số tiền đặt cọc trong thỏa thuận được xác định là 3 tỷ đồng. Số
tiền thanh toán là 3,1 tỉ đồng (2,5 tỷ đồng và 600 triệu đồng bị đơn thừa nhận)
như Tòa án cấp sơ thẩm xác định là có căn cứ
[4] Xác định lỗi của các bên trong việc không thực hiện hợp đồng:
- Xét, lý do thứ nhất nguyên đơn cho rằng bị đơn không cho biết tài sản
thỏa thuận đang thế chấp tại ngân hàng thấy: Căn cứ theo thỏa thuận ngày
21/10/2016 thì hai bên xác định phương thức thanh toán là Y thay mặt A thanh
toán cho Ngân hàng V để thanh lý hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng với A và
nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ bản chính có liên quan.
Thỏa thuận này chứng minh cho việc Y biết được giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất thửa 229 đang được thế chấp tại ngân hàng khi thỏa thuận chuyển
nhượng. Đồng thời, theo Công văn số 4345/CV-AMC ngày 19/9/2017 của Ngân
hàng V thì từ ngày 21/10/2016 Ngân hàng chưa nộp đơn khởi kiện A tại Tòa án
có thẩm quyền; Ngân hàng biết được A và Y có thỏa thuận chuyển nhượng
quyền thuê lại quyền sử dụng đất và được thông báo về giá, phương thức thanh
toán, thời hạn thanh toán và đồng ý việc A chuyển nhượng tài sản thế chấp để
thanh lý hợp đồng tín dụng.
- Xét, việc nguyên đơn Y cho rằng A không cung cấp đầy đủ thông tin về
tình trạng khu đất là chưa được nộp thuế đất cho cả thời hạn thuê, thấy: A đã
thanh toán toàn bộ tiền thuê đất cho Công ty cổ phần P (gọi tắt là P). A không
biết việc P nộp thuế từng năm hay thanh toán cho toàn bộ thời gian thuê. Hơn
nữa, P không đóng tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê cũng không ảnh
hưởng đến việc thực hiện chuyển nhượng quyền thuê lại quyền sử dụng đất giữa
hai bên.
- Xét, lý do thứ 3 nguyên đơn cho rằng các thỏa thuận vô hiệu theo Điều 3
Văn bản thỏa thuận ngày 21/10/2016 thì đến hết ngày 15/11/2016 A phải hoàn
thành các thủ tục theo quy định pháp luật để việc sáp nhập A vào Y nhưng A
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không thực hiện được. Thấy, theo các điều khoản quy định tại Văn bản thỏa
thuận ngày 21/10/2016 thì chậm nhất là ngày 15/11/2016 A phải thực hiện việc
hoàn tất hồ sơ để sáp nhập A vào Y; Y phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tại
Ngân hàng V để thanh lý hợp đồng tín dụng của A tại Ngân hàng và nhận lại
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 15/11/2016, bản thân A đã hoàn
thành các thủ tục theo quy định của pháp luật để việc sáp nhập A cho bên mua.
Việc đến ngày 21/11/2016 K mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp là không do chậm trễ của A, ngoài ý chí và khả năng thực hiện nghĩa vụ
của A, thuộc thẩm quyền xét cấp của cơ quan Nhà nước nên A không có lỗi.
Hơn nữa, ngày 05/12/2016 hai bên có lập văn bản thỏa thuận mới, thời hạn thực
hiện nghĩa vụ của các bên được xác định đến ngày 25/12/2016 nhưng đến ngày
này Y chỉ mới thanh toán tiếp cho A 3,1 tỷ đồng mà không thanh lý hợp đồng
tín dụng như thỏa thuận để giải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các
giấy tờ khác để A thực hiện việc chuyển phần vốn góp sang K và làm các thủ tục
tiếp theo. Do đó, việc không thực hiện được thỏa thuận nêu trên là do Y không
thanh toán đúng, đủ tiền như thỏa thuận cho Ngân hàng để giải chấp, đây là lỗi
của Y nên phải bị phạt cọc bằng việc mất khoản tiền đặt cọc 3 tỷ đồng.
[5] Nhận định và phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ và phù
hợp với qui định pháp luật. Hơn nữa, tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn và bị
đơn cũng không đưa ra được chứng cứ mới so với cấp sơ thẩm để chứng minh
cho yêu cầu khởi kiện của mình. Do vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không
có cơ sở chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của các bên và giữ nguyên bản án
sơ thẩm như ý kiến của vị Kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
[6] Do không được chấp nhận kháng cáo nên nguyên đơn, bị đơn phải chịu
án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
I/ Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Thương mại Sản xuất Y và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản
xuất A. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Căn cứ vào Điều 30, Điều 37, Điều 39, Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân
sự năm 2015; Điều 117, Điều 119, Điều 131 và Điều 328, Điều 422, Điều 423,
Điều 427 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 26, 27 của Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Hủy Văn bản
thỏa thuận ngày 21/10/2016 và Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2016 giữa Công
ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y với Công ty Trách nhiệm hữu
hạn một thành viên Sản xuất A; Hủy văn bản thỏa thuận ngày 05/12/2016 giữa
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất K với Công ty trách
nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y.
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2. Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất A phải trả
lại cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y 3.100.000.000
đồng (Ba tỷ một trăm triệu đồng).
3. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối
với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án
xong, tất cả các khoản tiền trên hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu
khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại
khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
4. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Thương mại Sản xuất Y về việc yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một
thành viên Sản xuất A hoàn trả tiền cọc 3 tỷ đồng (Ba tỷ đồng).
5. Về án phí sơ thẩm:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất A phải chịu án phí
kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với tranh chấp kinh doanh thương mại là
94.000.000 đồng (Chín mươi bốn triệu đồng). Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Thương mại Sản xuất Y phải chịu 92.000.000 đồng án phí kinh doanh thương
mại sơ thẩm nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp 76.300.000
đồng theo biên lai số 0000459 ngày 12/5/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự
huyện H. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Y còn phải nộp
15.700.000 đồng (Mười lăm triệu bảy trăm ngàn đồng) án phí sơ thẩm.
II/ Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty Trách nhiệm hữu
hạn Thương mại Sản xuất Y và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Sản xuất A, mỗi công ty phải chịu 2.000.000 đồng, được khấu trừ theo Biên lai
thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009891 ngày 12/10/2017 và số 0009901
ngày 13/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh (1);
- Tòa án nhân dân tỉnh Long An (1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An (1);
- Sở tư pháp tỉnh Long An (1);
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An (1);
- Các đương sự (3);
- Lưu VP (3), hồ sơ vụ án (1), NTBP, 13.

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

Phạm Thị Duyên

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

CÁC THẨM PHÁN
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MƢỜNG ẢNG
TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 05/2018/DS-ST
Ngày 06 tháng 3 năm 2018
V/v tranh chấp hợp đồng góp vốn
bằng giá trị quyền sử dụng đất

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƢỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Ích Rồng
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Bùi Ngọc Quang.
2. Bà Bùi Thi Việt Hà
- Thƣ ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hồng Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân
huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mƣờng Ảng tham gia phiên toà:
Ông Vũ Văn Tuân - Kiểm sát viên.
Ngày 06 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng
xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự theo quyết định nhập vụ án dân sự số
03/QĐ-CA, ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp vốn
bằng giá trị quyền sử dụng đất”.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2018/QĐST - DS ngày 22/1/2018
giữa các đương sự:
1. Đồng nguyên đơn: 10 hộ gia đình cụ thể:
1.1 Hộ gia đình: Ông Lò Văn O, sinh năm 1989
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
1.2. Hộ gia đình: Ông Lò Văn S, sinh năm 1978
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
1.3. Hộ gia đình: Ông Tòng Văn H, sinh năm 1961
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
1.4. Hộ gia đình: Ông Lò Văn Ự, sinh năm 1966
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
1.5. Hộ gia đình: Ông Quàng Văn P, sinh năm 1971
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
1.6. Hộ gia đình: Ông Lò Văn C, sinh năm 1965
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
1.7. Hộ gia đình: Ông Lò Văn M, sinh năm 1973
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
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1.8. Hộ gia đình: Ông Lò Văn N, sinh năm 1982
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
1.9. Hộ gia đình: Ông Quàng Văn P1, sinh năm 1961
Trú tại: Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
1.10. Hộ gia đình: Ông Lò Văn T, sinh năm 1976
Trú tại: Bản L, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên;
Người đại diện hợp pháp của đồng nguyên đơn, người bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của đồng nguyên đơn: Bà Trần Thị S – Trợ giúp viên pháp lý.
Nơi công tác: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên là người
đại diện theo ủy quyền và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng nguyên
đơn ( Văn bản ủy quyền ngày 21/10/2017 và đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý ngày
20/10/2017)
(Có mặt).
2. Bị đơn: Công ty Cổ phần cà phê THMA
Trụ sở: Tổ dân phố 7, thị trấn M1, huyện M, tỉnh Điện Biên.
Người đại diện theo pháp luật cho Công ty:
Ông Nguyễn Hữu D - Chức danh: Giám đốc; sinh năm 1956.
CMND: 010009237 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/5/2010.
Hộ khẩu thường trú tại: SN 18, phố H, Phường Q, quận B, TP. Hà Nội.
(Vắng mặt).
3. Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn V.
Người được ủy quyền: Ông Ngô Xuân T1– Giám đốc Ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện M.
Trụ sở: Tổ dân số 7, thị trấn M1, huyện M , Điện Biên.
(Vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện ngày 06/10/2017 và các lời khai trong quá trình giải
quyết vụ án:
Người đại diện hợp pháp của đồng nguyên đơn, người bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của đồng nguyên đơn: Bà Trần Thị S trình bày:
Ngày 05/10/2010, Công ty cổ phần cà phê THMA đã yêu cầu 10 hộ gia đình
tại bản L và bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên ký hợp đồng góp vốn bằng
quyền sử dụng đất cho Công ty và sau đó Công ty đã sử dụng hợp đồng góp vốn
của 10 hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chi nhánh huyện M. Công ty cam kết với 10 hộ gia đình là khi góp vốn bằng quyền
sử dụng đất vào Công ty thì 10 hộ gia đình sẽ trở thành cổ đông của Công ty, được
trả tiền công cho việc nhận trồng và chăm sóc cây cà phê, đồng thời được chia cổ
tức hàng năm theo diện tích đất góp. Sau này khi vườn cây vào thu hoạch mà 10 hộ
gia đình có nhu cầu lấy lại vườn cây thì Công ty sẽ chuyển nhượng lại vườn cây cà
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phê. Chính vì vậy, 10 hộ gia đình đã ký kết hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng
đất giữa 10 hộ dân và Công ty Cổ phần cà phê THMA Năm 2010, Công ty cổ phần
cà phê THMA tiến hành trồng cà phê trên diện tích đất của 10 hộ gia đình đã góp
vốn vào Công ty. Đến năm 2013, Công ty không tiến hành chăm sóc cây cà phê nên
10 hộ gia đình đã tự chăm sóc cho số cà phê trên diện tích đất của từng hộ nhưng
do các hộ gia đình không có điều kiện để mua phân bón nên cây cà phê bị chết
nhiều, trong khi đó 10 hộ gia đình rất cần đất để canh tác, sản xuất phục vụ cuộc
sống.
Nay, chị S đại diện cho 10 hộ gia đình đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất
vào Công ty cổ phần cà phê THMA, yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng
giải quyết:
Tuyên vô hiệu 10 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của 10 hộ gia
đình với Công ty Cổ phần cà phê THMA
Tuyên vô hiệu một phần hợp đồng thế chấp tài sản số 10/HĐTC ngày
12/11/2010 giữa Công ty cổ phần cà phê THMAvới Ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn Chi nhánh huyện M
Tuyên vô hiệu một phần hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai
số 03/HĐTC ngày 06/01/2010 giữa Công ty cổ phần cà phê THMAvới Ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện M
Buộc Công ty cổ phần cà phê THMA trả lại toàn bộ diện tích đất, Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất mà 10 hộ gia đình đã góp vào Công ty.
Bị đơn: Công ty cổ phần cà phê THMA; trụ sở: Tổ dân phố 7 thị trấn M1,
huyện M, Tỉnh Điện Biên, người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu D
không có ý kiến gì đối với yêu cầu của 10 hộ gia đình.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn V, Người đại diện theo ủy quyền: Ông Ngô Xuân T1 – Giám
đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện M cũng
không có ý kiến gì, đối với yêu cầu của 10 hộ gia đình.
Tại phiên tòa: Chị S đại diện cho đồng nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu
khởi kiện, đồng thời chị S cũng là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đồng
nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên vô hiệu hợp đồng góp vốn bằng quyền
sử dụng đất, hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành
trong tương lai. Buộc Công ty cổ phần cà phê THMA, Ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn V chi nhánh huyện M trả lại toàn bộ diện tích đất, Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho 10 hộ dân tại bản L và bản T, xã N, huyện M đã góp
vốn vào Công ty.
Quan điểm của đại diện VKSND huyện Mường Ảng: Quá trình giải quyết vụ
án, thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ giai
đoạn thụ lý đến giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án, xác định quan hệ pháp luật, tư
cách người tham gia tố tụng, thời hạn chuẩn bị xét xử, Quyết định đưa vụ án ra xét
xử, thời hạn chuyển hồ sơ cho VKS nghiên cứu, Tống đạt các văn bản tố tụng.
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Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng thủ tục tố tụng, sự có mặt của các thành
viên Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, thủ tục phiên tòa theo quy định của Bộ luật
Tố tụng dân sự. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu tuyên vô hiệu hợp
đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng thế
chấp tài sản hình thành trong tương lai và giải quyết hậu quả của các hợp đồng vô
hiệu theo qui định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa,kết
quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về tố tụng: Bị đơn là Công ty cổ phần cà phê THMA có địa chỉ trụ sở tại
tổ dân phố 7 - thị trấn M1, huyện M nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của
Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ
luật tố tụng dân sự.
Đồng nguyên đơn là 10 hộ gia đình trú tại bản L và bản T, xã N ủy quyền
cho bà Trần Thị S là Trợ giúp viên pháp lý công tác tai Trung tâm trợ giúp pháp lý
Nhà nước tỉnh Điện Biên tham gia tố tụng, bà Trần Thị S còn là Người bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho 10 hộ gia đình nêu trên. Căn cứ điều 85 BLTTDS
năm 2015, điều 138 BLDS năm 2015, chấp nhận việc ủy quyền giữa các đương sự.
Ngày 12/10/2017 Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thụ lý
vụ án tranh chấp hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là 10
hộ gia đình trú tại bản L và Bản T, xã N, huyện M, tỉnh Điện Biên và bị đơn là
Công ty Cổ phần cà phê THMA Tòa án ra Thông báo thụ lý vụ án tiến hành tống
đạt trực tiếp, thông qua dịch vụ Bưu chính và niêm yết công khai Thông báo thụ lý
vụ án cho người đại diện theo pháp luật của bị đơn, người đại diện theo ủy quyền
của Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Hết thời hạn 15 ngày bị đơn,
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến gì.
Tòa án ra thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai
chứng cứ và hòa giải lần 1, Tòa án ra Thông báo hòa giải lần 2, đã tiến hành tống
đạt trực tiếp và niêm yết công khai nhưng bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan không có mặt tại phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và tại 02 buổi hòa
giải. Do vậy, vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được theo khoản 1 Điều 207
BLTTDS.
Chị Trần Thị S có mặt tại phiên tòa. Đại diện cho Công ty cổ phần cà phê
THMAvà đại diện Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện
M đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa nên căn cứ
điểm b, d khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án
vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt đại diện Công ty cổ phần cà phê THMAvà đại
diện Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện M .
[2] Về nội dung: Hội đồng xét xử xét thấy, khi ký kết hợp đồng góp vốn bằng
quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình thì phải được tất cả
các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo
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quy định của pháp luật quy định tại điều 109, điều 122 Bộ luật dân sự và khoản 2
Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành
Luật đất đai. Bên A đều là người dân tộc và cư trú ở vùng hẻo lánh, vùng đặc biệt
khó khăn nên còn hạn chế về nhận thức pháp luật. Mặt khác, khi Ủy ban nhân dân
xã N chứng thực cũng không xem xét toàn diện, đầy đủ về nội dung, hình thức của
hợp đồng, không xem xét ý chí của các thành viên trong hộ nên đã chứng thực cho
hợp đồng. Thủ tục góp vốn chưa có văn bản ủy quyền giữa các thành viên trong hộ
cho đại diện hộ gia đình để đại diện hộ gia đình có cơ sở ký kết Hợp đồng góp vốn.
Nội dung hợp đồng vi phạm nguyên tắc tự do, tự nguyện, thỏa thuận theo quy định
tại điều 4 Bộ luật dân sự, Vì vậy, Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của 10 hộ gia đình:
Tuyên vô hiệu 10 Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất giữa 10
hộ gia đình với Công ty cổ phần cà phê THMA,
Tuyên vô hiệu một phần Hợp đồng thế chấp tài sản: số 10/HĐTC ngày
12/11/2010 giữa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn V chi nhánh
huyện M và Công ty cổ phần cà phê THMA liên quan tới thế chấp quyền sử dụng
đất của 10 hộ gia đình . Một phần Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong
tương lai số: 03/HĐTC ngày 06/01/2010 giữa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn V chi nhánh huyện M và Công ty cổ phần cà phê THMAcũng vô hiệu là
phần liên quan tới thế chấp quyền sử dụng đất của 10 hộ gia đình.
Khôi phục lại tình trạng ban đầu: Buộc Công ty cổ phần cà phê THMAvà
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện M có trách nhiệm
hoàn trả cho 10 hộ gia đình toàn bộ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và
toàn bộ diện tích đất mà 10 hộ gia đình đã góp vốn cho Công ty Cổ phần cà phê
THMA
Đối với cây cà phê do Công ty cổ phần cà phê THMAtrồng năm 2010, cuối
năm 2013 Công ty cổ phần cà phê THMAbỏ mặc cây cà phê không đầu tư, chăm
sóc. 10 hộ gia đình đã tự bỏ công sức và tiền của gia đình để chăm sóc cây cà phê
nhưng do không đủ điều kiện cũng như kỹ thuật vì thế cây cà phê kém phát triển,
cả vườn cà phê bị bệnh hại khô cành, khô quả. Biên bản định giá tài sản ngày
19/12/2017 của Hội đồng định giá tài sản huyện M, tỉnh Điện Biên thì cây cà phê
không còn giá trị. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần giao lại cây cà phê cho 10
hộ gia đình. Giải quyết hậu quả của một phần hợp đồng thế chấp tài sản số:
10/HĐTC ngày 12/11/2010 và một phần Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành
trong tương lai số: 03/HĐTC ngày 06/01/2010 vô hiệu: Buộc Ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn V chi nhánh huyện M trả lại giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho 10 hộ gia đình. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn V
chi nhánh huyện M không yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty cổ phần cà phê
THMA phải trả tiền vay nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.
Ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng nguyên đơn và đại
diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Ảng yêu cầu Tòa án tuyên vô hiệu các
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hợp đồng và giải quyết hậu quả của các hợp đồng vô hiệu là phù hợp với pháp luật
nên Hội đồng xét xử chấp nhận.
[3] Về Án phí: Do yêu cầu của đồng nguyên đơn được chấp nhận nên Công
ty cổ phần cà phê THMAphải chịu toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy
định của pháp luật là 3.000.000đ. Đồng nguyên đơn thuộc diện được miễn nộp tiền
tạm ứng án phí nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39;
Điều 85; khoản 5 Điều 147; điểm b, d khoản 2 Điều 227, Điều 228 và khoản 1 Điều
273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015;
Áp dụng Điều 109; Điều 122, Điều 127, Điều 128, Điều 137, Điều 388, Điều
389, 410 Bộ luật dân sự 2005; Điều 106, 131 Luật đất đai 2003; điều 66 Nghị định
84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007; khoản 2 điều 146, điều 155 Nghị định
181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2003; điều 29 Luật doanh nghiệp;
Căn cứ khoản 2 điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016
của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý
và sử dụng án phí, lệ phí toà án.
Tuyên Xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn, cụ thể:
10 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã ký kết vào ngày
05/10/2010 giữa đồng nguyên đơn là 10 hộ gia đình với Công ty cổ phần cà phê
THMAvô hiệu.
Một phần Hợp đồng thế chấp tài sản: số 10/HĐTC ngày 12/11/2010 giữa
Công ty cổ phần cà phê THMAvới Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
V chi nhánh huyện M vô hiệu. Phần vô hiệu là phần liên quan tới quyền sử dụng
đất của 10 hộ gia đình ở bản L và bản T, xã N.
Một phần Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: 03/HĐTC
ngày 06/01/2010 giữa Công ty cổ phần cà phê THMAvới Ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn V chi nhánh huyện M vô hiệu. Phần vô hiệu là phần liên
quan tới quyền sử dụng đất của 10 hộ gia đình ở bản L và bản T, xã N.
Buộc Công ty cổ phần cà phê THMAphải hoàn trả toàn bộ diện tích đất cho
10 hộ gia đình và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn V chi nhánh
huyện M phải hoàn trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân
huyện M cấp cho 10 hộ gia đình ở bản L và bản T , xã N, huyện M theo danh sách
sau:
Hộ gđ ông Lò Văn O
4.482,6 m2
số sổ: BB335249 Cấp: 27/9/2010
2
Hộ gđ ông Lò Văn S
8.579,1 m
số sổ: BB335244 Cấp: 27/9/2010
2
Hộ gđ ông Tòng Văn H
6.532,6 m
số sổ: BB335196 Cấp: 13/9/2010
2
Hộ gđ ông Lò Văn Ự
7.997,4 m
số sổ: BB335259 Cấp: 27/9/2010
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6
7
8
9
10

