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MỤC LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ 

 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LOGISTICS 

STT TÊN VÀ NỘI DUNG BẢN ÁN TRANG 

1.  Bản án 171/2006/KT-PT ngày 06/09/2006 về việc Tranh chấp hợp 

đồng vận chuyển container của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội 

Nội dung: 

Công ty Phili đã ký vận đơn yêu cầu Công ty TCC vận chuyển 

Container từ thành phố Hồ Chí Minh đến Praha. Sau khi chuyển số 

hàng theo vận đơn số 310A và 311A Công ty TCC yêu cầu Công ty 

Phili thanh toán chi phí vận chuyển là 6.502,60USD nhưng Công ty 

Phili mới trả được 1000USD nên Công ty TCC làm đơn khởi kiện đề 

nghi Công ty Phili thanh toán số tiền vận chuyển Container chè theo 

hai vận đơn 310A và 311A với đoạn đường bộ từ Hamburg đi Anh 

Quốc số tiền 5.502,60USD lãi theo quy định của Ngân hàng ngoại 

thương. 

Công ty Phili thì cho rằng Công ty Phili đã trả đủ cước cho hai vận đơn 

số 310A và 311A ngày 22/8/2002 cho hãng vận tải Hanchi và ở hai vận 

đơn này không thể hiện được hàng sẽ được tiếp đến đâu ngoài quãng 

đường từ TP. Hồ Chí Minh-Hamburg như Công ty TCC khai. Ông 

Johnny Chew (giám đốc điều hành Công ty Phili tại thời điểm 2 bên 

ký hợp đồng) đã bị buộc thôi việc từ 01/9/2002, nếu ông có ký vận 

chuyển tiếp Container bằng đường bộ thì cá nhân ông Johnny Chew 

phải chịu trách nhiệm nguyên đơn đã có nhiều thư từ liên lạc với ông 

Johnny Chew. 

Bản án sơ thẩm: Bác toàn bộ yêu cầu đơn khởi kiện của nguyên đơn. 

Bản án phúc thẩm: Giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện 

của Công ty TCC 

01-04 

2.  Bản án 459/2006/KDTM-ST ngày 15/09/2006 về việc Tranh chấp 

hợp đồng đại lý mua bán cước giữ chỗ vận tải hàng không của Tòa 

án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Nội dung: 
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Công ty kho vận Miền Nam có ký hợp đồng đại lý mua bán cước giữ 

chỗ vận tải hàng không với Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I. 

Theo đó Công ty C&I mua chỗ vận chuyển lô hàng qua hãng hàng 

không Philippine Airlines thông qua Công ty kho vận Miền Nam. 

Tổng số tiền cước của lô hàng là 15.500USD. Lô hàng đã khởi hành 

tại sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Los Angeles đúng theo cam kết 

thời gian giao hàng trong hợp đồng. Tuy nhiên, khi gởi lô hàng qua 

hãng hàng không Philippine Airlines, Công ty TNHH Cargo & 

International service Trading đã gởi kèm bộ chứng từ. bản gốc thay vì 

phải gởi chứng từ bằng đường bưu điện và đã không khai báo việc 

gởi chứng từ với Công ty kho vận Miền Nam và hãng hàng không. 

Khi lô hàng đến Los Angeles đã bị thất lạc bộ chứng từ trên. Vì vậy 

khách hàng không nhận được hàng và phải chờ làm lại Visa và các 

chứng từ khác trễ 16 ngày mới nhận được hàng. Công ty C&I còn nợ 

thanh toán cho Công ty kho vận Miền Nam 7.500 USD. Do giao hàng 

chậm trễ nên Công ty kho vận Miền Nam chia sẻ tiền cước là còn 

4.770USD, nhưng Công ty C&I không trả, do vậy Công ty kho vận 

Miền Nam khởi kiện yêu cầu trả tiền. 

Công ty C&I xác nhận nợ 4.770USD với Công ty kho vận Miền Nam 

nhưng có yêu cầu phản tố đòi Công ty kho vận Miền Nam bồi thường 

thiệt hại số tiền là 9.540 USD, do hãng hàng không Philipine làm mất 

bộ chứng từ hàng hóa. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu của Công ty kho vận Miền Nam, 

buộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I phải trả cho Công ty 

kho vận Miền Nam số tiền là 74.189.800 đồng. Bác yêu cầu của Công 

ty C&I trong việc đòi Công ty kho vận Miền Nam phải bồi thường thiệt 

hại số tiền là 148.379.600 đồng, do hãng hàng không Philippine làm 

mất bộ chứng từ hàng hóa dẫn đến việc giao hàng chậm trễ 16 ngày. 