Hộ gđ ông Quàng Văn P
Hộ gđ ông Lò Văn C
Hộ gđ ông Lò Văn M
Hộ gđ bà Lò Văn N
Hộ gđ ông Quàng Văn P1
Hộ gđ ông Lò Văn T

7.206,5 m2
5.136,8 m2
12.615,6 m2
8.229,0 m2
19.464,7 m2
2.936,2 m2

số sổ: BB335243
số sổ: BB335274
số sổ: BB335276
số sổ: BB335281
số sổ: BB335229
số sổ: BB335291

Cấp: 27/9/2010
Cấp: 27/9/2010
Cấp: 27/9/2010
Cấp: 27/9/2010
Cấp: 13/9/2010
Cấp: 27/9/2010

Giao quyền sở hữu đối với toàn bộ số cây cà phê hiện còn trên diện tích đất
cho đồng nguyên đơn là 10 hộ gia đình tại bản L và bản T, xã N, huyện M theo
danh sách sau:
1 Hộ gđ Ông Lò Văn O
550 cây cà phê
2 Hộ gđ ông Lò Văn S
620 cây cà phê
3 Hộ gđ ông Tòng Văn H
250 cây cà phê
4 Hộ gđ ông Lò Văn Ự
850 cây cà phê
5 Hộ gđ ông Quàng Văn P
495 cây cà phê
6 Hộ gđ ông Lò Văn C
580 cây cà phê
7 Hộ gđ ông Lò Văn M
1.200 cây cà phê
8 Hộ gđ ông Lò Văn N
910 cây cà phê
9 Hộ gđ ông Quàng Văn P1
1.010 cây cà phê
10 Hộ gđ ông Lò Văn T
350 cây cà phê
2. Án phí:
Công ty cổ phần cà phê THMA phải chịu 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền án
phí dân sự sơ thẩm.
Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự người
được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi
hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Phiên tòa kết thúc cùng ngày, đồng nguyên đơn được quyền kháng cáo
trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị đơn và người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận
được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại UBND thị trấn M1, huyện M, tỉnh Điện
Biệ
Nơi nhận:
- TAND tỉnh Điện Biên;
- VKSND huyện Mường Ảng;
- Chi cục THADS huyện Mường Ảng;
- Các đương sự;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phan Ích Rồng
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

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

Bản án số:02/2018/KDTM-PT
Ngày 10/4/2018
V/v Tranh chấp hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈ NH BÀ RỊ A – VŨNG TÀU
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quang
Các Thẩm phán:

Bà Đào Thị Huệ
Ông Đoàn Ngọc Thiện

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Tình – Thư ký Tòa án nhân dân tỉ nh Bà Rị a –
Vũng Tàu.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉ nh Bà Rị a – Vũng Tàu: Không tham gia.
Ngày 10/4/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử phúc
thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 19/2017/TLPT-KDTM ngày
28/12/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”.
Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số
25/2017/KDTM-ST ngày
28/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố V bị kháng cáo.
Theo các Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 03/2018/QĐPT-KDTM
ngày 26/02/2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 04/2018/QĐ-PT ngày 20/3/2018 giữa
các đương sự:
Nguyên đơn: Ông Tạ Phạm Phi C, sinh năm 1962 (vắng mặt).
Địa chỉ: đường X, phường M, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Vũ N, sinh năm 1981 (có mặt).
Địa chỉ: đường G, phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bị đơn: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn S.
Địa chỉ: đường T, phường S, Quận Y, thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Hoàng V – Chức danh Giám đốc công
ty (vắng mặt).
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trịnh Minh T, sinh năm 1981 (có mặt).
Địa chỉ: đường T, phường S, Quận Y, thành phố Hồ Chí Minh.

157

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Nguyễn Minh Đ –
Công ty Luật TNHH V thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
Người kháng cáo: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn S – Bị
đơn.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Nguyên đơn ông Tạ Phạm Phi C và người đại diện theo ủy quyền trình bày
trong đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án như sau:
Ngày 15/7/2016, ông C lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của
Công ty Cổ phần L (viết tắt là Công ty L) cho Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà
hàng Khách sạn S (gọi tắt là Công ty S) với tổng giá trị chuyển nhượng là
80.000.000.000đ (Tám mươi tỷ đồng), phương thức thanh toán làm 03 đợt như sau:
- Đợt 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 02 bên ký kết hợp đồng
chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần, thì Công ty S sẽ thanh toán cho ông C 16 tỷ
đồng, tương đương 20% giá trị của hợp đồng.
- Đợt 2: Trong thời hạn tối đa 20 ngày, kể từ ngày Công ty S chuyển tiền đợt 1
cho ông C, thì Công ty S sẽ thanh toán tiếp 48 tỷ đồng cho ông C tương đương với giá
trị 60% của hợp đồng.
- Đợt 3: Sau khi ông C hoàn tất việc đóng thuế thu nhập cá nhân thì Công ty S sẽ
thanh toán cho ông C 16 tỷ đồng tương đương với giá trị 20% còn lại của hợp đồng.
Tuy nhiên sau khi ký hợp đồng thì Công ty S chỉ thanh toán cho ông C được 02
đợt theo thỏa thuận với số tiền 64 tỷ đồng tương đương với 80% giá trị hợp đồng.
Ngày 17/8/2016, ông C hoàn tất việc đóng thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển
nhượng quyền sở hữu cổ phần. Nhưng từ ngày 17/8/2016 đến ngày 15/6/2017, ông C
đã liên hệ nhiều lần yêu cầu thanh toán đợt 03 cho ông C nhưng Công ty S không thực
hiện như đã thỏa thuận.
Ngày 02/6/2017, ông C có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố V yêu
cầu Công ty S phải thanh toán 16 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ
phần như đã thỏa thuận, đồng thời phải trả tiền lãi chậm trả theo lãi suất Ngân hàng
Nhà nước quy định kể từ ngày 18/8/2016 cho đến ngày thanh toán xong 16 tỷ đồng.
Quá trình Tòa án nhân dân thành phố V thụ lý vụ án, ngày 15/6/2017 và ngày
01/7/2017 Công ty S đã thanh toán cho ông C đủ 16 tỷ đồng. Như vậy, ông C đã nhận
đủ số tiền 80 tỷ đồng tiền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần Công ty L theo Hợp
đồng. Tuy nhiên, việc Công ty S chậm thanh toán 16 tỷ đồng đã gây thiệt hại nghiêm
trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản, tinh thần của ông C.
Căn cứ theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015 ông C yêu cầu
Công ty S phải thanh toán số tiền lãi do chậm thanh toán đối với 16 tỷ đồng theo lãi
suất Ngân hàng Nhà nước quy định từ ngày 18/8/2016 (ngày ông C hoàn tất việc đóng
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thuế thu nhập cá nhân và cũng là thời điểm Công ty L được Phòng Đăng ký kinh
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận
Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - chuyển đổi từ
Công ty Cổ phần L) đến ngày 18/6/2017 (thời điểm Công ty S thanh toán đầy đủ tiền
nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của ông C).
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/9/2017, ông N đại diện theo ủy quyền của ông C
yêu cầu tính bồi thường thiệt hại từ thời điểm ngày 25/11/2016 đến ngày 15/6/2017 là
6,5 tháng.
Bị đơn, ông Mai Hoàng V đại diện Công ty S trình bày:
Công ty S và Đại hội đồng cổ đông của Công ty L có ký kết Thỏa thuận chuyển
nhượng cổ phần tại Công ty L ngày 01/7/2016, đồng thời giữa Công ty S và cá nhân
ông C có ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty L ngày 15/7/2017.
Căn cứ Điều 4.4 của Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty L ký kết
ngày 01/7/2016 giữa Đại hội đồng cổ đông của Công ty L và Công ty S quy định: Sau
khi ông C và các cổ đông hoàn tất toàn bộ các nghĩa vụ của mình bao gồm việc quyết
toán thuế Công ty L, hoàn tất nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế
khác liên quan đến việc chuyển nhượng thì Công ty S mới thanh toán 20% giá trị còn
lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, ông C chỉ cung cấp được cho Công ty S thông báo
hoàn thành nghĩa vụ thuế của Công ty L, ông C chưa cung cấp bản sao các hồ sơ hoàn
tất nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác từ việc chuyển nhượng
nên chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán đợt 3 như thỏa thuận.
Theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty L
ngày 15/7/2017 thì: Sau khi ông C hoàn tất việc đóng thuế thu nhận cá nhân thì Công
ty S sẽ thanh toán cho ông C 16 tỷ đồng tương đương với giá trị 20% còn lại của Hợp
đồng. Các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả cho nhà cung cấp, cơ quan thuế, cơ quan bảo
hiểm và các khoản nợ tiềm ẩn khác của ông C sẽ được cấn trừ vào số tiền Công ty S
còn phải thanh toán đợt 3. Việc cấn trừ sẽ được thực hiện trước khi thanh toán. Ông C
chưa hoàn thành nghĩa vụ và các khoản nợ, chưa cấn trừ các khoản phải thanh toán
với Công ty S nên Công ty S chưa thanh toán tiền cho ông C là có cơ sở.
Tuy ông C chưa hoàn thành nghĩa vụ nhưng Công ty S vẫn có thiện chí hợp tác
nên đã thanh toán cho ông C 08 tỷ đồng vào ngày 15/6/2017, tiếp đến ngày 01/7/2017
thanh toán tiếp 08 tỷ đồng còn lại. Như vậy, Công ty S đã thanh toán đủ số tiền 80 tỷ
đồng tiền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần Công ty L cho ông C. Do đó, Công ty
S không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C.
Tại Bản án Kinh doanh thương mại sơ
thẩm số: 25/2017/KDTM-ST ngày
28/9/2017 của Tòa án nhân dân thành p hố V đã Áp dụng Điều 357, khoản 2 Điều 468
Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm g khoản 1 Điều 40;
khoản 2 Điều 244; Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc
Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
tuyên xử:
1. Đình chỉ một phần một phần yêu cầu khởi kiện của ông C đối với Công ty S
về khoản yêu cầu trả 16 (mười sáu) tỷ đồng theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
Công ty Cổ phần L ngày 15/7/2017.
2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C đối với Công ty S về khoản yêu cầu
bồi thường thiệt hại do chậm thanh toán theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công
ty Cổ phần L ngày 15/7/2017.
Buộc Công ty S có nghĩa vụ thanh toán cho ông C 582.400.000đ (năm trăm tám
mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng).
Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm trả, án phí, quyền kháng cáo và
thời hạn thi hành bản án theo quy định của pháp luật.
Ngày 11/10/2017, Công ty S kháng cáo toàn bộ Bản án Kinh doanh thương mại
sơ thẩm số 25/2017/KDTM-ST ngày 28/9/2017 với lý do:
1. Căn cứ Điều 12 Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ngày 01/7/2016 thì Tòa
án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh.
2. Án sơ thẩm buộc Công ty S phải thanh toán tiền lãi do chậm thanh toán đợt
cuối cùng với lãi suất 6,8%/năm tương ứng với thời gian 6,5 tháng cho ông C là
không có căn cứ vì:
- Hợp đồng chuyển nhượng ngày 15/7/2016 và thỏa thuận chuyển nhượng cổ
phần giữa các cổ đông ngày 01/7/2016 là không thể tách rời nhưng án sơ thẩm chỉ căn
cứ Hợp đồng chuyển nhượng ngày 15/7/2016 mà không xem xét thỏa thuận chuyển
nhượng cổ phần giữa các cổ đông ngày 01/7/2016 là phiến diện.
- Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ngày 01/7/2016 quy định trách nhiện thanh
toán đợt cuối cùng của Công ty S là sau khi ông C hoàn tất nghĩa vụ đóng thuế thu
nhập cá nhân và các loại thuế khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.
Tuy nhiên đến thời điểm xét xử vụ án thì Công ty S mới biết ông C đã hoàn tất nghĩa
vụ nộp thuế cá nhân cho đợt thanh toán cuối cùng hoàn tất vào ngày 17/8/2016 chứ
ông C không có bất kỳ thông báo nào cho Công ty S biết nên Công ty S không vi
phạm nghĩa vụ thanh toán với ông C.
- Quá trình thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ông C và các cổ đông
đã vi phạm nghĩa vụ đối với Công ty S như sau:
+ Sau khi ký kết hợp đồng Công ty S đã thanh toán tiền đặt cọc và tiền thanh
toán đợt 2 nhưng ông C và các cổ đông vẫn chưa bàn giao đủ các hồ sơ, tài liệu theo
quy định của hợp đồng cũng như chưa ngồi lại quyết toán, điều này thể hiện tại Công
văn số 01-TCX/CV/TCKT ngày 28/02/2017 và Công văn số 02-TCX/CV/TCKT ngày
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28/4/2017 của Công ty S gửi 03 cổ đông Công ty L và sự phản hồi của ông Nguyễn
Ngọc H đại diện các cổ đông của Công ty L vào ngày 08/5/2017. Đến ngày 13/7/2017
các cổ đông Công ty L mới tiếp tục bàn giao bổ sung một số tài liệu cho Công ty S.
Bản thân ông C cũng chưa thỏa mãn điều kiện để được thanh toán đợt cuối nhưng để
hỗ trợ thúc đẩy các cổ đông Công ty L nhanh chóng thực hiện phần nghĩa vụ còn lại
nên ngày 15/6/2017 và 01/7/2017 Công ty S vẫn thanh toán 20% còn lại cho ông C.
Do đó, ông C khởi kiện yêu cầu Công ty S phải thanh toán tiền lãi do chậm thanh toán
đợt cuối cùng là không có căn cứ. Công ty S kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm
sửa hoặc hủy bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Ông T đại diện Công ty S và luật sư Đ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho
Công ty S vẫn giữ nguyên quan điểm đã đề cập trong đơn kháng cáo. Ông T cho biết
mặc dù các cổ đông của Công ty L chưa hoàn tất thủ tục theo thỏa thuận, nhưng Công
ty S vẫn không khấu trừ thiệt hại mà vẫn có thiện chí thanh toán toàn bộ tiền chuyển
nhượng cổ phần đợt 3 cho ông C. Tuy nhiên sau khi Công ty S đã chuyển trả cho ông
C đủ 16 tỷ đồng, thì Công ty S mới nhận được thông báo thụ lý vụ án của Tòa án
thành phố V vào ngày 17/6/2017, nhưng sau đó ông C vẫn không rút đơn khởi kiện.
- Ông N đại diện theo ủy quyền của ông C thừa nhận Hợp đồng chuyển nhượng
ngày 15/7/2016 và thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông ngày
01/7/2016 tuy độc lập với nhau nhưng có liên quan đến nhau.
Sau khi nghe Hội đồng xét xử phúc thẩm giải thích, ông T đại diện Công ty S và
ông N đại diện theo ủy quyền của ông C đã thỏa thuận được với nhau về việc giải
quyết toàn bộ nội dung vụ án như sau:
- Công ty S đồng ý hỗ trợ 290.000.000đ (hai trăm chín mươi triệu đồng) cho ông
C từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của ông C trong Công ty L theo Hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty L mà Công ty S và ông C đã ký kết vào ngày
15/7/2017.
- Án phí kinh doanh thương mại có giá ngạch: Tổng cộng là 14.500.000đ. Công
ty S và ông C mỗi bên chịu một nửa là 7.250.000đ.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Công ty
L được cấp lần đầu vào ngày 08/12/2008, đăng ký thay đổi lần 2 vào ngày 06/01/2011
thì vốn điều lệ của Công ty L là 140 tỷ đồng, tương đương với 14.000.000 cổ phần,
mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000đ. Trong đó các cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị
Tuyết M có 7.000.000 cổ phần tương đương 70 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn là 50%; ông Tạ
Phạm Phi C có 5.600.000 cổ phần tương đương 56 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn là 40%; ông
Nguyễn Ngọc H 1.400.000 cổ phần tương đương 14 tỷ đồng tỷ lệ góp vốn là 10%.
Người đại diện theo pháp luật bà Trần Thị H1 (BL 19).
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Ngày 23/7/2012, Công ty L được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 622437 đối với 1.008,0m2
thuộc thửa 17, tờ bản đồ 54, tọa lạc tại đường P, phường M, thành phố V (BL 16-17).
Ngày 01/7/2016, các cổ đông của Công ty L gồm bà M, ông C, ông H ký Thỏa
thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty L cho Công ty S (BL 28-33) với nội dung
liên quan đến tranh chấp về việc thanh toán như sau: Các cổ đông của Công ty L đồng
ý chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty L cho Công ty S với giá 200 tỷ đồng bao
gồm các khoản thuế có liên quan và phí chuyển tiền, quy đổi. Việc thanh toán được
thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khoản do 03 cổ đông của Công ty L chỉ định.
Trong đó việc thanh toán đợt 3 là khi: Cơ quan thuế có thẩm quyền hoàn tất việc
thanh quyết toán thuế, hoàn tất nghĩa vụ đóng thuế của Công ty L tính đến ngày bàn
giao cho Công ty S; 03 cổ đông của Công ty L hoàn tất nghĩa vụ đóng thuế thu nhập
cá nhân và các khoản thuế khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần. Các
khoản nợ … của Công ty L sẽ được trừ vào số tiền Công ty S còn phải thanh toán cho
03 cổ đông của Công ty L, việc cấn trừ sẽ được thực hiện trước khi thanh toán. Nếu
Công ty S chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì phải chịu mức phạt 0.1%/ngày đối
với số tiền chậm thanh toán.
Trên cơ sở Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ngày 01/7/2016, thì ngày
15/7/2016 ông C ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Công ty S (BL 23-25) với
nội dung liên quan đến việc tranh chấp thanh toán đợt 3 là: Sau khi ông C hoàn tất
việc đóng thuế thu nhập cá nhân, Công ty S phải thanh toán 16 tỷ đồng tương đương
với 20% giá trị chuyển nhượng còn lại. Các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả cho nhà
cung cấp, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm và các khoản nợ tiềm ẩn khác của ông C sẽ
được cấn trừ vào số tiền Công ty S còn phải thanh toán đợt 3. Việc cấn trừ sẽ được
thực hiện trước khi thanh toán.
Quá trình thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, Công ty S đã thanh toán cho
ông C được 64/80 tỷ đồng. Ông C đã nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngày 17/8/2016
(BL 22) nhưng do không thống nhất về điều kiện thanh toán nên Công ty S chưa
thanh toán 16 tỷ đồng đợt 03 cho ông C, do đó ngày 02/6/2017 ông C khởi kiện yêu
cầu Công ty S phải trả 16 tỷ đồng và lãi của 16 tỷ đồng tính từ ngày 18/8/2016 (sau
ngày ông C nộp thuế cá nhân) cho đến khi thanh toán đầy đủ số tiền.
Quá trình giải quyết vụ án, Công ty S đã chuyển trả cho ông C 16 tỷ đồng vào
ngày 15/6/2017 và ngày 01/7/2017, nên ông C rút một phần yêu cầu khởi kiện chỉ yêu
cầu Công ty S phải trả lãi đối với số tiền 16 tỷ đồng tính từ ngày 25/11/2016 (Chi cục
Thuế thành phố V ban hành Thông báo số 8370/TB-CCT vào ngày 29/11/2016) đến
ngày Công ty S thanh toán hết nợ gốc là: 16 tỷ đồng x 6,5 tháng x 0,56%/tháng =
582.400.000đ.
* Xét kháng cáo của Công ty S:
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1. Tính liên quan của Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty L với
Công ty S lập ngày 01/7/2016 và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông C với
Công ty S lập ngày 15/7/2016 như sau:
- Công ty L là công ty cổ phần và ông C là một trong 03 cổ đông sáng lập của
Công ty L, nên quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần giữa bên chuyển nhượng là pháp nhân Công ty L (đồng nghĩa với 03 cổ đông
sáng lập của Công ty L) với bên nhận chuyển nhượng là Công ty S là có liên quan đến
nhau. Chính vì vậy khi Công ty L thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần thì phải ký
Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với Công ty S trước vào ngày 01/7/2016, sau đó
ông C mới có căn cứ để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty S sau vào
ngày 15/7/2016, nên các điều khoản trong Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa
Công ty L với Công ty S ngày 01/7/2016 cũng được ông C đề cập trong đơn kởi kiện
đề ngày 02/6/2017.
- Thực tế nếu chỉ riêng cá nhân ông C hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng cổ
phần nhưng Công ty L và các cổ đông khác chưa hoặc không hoàn thiện được các thủ
tục chuyển nhượng cổ phần thì Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty L
với Công ty S lập ngày 01/7/2016 cũng không thể thực hiện được, điều này đồng
nghĩa là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ông C với Công ty S lập ngày
15/7/2016 cũng không thể thực hiện được.
- Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty L liên quan đến tài sản là bất động
sản gồm toàn bộ vật kiến trúc xây dựng gắn liền với diện tích đất 1.008,0m2 thuộc
thửa 17, tờ bản đồ đường P, phường M, thành phố V. Do đó quá trình làm thủ tục
chuyển nhượng cổ phần không chỉ Công ty L và các cổ đông phải hoàn tất nghĩa vụ
thuế mà còn phải hoàn tất nhiều thủ tục khác có liên quan đến Công ty L như sổ sách
kế toán tài chính, việc góp vốn, chi mua và khấu hao tài sản, hoàn công toàn bộ công
trình nhà gỗ trên đất… do đó, việc ông C đã nộp thuế thu nhập cá nhân là mới chỉ
thỏa mãn một trong những điều kiện thanh toán. Trên thực tế thì thủ tục chuyển
nhượng cổ phần bị gián đoạn, cụ thể là: Căn cứ vào Công văn số 01-TCX/CV/TCKT
ngày 28/02/2017 và Công văn số 02-TCX/CV/TCKT ngày 28/4/2017 đều của Công
ty H (chủ sở hữu Công ty S) (BL 37- 41) gửi 03 cổ đông Công ty L thể hiện: Việc bàn
giao sổ sách, giấy tờ, hồ sơ thuế, kế toán của Công ty L chưa đúng, chưa đầy đủ theo
Điều 4.1.1 và Điều 7 của Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ngày 01/7/2016; Ảnh
hưởng của các quy định của pháp luật liên quan đến các vấn đề tồn đọng của Công ty
L như việc góp vốn, chi mua tài sản, không khấu hao tài sản gây thiệt hại 17,4 tỷ đồng
mà không thuộc về lỗi của Công ty S nên phải điều chỉnh lại giá trị của hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần tương ứng giá trị thiệt hại giảm 17,4 tỷ đồng. Tại văn bản
ngày 08/5/2017 của ông Nguyễn Ngọc H đại diện các cổ đông Công ty L (BL 42) có
nội dung thừa nhận những vấn đề liên quan đến sổ sách, kế toán, hóa đơn chứng từ
của Công ty L là không chặt chẽ dẫn đến phát sinh các vấn đề cần phải giải quyết làm
gián đoạn ảnh hưởng đến quá trình chuyển nhượng cổ phần. Đồng thời căn cứ vào
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Biên bản bàn giao tài liệu thì ngày 07/7/2017 Công ty L mới tiến hành giao cho ông
Mai Hoàng V đại diện Công ty S (BL 43) một số các tài liệu có liên quan đến việc
chuyển nhượng cổ phần. Từ căn cứ này cho thấy, các cổ đông của Công ty L nói
chung và cá nhân ông C nói riêng chưa đủ điều kiện để được Công ty S thanh toán đợt
3.
- Trong Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty L với Công ty S lập
ngày 01/7/2016 có thỏa thuận nếu Công ty S chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì
phải chịu mức phạt 0.1%/ngày đối với số tiền chậm thanh toán, nhưng trong hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty S với ông C lập ngày 15/7/2016 lại không thỏa
thuận về lãi suất chậm trả. Do đó việc ông C một mặt phủ nhật tính liên quan của
Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ngày 01/7/2016 với hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần ngày 15/7/2016 nhưng ông C lại căn cứ vào sự thỏa thuận về lãi suất chậm trả
trong thỏa thuận mà mình phủ nhận để yêu cầu Công ty S phải trả lãi suất chậm trả
của số tiền Công ty S phải thanh toán đợt 3 theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
giữa Công ty S với ông C lập ngày 15/7/2016 là không phù hợp và logic.
Từ các căn cứ trên cho thấy: Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty L
với Công ty S lập ngày 01/7/2016 và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông C
với Công ty S lập ngày 15/7/2016 tuy độc lập với nhau nhưng liên quan mật thiết với
nhau và là một bộ phận không thể tách rời nhau. Do đó việc án sơ thẩm nhận định hợp
đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty S với ông C lập ngày 15/7/2016 độc lập,
tách rời hoàn toàn với Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty S với Công ty
L lập ngày 01/7/2016 là không phù hợp với thực tế khách quan.
2. Xét kháng cáo của Công ty S đối với yêu cầu khởi kiện đòi lãi suất của ông C:
- Theo thỏa thuận của Công ty S với Công ty L ngày 01/7/2016 và thỏa thuận
của Công ty S với ông C ngày 15/7/2016 thì điều kiện để Công ty S thanh toán đợt 03
là: Công ty L và các cổ đông phải hoàn tất việc thanh quyết toán thuế và phải thực
hiện xong các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả cho bên thứ 3 (nếu có). Các khoản nợ
này sẽ được cấn trừ vào số tiền Công ty S phải thanh toán trước khi thanh toán đợt 3
cho các cổ đông của Công ty L. Nhưng do thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công
ty L cho Công ty S chưa hoàn tất về mặt thủ tục và bị gián đoạn bởi chính Công ty L,
nên các bên cũng chưa chốt được số tiền mà Công ty S phải có trách nhiệm thanh toán
đợt 3 cho các cổ đông của Công ty L. Từ lý do này cho thấy việc ông C yêu cầu Công
ty S phải trả lãi của số tiền thanh toán đợt 03 đối với 16 tỷ đồng từ ngày 18/8/2016
cho đến khi thanh toán đầy đủ số tiền là không có căn cứ, vì lỗi chậm thanh toán
không thuộc về Công ty S.
- Tại phiên tòa phúc thẩm ông T cho biết mặc dù các cổ đông của Công ty L
chưa hoàn tất thủ tục thanh toán nhưng Công ty S vẫn có thiện chí không khấu trừ
thiệt hại và đã chuyển trả cho ông C 16 tỷ đồng vào ngày 15/6/2017 và ngày
01/7/2017 xong thì Công ty S mới nhận được thông báo thụ lý vụ án của Tòa án thành
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phố V vào ngày 17/6/2017, nhưng sau đó ông C vẫn không rút đơn khởi kiện. Nhận
thấy lời trình bày của ông T là có cơ sở, do đó việc án sơ thẩm nhận định thiện chí của
Công ty S đối với ông C là căn cứ để xác định Công ty S vi phạm nghĩa vụ thanh toán
đợt 03 nên phải chịu lãi suất chậm trả đối với số tiền 16 tỷ đồng cho ông C là không
đúng.
Từ những viện dẫn, phân tích, nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm
xác định kháng cáo của Công ty S là hoàn toàn có căn cứ. Tuy nhiên tại phiên tòa
phúc thẩm, ông T đại diện Công ty S và ông N đại diện theo ủy quyền của ông C đã
thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ nội dung vụ án. Xét sự thỏa thuận
của các đương sự là tự nguyện, không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, nên
Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất chấp nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại
phiên tòa phúc thẩm theo nội dung nêu trên.
Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty S phải nộp theo quy định.
Vì các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng Điều 300 Bộ luật Tố tụng Dân sự:
Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm , sửa Bản án
Kinh doanh thương mại sơ thẩm số : 25/2017/KDTM-ST ngày 28/9/2017 của Tòa án
nhân dân thành phố V như sau:
1. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông Tạ Phạm Phi C yêu cầu buộc
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn S phải thanh toán quyền sở hữu
cổ phần của Công ty Cổ phần L của ông Tạ Phạm Phi C đợt 03 là 16 (mười sáu) tỷ
đồng theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần L đã
ký kết giữa Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn S với ông Tạ Phạm
Phi C lập ngày 15/7/2016.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn S tự nguyện hỗ trợ cho
ông Tạ Phạm Phi C 290.000.000đ (hai trăm chín mươi triệu đồng) từ việc chuyển
nhượng quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần L của ông Tạ Phạm Phi C theo
hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần L đã ký kết
giữa Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn S với ông Tạ Phạm Phi C
lập ngày 15/7/2016.
Kể từ ngày người có quyền yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, thì
hàng tháng bên phải thi hành án phải còn phải chịu thêm một khoản tiền lãi theo lãi
suất quy định tại khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự đối với số tiền chậm trả tương ứng
với thời gian chậm thi hành án.
3. Án phí kinh doanh thương mại:
- Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:
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+ Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn S tự nguyện nộp
7.250.000đ (bẩy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
+ Ông Tạ Phạm Phi C tự nguyện nộp 7.250.000đ (bẩy triệu, hai trăm năm mươi
ngàn đồng) khấu trừ vào 62.000.000đ (sáu mươi hai triệu đồng) tiền tạm ứng án phí
kinh doanh thương mại sơ thẩm ông Tạ Phạm Phi C đã nộp theo phiếu thu số
0006673 ngày 12/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V, nên ông Tạ
Phạm Phi C được hoàn trả lại 54.750.000đ (năm mươi tư triệu, bẩy trăm năm mươi
ngàn đồng) theo phiếu thu số 0006673 ngày 12/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân
sự thành phố V.
- Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch
Nhà hàng Khách sạn S phải nộp 2.000.000đ (hai triệu đồng) khấu trừ 300.000đ (ba
trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm Công ty
TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn S đã nộp theo phiếu thu 0008177 ngày
12/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V nên Công ty TNHH Dịch vụ
Du lịch Nhà hàng Khách sạn S phải nộp tiếp 1.700.000đ (một triệu, bẩy trăm ngàn
đồng) tiền án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.
“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật
thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự
có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật thi
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật
thi hành án”.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày
10/4/2018).
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