3.  Bản án 50/2007/KDTM-PT ngày 31/05/2007 về việc Tranh chấp 

hợp đồng vận chuyển của Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nội dung: 

Công ty Bình Minh Tải ký hợp đồng vận chuyển với ông Đặng Thanh 

Vân là đại diện cho chủ xe số 12H – 6388, để vận chuyển sữa Cô gái 
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Hà Lan các loại từ Bình Dương ra Hà Nội. Giấy tờ xe do ông Nguyễn 

Quang Tuấn đứng tên nhưng do ông Nguyễn Thành Hưng đã mua lại 

xe để kinh doanh và chưa làm thủ tục sang tên. Trên đường vận chuyển, 

lái xe số 12H – 6388 gây tai nạn, tài xế bị chết, hàng hóa hư hỏng. 

Công ty Bình Minh Tải đã phải bồi thường cho Công ty Dutch Lady 

Vietnam số tiền 383.400.360đ. Nay Công ty TNHH Bình Minh Tải yêu 

cầu ông Nguyễn Thành Hưng với trách nhiệm là chủ xe bồi hoàn số 

tiền mà Công ty TNHH Bình Minh Tải đã bồi thường cho Công ty 

Dutch Lady Vietnam là 383.400.360đ. 

Bản án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là Công 

ty Bình Minh Tải đối với bị đơn là ông Nguyễn Thành Hưng. 

Bản án phúc thẩm: Hủy bản án sơ thẩm. 

4.  Quyết định giám đốc thẩm 05/2008/KDTM-GĐT ngày 03/06/2008 

về việc Tranh chấp hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa của 

Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội 

Nội dung: 

Công ty KRV và Công ty TFS có ký với nhau “Hợp đồng dịch vụ 

giao nhận hàng hóa”, theo đó TFS sẽ chở một lô hàng may mặc từ 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sang Miami, Florida, Hoa Kỳ. 

Cước phí vận chuyển lô hàng trên là 61.395,20USD. Sau khi TFS 

hoàn tất nghĩa vụ giao hàng, phía KRV mới thanh toán tiền cước vận 

chuyển được 33.000USD thông qua GFT. Do vậy TFS yêu cầu Tòa 

án xét xử buộc KRV phải trả cho TFS số tiền còn nợ là 

28.395,20USD và tiền lãi phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán. 

KRV thì cho rằng mình không có trách nhiệm thanh toán số tiền cước 

vận chuyển còn thiếu này vì điều khoản thanh toán ghi trên yêu cầu 

vận chuyển của KRV gửi cho TFS ngày 26/02/2004 (được TFS chấp 

nhận ngày 28/02/2004) và trong vận đơn hàng không đã ghi rõ “cước 

phí trả trước bởi Công ty G.F Textile-Hàn Quốc”. Do đó, GFT mới là 

người có trách nhiệm thanh toán cước phí vận chuyển cho TFS và 

phải thanh toán trước khi vận chuyển. KRV chỉ ký hợp đồng gia công 
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cho GFT và không nhận được bất kỳ L/C nào từ người thụ hưởng và 

cũng không ký hợp đồng FOB. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu của TFS, buộc KRV phải trả số 

tiền 28.395,20USD theo tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định vào thời điểm trả tiền. 

Quyết định phúc thẩm: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp 

đòi tiền cước vận chuyển” với lý do: Người kháng cáo là KRV đã được 

triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt; bản án dân sự sơ thẩm 

có hiệu lực pháp luật. 

Quyết định giám đốc thẩm: Chấp nhận yêu cầu kháng nghị Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hủy bản án kinh doanh thương 

mại sơ thẩm, giao hố sơ vụ án về Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

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

5.  Bản án số 108/2017/KDTM-ST ngày 11/8/2017 về Tranh chấp 

hợp đồng dịch vụ logistics của Tòa án nhân dân quận Tân Bình – 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung: 

Ông B – giám đốc Công ty T liên lạc với ông L giám đốc công ty C 

nhờ Công ty C đứng ra nhập khẩu lô hàng đậu nành từ Công ty S ở 

Thái Lan về Việt Nam. Vì tin tưởng lời hứa của ông L về việc sẽ kiểm 

tra công ty bên Thái Lan và lo mọi việc liên quan đến hải quan để lấy 

lô hàng ra nên Công ty T đã ký hợp đồng dịch vụ Logistics với Công 

ty C. Ông B đã thỏa thuận hàng hóa, số lượng, giá cả với Công ty S 

bên Thái Lan, sau đó Công ty C đã ký kết hợp đồng mua bán với Công 

ty S để nhập khẩu lô hàng đậu nành trị giá 2.700 USD về Việt Nam. 