-VKSND tỉnh;
-TAND TP. V;
-Chi cục THA dân sự TP. V;
-Các đương sự;
-Lưu hồ sơ.

Nguyễn Thị Quang
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BẢN ÁN 54/2017/KDTM-PT NGÀY 11/12/2017 VỀ TRANH CHẤP CHUYỂN
NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày 11 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 18/2017/TLPT- KDTM ngày 21 tháng 7
năm 2017 về việc “Tranh chấp chuyển nhượng phần vốn góp”.
Do Bản án kinh doan thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 30 tháng 5 năm
2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 513/2017/QĐ - PT ngày12 tháng 9
năm 2017 giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Ông Chen S, sinh năm 1969.
Địa chỉ tạm trú: Số A5/13A, Ấp 1, xã B1, huyện B2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Mã L, sinh năm 1977; địa chỉ
cư trú: Thôn 14A, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk là người đại diện theo ủy quyền (được ủy
quyền theo Giấy ủy quyền ngày 25/5/2017).
2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn H.
Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Đ1, xã Đ2, huyện Đ3, tỉnh Long An.
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Thanh T, sinh năm 1980; địa chỉ cư trú:
Lầu 7, Star Buidlding, 33ter-33bis Mạc Đỉnh Chi, phường Đ4, Quận 1, Thànhphố Hồ Chí
Minh là người đại diện theo ủy quyền (được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày
05/12/2016).
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Zang Sheng Y, sinh năm 1972.
Địa chỉ thường trú: Số 34, tổ 7, thôn X1, thị trấn X2, huyện X3, tỉnh Tứ Xuyên, Trung
Quốc; địa chỉ tạm trú: Ấp 5, xã Đ5, huyện Đ3, tỉnh Long An.
Người đại diện hợp pháp của Ông Zang Sheng Y: Ông Trần Thanh T (nêu trên) làngười
đại diện theo ủy quyền (được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 15/5/2017).
Người kháng cáo: Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Lê Mã L.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo bản án sơ thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Tại Đơn khởi kiện ngày 09/9/2016, Biên bản hòa giải ngày 26/12/2016,
ngày 17/02/2017, các lời khai trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn
trình bày:
Công ty trách nhiệm hữu hạn H (Gọi tắt là công ty) được thành lập theo Giấy chứng
nhận đầu tư số 501023000295 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 18/6/2013
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với hai thành viên là ông Chen S và Ông Zang Sheng Y. Tỷ lệ vốn góp mỗi thành viên là 50%
trong đó ông Chen S góp lần 1 bằng hiện kim 100.000USD để xin cấp giấy chứng nhận đầu
tư và góp lần 2 là 1.515.932.525đồng để mua máy móc trang thiết bị. Sau khi thành lập và
hoạt động được hơn một năm thì công ty do Ông Zang Sheng Y đại diện theo pháp luật đề
nghị mua lại phần vốn góp của ông Chen S thông qua việc ông Chen S sẽ chuyển nhượng
phần vốn góp của mình cho thành viên còn lại là Ông Zang Sheng Y để Ông Zang Sheng Y
nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động công ty và ông Chen S cũng chấp thuận. Việc chuyển
nhượng phần vốn góp được các bên thực hiện qua hai bước như sau:
Bước 1: Công ty đã trả tiền nhận chuyển nhượng phần vốn góp lần 2 bằng tiền là
1.323.171.360đ còn nợ lại 192.761.165đ và công ty tiến hành lập thỏa ước rút (chuyển
nhượng) phần vốn góp ký giữa công ty với ông Chen S. Theo thỏa ước này, công ty xác nhận
còn nợ số tiền nhận chuyển nhượng vốn góp chưa trả cho ông Chen S là 100.000USD và
192.761.165đồng và Ông Zang Sheng Y toàn quyền điều hành công ty từ ngày 12/7/2014.
Bước 2: Công ty sẽ soạn hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của Luật
Doanh nghiệp để ký giữa ông Chen S với Ông Zang Sheng Y thành viên còn lại là đại diện
theo pháp luật của công ty và cùng lúc bên nhận chuyển nhượng thanh toán số tiền vốn góp
còn lại 100.000USD và 192.761.165đồng.
Tuy nhiên, sau đó công ty đã soạn hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp yêu cầu ông
Chen S ký trước nhưng công ty không đồng thời thanh toán số tiền chuyển nhượng nên ông
Chen S từ chối ký vì vậy Ông Zang Sheng Y ngăn cản ông Chen S trở lại tham gia điều hành
công ty nên phát sinh tranh chấp.
Nay ông Chen S khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH H phải thanh toán số tiền nhận
chuyển nhượng vốn góp còn lại là 2.552.000.000đ(gồm 100.000USD x22.360đ/1USD =
2.360.000.000đ và 192.761.165đồng).
Tại Biên bản hòa giải ngày 26/12/2016, ngày 17/02/2017, các lời khai trong quá trình
tố tụng và tại phiên tòa, đại diện bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn H trình bày:
Giữa công ty và ông Chen S có lập Thỏa ước rút cổ phần ngày 12/7/2014 nhưng văn
bản thỏa ước này là không đúng quy định của Luật doanh nghiệp nên vô hiệu, không có giá
trị pháp lý. Theo lời trình bày của đại diện nguyên đơn cho rằng việc lập thỏa ước rút cổ phần
là do công ty và ông Chen S đã thỏa thuận mua lại, nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp
của ông Chen S là hoàn toàn không có. Từ khi có bản thỏa ước này phía nguyên đơn không
tham gia điều hành công ty.
Công ty không đồng ý yêu cầu rút vốn, mua lại hay nhận chuyển nhượng phần vốn góp
của ông Chen S, ông Chen S vẫn có quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty theo quy định
của Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, sau khi lập bản Thỏa ước rút cổ phần với số tiền nêu trên,
công ty có trả cho ông Chen S 10.000USD (trả 2 lần, mỗi lần 5.000USD), nhưng việc thanh
toán này hiện công ty không còn lưu giữ thông tin, chứng từ.
Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 30 tháng 5năm 2017 của Tòa
án nhân dân tỉnh Long An đã quyết định:
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Căn cứ vào khoản 4 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 137, Điều 147, Điều 273 của Bộ luật
Tố tụng dân sự; Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 68 của Luật Doanh nghiệp 2014.
Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chen S yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu
hạn H hoàn trả số tiền vốn góp là 2.552.000.000đ (Hai tỷ năm trăm năm mươi hai nghìn
đồng).
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và thông báo quyềnkháng cáo theo
quy định của pháp luật.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12/6/2017, kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm nêu
trên.
Tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình
bày: Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên
đơn. Các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn nêu, đã được nộp
trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm. Nay không nộp bổ sung thêm chứng
cứ gì mới, nhưng đại diện của nguyên đơn cho rằng Tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá chứng cứ
một cách không đúng nên dẫn đến việc phán quyết không chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên
đơn là sai, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.
Đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: Ông không đồng ý với yêu cầu kháng cáo
của nguyên đơn và đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của
nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm
giải quyết vụ án: Về thủ tục tố tụng Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tiến hành đúng theo
qui định của luật tố tụng hiện hành, không làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của
các đương sự. Xét về nội dung vụ án Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ các chứng cứ thu thập
trong quá trình tiến hành tố tụng để phán xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên
đơn là có căn cứ đúng pháp luật. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu kháng cáo của
người khởi kiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành đúng trình tự thủ tục theo quy định của
Bộ luật tố tụng dân sự.
Về nhận định, đánh giá chứng cứ của bản án sơ thẩm nhận định Hội đồng xét xử phúc
thẩm thấy;
[1] Nội dung sự việc được các bên đương sự đều thống nhất xác định: Ông Chen S và
Ông Zang Sheng Y thống nhất xác định Ông Zang Sheng Y đại diện cho công ty lập bản Thỏa
ước rút cổ phần và đây là thỏa thuận rút phần vốn góp của ông Chen S. Vì vậy, Tòa án xác
định ông Chen S và công ty có lập văn bản thỏa thuận rút phần vốn góp như nội dung trong
bản Thỏa ước rút cổ phần. Tuy nhiên, phía nguyên đơn lại cho rằng đó thực chất là văn bản
thỏa thuận về việc: Ông Zang Sheng Y đại diện theo pháp luật Công ty đề nghị mua lại phần
vốn góp của ông Chen S thông qua việc ông Chen S sẽ chuyển nhượng phần vốn góp của
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mình cho thành viên còn lại là Ông Zang Sheng Y để Ông Zang Sheng Y nắm quyền kiểm
soát toàn bộ hoạt động công ty. Chứng cứ chứng minh cho phần trình bày của mình chỉ là văn
bản Giữa công ty và ông Chen S về việc: Thỏa ước rút cổ phần ngày12/7/2014. Quá trình tiến
hành tố tụng phía bị đơn không công nhận phần trình bày của nguyên đơn và cho rằng văn
bản thỏa ước trên là vô hiệu nên không thực hiện và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn.
Căn cứ nội dung trên Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định: Ông Chen S và công ty
có lập văn bản thỏa thuận rút phần vốn góp như nội dung trong bản Thỏa ước rút cổ phần.
Nhưng theo qui định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Doanh nghiệp thể hiện nghĩa vụ của thành
viên : “Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy
định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này”. Tại phiên tòa, ông Lê Mã L đại diện nguyên
đơn cho rằng trước khi lập bản Thỏa ước rút cổ phần thì giữa công ty với ông Chen S có thỏa
thuận mua lại, chuyển nhượng lại phần vốn góp từ ông Chen S cho công ty nên mới có việc
công ty đã thanh toán một phần tiền cho ông Chen S. Tuy nhiên, đây chỉ là lời trình bày của
đại diện nguyên đơn ông L không có gì chứng minh, trong khi đó phía bị đơn cho rằng không
có sự việc như nguyên đơn trình bày mà chỉ có thỏa thuận về việc rút cổ phần thì công ty mới
thanh toán tiền cho ông Chen S 10.000USD. Từ đó, Tòa án xác định không có việc thỏa thuận
mua lại, chuyển nhượng lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 52, 53 Luật Doanh nghiệp
như nguyên đơn trình bày.
Căn cứ bản Thỏa ước rút cổ phần thể hiện giữa ông Chen S với công ty TNHH H thỏa
thuận về việc rút phần vốn góp thì thấy, việc rút vốn của ông Chen S không thuộc trường hợp
quy định tại Điều 54, 68 Luật Doanh nghiệp. Với nhận định này, Tòa cấp sơ thẩm xác định
việc ông Chen S và công ty thỏa thuận rút phần vốn góp bằng bản Thỏa ước rút cổ phần là
vô hiệu. Do vậy, ông Chen S khởi kiện yêu cầu công ty TNHH H thanh toán 2.552.000.000đ
là không căn cứ.
Nhận định và phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ và phù hợp với qui định
pháp luật. Hơn nữa, tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn cũng không đưa ra được chứng cứ
mới so với cấp sơ thẩm để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Do vậy, Hội đồng
xét xử cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận nội dung đơn kháng cáo và giữ nguyên bản
án sơ thẩm như ý kiến của vị Kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại
Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
Nguyên đơn phải chịu án phí Kinh doanh Thương mại phúc thẩm. Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015;
I/ Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Chen S. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Căn cứ vào khoản 4 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 137, Điều 147, Điều 273 của Bộ luật
Tố tụng dân sự; Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 68 của Luật Doanh nghiệp 2014.
Tuyên xử:
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1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chen S yêu cầu Công ty trách nhiệm
hữu hạn H hoàn trả số tiền vốn góp là 2.552.000.000đ (Hai tỷ năm trăm năm mươi hai nghìn
đồng).
2. Về án phí sơ thẩm: Ông Chen S phải chịu 83.040.000đ án phí dân sự sơ thẩm đối với
tranh chấp về kinh doanh, thương mại, nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã
nộp là 41.520.000đ theo biên lai thu số 0000448 ngày10/11/2016 của Cục Thi hành án dân
sự tỉnh Long An; ông Chen S còn phải nộptiếp 41.520.000đ án phí dân sự sơ thẩm.
II/ Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Nguyên đơn phải chịu 2.000.000 đồng,
được khấu trừ theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí ông Lê Mã L đã nộp số 0009553 ngày
21/6/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI
BẢN ÁN 19/2015/KDTM-PT NGÀY 10/09/2015 VỀ CHUYỂN NHƯỢNG
CỔ PHẦN
Ngày 10 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc
thẩm vụ án kinh doanh, thương mại thụ lý số 35/2014/KDTM ngày 06/10/2014, theo Quyết
định đưa vụ án ra xét xử số 294/2015/QĐXXPT ngày 17 tháng 8 năm 2015, giữa các đương
sự:
* Nguyên đơn:
1. Ông Bùi Văn Thành, sinh năm 1972;
Địa chỉ: B16, khu X1, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
Hiện trú tại: Số 20, tổ 18, ngõ 149, đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội.
2. Ông Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1960;
Địa chỉ: C26, khu X1, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
3. Ông Đặng Tiến Thành, sinh năm 1978;
Địa chỉ: 611 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;
Người đại diện theo ủy quyền của các đồng nguyên đơn: Bà Đặng Thị Kim Xuân. Địa
chỉ: 25/33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; có
mặt.
* Bị đơn:
1. Công ty IVU-Apostelmuhle-Insdustrie Verpackungs Gumbh;
Địa chỉ: Apostelmuhle 3, 66796, Rodalben-Đức;
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Minh Đức, Phòng 100, 65 phố Quán Sứ,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; có mặt.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Nguyễn Vĩnh Ban, luật sư
Công ty luật TNHH DNAS thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.
2. Ông Nguyễn Đức Chinh, sinh năm 1984;
Sinh quán: thôn Đồng Phú, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
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Hiện trú tại: Số 1006, tầng 10, 83B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà
Nội; có mặt
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty cổ phần PPI (PPI Joint Stock
Company);
Địa chỉ: thôn Chân Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Người đại diện theo ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty ông Heinrich Lugwich
Schenk - Phó tổng giảm đốc Công ty PPI có mặt.
* Người phiên dịch tiếng Đức: Bà Kiều Thanh Huyền - Cử nhân tiếng Đức tại Trường
Đại học Hà Nội; có mặt.
NHẬN THẤY
Theo đơn khởi kiện của Nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thì:
Tháng 4/2008, Công ty cổ phần PPI được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 2300 328878 ngày 14/4/2008 với ngành nghề kinh doanh sản xuất giấy, sản
phẩm từ giấy, tái chế phế liệu, sản xuất đế giầy từ giấy với vốn điều lệ khi thành lập là 20 tỷ
đồng. Trong đó, ông Bùi Văn Thành góp 6,5 tỷ đồng chiếm 32,5% vốn điều lệ của công ty.
Từ khi thành lập Công ty đã nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến lần thay đổi thứ 4
ngày 05/3/2010 thì Công ty PPI có vốn điều lệ là 47 tỷ đồng, tương đương 470.000 cổ phần
phổ thông. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ đăng ký tham gia mua và góp cổ phần như
sau: Ông Bùi Văn Thành đăng ký mua 349.800 cổ phần (CP) = 39.480.000.000 đồng chiếm
84% vốn điều lệ; ông Đặng Tiến Thành đăng ký mua 23.500CP = 2.350.000.000 đồng,
chiếm 5%; ông Nguyễn Hữu Thành đăng ký mua 47.000CP = 4.700.000.000 đồng, chiếm tỷ
lệ 10% vốn điều lệ.
Quá trình tham gia góp vốn, ông Bùi Văn Thành chỉ có khả năng và đã góp được 33%
vốn đăng ký, 51% còn lại ông Bùi Văn Thành không có khả năng góp tiếp, các cổ đông còn
lại cũng không có khả năng mua thêm, ngoài phần vốn đã đăng ký mua. Công ty PPI buộc
phải huy động vốn từ cá nhân, pháp nhân bên ngoài. Ngày 17/5/2010, ông Bùi Văn Thành
với tư cách là cổ đông sáng lập và Công ty IVU (do ông Manfred Schenk đại diện) ký hợp
đồng chuyển nhượng phần vốn góp; theo đó, ông Bùi Văn Thành đồng ý chuyển nhượng
239.700CP phổ thông tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty PPI cho Công ty IVU, với
giá chuyển nhượng là 625.000 EUR. Do Công ty IVU là pháp nhân nước ngoài và theo
Nghị định thư ra nhập WTO của Chính phủ Việt Nam quy định cá nhân, pháp nhân nước
ngoài không được quyền mua, tham gia góp quá 50% vốn điều lệ, do vậy hợp đồng này
không được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh chấp nhận nên không phát sinh hiệu lực
thực hiện.
Ngày 04/8/2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty PPI ra Quyết định số 01, trong đó có
nội dung: “Cổ đông Bùi Văn Thành chuyển nhượng 141.000 cổ phần phổ thông mệnh giá
100.000đ/cổ phần, tương đương với 30% vốn điều lệ của Công ty cho Công ty IVU Apostelmuhle Industrie - Verpackungs Gmbh - cổ đông mới. Cổ đông sáng lập Bùi Văn
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Thành chuyển nhượng 98.700 cổ phần phổ thông mệnh giá 100.000 đ/cổ phần tương đương
với 21% vốn điều lệ của công ty cho ông Nguyễn Đức Chinh - cổ đông mới”; giao cho ông
Bùi Văn Thành tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
Ngày 05/8/2010, ông Bùi Văn Thành, Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh có ký
với nhau hai hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với nội dung thỏa thuận như sau:
+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Bên chuyển nhượng là ông Bùi Văn
Thành và Bên nhận chuyển nhượng là Công ty IVU có nội dung ông Bùi Văn Thành chuyển
nhượng một phần vốn góp là 141.000CP tương đương 14.100.000.000 đồng, chiếm 30%
vốn điều lệ của Công ty PPI cho Công ty IVU với giá chuyển nhượng là 368.000 EUR. Hai
bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để
Công ty PPI hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh. Bên mua có trách nhiệm kế thừa các
quyền và nghĩa vụ của bên bán tương ứng với phần vốn góp đã nhận chuyển nhượng kể từ
ngày hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của pháp luật của Việt
Nam. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc, bên
mua đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp
lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận
trong hợp đồng.
+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa bên chuyển nhượng là ông Bùi Văn
Thành và bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Đức Chinh: Ông Bùi Văn Thành chuyển
nhượng 98.700CP, tương đương 21% vốn điều lệ cho ông Nguyễn Đức Chinh với giá
chuyển nhượng 257.000EUR. Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc
chuyển nhượng phần vốn góp để Công ty PPI hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh. Bên mua
có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ của bên bán tương ứng với phần vốn góp đã
nhận chuyển nhượng kể từ ngày hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp theo quy
định của pháp luật Việt Nam. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa
dối hoặc ép buộc, bên mua đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu
trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội
dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Ngày 31/8/2010, Công ty IVU thông qua nghiệp vụ Ngân hàng đã chuyển
15.356.250.000 đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần PPI tại Ngân hàng TMCP Quân
đội. Công ty cổ phần PPI tiến hành làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 ngày
27/8/2008 bổ sung thành viên sáng lập và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công
ty. Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh trở thành cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần
PPI, ông Manfred Schenk người đại diện của Công ty IVU trở thành Tổng giám đốc, người
đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần PPI từ đó đến nay.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 cấp ngày 27/8/2010 của
Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh xác định Cổ đông sáng lập
của Công ty PPI gồm: Công ty IVU: 141.000 CP.PT, giá trị 14.100.000.000 VND tỷ lệ
30%; Bùi Văn Thành: 155.100 CP.PT giá trị 15.510.000.000 VND, tỷ lệ 33%; Đặng Tiến
Thành: 23.500 CP.PT giá trị 2.350.000.000 VND, tỷ lệ 5%; Nguyễn Hữu Thành: 47.000
CP.PT giá trị 4.700.000.000 VND, tỷ lệ 10%; Từ Thị Mai Lan: 47.000 CP.PT giá trị
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4.700.000.000 VND, tỷ lệ 10%; Nguyễn Đức Chinh: 98.700 CP.PT giá trị 9.870.000.000
VND, tỷ lệ 21%. Đại diện theo pháp luật: ông MANFRED SCHENK.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nội bộ Công ty cổ phần PPI nảy sinh nhiều mâu
thuẫn giữa các cổ đông Việt Nam và cổ đông Đức, các cổ đông Việt Nam cho rằng quá
trình điều hành hoạt động, quản lý Công ty PPI do anh em nhà ông Manfred Schenk thể
hiện năng lực điều hành yếu, có biểu hiện không minh bạch trong việc chuyển quyền mua
cổ phần làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông Việt Nam.
Vì vậy, ngày 25/3/2012 các cổ đông của Công ty cổ phần PPI là các ông Bùi Văn
Thành, Nguyễn Hữu Thành và ông Đặng Tiến Thành có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án
tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Bùi Văn Thành với Công ty IVU và
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Bùi Văn Thành với ông Nguyễn Đức Chinh vô
hiệu và giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu theo quy định của pháp luật.
Theo ông Bùi Văn Thành trình bày: Lý do các ông yêu cầu Tòa án tuyên hủy bỏ các
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dựa trên các căn cứ sau:
- Thứ nhất: Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Bùi Văn Thành với
Công ty IVU và ông Bùi Văn Thành với ông Nguyễn Đức Chinh ngày 05/8/2010 về hình
thức là 2 hợp đồng cụ thể, nhưng về bản chất đây chỉ là một hợp đồng giữa ông Bùi Văn
Thành với Công ty IVU bởi trước khi ký hai hợp đồng này ngày 27/5/2010, giữa ông Bùi
Văn Thành và Công ty IVU đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, theo hợp đồng
này thì ông Bùi Văn Thành chuyển nhượng cho Công ty IVU 239.700CP, chiếm 51% vốn
điều lệ của Công ty PPI, song thỏa thuận này trái và vi phạm cam kết WTO được Quốc hội
phê chuẩn tại Nghị quyết số 71/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam về việc Việt Nam gia nhập WTO nên không được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc
Ninh chấp nhận, do vậy luật sư của Công ty IVU đã hướng dẫn tách hợp đồng 51% thành
hai hợp đồng; một hợp đồng giữa ông Bùi Văn Thành với Công ty IVU và một hợp đồng
giữa ông Bùi Văn Thành với ông Nguyễn Đức Chinh nhằm che đậy một giao dịch thực tế
khác và giao dich này trái và vi phạm điều cấm của pháp luật.
Thứ hai: Về chủ thể tham gia ký kết hợp đồng không đúng pháp luật. Theo quy định
tại khoản 3, 4, 5 Điều 84 Luật doanh nghiệp, Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp quy định Cổ đông không thanh toán
đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh thì các cổ đông khác được quyền ưu tiên mua số cổ phần
mà cổ đông sáng lập đó đăng ký nếu không mua hết, nếu các cổ đông sáng lập không mua
số cổ phần mà cổ đông sáng lập đã đăng ký thì trả lại Công ty để bán cho cá nhân, pháp
nhân khác và cá nhân hoặc pháp nhân khác mua cổ phần này đương nhiên trở thành cổ đông
sáng lập. Ông Bùi Văn Thành mới nộp được vốn góp tương ứng với 33% tỷ lệ cổ phần đăng
ký mua, còn 51% ông không có khả năng thực hiện tiếp và bản thân các cổ đông khác cũng
không đủ khả năng đăng ký mua. Do đó, về mặt pháp lý, tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty
thuộc quyền sở hữu và định đoạt của Công ty PPI không phải của ông Bùi Văn Thành, việc
ông Bùi Văn Thành ký hợp đồng chuyển nhượng sở hữu cổ phần mà thực tế phải là hợp
đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần mới đúng.
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Thứ ba: Đối với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Nguyễn Đức Chinh về bản
chất là hợp đồng giả tạo nhằm che đậy 01 giao dịch bất hợp pháp giữa ông Bùi Văn Thành
và Công ty IVU vì nội dung các bản thỏa thuận thanh toán việc mua và thanh toán cổ phần
bằng ngoại tệ (EUR) trong khi ông Nguyễn Đức Chinh là cá nhân không được cơ quan nhà
nước cho phép kinh doanh và sử dụng ngoại hối theo quy định tại Nghị định số 160/NĐ-CP
ngày 28/12/2006 của Chính phủ nên thỏa thuận này cũng bị vô hiệu.
- Bị đơn: Công ty IVU do ông Alexander Brendel đại diện trình bày: Ngày
28/02/2010 giữa Công ty IVU và Công ty cổ phần PPI do ông Bùi Văn Thành đại diện có
ký với nhau Hợp đồng mua bán số 20/IVU-PPI, theo hợp đồng Công ty IVU bán cho Công
ty PPI một dây chuyền sản xuất giấy trị giá 1.350.000EUR. Do phía Công ty PPI không có
tiền thanh toán trả, nên Công ty IVU đã mua cổ phần của PPI do ông Thành nắm giữ theo
đề xuất của ông Bùi Văn Thành để lấy tiền đó trả vào tiền mua máy của Công ty PPI cho
IVU. Theo hợp đồng thỏa thuận ngày 17/5/2010 giữa ông Bùi Văn Thành và Công ty IVU,
thì Công ty IVU mua của ông Bùi Văn Thành 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần PPI với
giá chuyển nhượng là 625.000EUR và việc mua bán này đều được các cổ đông sáng lập của
Công ty PPI đồng ý, song hợp đồng này không được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh
chấp thuận, do vậy hai bên có thống nhất lại việc mua cổ phần thành hai hợp đồng vào ngày
05/8/2010; một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Bùi Văn Thành và Công ty IVU
với nội dung thỏa thuận ông Bùi Văn Thành chuyển nhượng cho Công ty IVU 141.000CP
tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty PPI với giá là 368.000EUR và một hợp đồng
chuyển nhượng giữa ông Bùi Văn Thành với ông Nguyễn Đức Chinh với nội dung ông
Thành chuyển nhượng cho ông Chinh 98.700CP tương đương 21% vốn điều lệ của Công ty
PPI với giá chuyển nhượng là 257.000EUR cả hai hợp đồng này đều được sự đồng ý và
nhất trí của các cổ đông Việt Nam theo nội dung biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ
đông công ty cổ phần PPI ngày 04/8/2010 và Công ty IVU thanh toán chuyển vào tài khoản
của Công ty PPI 625.000EUR trong đó có 368.000EUR là của Công ty IVU và
257.000EUR là do IVU cho ông Chinh vay để thanh toán cho PPI.
Ông Nguyễn Đức Chinh trình bày: ngày 05/8/2010 ông có ký hợp đồng mua của ông
Bùi Văn Thành 98.000CP với giá 257.000EUR tương đương 21% vốn điều lệ của Công ty
PPI, việc ký kết hợp đồng diễn ra công khai, tự nguyện và được sự đồng ý của các cổ đông
khác. Bản thân ông đã thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần vào tài khoản của Công ty cổ
phần PPI, nay ông Thành và một số cổ đông khác cho rằng hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần giữa ông Bùi Văn Thành với Công ty IVU cũng như giữa ông Bùi Văn Thành với ông
là vô hiệu là không có căn cứ, ông Chinh đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện của các ông Bùi
Văn Thành, Đặng Tiến Thành và Nguyễn Hữu Thành.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần PPI do ông Heinrich
Ludwig Schenk đại diện trình bày: Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của các nguyên
đơn, các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký giữa ông Bùi Văn Thành và Công ty
IVU, ông Nguyễn Đức Chinh là hoàn toàn có hiệu lực pháp lý, tính đến thời điểm hiện nay
ông Nguyễn Hữu Thành, ông Đặng Tiến Thành chưa nộp đủ tiền đăng ký mua cổ phần nên
không còn là cổ đông của công ty, do vậy không có quyền khởi kiện; đối với ông Bùi Văn
Thành nguyên là Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty lại đưa đơn khởi