Ông B đã đến Công ty C để thanh toán tiền 02 lần (đủ 100% giá trị HĐ 

- 60.485.000 đồng) nhưng Công ty T vẫn chưa được nhận hàng từ Công 

ty S Thái Lan. Theo ông B, Công ty C đã không kiểm tra tính hợp lệ 

của bộ chứng từ do bên Công ty Thái Lan cung cấp và đã không kiểm 

tra kỹ thông tin tàu chạy trước khi chuyển tiền cho bên Công ty S dẫn 

đến việc Công ty S không giao hàng. Do vậy, Công ty T khởi kiện yêu 

cầu Công ty C bồi thường số tiền 60.485.000 đồng. Tại buổi hòa giải, 

công ty T có thay đổi số tiền yêu cầu bồi thường là 39.312.000 đồng. 
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Bản án sơ thẩm: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Phân Phối và Thương Mại T đòi Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực phẩm C bồi thường số tiền 39.312.000 

đồng. 

6.  Bản án số 34/2017/KDTM-PT ngày 31/8/2017 về Tranh chấp hợp 

đồng vận chuyển của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nội dung: 

Công ty H đã ký hợp đồng với Công ty H1 để nhập khẩu xe ô tô tại 

cảng Hải Phòng. Công ty H đã thanh toán tiền xe và giá cước vận tải. 

Bên bán đã đóng hàng trong 2 contener từ Hoa Kỳ về đến cảng trả hàng 

tại Hải Phòng. Công ty H có nhận giấy báo tàu đến và 3 vận đơn của 

Công ty Vận tải biển P (Hoa kỳ) phát hành, theo đó: Người gửi hàng: 

Công ty H1, người nhận hàng: Công ty H, người vận chuyển: Công ty 

vận tải biển P, đại lý giao trả hàng: Công ty mạng lưới vận tải Tr, 

phương tiện vận chuyển: Hãng tàu Huyndai. 

Sau khi nhận giấy báo tàu đến, Công ty H nhiều lần gửi văn bản yêu 

cầu Công ty mạng lưới vận tải Tr phát lệnh giao hàng nhưng không 

được chấp thuận, lô hàng không được giao không rõ nguyên nhân. Việc 

đại lý của Công ty Tr gửi giấy báo tàu đến có nội dung yêu cầu thanh 

toán cước phí vận tải biển và phí lưu contener là sai vì giá mua hàng 

đã bao gồm phí vận chuyển. Vậy công ty H khởi kiện yêu cầu Công ty 

Tr giải quyết trả hàng theo vận đơn và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng phát sinh do không thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo vận đơn. 

Bản án sơ thẩm:  Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn:  

- Buộc Công ty Tr có trách nhiệm phát lệnh giao trả lô hàng 04 xe ô tô 

RAV4 trong công-te-nơ cho Công ty H. 

- Công ty H có trách nhiệm thanh toán toàn bộ cước phí vận tải ghi trên 

vận đơn số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008, các chi phí khác của đại 

lý theo quy định khi nhận hàng.  

- Công ty Tr phải chịu toàn bộ chi phí lưu kho, bãi và công-te-nơ khi 

giao trả lô hàng theo vận đơn. 
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Không chấp nhận phần yêu cầu của Công ty H đòi Công ty Tr thanh 

toán bồi thường thiệt hại tiền lãi 55.234,37 USD. 

Bản án phúc thẩm: Không chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn 

Công ty H và không chấp nhận kháng cáo của bị đơn Công ty Tr; giữ 

nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm 

7.  Bản án số 18/2018/KDTM-ST ngày 5/1/2018 về Tranh chấp hợp 

đồng dịch vụ vận chuyển của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận - 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung: 

Công ty Cổ phần J và Công ty Cổ phần Y có ký hợp đồng vận chuyển 

hàng hóa với nội dung: Công ty Y ủy quyền cho Công ty J thực hiện 

vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Từ ngày ký hợp đồng 

Công ty J đã thực hiện tổng cộng 40 đợt vận chuyển hàng hóa bằng 

đường hàng không theo yêu cầu của Công ty Y với tổng giá trị phí vận 

chuyển đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) là 214.052.432. Công 

ty J đã giao đủ hàng hóa đúng theo yêu cầu và đã xuất hóa đơn VAT. 