176

kiện lại chính mình là vi phạm nghĩa vụ trách nhiệm. Công ty PPI sẽ có đơn khởi kiện ông
Bùi Văn Thành.
Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 10/2012/KDTM-ST ngày 25/9/2012,
Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã căn cứ khoản 3 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm b,
tiểu mục 3.5 Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung”
của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 5 Điều 85 Luật doanh nghiệp; Điều 23 Nghị định số
102/NĐ-CP ngày 01/10/2010của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật
doanh nghiệp; Điều 122, 128, 129, 136, 137 Bộ luật dân sự; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án
của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 27/02/2009, quyết định:
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các ông Bùi Văn Thành, Nguyễn Hữu Thành và
Đặng Tiến Thành.
1. Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Bùi Văn Thành với
Công ty IVU và hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Bùi Văn Thành với ông
Nguyễn Đức Chinh ký ngày 05/8/2010 vô hiệu.
2. Công ty cổ phần PPI có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty IVU số tiền thanh toán
mua cổ phần là 368.000EUR, được quy đổi theo tỷ giá đồng EUR tại VietcomBank ngày
25/9/2012 là 26.792.90 VNĐ (368.000 x 26,792.90) = 9.859.787.000 đồng và hoàn trả ông
Nguyễn Đức Chinh 257.000 EUR, được quy đổi theo tỷ giá đồng EUR tại Vietcom Bank
ngày 25/9/2012 là 6.885.775.000 đồng, Công ty cổ phần PPI được nhận lại tỷ lệ cổ phần
của Công ty IVU và tỷ lệ cổ phần của ông Nguyễn Đức Chinh đang nắm giữ.
Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, tư cách cổ đông sáng lập của Công ty IVU và
ông Nguyễn Đức Chinh sẽ chấm dứt, Công ty cổ phần PPI có trách nhiệm làm thủ tục thay
đổi lại đăng ký kinh doanh và xóa tên trong danh sách cổ đông đối với Công ty IVU và ông
Nguyễn Đức Chinh.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về việc thi hành án, án phí và thông báo
quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 9/10/2012, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là Công ty IVU, bà Vũ Thị
Thu Phương có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.
Ngày 9/10/2012, bị đơn là ông Nguyễn Đức Chinh có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.
Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 26/2013/KDTM-PT ngày 28/2/2013,
Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định: Giữ nguyên bản án kinh
doanh thương mại số 10/2012/KDTM-ST ngày 25/9/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc
Ninh.
Tại Quyết định giám đốc thẩm số 15/2014/KDTM-GĐT ngày 10/07/2014, Hội đồng
Thẩm phán TANDTC đã nhận định: Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, tuyên 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa
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ông Bùi văn Thành với Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh là vô hiệu, từ đó tuyên
buộc các bên trả cho nhau những gì đã nhận là không đúng và quyết định: Hủy Bản án kinh,
doanh thương mại phúc thẩm số 26/2013/KDTM-PT ngày 28/02/2013 của Tòa phúc thẩm
Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân
tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện ủy quyền của các nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu
khởi kiện. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn giữ nguyên kháng cáo. Các
đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.
Các bên đương sự đều công nhận nội dung các tài liệu đã cung cấp cho Tòa án như:
Điều lệ; Quyết định số 01 của Đại hội đồng cổ đông; các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
ngày 05/8/2010; Giấy chứng nhận cổ đông; Sổ đăng ký cổ đông; GCNĐKKD của Công ty
PPI là hoàn toàn đúng.
Công ty IVU đã chuyển 625.000 Ero qua Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội trả
Công ty PPI, số tiền này được quy đổi thành 15.356.250.000 đồng tiền Ngân hàng Việt
Nam vào tài khoản của Công ty PPI mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội để thực
hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Cụng ty PPI giữa cổ đông Bùi Văn Thành với
Công ty IVU ngày 05/8/2010 và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty PPI giữa
cổ đông Bùi Văn Thành với ông Nguyễn Đức Chinh cùng ngày.
- Ngoài khoản tiền 15.356.250.000 đồng trên đây, Công ty IVU và ông Nguyễn Đức
Chinh không có khoản tiền nào khác để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký
kết ngày 05/8/2010 với ông Bùi Văn Thành.
ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao:
Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh là hai thành viên riêng biệt của Công ty PPI.
Ông Bùi Văn Thành được Công ty PPI giao làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần căn cứ vào
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hai hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần của Công ty IVU, ông Nguyễn Đức Chinh với Công ty PPI hợp
pháp.
Công ty IVU đã chuyển 625.000 Ero tương đương trên 15 tỷ đồng tiền ngân hàng Việt
Nam mua cổ phần qua Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội trả Công ty PPI đủ số tiền
14.100.000.000 đồng để sở hữu 141.000 cổ phần của Công ty PPI, số tiền còn lại của Công
ty IVU là 1.256.250.000 đồng cho ông Nguyễn Đức Chinh vay để trả cho Công ty PPI
nhưng chưa đủ số tiền để ông Chinh phải thanh toán mua 98.700 cổ phần là 9.870.000.000
đồng. Như vậy ông Chinh mới vay của Công ty IVU được 1.256.250.000 đồng, còn thiếu
hơn 8 tỷ đồng. Đề nghị không chấp nhận khởi kiện của Nguyên đơn, sửa Bản án sơ thẩm
công nhận hai hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 05/8/2010 hợp pháp, xác định số tiền
mua cổ phần còn thiếu của ông Chinh phải thanh toán trả Công ty PPI và xác định lại tiền
án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa; sau khi nghe trình bày,
tranh luận của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, ý kiến
của Kiểm sát viên.
XÉT THẤY
Công ty cổ phần PPI được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 21.03.000 387, đăng ký lần đầu ngày 14/4/2008 có vốn điều lệ là
20.000.000.000 đồng, tương ướng với 200.000 cổ phần, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần;
trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Thành nắm giữ 130.000 cổ
phần, chiếm 65% vốn điều lệ; Bà Dương Thị Thuận nắm giữ 5.000 cổ phần, chiếm 2,5%
vốn điều lệ và ông Bùi Văn Thành nắm giữ 65.000 cổ phần, chiếm 32,5% vốn điều lệ. Quá
trình hoạt động Công ty cổ phần PPI đã nhiều lần thay đổi cổ đông, ngành nghề đăng ký
kinh doanh. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 23.00 32 88 78
ngày 05/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh thì Công ty PPI đăng ký thay đổi
lần thứ 4; theo đó, Công ty có vốn điều lệ là 47.000.000.000 đồng, số cổ phần và giá trị vốn
cổ phần đã góp là 470.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng/1 cổ phần, trong đó:
ông Bùi Văn Thành sở hữu 394.800 cổ phần, chiếm 84% vốn điều lệ; ông Đặng Tiến Thành
sở hữu 23.500 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ; ông Nguyễn Hữu Thành sở hữu 47.000 cổ
phần, chiếm 10 % vốn điều lệ và bà Từ Thị Mai Lan sở hữu 4.700 cổ phần, chiếm 1% vốn
điều lệ; người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Bùi Văn Thành - Tổng giám đốc
công ty. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên đây là văn bản pháp lý xác định tư cách
cổ đông sáng lập và cổ phần đăng ký sở hữu của từng cổ đông sáng lập của Công ty PPI. Vì
vậy quan điểm cho rằng ông Bùi Văn Thành không có quyền đối với số cổ phần đăng ký sở
hữu nêu trên là không có cơ sở.
Ngày 04/8/2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty PPI có Quyết định số 01, trong đó có
nội dung: “Cổ đông Bùi Văn Thành chuyển nhượng 141.000 cổ phần phổ thông mệnh giá
100.000 đồng/cổ phần, tương đương với 30% vốn điều lệ của Công ty cho Công ty IVU Apostelmuhle Industrie - Verpackungs Gmbh - cổ đông mới. Cổ đông sáng lập Bùi Văn
Thành chuyển nhượng 98.700 cổ phần phổ thông mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần tương
đương với 21% vốn điều lệ của công ty cho ông Nguyễn Đức Chinh - cổ đông mới”; đồng
thời giao cho ông Bùi Văn Thành tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
Thực hiện Nghị quyết số 01 nêu trên của Đại hội cổ đông Công ty PPI, ngày
05/8/2010, ông Bùi Văn Thành đã đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng 141.000 cổ phần
phổ thông mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, trị giá 14.100.000.000 đồng, tương đương với
30 % vốn điều lệ của công ty cho Công ty IVU.
Cùng ngày 05/8/2010, ông Bùi Văn Thành cũng ký hợp đồng chuyển nhượng 98.700
cổ phần phổ thông mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tương đương với 21% vốn điều lệ của
công ty cho ông Nguyễn Đức Chinh. Ông Bùi Văn Thành chỉ đứng tên trên danh nghĩa, còn
thực chất Công ty PPI mới là người chuyển nhượng cổ phần. Theo quy định tại khoản 3
Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì: “Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh
toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập
được xử lý theo một trong các cách sau đây:
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a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ
trong công ty;
b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;
c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;
người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường
hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ
đông của công ty.”
Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên, ngày 31/8/2010, Công ty IVU
đã chuyển số tiền 15.356.250.000 đồng từ tài khoản của mình tại Ngân hàng TMCP Quân
đội- Chi nhánh Long Biên vào tài khoản của Công ty PPI chứ không phải chuyển cho cá
nhân ông Bùi Văn Thành. Việc chuyển nhượng cũng được các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền công nhận bằng việc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
thay đổi lần thứ 5 cho Công ty PPI, trong đó đã xác định Công ty IVU và ông Nguyễn Đức
Chinh là cổ đông sáng lập của Công ty PPI từ ngày 27/8/2010.
Trong vụ án này, ông Bùi Văn Thành đã ký 02 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho
Công ty IVU và cho ông Nguyễn Đức Chinh. Đây là 02 hợp đồng hoàn toàn riêng rẽ nhau.
Về mặt hình thức pháp lý, thì Công ty IVU và ông Chinh vẫn là 2 cổ đông góp vốn riêng
biệt chứ không phải là một. Không có căn cứ để cho rằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
giữa ông Bùi Văn Thành và ông Nguyễn Đức Chinh là giả tạo vì ông Chinh chỉ đứng tên
thay cho Công ty IVU như trình bày của các nguyên đơn. Vì vậy, Hai hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần nêu trên là hợp pháp.
Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là giả tạo để che
giấu việc Công ty IVU thực tế nắm giữ 51 % vốn điều lệ Công ty PPI nên vô hiệu và chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn là không đúng theo quy định của pháp luật.
Từ những phân tích trên xét thấy kháng cáo của Công ty IVU - Apostelmuhle
Industrie - Verpackungs Gmbh và của ông Nguyễn Đức Chinh là có căn cứ, được chấp
nhận. Vì vậy, cần phải sửa Bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của các ông Bùi Văn
Thành, Nguyễn Hữu Thành và ông Đặng Tiến Thành về yêu cầu hủy hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần giữa ông Bùi Văn Thành với Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh.
Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo của Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh được
chấp nhận và sửa Bản án sơ thẩm nên Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh không phải
chịu án phí kinh doanh, thương mại phúc thẩm và được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã
nộp.
Về án phí sơ thẩm: Do đơn khởi kiện của các ông Bùi Văn Thành, Nguyễn Hữu Thành
và Đặng Tiến Thành yêu cầu Tòa án tuyên bố vô hiệu hai hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
và hoàn trả cho Công ty IVU số tiền đã nhận là 15.356.250.000 đồng không được chấp nhận
nên các nguyên đơn này cùng phải chịu án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm theo quy
định của pháp luật với số tiền là 123.356.250 đồng (112.000.000 đồng + 11.356.250.000
đồng x 0.1%).
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Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn trình bày giá trị hai hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần nêu trên là 23.970.000.000 đồng, tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty
(239.700 cổ phần x 100.000 đồng/cổ phần = 23.970.000.000 đồng), nhưng ngày 31/8/2010,
Công ty IVU mới trả được số tiền 15.356.250.000 đồng cho Công ty PPI; theo đó nếu hai
hợp đồng chuyển nhượng nêu trên có hiệu lực thì Công ty IVU đã trả thừa 1.256.250.000
đồng theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty PPI với Công ty IVU, số tiền còn
lại này Công ty IVU cho ông Chinh vay để thanh toán cho Công ty PPI theo hợp đồng
chuyển nhượng 98700 cổ phần ngày 05/8/2010. Như vậy thì ông Chinh mới thanh toán
được 1.256,25 cổ phần, vẫn còn thiếu số tiền 8.614.750.000 đồng chưa thanh toán cho Công
ty PPI để được sở hữu 98.700 cổ phần, tương ứng với 21% vốn điều lệ của Công ty nhưng
chưa được Tòa án xem xét, giải quyết. Đây là phát sinh mới do nguyên đơn chưa khởi kiện,
chưa được xem xét ở Tòa án cấp sơ thẩm nên không thuộc thẩm quyền xem xét của Tòa án
cấp phúc thẩm. Việc Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh chưa thanh toán đủ số tiền
nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty PPI để được sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty
PPI các bên tự thương lượng giải quyết, nếu các bên không tự giải quyết được thì có quyền
khởi kiện ra Tòa án bằng vụ kiện khác nếu có yêu cầu.
Vì các lẽ trên,
Căn cứ vào khoản 2 Điều 275, Điều 276 Bộ luật tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ
sung năm 2011).
QUYẾT ĐỊNH
Chấp nhận kháng cáo của Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh.
Áp dụng khoản 3, 5 Điều 84; khoản 3, 4, 5 Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Điều 6, khoản 1, 3 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009.
Sửa Bản án kinh doanh, thương mại số 10/2012/KDTM-ST ngày 25/09/2012 của Tòa
án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, quyết định:
Bác đơn khởi kiện của các ông Bùi Văn Thành, Nguyễn Hữu Thành và Đinh Tiến
Thành về yêu cầu hủy hai hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 05/8/2010 giữa ông Bùi
Văn Thành với Công ty IVU và giữa ông Bùi Văn Thành với ông Nguyễn Đức Chinh.
Án phí sơ thẩm: Các ông Bùi Văn Thành, Nguyễn Hữu Thành và Đặng Tiến Thành
cùng phải chịu án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm với số tiền là 123.356.250 đồng.
Án phí phúc thẩm: Công ty IVU và ông Nguyễn Đức Chinh không phải chịu án phí
kinh doanh, thương mại phúc thẩm. Hoàn trả lại cho Công ty IVU và ông Nguyễn Đức
Chinh số tiền tạm ứng án phí kinh doanh, thương mại phúc thẩm, mỗi bị đơn là 200.000
đồng theo Biên lai thu tiền số 004649 và số 004650 ngày 09/10/2012 của Cục thi hành án
dân sự tỉnh Bắc Ninh.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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TOÀ ÁN NHẰN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI
BẢN ÁN 24/2014/KDTM-PT NGÀY 07/10/2015 VỀ TRANH CHẤP HỢP
ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở
phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ ỉỷ số
24/2014/KDTM-TLPT ngảy 04 tháng 7 năm 2014 về việc “Tranh chấp hợp đồng
chuyển nhượng vốn” do cỏ kháng cáo của bị đơn đối với Bản án kinh doanh thương
mại sơ thẩm số 01/2014/KDTM-ST ngày 22/04/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc
Ninh.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 585/2015/QĐ-PT ngày 16
tháng 9 năm 2015, giữa:
* Nguyên đơn: Ông Nguyễn Chí Linh, sinh nàm 1963.
Địa chỉ: số 50B, đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà
Nội; vắng mặt.
Đại diện theo ủy quyền cửa nguyên đơn: Ông Nguyễn Tiến Công, sinh năm
1963; có mặt
Địa chỉ: số 10, ngõ 177/40, phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội (theo giấy ủy quyền ngày 05/12/2014).
*Bị đơn có kháng cáo: Công ty TNHH Kim Lân.
Trụ sở tại: Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh,
Đại diện theo pháp luật: ông Hàn Anh Tuấn, sinh năm 1963; chức vụ: Giám đốc;
có mặt.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức Duân, sinh năm 1976.
Trú tại: sô 49 DDX6, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội; có mặt.
(theo Giấy ủy quyền số 01/GƯQ/2014 ngày 29/7/2014).
* Người bảo vệ quyền và lợi ỉch hợp pháp của bị đơn: Luật sư Chu Minh Đức “
Chi nhánh Công ty luật hợp đanh Hoàng Đàm và Toàn cầu tại thành phố Hồ Chí Minh
thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Công ty TNHH Nhật Linh.
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Trụ sở tại: Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Đại diện theo ửy quyền: Ông Nguyễn Tiến Công, sinh năm 1963 (theo Giấy ủy
quyền số 158/GƯQ ngày 18/12/2013); có mặt.
Địa chỉ: số 10, ngõ 177/40, phổ Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà.Nội.
2. Bà Đặng Thúy Phương, sinh năm 1969; trú tại: số 50B, đường Tây Hồ,
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; vắng mặt.
Bà Phương ủy quyền cho ông Đặng Danh Thịnh, sinh năm 1974; trú tại: số 9,
ngách 31/2, ngồ 71, đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành
phố Hà Nội (theo Giấy ủy quyền ngày 08/12/2014); có mặt,
3. Bà Lê Ngọc Tuyết, sinh năm 1970; trú tại: số 144 Hoàng Hoa Thám, phường
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; vắng mặt.
Đại diện theo ủy quyền: Bà Kiều Thị Hải Vân - Vări phòng luật sư Kiều Vân và
cộng sự thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (theo văn bản ủy quyền ngày
30/12/2013); vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo đơn khởi kiện đề ngày 02/12/2013 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ
thì nội dung vụ án thì:
Công ty TNHH Nhật Linh (gọi tắt là Công ty Nhật Linh) được Phòng đăng ký
kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD số
2300226011 ngày 12/6/2008 gồm ba sáng lập viên, ngành nghề chủ yếu là sản xuất,
lắp ráp và buôn bán sản phẩm điện tử, cơ khỉ như: ổn áp, biến áp, dây và cáp điện
đồng nhôm các loại, ổ cắm, phích cắm, thiết bị đo điện, phụ kiện ngành điện, đại lý
mua, bán,, ký gửi hàng hóa có vốn điều lệ khỉ thành lập là 50.000.000.000 đồng; trong
đó:
- Ông Nguyễn Chí Linh góp 43.200.000.000 đồng, chiếm 86,4% vốn điều lệ;
- Bà Đặng Thúy Phương góp 5.000.000.000 đồng, chiếm 10% vốn điều lệ;
- Công ty TNHH Kim Lân (gọi tắt là Công ty Kim Lân) góp bằng giá trị quyền
sử dụng hai thừa đất thuê thời hạn 50 năm tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã
Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích là 11.735,4m2
theo Quyết định số 01/QĐHĐTV ngày 02/6/2008 của Hội đồng thành viên Công ty
Nhật Linh công nhận tại Biên bản họp số 01/BBHĐTV ngày 02/6/2008 với tổng trị
giá 1.800.000.000 đồng, chiếm 3,6% vốn điều lệ.
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Đầu tháng 9/2008, trên cơ sở giấy phép đầu tư do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp, Hội
đồng thành viên Công ty Nhật Linh họp thống nhất quyết định mở rộng đầu tư xây
dựng Nhà máy thiết bị điện Liọa. Để có nguồn vốn bổ sung thực hiện dự án, Hội đồng
thành viên quyết định tăng vốn điều lệ và cơ cấu lại vốn góp, hình thức góp vốn của
các thành viên theo Quyết định số 021/QĐHĐTV ngày 29/8/2008 quyết định tăng vốn
từ 50 tỷ đồng.lên 90 tỷ đồng, trong đó vốn bằng tiền mặt là 79 tỷ đồng, vốn bằng tài
sản là 11 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn thông qua việc kết nạp thành viên góp vốn mới
với số tiền 30.800.000.000 đồng của Công ty TNHH Nhật Linh Hà Nội và tăng thêm
giá trị phần vốn góp của Công ty Kim Lân, theo đó phần vốn góp của Công ty Kim
Lân trong Công ty Nhật Linh tăng từ 1,8 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng, chiếm 12,2% vốn
điều lệ. Theo Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty Kim Lân và Biên bản họp
Hội đồng thành viên Công ty Nhật Linh ngày 29/8/2008 định giá và xác định: Tài sản
góp vốn của Kim Lân trong Nhật Linh là toàn bộ giá trị tài sản gắn liền với quyền sử
dụng 11.735,4m2 đất phi nông nghiệp tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh
Khương, huyện Thuận Thành, tĩnh Bắc Ninh đứng tên chủ sử dụng là Công ty Kim
Lân được xác lập tại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD311380 và số AD
311381 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp cùng ngày 20/6/2006, trong đó cỏ tổng giá trị
công trình xây dựng có giá trị là 9.754.509.173 đồng, tổng giá trị tạo dựng về quyền
sử dụng đát (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí san lấp) là 1.245.490.827
đồng như Họp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất số 238-2008 ngày
03/10/2008 lập tại Phòng công chứng số 3, tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi thực hiện xong thủ tục tăng và góp vốn, dự án nhà máy sản xuất thiết bị
điện Lioa được tiến hành khởi công xây lắp trên diện tích 11.735,4m2 đất gắn liền với
tài sản mà Công ty Kim Lân đã góp. Đến tháng 3/2009, Nhà máy thiết bị điện Lioa
chính thức đi vào hoạt động. Quá trình hoạt đông Công ty Nhật Linh tiếp tục đầu tư
xây dựng thêm trên diện tích này một số hạng mục công trình như nhà xưởng, nhà
kho, hệ thống thoát nước, lắp đặt thêm cầu trục, thang máy, thiết bị điện..với tổng giá
trị đầu tư thêm khoảng gần 7 tỷ đồng.
Đến tháng 9/2009, do muốn rút vốn đầu tư để chuyển hướng kinh doanh, ngày
28/9/2009, Hội đồng thành viên Công ty Kim Lân hợp quyết định nhượng lại toàn bộ
số vốn đã góp của mình tại Công ty Nhật Linh cho thành viên sáng lập của Công ty
Nhật Linh là ông Nguyễn Chí Linh, cùng ngày Hội đồng thành viên Công ty Nhật
Linh họp và ra quyết định nhất trí cho Công ty Kim Lân chuyển nhượng toàn bộ phần
vốn góp cho ông Nguyễn Chí Linh, đồng thời cho Công ty Kim Lân rút khỏi danh
sách thành viên góp vốn tại Công ty Nhật Linh.
Trên cơ sở được sự nhất trí của Hội đồng thành viên hai công ty Nhật Linh và
Kim Lân, ngày 28/9/2009, ông Nguyễn Chí Linh và Công ty Kim Lân do ông Hàn
Anh Tuấn đại diện đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
Theo đó, Công ty Kim Lân chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn đã góp ià 12,2%
vốn điều lệ cho ông Nguyễn Chí Linh với giá chuyển nhượng là 11 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn giữa các thành viên, Công ty
Nhật Linh có thông báo số 15/2009/TB-NL gửi Phòng đăng ký kinh đoanh-SỞ kế
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hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh dọanh của
doanh nghiệp (lần thứ 2). Tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
công ty TNHH có hai thành viên trở lên do Phòng đăng ký kinh đoanh-SỞ kế hoạch
và đầu tư tỉnh Bắc Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 2 cấp ngày 19/10/2009 chứng nhận:
Công ty TNHH Nhật Linh có vốn điều lệ 90 tỷ đồng; danh sách thành viên góp vốn
gồm:
1. Ông Nguyên Chí Linh góp 54.200.000.000 đồng, chiếm 60,2% vốn điều lệ;
2. Bà Đặng Thúy Phương góp 5.000.000.000 đồng, chiếm 5,5% vốn điều lệ;
3. Công ty TNHH Nhật Linh góp 30.800.000.000 đồng, chiếm 34,3% vốn điều
lệ.
Công ty tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến đầu năm 2013 thì Công
ty Kim Lân có công văn nhiều lần yêu cầu Công ty Nhật Linh phải di dời, chuyển toàn
bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy sản xuất thiết bị điện Lioa để hoàn trả
lại toàn bộ mặt bằng văn phòng, nhà xưởng chó Công ty Kim Lân với lý do toàn bộ
các công trình xây dựng và tài sản gắn liền với công trình xây dựng trên khu đất thực
hiện dự án thuộc quýền sở hữu của Công ty Kim Lân. Công ty Nhật Linh và ông
Nguyễn Chí Linh nhiều lần làm việc và yêu cầu Công ty Kim Lân chấm dứt hành vi
trái pháp luật xong không cỏ kết quả.
Ngày 02/12/2013, ông Nguyễn Chí Linh có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án nhân
dân tỉnh Bắc Ninh:
- Công nhận toàn bộ tài sản góp vốn của Công ty Kim Lân có giá trị 11 tỷ đồng
chiếm 12,2% vốn điều lệ của Công ty Nhật Linh đã chuyển nhượng cho ông là hợp
pháp và thuộc sở hữu và sử dụng của ông trong Công ty Nhật Linh.
- Buộc Công ty Kim Lân phải chấm dứt ngay hành vi chiếm dụng trái phép khối
tài sản đã chuyển nhượng.
Ngày 15/01/2014, Công ty Nhật Linh có đơn gửi Tòa án yêu cầu kê biên toàn bộ
khối tài sản đang tranh chấp. Ngày 20/01/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2014/QĐ-BPKCTT kê biên
các tài sản đang tranh chấp giữa các bên gồm: 01 nhà xưởng 1 (PX sản xuất nhựa)
diện tích 1.005m2; 01 nhà xưởng lắp ráp; nhà kho 3 tầng; 01 nhà xưởng dây cũ (nhà
bán mái); 01 nhà để xe; 01 nhà kho chứa vật liệu; 01 xe ô tô bán tải ISƯZU, BKS
54V-9063; 04 máy tiện chân đồng; 01 máy phát điện 750KVA; 01 trạm biến áp
1000KVA và các hạng mục đi kèm.
Theo ông Nguyễn Tiến Công và ông Đặng Danh Thịnh là người đại diện theo ủy
quyền của ông Nguyễn Chí Linh Công ty Nhật Linh và bà Đặng Thúy Phương trình
bày: Vào cuối năm 2006, vợ chồng ông Nguyễn Chí Linh, bà Đặng Thúy Phương có
hợp tác góp vốn vào Công ty Kim Lân do ông Hàn Anh Tuấn làm giám đốc để xây
dựng Nhà máy nhựa. Trên cơ sở Công ty Kim Lân góp 11.735m2 đất thuê 50 năm của
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UBND tỉnh Bắc Ninh, còn vợ chồng ông Linh góp bằng tiền mặt để xây dựng cơ sở hạ
tầng, xưởng sản xuất, nhà điều hành, các công trình phụ trợ và mua sắm trang thiết bị
máy móc... để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến năm 2008, do nhu cầu mở rộng hoạt
động sản xuất kinh doanh, ông Linh, bà Phương và Công ty Kim Lân lại tiếp tục hợp
tác góp vốn thành lập Công ty Nhật Linh, với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó
Công ty Kim Lân góp bằng tài sản gắn liền với đất giá trị 1,8 tỷ đồng tương ứng 3,6%
vốn điều lệ, số còn lại là vốn góp bằng tiền của vợ chồng ông bà Linh, Phương. Tháng
9/2008, để có nguồn vốn bổ sung thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện
Lioa, Hội đồng thành viên Công ty Nhật Linh họp và quyết định tăng vốn điều lệ của
công ty từ 5Ọ tỷ đồng lên 90 tỷ đồng thông qua việc kết nạp thành viên mới và tăng
thêm tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty Kim Lân từ 1,8 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng,
tương ứng 12,2% vốn điều lệ của Công ty và giá trị góp vốn này được ghi nhận tại
Hợp đồng góp vốn số 238/2008 ngày 03/10/2008; Giấy chứng nhận ĐKKD số
21.02.001740 đo Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi
lần thứ 1 ngày 04/9/2008; Danh sách thành viên góp vén và Điều lệ tổ chức hoạt động
của công ty. Đến tháng 9/2009, vì muốn chuyển hướng kinh doanh, Công ty Kim Lân
đã quyết định chuyển toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Nhật Linh cho ông Nguyễn
Chí Linh thông qua Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ký ngày 28/9/2009 với giá
chuyển nhượng là 11 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Nhật Linh
giữa ông Linh và Công ty Kim Lân là hoàn toàn tự nguyện, tuân thủ đúng quy định
của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nên thỏa thuận này có hiệu lực thực hiện
đối với các bên. về mối quan hệ giữa hai công ty, ông Công cho biết ngoài quan hệ
hợp tác gia công cho phía Nhật Linh, giữa hai công ty Nhật Linh và Kim Lân không
có mối quan hệ pháp lý nào khác, Công ty Nhật Linh cũng không ký bất cứ hợp đồng
thuê đất hay nhà xưởng của Kim Lân.
Bị đơn Công ty Kim Lân và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê
Ngọc Tuyết do bà Kiều Thị Hải Vân đại diện trình bày:
- Về tố tụng: bà cho rằng việc Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải quyết
vụ kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa nguyên đơn là ông Nguyễn
Chí Linh và bị đơn là Công ty Kim Lân là không đúng pháp luật bởi khi nhận đơn
khởi kiện của ông Linh thì giữa hai công ty Kim Lân và Nhật Linh đang có vụ việc
tranh chấp liên quan đến hợp đồng gia công mà Công ty Kim Lân đứng đơn khởi kiện
đòi Công ty Nhật Linh phải thanh toán đang được Tòa án nhân dân huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải quyết và trong vụ kiện này Công ty Nhật Linh đã có
đơn yêu cầu phản tố. Mặt khác, xét về tư cách chủ thể khởi kiện thì ông Nguyễn Chí
Linh không có quyền khởi kiện nếu có tranh chấp thì chủ thể khởi kiện phải là Công
ty Nhật Linh. Bà Vân đề nghị Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại
đơn khởi kiện cho ông Nguyễn Nhật Linh.
- Về nội dung: Công ty Kim Lân góp vốn vào Công ty Nhật Linh theo Hợp đồng
góp vốn bàng tài sản gắn liền với đất số 238-2008 ngày 03/10/2008 được thực hiện
đúng quy định pháp luật về góp vốn giữa ‘pháp nhân với pháp nhân, việc góp vốn này
Công ty Kim Lân không góp vốn với ông Nguyễn Chí Linh bởi Công ty Kim Lân là
loại hình công ty TNHH hai thành viên hoạt động theo quy định của Luật doanh
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nghiệp. Ông Nguyễn Chí Linh chỉ là một trong các thành viên góp vốn và là. người
đại diện theo pháp luật của Công ty Nhật Linh. Hai là, Công ty Kim Lân góp vốn vào
Công ty Nhật Linh đã xuất hóa đơn GTGT số GS/2009 B0076700 trị giá
10.421.963.528 đồng với nội dung “Tài sản trả lại thành viên góp vén” cho Công ty
Kim Lân. Như vậy, Công ty Kim Lân và Công ty Nhật Linh không có liên quan đến
phần vốn góp theo hợp đồng góp vén bằng tài sản gắn liền với đất số 238-2008 ngày
Ó3/10/2008. Việc ông Nguyễn Chí Linh khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty Kim
Lân công nhận toàn bộ khối tài sản góp vào Công ty Nhật Linh có giá trị 11 tỷ đồng,
chiếm 12,2% tổng số vốn điều lệ đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Chí Linh là
không có căn cứ.
Tại Bản án số 01/2014/KDTM-ST ngày 22/5/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc
Ninh áp dụng khoản 3 Điều 29; Điều 34; Điều 35 và Điều 311 Bộ luật tố tụng dân sự;
điềm b khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/02/2012 của Hội
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối; Điều 44 Luật doanh nghiệp; Điều 121, 122,
124,136 Bộ luật dân sự; Điều 131 Luật đất đai; Pháp lệnh về án phí, lệ phí, xử chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Chí Linh.
1. Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 28/9/2009 giữa
Công ty Kim Lân - Bên chuyển nhượng và ông Nguyễn Chí Linh - Bên nhận chuyển
nhượng là hợp pháp, phần tài sản chuyển nhượng có giá trị 11 tỷ đồng chiếm 12,2%
vốn điều lệ của Công ty Nhật Linh theo danh mục tải sản góp vốn của Công ty Kim
Lân vào Công ty Nhật Linh bao gồm toàn bộ giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng
11.735,4m2 đất phi nông nghiệp tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh
Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đứng tên chủ sử dụng là Công ty Kim
Lân được xác lập tại các Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất số AD 311380 và số AD
311381 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/6/2006, trong đỏ giá trị công trình xây
dựng bao gồm nhà xưởng 1, nhà xưởng 2, nhà xưởng 2 tầng, nhà điều hành, trạm biến
áp và công trình xây dựng cơ bản khác như tường bao, nhà ăn, nhà bảo vệ... là
9.754.509.173 đồng; tổng giá trị tạo dựng về quyền sử dụng đất là 1.245.490.827 đồng
là thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Nguyên Chí Linh trong Công ty TNHH
Nhật Linh.
Ông Nguyễn Chí Linh và Công ty TNHH Nhật Linh liên hệ với Cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để làm thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai đối với hai
thửa đất số AD 311380 và AD 311381 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/6/2006,
hiện đứng tên Công ty Kim Lân (TNHH).
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền
kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 03/6/2014, bị đơn là Công ty Kim Lân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm,
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty Kim Lân trình bày: ông Linh chựa
trả cho Công ty Kim Lân số tiền 11 tỷ đồng, Công ty Kim Lân chưa chào bán phần
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vốn góp cho các thành viên còn lại trước khi chuyển nhượng cho ông Linh là vi phạm
khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp. Do đó đề nghị hủy bản án sơ thẩm để giải quyết
lại vụ án vụ án tạo điều kiện cho Công ty Kim Lân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của
mình.
Người đại diện cho ông Linh và Công ty Nhật Linh trình bày: Trong tổng số Ị1
tỷ đồng tài sản Công ty Kim Lân bán cho ông Linh thì chỉ cổ giá trị quyền sử dụng đất
là của Công ty Kim Lân, còn toàn bộ tài sản trên đất là của ông Linh và Công ty Nhật
Linh. Công ty Nhật Linh đã trả đủ cho Công ty Kim Lân 1.108.140.000 đồng vào
ngày 02/02/2010. Nếu không được Tòa chấp nhận thì ông Linh trả 5,5 tỷ đồng vì 50%
giá trị tài sản chuyển nhượng là của ông Linh và Công ty Nhật Linh. Trong hợp đồng
không có phương thức thanh toán nhưng các bên đều đã có thỏa thuận miệng. Nếu
Công ty Kim Lân và Tòa không chấp nhận trả 50% thì ông Linh sẵn sàng trả đủ 11 tỷ
đồng theo hợp đồng để lấy tài sản và đất phục vụ sản xuất.
Đại diện Công ty Kim Lân ông Hàn Anh Tuấn không chấp nhận đề nghị của
người đại diện cho ông Nguyên Chí Linh vả Công ty Nhật Linh, ông Tuấn trình bày:
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa ông Linh với Công ty Kim Lân là hợp đồng
hợp pháp, sau khi ký kết hợp đồng thì phần vốn góp của Công ty Kim Lân tại Công ty
Nhật Linh là của ông Linh, ông Linh chưa trả tiền cho Công ty Kim Lân và Công ty
Kim Lân cũng chưa đòi tiền của ông Linh là vì sau đó Công ty Nhật Linh đem tài sản
này đổi lấy lô đất 39.062,6m2. Đến ngày 06/10/2009, Công ty Nhật Linh đã trả lại tài
sản cho Công ty Kim Lân. Như vậy, ông Linh vẫn phải trả 11 tỷ đồng cho Công ty
Kim Lân nhưng không được lấy 11.73 5,4m2 đất + tài sản trên đất, nếu lấy thỉ phải trả
lại Công ty Kim Lân 39.062,6m2 đất hoặc ngược lại. Đại diện Công ty Kim Lân đề
nghị hủy bản án sơ thẩm để Công ty Kim Lân có điều kiện thực hiện quyền của mình.
Tại giai đoạn sơ thẩm, luật sư bảợ vệ quyền và lợi ích hợp pháp chọ Công ty Kim Lân
và đại diện Công ty Kim Lân không phản tố và không yêu cầu ông Linh thanh toán
theo hợp đồng là lọi của phía Công ty Kim Lân.
Phía nguyên đơn không rứt đơn khởi kiện, phía bị đơn không rút đơn kháng cáo.
Các bên đương sự không tự thương lượng giải quyết được vụ án và cùng đề nghị Hội
đồng xét xử căn cứ quy định của pháp luật để giải quyết vụ án đảm bảo quyền lợi cho
các bên.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa cho rằng ổng Linh
khởỉ kiện yêu cầu công nhận toàn bộ tài sản góp vốn của Công ty Kim Lân đã chuyển
nhượng cho ông là hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của ông trong Công ty Nhật Linh.
Việc thanh toán, việc chuyển đổi tài sản là việc khác ngoài phạm vi khởi kiện. Tại giai
đoạn giải quyết sơ thẩm, phía bị đơn có luật sư bảo vệ nhưng luật sư không đặt ra giải
quyết những nội dung trên, do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng
cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại
phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
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Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết, Hội đồng xét xử thấy đây là vụ
kiện tranh chấp thành viên công ty với thành viên công ty có liên quan đến việc
chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Nhật Linh giữa ông Nguyễn Chí Linh và
Công ty Kim Lân với tư cách là hai thành viên góp vốn, Như vậy, căn cứ khoản 3
Điều 29, Điều 34, Điều 35, Điều 161, 163 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm b khoản 5
Điều 6 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP, ngày 03/02/3012 của Hội đồng thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của phần thứ nhất những
quy định chung của Bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2011 thì Tòa án
nhân dân tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải quyết vụ kiện trên cơ sở đơn khởi kiện của ông
Nguyễn Chí Linh là đúng thẩm quyền, đúng pháp luật.
Xét nội dung yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Chí Linh thì thấy: Công ty. Nhật
Linh là loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập tháng 6/2008,
thay đổi ĐKKD lần thứ 2 ngày 19/1Ó/2009, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là
sản xuất, lắp ráp và buôn bán sản phẩm điện tử, cơ khí: ổn áp, biến áp, dây và cáp điện
đồng nhôm các loại, ổ cắm, phích cắm, thiết bị đồ điện, phụ kiện cho ngành điện; đại
lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Ban đầu khi thành lập công ty có ba sáng lập viên góp
vốn thành lập, với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Chí Linh tham
gia góp vốn thành lập với giá trị tài sản 43.200.000.000 đồng chiếm 86,4% vốn điều
lệ; bà Đặng Thúy Phương tham gia góp 5 tỷ đồng chiếm 10% vốn điều lệ; Công ty
Kim Lân tham gia góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất trên hai thửa đất thuê thời hạn
50 năm tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bấc Ninh có.
tổng diện tích là 11.735,4m2, trị giá 1,8 tỷ đồng, chiếm 3,6% vốn điều lệ. Đến tháng
9/2008, thực hiện chủ trương mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng Nhà
máy thiết bị điện Lioa, Hội đồng thành viên quyết định tăng vén điều lệ của công ty từ
50 tỷ lên 90 tỷ đồng thông qua việc kết nạp thành viên mới là Công ty Nhật Linh Hà
Nội và tăng thêm tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty Kim Lân từ 1,8 tỷ lên 11 tỷ
đồng, tương ứng 12,2% vốn điều lệ của công ty. Quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh công ty đã có sự biến động thay đổi về thành viên góp vốn thông qua việc
chuyển nhượng phần vén góp giữa các sáng lập viên là Công ty Kim Lân và ông
Nguyễn Chí Linh. Cụ thể: Ngày 28/9/20Ò9, Công ty Kim Lân đã chuyển nhượng toàn
bộ phần vốn góp tại Công ty Nhật Linh trị giá 11 tỷ đồng, chiếm 12,2% vốn điều lệ
cho ông Nguyễn Chí Linh. Tuy hợp đồng chuyển nhượng vốn góp này không, thể hiện
phương thức thanh toán nhưng tại phiên tòa phúc thẩm các bên đều thừa nhận hợp
đồng trên là đúng pháp luật và các bên đã có thỏa thuận thanh toán với nhau cụ thể:
Công ty Nhật Linh cho rằng đã trả cho ông Hàn Anh Tuấn 1.108.140.000 đồng giá trị
quyền sử dụng 11.735,4m2 đất phi nông nghiệp, phần tài sản trị giá 9.754.509.173
đồng trên đất do ông Linh và Công ty Nhật Linh bỏ ra xây dựng nên không phải trả
cho Công ty Kim Lân. Còn ông Hàn Anh Tuấn cho rằng sau khi ký kết hợp đồng
chuyển nhượng vốn góp thì tài sản của Công ty Kim Lân trong Công ty Nhật Linh là
của ông Linh nhưng ông Linh chưa trả tiền cho Công ty Kim Lân, Công ty Kim Lân
cũng chưa yêu cầu ông Linh phải trả là vì đến ngày 06/10/2009, Công ty Nhật Linh đã
trả lại Công ty Kim Lân toàn bộ tài sản trên để đổi lấy 39.002,6m2 đất mà Công ty
Kim Lân thuê của tỉnh Bắc Ninh.
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Như vậy hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 28/9/2009 giữa bên
chuyến nhượng là Công ty Kim Lân và bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Chí
Linh được ký kết trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, chủ thể tham gia ký hợp đồng đảm
bảo, nội dung và hình thức hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội, trình tự
thủ tục chuyển nhượng phần vén góp tuân thủ đúng quy định tại Điều 44 Luật doanh
nghiệp và Điều lệ công ty nên hợp đồng có giá trị và hiệu lực bắt buộc thực hiện đối
với các bên tham gia giao kết.
Với nội dung trên, Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2014/KDTMST ngày 22/5/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã: Công nhận Hợp đồng chuyển
nhượng phần vốn góp ký ngày 28/9/2009 giữa Công ty Kim Lân - Bên chuyển nhượng
và ông Nguyễn Chí Linh - Bên nhận chuyển nhượng là hợp pháp, phần tài sản chuyển
nhượng có giá trị 11 tỷ đồng chiếm 12,2% vốn điều lệ của Công ty Nhật Linh theo
danh mục tài sản góp vốn của Công ty Kim Lân vào Cổng ty Nhật Lỉnh bao gồm toàn
bộ giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng 11.735,4m2 đất phi nông nghiệp tại Cụm
công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
đứng tên chù sử dụng là Công ty Kim Lân được xác lập tại các Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số AD 311380 và số AD 311381 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp
ngày 20/6/2006, trong đó giá trị công trình xây dựng bao gồm nhà xưởng 1, nhà
xưởng 2, nhà xưởng 2 tầng, nhà điều hành, trạm biến áp và công trình xây dựng cơ
bản khác như tường bao, nhà ăn, nhà bảo vệ... là 9.754.509.173 đồng; tổng giá trị tạo
dựng về quyền sử dụng đất là 1. 245.490.827 đồng là thuộc quyền sở hữu và sử dụng
của ông Nguyễn Chí Linh trong Công ty TNHH Nhật Linh, ông Nguyễn Chí Linh và
Công ty TNHH Nhật Linh liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ
tục theo quy định của pháp luật về đất đai đối với hai thửa đất số AD 311380 và số
AD 311381 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/6/2006, hiện đứng tên Công ty Kim
Lân (TNHH) là có căn cứ, đúng pháp luật.
Xét kháng cáo của bị đơn thấy:
Về phạm vi khởi kiện: ông Linh chỉ khởi kiện yêu cầu công nhận toàn bộ tài sản
góp vốn của Công ty Kim Lân đã chuyển nhượng cho ông là hợp pháp và thuộc sở
hữu của ông trong Công ty Nhật Linh. Phía Công ty Kim Lân không có phản tố,
không yêu cầu buộc ông Linh phải thanh toán giá trị hợp đồng, không yêu cầu giải
quyết việc chuyển đổi toàn bộ tài sản và giá trị quyền sử dụng 11.735,4ni 2 đất đã
chuyển nhượng lấy 39.062,6m2 đất giữa Công ty Nhật Linh và Công ty Kim Lân. Tại
phiên tòa phúc thẩm, người đại diện cho ông Linh cho rằng ông Linh đã trả đủ tiền
cho Công ty Kim Lân nhưng nếu Tòa không chấp nhận thì ông Linh trả cho Công ty
Kim Lân 5,5 tỷ đồng bằng Vt. giá trị hợp đồng, nếu Công ty Kim Lân và Tòa không
chấp nhận thì ông Linh nhất trí trả cho Công ty Kim Lân 11 tỷ đồng theo hợp đồng.
Đại diện Công ty Kim Lân không nhất trí mà yêu cầu ông Linh trả 11 tỷ đồng nhưng
không được lấy đất và tài sản trên đất, nếu lấy thì phải trả cho Công ty Kim Lân
39.062,6m2 đất. Các bên không thương lượng giải quyết được vụ án nên Hội đồng xét
xử cũng không thể quyết định được những nội dung, yêu cầu đề nghị của các bên vì
những nội dung này chưa được xem xét giải quyết tại cấp sơ thẩm. Như đã phân tích
nhận định trên, theo phạm vi khởi kiện thì cấp sơ thẩm giải quyết vụ kiện đúng quy
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định của pháp luật nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo và đề nghị của Công ty
Kim Lân. Công ty Kim Lân có quyền khởi kiện vụ án khác để đòi số tiền 11 tỷ đồng
đã chuyển nhượng phần vốn góp đối với ông Linh và có quyền khởi kiện hợp đồng
chuyển đổỉ 11. 735,4m2 đất và tài sản trên đất với 39.062,6m2 đất giữa Công ty Kim
Lân và Công ty Nhật Linh.
Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty Kỉm Lân phải nộp theo
quy định.
Vì các lẽ trên;
Căn cứ khoản 1 Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự,
QUYẾT ĐỊNH
Không chấp nhận kháng cáo của cổng ty TNHH Kim Lân, giữ nguyên bản án sơ
thẩm số 01/2014/KDTM-ST ngày 22/05/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Áp dụng khoản 3 Điều 29; Điều 34; Điều 35 và Điều 311 Bộ luật tố dụng dân
sự; điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP, ngày 03/02/2012 của
Hội đồng thấm phán Tòa án nhân dân tối cao; Điều 44 Luật doanh nghiệp; các Điều
121, 122, 124, 136 Bộ luật dân sự; Điều 131 Luật đất đai; Pháp lệnh về án phí, lệ phí
Tòa án, xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Chí Linh.
1. Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 28/9/2009 giữa
Công ty Kim Lân “ Bên chuyển nhượng và ông Nguyễn Chí Linh - Bên nhận chuyển
nhượng là hợp pháp, phần tài sản chuyển nhượng có giá trị 11 tỷ đồng chiếm 12,2%
vốn điều lệ của Công ty Nhật Linh theo danh mục tài sản góp vốn của Công ty Kim
Lân vào Công ty Nhật Linh bao gồm toàn bộ giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng
11.735,4m2 đất phi nông nghiệp tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh
Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đứng tên chủ sử dụng là Công ty Kim
Lân được xác lập tại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 311380 và số AD
311381 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/6/2006, trong đó giá trị công trình xây
dựng bao gồm nhà xưởng 1, nhà xưởng 2, nhà xưởng 2 tầng, nhà điều hành, trạm biến
áp và công trình xây dựng cơ bản khác như tường bao, nhà ăn, nhà bảo vệ... là
9.754.509.173 đồng; tổng giá trị tạo dựng về quyền sử dụng đất là 1.245.490.827 đồng
là thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Nguyễn Chí Linh trong Công ty TNHH
Nhật Linh.
Ông Nguyễn Chí Linh và Cộng ty TNHH Nhật Linh liên hệ với Cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để làm thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai đối với hai
thửa đất số AD 311381 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/6/2006, hiện đứng tên
Công ty Kim Lân (TNHH).
2. Công ty TNHH Kim Lân phải chịu 119.000.000 đồng án phí kinh doanh
thương mại sơ thấm và 200.000 đồng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm, được
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trừ vào số tiền đã nộp tại Biên lai thu số 004714 ngày 03/6/2014 của Cục thi hành án
dân sự tỉnh Bắc Ninh.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN X THÀNH PHỐ HCM
----------------------------------Bản án số: 213/2012/KDTM- ST
Ngày: 18/09/2012
V/v: “Tranh chấp về hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X THÀNH PHỐ HCM
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