Nhưng cho đến nay chỉ mới thanh toán cho Công ty J được số tiền 

7.847.200. Do vậy, Công ty J yêu cầu Công ty Y có trách nhiệm thanh 

toán số tiền còn nợ206.205.232 

Công ty Y trình bày: Công ty Y chỉ đồng ý thanh toán số tiền trên với 

điều kiện Công ty J phải xuất trình đầy đủ chứng từ vận chuyển có chữ 

ký hợp lệ. Do có sự tin tưởng trong làm ăn nên khi nhận được hóa đơn 

VAT từ Công ty J thì kế toán của Công ty Y đã không kiểm tra kỹ các 

chứng từ nên có kê khai thuế về phát sinh giao dịch trong tháng 

đối với hai hóa đơn VAT số 0000189 ngày 31/10/2016 và số 0000212 

ngày 30/11/2016 do Công ty J phát hành. Vì vậy, Công ty Y không 

đồng ý thanh toán số tiền theo yêu cầu khởi kiện của Công ty J. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty 

Cổ phần J, buộc Công ty Cổ phần Y phải trả cho Công ty Cổ phần J số 

tiền nợ cước dịch vụ vận chuyển là 206.205.232 đồng. 
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8.  Bản án số 03/2018/KDTM-PT về Tranh chấp hợp đồng vận chuyển 

hàng hóa bằng đường bộ của Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng 

Nội dung: 

Công ty T&C ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với Công ty Nhã 

Phương, theo đó Công ty T&C sẽ vận chuyển 01 container lạnh của 

Công ty Nhã Phương chở hàng đi từ Hải Phòng đến cửa khẩu Bình 

Nghi, Lạng Sơn. Trước đó, Công ty Nhã Phương đã ký hợp đồng bảo 

hiểm hàng hóa vận chuyển cho vỏ container lạnh nêu trên với Công ty 

bảo hiểm BIC. 

Sau đó, tài xế của Công ty T&C điều khiển xe đầu kéo chở container 

lạnh, trên đường đi do không làm chủ tốc độ khi đi đến đoạn đường 

cong cua, nhiều ổ gà dẫn tới tự lật gây tổn thất. Khi xảy ra sự cố trên,  

BIC đã chi trả số tiền bồi thường cho Công ty Nhã Phương. Do vậy 

Công ty BIC khởi kiện yêu cầu Công ty T&C hoàn trả lại số tiền sau 

khi trừ tiền bán thanh lý vỏ container còn lại 370.784.211 đồng. 

Công ty T&C thì cho rằng Công ty T&C LÀ là bên vận chuyển lẽ ra 

phải được thông báo, giám sát quá trình bồi thường nhương BIC và 

Nhã Phương tự giải quyết với nhau. Bị đơn không đồng ý với yêu cầu 

của nguyên đơn 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển 

Việt Nam. Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Tphải bồi hoàn cho nguyên 

đơn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nkhoản tiền 185.392.000 đồng. 

Bản án phúc thẩm: Chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty Cổ 

phần T&C: Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

06/2017/KDTM-ST ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng: Buộc Công ty Cổ phần T&C 

phải trả cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm N92.696.000đồng 

43-51 

9.  Bản án số 02/2018/KDTM-ST ngày 5/11/2018 về Tranh chấp hợp 

đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển của Tòa án nhân dân thành phố 

Phủ Lý - tỉnh Hà Nam 
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Nội dung: 

Công ty K thực hiện dịch vụ vận chuyển và nâng hạ hàng hóa theo yêu 

cầu của Công ty U, việc này không được hai bên lập thành hợp đồng 

mà chỉ thực hiện bằng lời nói của Công ty U. Sau khi thực hiện dịch 

vụ cho U theo yêu cầu của U, K đã xuất các hóa đơn theo từng lần thực 

hiện dịch vụ, khối lượng công việc Kđã thực hiện cho U theo dịch vụ 

logisticscó tổng giá trị là: 113.677.763đ. Sau khi Kxuất các hóa đơn 

theo từng lần vận chuyển thì U vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán cho Ktheo khối lượng công việc đã thực hiện. K đã yêu cầu rất 

nhiều lần nhưng U vẫn không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.  