1. Bà Đinh Ngọc Thu

Các Hội thẩm nhân dân:

2. Bà Hồ Thị Phi

3. Ông Đỗ Văn M
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Nguyễn Gia- cán bộ Tòa án nhân dân
Quận X TP.HCM.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X tham gia phiên Tòa: Bà Võ Thị Ngọc Kiểm sát viên
Ngày 18 tháng 9 năm 2012 tại Tòa án nhân dân Quận X thành phố HCM xét xử sơ thẩm
công khai vụ án thụ lý số 61/2012/TLST-KDTM ngày 30/5/2012 về “Tranh chấp Hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 116/2012/QĐST- KDTM –
XX ngày 28 tháng 8 năm 2012 giữa các đương sự:
Nguyên đơn:
Ông NĐ_Đoàn Minh Quân
Địa chỉ:76/18 BĐ, phường T, quận BT, Tp.HCM
Đại diện: Ông Trần Trung Đức, Giấy ủy quyền ngày 30/5/2012 (Có mặt). Địa chỉ liên
lạc: 23B CL, phường Y, quận TB, Tp.HCM
Bị đơn:
1. Ông BĐ_Vũ Văn Oanh
Hộ khẩu thường trú: 006 Lô E KCÁN TB, Tổ 31, TT, Quận TP, Tp.HCM.
Địa chỉ làm việc:82-82A-82B-82C VVT, phường U, Quận X, Tp.HCM
Đại diện: Bà Trần Phúc Hậu, giấy ủy quyền ngày 12/7/2012 (Có mặt)
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Địa chỉ BM, BS, QN.
Địa chỉ liên lạc:180 Pasteur, Phường BN, Quận Z, Tp.HCM
2. Bà BĐ_Nguyễn Minh Lâm (Có mặt)
Hộ khẩu thường trú: 006 Lô E KCÁN TB, Tổ 31, TT, Quận TP, Tp.HCM.
Địa chỉ làm việc:82-82A-82B-82C VVT, phường U,Quận X, Tp.HCM
NHẬN THẤY
Trong đơn khởi kiện ngày 28/5/2012 và các lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ
án và tại phiên tòa, Ông Trần Trung Đức đại diện nguyên đơn là ông NĐ_Đoàn Minh Quân
trình bày việc ông BĐ_Vũ Văn Oanh và bà BĐ_Nguyễn Minh Lâm nhận chuyển nhượng cổ
phần cho ông NĐ_Quân không hợp lệ cho nên ông yêu cầu Tòa buộc ông BĐ_Vũ Văn Oanh
phải trả lại cho ông NĐ_Quân số tiền là 3.800.000.000 đồng và buộc bà BĐ_Nguyễn Minh
Lâm phải trả cho ông NĐ_Quân số tiền là 1.900.000.000 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp
luật. Ông không yêu cầu Tòa án giải quyết Các vấn đề khác.
Ông Trần Trung Đức đại diện Nguyên đơn ông NĐ_Đoàn Minh Quân trình bày: Công
ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam được thành lập vào ngày 03/10/2008. Đến năm 2011, qua
bạn bè ông NĐ_Đoàn Minh Quân quen biết với ông BĐ_Vũ Văn Oanh và bà BĐ_Nguyễn
Minh Lâm, khi nghe ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm nói họ là cổ đông sáng lập của Công Ty
Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam và đang có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu, ai nhận chuyển
nhượng cổ phiếu thì sẽ trở thành cổ đông sáng lập và được đưa tên vào Giấy chứng nhận
đăng kí kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam. Sau khi nghe ông BĐ_Vũ
Văn Oanh và bà BĐ_Nguyễn Minh Lâm đề nghị kí hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu để
nhanh chóng trở thành cổ đông sáng lập, ông NĐ_Đoàn Minh Quân đã tin tưởng ký các hợp
đồng với nội dung sau:
1.Ông BĐ_Vũ Văn Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam)
chuyển nhượng cho ông NĐ_Đoàn Minh Quân 20% cổ phần cổ đông sáng lập của Công ty
Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam (bằng 400.000 cổ phần) mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần,
giá chuyển nhượng là 9.500 đồng/cổ phần bằng 3.800.000.000đồng.
2. Bà BĐ_Nguyễn Minh Lâm ký hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần cổ đông sáng
lập của Công ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam cho ông NĐ_Đoàn Minh Quân (bằng 200.000
cổ phần), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá chuyển nhượng là 9.500 đồng/cổ phần bằng
1.900.000.000 đồng
3.Phương thức thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phần được ông NĐ_Quân cùng bà
BĐ_Nguyễn Minh Lâm và ông BĐ_Vũ Văn Oanh thống nhất bằng việc ngày 03/01/2012
các bên cùng xác nhận bằng văn bản với nội dung ghi rõ ông NĐ_Quân đã hồn tất việc thanh
toán tiền chuyển nhượng cổ phần với số tiền tổng là :
1. Giấy mượn tiền giữa ông Nguyễn Thành Phát và ông BĐ_Vũ Văn Oanh ký ngày
12/12/2011 với số tiền là 2.000.000.000 đồng
2.Phiếu thu của ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam với ông Nguyễn Thành Phát:
- Ngày 13/12/2011: 100.000.000 đồng
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- Ngày 16/12/2011: 400.000.000 đồng
- Ngày 23/12/2011: 600.000.000 đồng
- Ngày 03/01/2012: 2.621.688.500 đồng
Trong tổng số 5.721.688.500 đồng nêu trên, thì có 5.700.000.000 đồng là số tiền ông
NĐ_Quân thanh toán 1.900.000.000 đồng tiền mua 200.000 cổ phần của bà BĐ_Lâm
và 3.800.000.000 đồng tiền mua cổ phần cho ông BĐ_Oanh. Số tiền 21.688.500 đồng là
khoản tiền ông NĐ_Quân cho ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam mượn theo Giấy mượn tiền
ngày 12/12/2012. Thực tế từ khi thanh toán tiền xong, ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm không
cho ông NĐ_Quân thực hiện các quyền cổ đông sáng lập của mình, không được tham gia
vào hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền giám sát của cổ đông sáng lập. Ông
NĐ_Quân nhận chuyển nhượng cổ phần với mong muốn trở thành cổ đông sáng lập của ty
Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam. Nhưng sau khi ký hợp đồng ông NĐ_Quân lại không có tên
thành viên sáng lập trong Giấy Chứng Nhận đăng kí kinh doanh như thỏa thuận ban đầu giữa
ông NĐ_Quân và các bên chuyển nhượng cổ phần, điều này trái với mong muốn của ông
NĐ_Quân mà còn thể hiện rõ sự gian dối, không trung thực.
Tại Điều 1 của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ông BĐ_Oanh và ông
NĐ_Quân ngày 12/12/2011 ghi đồng ý chuyển nhượng 20% cổ phần sáng lập với mệnh giá
của mỗi cổ phần là 10.000 đồng và tại Điều 1 của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà
BĐ_Lâm và ông NĐ_Quân ngày 12/12/2011 ghi đồng ý chuyển nhượng 10% cổ phần sáng
lập với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Theo ông, việc các bên ghi chuyển nhượng
cổ phần sáng lập là không đúng vì theo Luật doanh nghiệp thì chỉ có hai loại cổ phần là cổ
phần phổ thông và cổ phần ưu tiên, về việc các bên thỏa thuận chuyển nhượng không đúng
vì hết thời hạn để ông NĐ_Quân trở thành cổ đông sáng lập được ghi tên trong giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh.
Bảng sửa đổi điều lệ Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam ngày 19/12/2011 và
15/5/2012 mà Công ty nộp cho Tòa có ghi tên cổ đông là ông NĐ_Quân thì ông NĐ_Quân
chưa bao giờ nhận được bảng sửa đổi điều lệ này và không có chữ kí của ông NĐ_Quân và
chưa được đăng kí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư. Ông NĐ_Quân có ký tên vô sổ cổ đông của
công ty có ghi tên ông NĐ_Quân.
Sau khi thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phần cho ông BĐ_Vũ Văn Oanh và bà
BĐ_Nguyễn Minh Lâm, ông NĐ_Quân mới phát hiện ra ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm chưa
hoàn thành nghĩa vụ góp tiền mua cổ phần vào công ty đối với số cổ phần đã bán cho ông
NĐ_Quân. Ông NĐ_Quân đã yêu cầu ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm trả lại tiền nhưng không
được chấp nhận, do đó ông NĐ_Quân khởi kiện tại Tòa.
Ông cho rằng ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm không có quyền chuyển nhượng cổ phần
theo qui định của Luật doanh nghiệp vì ông có làm văn bản đề nghị Tòa yêu cầu Sở Kế hoạch
đầu tư cung cấp chứng cứ nhưng Sở Kế hoạch đầu tư chỉ cung cấp Điều lệ của Công ty cổ
phần cá Tầm Phương Nam. Theo qui định tại khoản 2 Điều 84 Luật doanh nghiệp thì
“….trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
Công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh, họ tên, địa
chỉ, số chứng minh nhân dân, số cổ phần đăng ký mua, số cổ phần và giá trị cổ phần
thanh toán…người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại
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đối với công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không trung thực, không
chính xác và không đầy đủ”.
Khoản 4 Điều 46 Luật Doanh nghiệp quy định rõ căn cứ xác định có quyền sở hữu cổ
phần như sau “cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan
đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có được tỷ lệ
sở hữu đó”.
Vì ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm chưa hoàn thành việc thanh toán giá trị cổ phần đã
đăng ký mua nên ông BĐ_Oanh với chức vụ là chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và bà
BĐ_Lâm với chức vụ là giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty đã không thực hiện
việc thông báo góp vốn như quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật doanh nghiệp và không chứng
minh quyền sở hữu cổ phần với cơ quan đăng ký kinh doanh như quy định tại khoản 4 Điều
46 Luật doanh nghiệp.
Hợp đồng được ký kết giữa Các bên đã vi phạm điều cấm của pháp luật, cụ thể hợp
đồng đã vi phạm Các quy định của pháp luật doanh nghiệp được quy định tại điểm a và điểm
b khoản 5 điều 23 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của
Luật doanh nghiệp. Điểm a khoản 5 Điều 23 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định “ Cổ đông
chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công
ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác ….” Và “ không
được quyền chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.”
Bên cạnh đó, đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng ở đây là quyền sở hữu cổ phiếu.
Việc các bên ký hợp đồng chuyển nhượng khi ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm chưa có quyền
sở hữu đối với số cổ phần đã làm cho hợp đồng bị vô hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều
411
Bộ luật dân sự đó là “ ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện
được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu”. Căn cứ vào các điều 122,127, khoản
1 Điều 411 Bộ luật dân sự tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký ngày
12/12/2010 giữa ông BĐ_Oanh với ông NĐ_Quân, giữa bà BĐ_Lâm với ông NĐ_Quân vô
hiệu. Áp dụng khoản 2 điều 137 Bộ luật dân sự để buộc ông BĐ_Vũ Văn Oanh phải trả lại
cho ông NĐ_Quân số tiền là 3.800.000.000 đồng, buộc bà BĐ_Nguyễn Minh Lâm phải trả
cho ông NĐ_Quân là 1.900.000.000 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Ông không yêu
cầu Tòa án giải quyết Các vấn đề khác.
Bị đơn bà BĐ_Nguyễn Minh Lâm trình bày:
Kể từ ngày hai bên diễn ra việc mua bán cổ phần và hợp tác làm ăn kinh doanh tại Nhà
hàng ăn uống tại 82-82A-82B-82C VVT, phường U,Quận X, Tp.HCM cho đến nay, ông
NĐ_Đoàn Minh Quân đã tham gia nắm giữ bộ phận kế toán, quản lý thu ngân và hiện nay
vẫn đang làm việc tại Công ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam với tư cách là cổ đông lớn.
Ông NĐ_Quân đã cáng ông BĐ_Vũ Văn Oanh bỏ tiền theo tỉ lệ cổ phần nắm giữ để sữa
chữa, nâng cấp Nhà Hàng Nhật Hạ và đã tham gia toàn diện vào mọi hoạt động của Nhà
Hàng Nhật Hạ kể từ ngày bà và ông NĐ_Đoàn Minh Quân ký hợp đồng chuyển nhượng. Tất
cả những giấy tờ theo như bà được biết khi ông NĐ_Quân gửi cho Tòa để làm căn cứ buộc
bà và ông BĐ_Vũ Văn Oanh phải hoàn trả lại số tiền thì vơ lý vì tòan bộ số tiền đó là do ông
NĐ_Quân thanh toán cho bà và ông BĐ_Oanh để được sở hữu 30% cổ phần của Công ty Cổ
Phần Cá Tầm Phương Nam. Toàn bộ số tiền trên đã được thể hiện trong văn bản xác nhận có
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chữ kí của 3 bên ngày 30/01/2012.Vì Công ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam đã thành lập
được gần 40 tháng nên theo Luật Doanh Nghiệp năm 2005 thì bà được quyền chuyển nhượng
Ngày 15/5/2012 ông BĐ_Vũ Văn Oanh đã chuyển nhượng toàn bộ 30% số cổ phần còn
nắm giữ tại Công ty km theo biên bản bàn giao công nợ của công ty cho ông Nguyễn Thế
Giang là cổ đông sở hữu 25% cổ phần của công ty (anh em họ với ông BĐ_Vũ Văn Oanh).
Toàn bộ số tiền chuyển nhượng 6 tỷ đồng ông BĐ_Vũ Văn Oanh cũng đã để lại hết cho ông
Nguyễn Thế Giang để thanh toán các khoản nợ cũng như nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
trong suốt quá trình Công ty hoạt động đến thời điểm ông BĐ_Vũ Văn Oanh không còn là
cổ đông nữa. Qua ý kiến của nguyên đơn, bà hoàn toàn không đồng ý.
Công ty và bản thân bà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ông NĐ_Quân, đã ghi tên ông
NĐ_Quân vào sổ cổ đông của công ty và trong điều lệ của công ty sửa đổi cũng đã ghi tên
ông NĐ_Quân. Bảng sửa đổi điều lệ Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam ngày
19/12/2011 và 15/5/2012 mà Công ty nộp cho Tòa có ghi tên cổ đông là ông NĐ_Quân đã
giao cho ông NĐ_Quân, đây là bảng lưu tại công ty. Bà xác nhận bà và ông BĐ_Vũ Văn
Oanh có ký hai hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như đại diện nguyên đơn trình bày. Bà đã
có thông báo gửi Sở kế hoạch đầu tư để thông báo là đã chuyển nhượng cổ phần cho ông
NĐ_Quân vì theo Luật doanh nghiệp hết thời hạn ba năm kể từ ngày doanh nghiệp được
thành lập mà có việc chuyển nhượng thì nội bộ Công ty thực hiện mà không phải thực hiện
đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
Công ty đã có giấy chứng nhận góp vốn với Các thành viên góp vốn, công ty đã nhiều
lần thay đổi và đã được Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp giấy chứng nhận thay đổi thành
viên và thay đổi góp vốn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh. Công ty đã có báo cáo thuế tài chính hằng năm và năm 2008 có báo cáo thuế
đã thể hiện rõ số vốn đầu tư của chủ sở hữu là 10.000.000.000 đồng, có đóng dấu xác nhận
của Chi cục thuế Quận Z nhận hồ sơ khai thuế ngày 09/3/2009.
Bà đã chuyển nhượng cổ phần hợp lệ nên không chấp nhận yêu cầu của ông
NĐ_Quân.
Bị đơn Ông BĐ_Vũ Văn Oanh có Bà Trần Phúc Hậu đại diện trình bày:
Căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng và giấy xác nhận vốn góp, văn bản xác nhận về
việc thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần và sổ cổ đông của công ty ngày 12/12/2011,
giấy chứng nhận vốn góp ngày 17/5/2010, ông BĐ_Vũ Văn Oanh đã góp đủ vốn và chuyển
nhượng cổ phần theo qui định của Luật doanh nghiệp cho ông NĐ_Quân. Bà cũng thống
nhất ý kiến bà BĐ_Lâm trình bày. Bà không đồng ý với ý kiến của nguyên đơn.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Ngọc L - Kiểm
sát viên có ý kiến: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng qui định của pháp luật.
Các đương sự chấp hành đúng qui định của pháp luật.
XÉT THẤY
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn
cứ vào kết quả tranh luận tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
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1. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án
Quan hệ tranh chấp giữa ông NĐ_Đoàn Minh Quân và ông BĐ_Vũ Văn Oanh, bà
BĐ_Nguyễn Minh Lâm là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Do các bên không
tự giải quyết tranh chấp phát sinh nên nguyên đơn ông NĐ_Đoàn Minh Quân khởi kiện. Bà
BĐ_Nguyễn Minh Lâm là bị đơn hiện đang làm việc Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Phương
Nam có chi nhánh làm việc tại 82-82A-82B-82C VVT, phường U,Quận X, Tp.HCM. Do đó
Tòa án nhân dân Quận X thụ lý và giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền.
2. Về các yêu cầu của các đương sự
Về yêu cầu của ông NĐ_Đoàn Minh Quân
Hội đồng xét xử xét thấy ngày 12/12/2011 ông BĐ_Vũ Văn Oanh đã có hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam cho ông NĐ_Đoàn
Minh Quân, đồng ý chuyển nhượng 20% cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000
đồng, giá chuyển nhượng là 9.500 đồng/cổ phần và ngày 12/12/2011 bà BĐ_Nguyễn Minh
Lâm cũng có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Phương
Nam cho ông NĐ_Đoàn Minh Quân, đồng ý chuyển nhượng 10% cổ phần với mệnh giá của
mỗi cổ phần là 10.000 đồng, giá chuyển nhượng là 9.500 đồng/cổ phần.
Ngày 03/01/2012, bà BĐ_Lâm, ông BĐ_Vũ Văn Oanh và ông NĐ_Quân có văn bản
xác nhận việc mua bán chuyển nhượng cổ phần và thanh toán đã hồn tất.
Công Ty Cổ Phần Cá Tầm Phương Nam cung cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho
ông NĐ_Quân và cũng ghi tên ông NĐ_Quân vào sổ đăng ký cổ đông ngày 12/12/2011, ông
NĐ_Quân đã ký tên của cổ đông và có xác nhận của ông BĐ_Vũ Văn Oanh là Chủ tịch Hội
đồng quản trị vào thời điểm đó.
Ông Đức đại diện ông NĐ_Quân cho rằng tại Điều 1 của hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần của ông BĐ_Oanh và ông NĐ_Quân ngày 12/12/2011 ghi đồng ý chuyển nhượng 20%
cổ phần sáng lập với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng và tại Điều 1 của hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần của bà BĐ_Lâm và ông NĐ_Quân ngày 12/12/2011 ghi đồng ý
chuyển nhượng 10% cổ phần sáng lập với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Theo
ông, việc các bên ghi chuyển nhượng cổ phần sáng lập là không đúng vì theo Luật doanh
nghiệp thì chỉ có hai loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu tiên về việc Các bên
thỏa thuận chuyển nhượng không đúng vì hết thời hạn để ông NĐ_Quân trở thành cổ đông
sáng lập được ghi tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo ông, do hợp đồng có
đối tượng không thể thực hiện được và ông BĐ_Oanh, bà BĐ_Lâm không có quyền sở hữu
với các cổ phần mà chuyển nhượng nên ông yêu cầu Tòa án tuyên bố hủy hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần giữa ông NĐ_Đoàn Minh Quân và ông BĐ_Vũ Văn Oanh và bà
BĐ_Nguyễn Minh Lâm vô hiệu, buộc ông BĐ_Vũ Văn Oanh phải trả lại cho ông NĐ_Quân
số tiền là 3.800.000.000 đồng, buộc bà BĐ_Nguyễn Minh Lâm phải trả cho ông NĐ_Quân
là 1.900.000.000 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Ông không yêu cầu Tòa án giải
quyết Các vấn đề khác. Hội đồng xét xử xét thấy, ông BĐ_Vũ Văn Oanh và bà BĐ_Nguyễn
Minh Lâm là cổ đông sáng lập của công ty, cho nên việc các bên có ghi chữ “cổ phần sáng
lập” không làm ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng của các bên. Hơn nữa, khi tham gia
chuyển nhượng cổ phần của ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm, trách nhiệm của ông NĐ_Quân
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là phải nghiên cứu đầy đủ Điều lệ của công ty. Theo Bảng Điều lệ Công Ty Cổ Phần Cá Tầm
Phương Nam do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cung cấp mà Công Ty Cổ Phần Cá Tầm
Phương Nam đã nộp cho Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM thì tại khoản 5 Điều 11 có quy định
“Trong thời hạn ba năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông
sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ
đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ
đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ
phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.
Sau thời hạn ba năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các
hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bi bỏ”. Tại khoản 3 Điều
17 của Điều lệ công ty cũng đã quy định “Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán
đủ và thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật Doanh nghiệp được ghi
đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông, kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ
đông của công ty”.
Tại báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty cổ phần cá tầm Phương Nam đã nộp cho
Chi Cục thuế Quận Z về phần vốn đầu tư của chủ sở hữu cũng đã thể hiện rõ là
10.000.000.000 đồng.
Công ty cổ phần cá tầm Phương Nam cũng đã có giấy chứng nhận góp vốn cho Các
thành viên trong đó có ông BĐ_Oanh và bà BĐ_Lâm cụ thể như sau:
Giấy chứng nhận góp vốn ngày 03/10/2008 bà BĐ_Lâm được sở hữu 1.000.000.000
đồng chiếm giữ 10% vốn điều lệ từ ngày 03/10/2008.
Giấy chứng nhận góp vốn ngày 03/10/2008 ông BĐ_Oanh được sở hữu 4.000.000.000
đồng chiếm giữ 40% vốn điều lệ từ ngày 03/10/2008.
Giấy chứng nhận góp vốn ngày 18/6/2009 ông BĐ_Oanh được sở hữu 7.000.000.000
đồng chiếm giữ 70% vốn điều lệ từ ngày 18/6/2009.
Giấy chứng nhận góp vốn ngày 25/3/2010 ông BĐ_Oanh được sở hữu 4.500.000.000
đồng chiếm giữ 45% vốn điều lệ từ ngày 25/3/2010.
Giấy chứng nhận góp vốn ngày 17/5/2010 bà BĐ_Lâm được sở hữu 2.000.000.000
đồng tương ứng 200.000 cổ phần chiếm giữ 10% vốn điều lệ từ ngày 17/5/2010.
Giấy chứng nhận góp vốn ngày 17/5/2010 ông BĐ_Oanh được sở hữu 10.000.000.000
đồng tương ứng 1.000.000 cổ phần chiếm giữ 50% vốn điều lệ từ ngày 17/5/2010.
Giấy chứng nhận góp vốn ngày 29/6/2010 ông BĐ_Oanh được sở hữu 10.000.000.000
đồng chiếm giữ 50% vốn điều lệ từ ngày 29/6/2010.
Giấy chứng nhận góp vốn ngày 29/6/2010 bà BĐ_Lâm được sở hữu 2.000.000.000
đồng chiếm giữ 10% vốn điều lệ từ ngày 29/6/2010.
Công ty cổ phần cá tầm Phương Nam cũng đã thông báo việc chuyển nhượng cổ phần
gửi đến Sở kế hoạch đầu tư.
Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
4103011469, đăng ký lần đầu ngày 03/10/2008, vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng với các
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cổ đông sáng lập là BĐ_Vũ Văn Oanh, Hà Văn Hải, Hà Văn Hiền, BĐ_Nguyễn Minh Lâm,
Nguyễn Văn Hội và Trần Lê Dũng.
Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
4103011469, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 05/11/2008, vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng
với các cổ đông sáng lập là BĐ_Vũ Văn Oanh, Hà Văn Hải, Hà Văn Hiền, BĐ_Nguyễn Minh
Lâm, Nguyễn Văn Hội và Trần Lê Dũng.
Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
4103011469, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18/6/2009, vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng với
các cổ đông sáng lập là BĐ_Vũ Văn Oanh, Hà Văn Hải, BĐ_Nguyễn Minh Lâm, Nguyễn
Văn Hội và Trần Lê Dũng.
Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
4103011469, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 15/7/2009, vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng với
các cổ đông sáng lập là BĐ_Vũ Văn Oanh, Đoàn Văn Trí, BĐ_Nguyễn Minh Lâm, Nguyễn
Văn Hội .
Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
4103011469, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 29/6/2010, vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng với
các cổ đông sáng lập là BĐ_Đặng Trần Oanh, Nguyễn Thế Giang, Chu Đức Lam và
BĐ_Nguyễn Minh Lâm.
Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy việc chuyển nhượng cổ phần
của ông BĐ_Oanh, bà BĐ_Lâm cho ông NĐ_Quân là hợp lệ, đúng quy định của pháp luật
nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Quân.
Về án phí:
Ông NĐ_Đoàn Minh Quân phải chịu án phí do yêu khởi kiện không được chấpnhận.
Vì Các lẽ nêu trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ điểm l khoản 1 Điều 29, điểm b khoản 1 Điều 33, điểm a khoản 1 Điều 35 và
khoản 1 Điều 245 Bộ luật tố tụng Dân sự.
Căn cứ khoản 5 Điều 84, khoản 3, 4 Điều 87 Luật doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ khoản 3 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án ngày 27/02/2009 của Ủy ban
thường vụ Quốc Hội và Khoản 3 Mục I của Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án (Ban hành
kèm theo Pháp lệnhán phí, lệ phí Tòa án).
1. Không Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn
Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Đoàn Minh Quân yêu cầu ông BĐ_Vũ
Văn Oanh phải trả lại số tiền là 3.800.000.000 đồng và yêu cầu bà BĐ_Nguyễn Minh Lâm
phải trả số tiền là 1.900.000.000 đồng.
2. Về án phí:
Ông NĐ_Đoàn Minh Quân phải chịu án phí sơ thẩm là 113.700.000 đồng, nộp tại
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Chi cục Thi hành án dân sự Quận X nhưng được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã
nộp là
56.860.844 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 03890 ngày 30/5/2012 của
Chi cục Thi hành án dân sự Quận X. Nay ông NĐ_Quân phải có trách nhiệm nộp tiếp là
56.839.156 đồng.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án
theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực
hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
3. Quyền kháng cáo
Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BẢN ÁN 408/2007/KDTM-ST NGÀY 07/03/2007 VỀ TRANH CHẤP HỢP
ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Trong các ngày 05 và 07 tháng 3 năm 2007, tại phòng xử án của Tòa án nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số
566/2006/TLST-KDTM ngày 15 tháng 8 năm 2006 về tranh chấp hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 374/2007/QĐST-KDTM ngày
28 tháng 02 năm 2007 giữa các đương sự:
Nguyên đơn: Ông ĐỖ BÁ SƠN (Có mặt)
Thường trú : 174/21 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TPHCM
Đại diện : Ông Bùi Quang Nghiêm, GUQ ngày 30/01/2007
(Có mặt)
Bị đơn: Ông NGUYỄN NHẬT THANH
Thường trú : 152/13 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM
Tạm trú : Aáp 5, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
Đại diện : Ông Trần Anh Dũng, GUQ ngày 20/12/2006
(Có mặt)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan::
Ông NGUYỄN VĂN TUẤN
Thường trú: 152/13 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM
Đại diện : Ông Trần Anh Dũng, GUQ ngày 27/02/2007
Bà LÊ THỊ THU HỒNG
Tạm trú: 46/3 Lê Thị Hồng Gấm, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Đại diện: Ông Trần Anh Dũng, GUQ ngày 07/02/2007
(Có mặt)
NHẬN THẤY
- Nguyên đơn (ông Đỗ Bá Sơn) trình bày :

202

Ngày 15/7/2005, ông Nguyễn Nhật Thanh là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Công ty cổ phần ĐB Gas có ký Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 8.500 cổ phần trong
Công ty cổ phần ĐB Gas cho ông Đỗ Bá Sơn với giá chuyển nhượng là 1,5 tỷ đồng và
đã nhận đủ số tiền này từ ông Sơn. Tuy nhiên, sau đó ông Thanh không thực hiện việc
làm thủ tục đăng ký thay đổi Chủ tịch HĐQT của công ty. Do đó, ông Sơn làm đơn
khởi kiện yêu cầu ông Thanh phải trả lại số tiền chuyển nhượng cổ phần đã nhận 1,5
tỷ đồng nói trên.
- Bị đơn (ông Nguyễn Nhật Thanh) trình bày :
Xác nhận chỉ ký khống vào tờ giấy trắng để ông Sơn sử dụng vào việc liên hệ
mua gas tại Hà Nội, thực tế không có ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Lê Thị
Thu Hồng) trình bày :
Ông Nguyễn Nhật Thanh không có thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ
phần ĐB Gas việc chuyển nhượng cổ phần nói trên. Các cổ đông sáng lập còn lại (ông
Tuấn và bà Hồng) không chấp nhận việc chuyển nhượng này.
Tòa án đã triệu tập hòa giải nhiều lần nhưng do bị đơn và người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan không có mặt (chỉ có ông Trần Anh Dũng đại diện nhưng tại thời
điểm hòa giải chưa có giấy ủy quyền hợp lệ) nên không thể tiến hành hòa giải được và
Tòa án đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Tại phiên tòa hôm nay :
- Nguyên đơn (ông Đỗ Bá Sơn) : Yêu cầu ông Nguyễn Nhật Thanh phải hoàn
trả 1,5 tỷ đồng tiền chuyển nhượng cổ phần đã nhận ngay sau khi có bản án có hiệu
lực pháp luật của Tòa án. Đồng ý hoàn trả cho Công ty cổ phần ĐB Gas toàn bộ các
giấy tờ đã nhận thế chấp từ ông Thanh ngay sau khi nhận được đủ tiền do ông Thanh
hoàn trả.
- Bị đơn (ông Nguyễn Nhật Thanh) : Không chấp nhận yêu cầu của nguyên
đơn vì hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên chỉ là hợp đồng ký khống (khi
ký chưa có nội dung). Đề nghị ông Sơn trả lại các giấy tờ đã nhận của công ty.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Lê Thị
Thu Hồng) : Thống nhất với ý kiến của bị đơn, việc chuyển nhượng cổ phần giữa ông
Thanh và ông Sơn chưa được thông qua Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần
ĐB Gas.
XÉT THẤY
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên
tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định :
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1. Về thẩm quyền giải quyết vụ án:
Đây là tranh chấp về kinh doanh thương mại (mua bán cổ phiếu) giữa các cá
nhân đều có mục đích lợi nhuận, bị đơn cư trú tại TPHCM. Vì vậy, căn cứ vào khoản
4 Điều 29, Điều 34, điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 3 Nghị
quyết số 32/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng
dân sự; Điều 1 Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 của
Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự
quy định tại Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh và mục b điểm 1.1 khoản 1 phần I Nghị quyết số
01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, vụ tranh
chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân TPHCM (Tòa kinh tế)
theo thủ tục tố tụng dân sự.
2. Về thời hiệu khởi kiện:
Ngày 15/7/2005, các bên ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ngày 09/5/2006,
nguyên đơn nộp đơn khởi kiện tại Tòa án.
Căn cứ vào điểm a, khoản 3, Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự, nguyên đơn đã
làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án trong thời hạn quy định (2 năm kể từ ngày
quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị xâm phạm), do đó, cần được chấp nhận
thụ lý để giải quyết.
3. Về nội dung tranh chấp:
Xét yêu cầu của nguyên đơn đòi ông Nguyễn Nhật Thanh phải hoàn trả 1,5
tỷ đồng tiền chuyển nhượng cổ phần đã nhận:
Căn cứ vào chứng cứ do nguyên đơn cung cấp là bản Hợp đồng chuyển nhượng
cổ phần đã được người đại diện hợp pháp của bị đơn xác nhận chữ ký tại phiên tòa,
có đủ cơ sở để xác định giữa nguyên đơn và bị đơn có thỏa thuận việc chuyển nhượng
8.500 cổ phần trong Công ty cổ phần ĐB Gas với giá chuyển nhượng là 1,5 tỷ đồng
và bên chuyển nhượng đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng nói trên.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai nhận của các đương sự tại phiên tòa thì việc
chuyển nhượng cổ phần nói trên không được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần ĐB Gas theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật doanh nghiệp năm
1999 (có hiệu lực tại thời điểm các bên ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Công ty
cổ phần ĐB Gas mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa được 3
năm). Mặt khác, Công ty cổ phần ĐB Gas cũng chưa thực hiện việc đăng ký thay đổi
nội dung đăng ký kinh doanh (về việc chuyển nhượng cổ phần của bên chuyển
nhượng là một trong 3 cổ đông sáng lập của công ty) theo quy định tại khoản 1 Điều
19 Luật doanh nghiệp năm 1999.
Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Bộ luật dân sự năm 1995 (có
hiệu lực tại thời điểm các bên ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần), hợp đồng
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chuyển nhượng cổ phần nói trên giữa các bên là hợp đồng dân sự vô hiệu và các bên
có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận
theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật dân sự năm 1995.
Từ sự phân tích trên cho thấy yêu cầu của nguyên đơn đòi ông Nguyễn Nhật
Thanh phải hoàn trả số tiền chuyển nhượng cổ phần 1,5 tỷ đồng là có căn cứ và hợp
pháp, cần được chấp nhận.
Về ý kiến của đại diện bị đơn cho rằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày
15/7/2005 mà nguyên đơn dùng làm chứng cứ để khởi kiện đã được ông Nguyễn Nhật
Thanh ký khống để sử dụng vào việc khác (chưa ghi nội dung), thực tế ông Thanh
hoàn toàn không có thỏa thuận chuyển nhượng và cũng chưa có nhận số tiền chuyển
nhượng cổ phần 1,5 tỷ đồng từ ông Đỗ Bá Sơn nên không chấp nhận hoàn trả số tiền
này cho ông Sơn: Ý kiến này không có căn cứ để được chấp nhận vì tại Biên bản ghi
lời khai do Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TPHCM lập ngày 15/02/2006 cũng
như tại phiên tòa hôm nay, bị đơn và người đại diện của bị đơn đã xác nhận chữ ký
của bên chuyển nhượng trong bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà nguyên đơn
cung cấp cho Tòa án để làm căn cứ khởi kiện đúng là của chữ ký ông Nguyễn Nhật
Thanh mà không có chứng cứ nào để chứng minh việc ký đó là ký khống.
4. Về án phí:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự và các điều 15, 18 và 19
Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án :
- Ông Nguyễn Nhật Thanh phải chịu án phí sơ thẩm trên số tiền phải trả cho
ông Đỗ Bá Sơn.
- Ông Đỗ Bá Sơn không phải chịu án phí nên được nhận lại toàn bộ số tiền tạm
ứng án phí đã nộp.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Aùp dụng khoản 1 Điều 19, điểm c khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 58 Luật
doanh nghiệp năm 1999; Điều 131 và khoản 2 Điều 146 Bộ luật dân sự năm 1995;
1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc ông Nguyễn Nhật Thanh phải có
trách nhiệm hoàn trả cho ôngĐỗ Bá Sơn số tiền chuyển nhượng cổ phần đã nhận
là 1.500.000.000 đ (một tỷ năm trăm triệu đồng).
Ông Đỗ Bá Sơn có trách nhiệm hoàn trả cho người đại diện theo pháp luật của
Công ty cổ phần ĐB Gas là bà Lê Thị Thu Hồng các giấy tờ (bản chính) sau đây
ngay sau khi nhận đủ số tiền nói trên:
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- 34 tờ Hóa đơn giá trị gia tăng mua vật liệu và chi phí thi công xây dựng của
bên bán phát hành cho bên mua là Công ty cổ phần ĐB Gas, bao gồm các hóa đơn: số
0069686 ngày 07/01/2005; số 0014809 ngày 27/5/2005; số 0014785 ngày 30/5/2005;
số 0070601 và số 0070602 cùng ngày 01/6/2005; số 0070603 và số 0070604 cùng
ngày 02/6/2005; số 0010993 ngày 03/06/2005; số 0066959 ngày 13/6/2005; số
0045003 ngày 10/7/2005; số 0026414 ngày 25/7/2005; số 0054911 ngày 28/6/2004;
số 0053078 ngày 04/7/2004; số 0041360 ngày 04/7/2004; số 0041364 ngày
06/7/2004; số 0092758 ngày 07/7/2004; số 006355 ngày 07/7/2004; số 0020505 ngày
20/7/2004; số 0077760 ngày 20/8/2004; số 0007850 ngày 29/10/2004; số 0025076 và
số 0022795 cùng ngày 02/11/2004; số 0083660 ngày 04/11/2004; số 0083745 và số
0098518 cùng ngày 05/11/2004; số 0079456 ngày 06/11/2004; số 0064560 ngày
07/11/2004; số 0065448 và số 0065449 cùng ngày 09/11/2004; số 0099813 và số
0099814 cùng ngày 12/11/2004; số 0025099 ngày 29/11/2004; số 0030454 ngày
27/12/2004; số 010216 ngày 05/01/2005.
- Chứng nhận bảo hiểm cháy và các rủi ro phụ số 05/00/D10/93120/0003 của
Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông cấp cho Công ty cổ phần ĐB Gas ngày
26/3/2005.
- Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm số 05/00/D10/93330/0003 của
Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông cấp cho Công ty cổ phần ĐB Gas ngày
19/4/2005.
2. Về án phí :
- Ông Nguyễn Nhật Thanh phải chịu án phí sơ thẩm là 28.500.000 đ (hai mươi
tám triệu năm trăm ngàn đồng), nộp tại Thi hành án dân sự TPHCM.
- Ông Đỗ Bá Sơn không phải chịu án phí nên được nhận lại số tiền tạm ứng án
phí đã nộp 14.250.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 002723 ngày 01 tháng 8 năm
2006 của Thi hành án dân sự TPHCM)
3. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ông Đỗ Bá Sơn., nếu ông Nguyễn
Nhật Thanh không chịu thanh toán số tiền nói trên thì còn phải chịu khoản tiền lãi
của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước
qui định tương ứng với thời gian chưa thi hành án.
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