Nay Công ty K khởi kiện yêu cầu Công ty U thanh toán số tiền thu lao 

chậm trả và tiền lãi chậm trả. 

Bản án sơ thẩm:  

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công K về việc “Tranh chấp hợp 

đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển” đối với Công ty U.  

2/ Buộc Công ty U phải trả cho Công K tổng số tiền là 192.727.997đ 

(làm tròn thành 192.728.000đ). Trong đó trả tiền thù lao dịch vụ phải 

thanh toán là 113.677.763đ, tiền lãi do chậm thanh toán là 79.050.234đ 

và tính tiếp lãi chậm trả theo lãi suất trung bình trên thị trường đối với 

số tiền 113.677.763đ đến khi án có hiệu lực pháp luật. 

10.  Bản án số 41/2018/KDTM-PT ngày 22/11/2018 về Tranh chấp bồi 

thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng vận chuyển của Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Phòng 

Nội dung: 

Công ty A và Công ty B ký kết Hợp đồng vận chuyển nguyên tắc theo 

đó khi nào Công ty A có nhu cầu thuê vận chuyển thì Công ty B sẽ 

cung cấp dịch vụ vận chuyển. Theo yêu cầu của Công ty A, Công ty B 

đã bố trí xe container do lái xe C của Công ty B điều khiển chở hàng 

là đá xẻ ốp lát dạng tấm mài bong 01 mặt dùng trong xây dựng đựng 

trong container từ Công ty T ở tỉnh Yên Bái đi Hải Phòng. Khi xe ô tô 

trên đường vận chuyển thì bị đổ nghiêng xuống vách Taluy bên trái, 

độ cao 10m. Container chứa hàng là đá xẻ ốp lát dạng tấm mài bong 

một mặt bị rơi xuống vách Taluy bị bẹp, toàn bộ các tấm đá bị gãy vỡ 
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không còn giá trị sử dụng. Công ty A đã bồi thường toàn bộ chi phí 

thiệt hại do Công ty B gây ra cho Công ty M số tiền là 448.763.240 

đồng. Kể từ ngày xảy ra tai nạn, Công ty A đã nhiều lần yêu cầu Công 

ty B thanh toán số tiền thiệt hại phát sinh trên. Tuy nhiên, Công ty B 

không hợp tác và cũng không có trách nhiệm gì về việc bồi thường 

thiệt hại cho Công ty A. 

Do vậy Công ty A đề nghị Tòa án buộc Công ty B phải bồi thường toàn 

bộ thiệt hại phát sinh đối với lô hàng cho Công ty A số tiền 448.763.240 

đồng. 

Bản án sơ thẩm: - Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc 

bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền là 448.763.240đ.  

Bản án phúc thẩm: Giữ nguyên bản án sơ thẩm 

11.  Bản án số 02/2019/KDTM-ST ngày 31/5/2019 về Tranh chấp hợp 

đồng vận chuyển hàng hóa của Tòa án nhân dân huyện Nam Sách 

tỉnh Hải Dương 

Nội dung:  

Công ty V thuê Công ty A vận chuyển hàng hóa là cọc bê tông, cước 

vận chuyển là 420.000.000đ/chuyến (đã bao gồm VAT), chi phí cầu 

cảng, phí bốc xếp hàng 65.003.400đ, tổng cộng bằng 485.003.400đ. 

Công ty A đã hoàn thành nghĩa vụ vận chuyển, xuất hóa đơn, đề nghị 

thanh toán cùng với biên bản quyết toán hàng hóa nhưng Công ty A 

cũng không thực hiện thanh toán như thỏa thuận. Do vậy công ty A 

yêu cầu công ty V trả tiền còn nợ là 260.000.000đ và tiền lãi chậm trả 

theo mức lãi suất là 9%/năm. 

Công ty V thì cho rằng do công ty A không giữ bản hợp đồng gốc mà 

chỉ là hợp đồng photo do công ty A đưa. Hơn nữa do Công ty V có sự 

thay đổi về người đại diện theo pháp luật và nhân sự phòng kế toán 

nhưng lại chưa có sự bàn giao giữa người cũ, người mới, hiện tại Công 

ty cũng không còn lưu giữ được tài liệu gì về công nợ đối với Công ty 

A nên không thể xác định được số nợ gốc với Công ty A. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty A Buộc 

Công ty V phải thanh toán trả Công ty A khoản tiền còn nợ từ hợp đồng 
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vận chuyển nợ gốc là 260.000.000đ và tiền lãi phát sinh là 

58.203.000đ. 

12.  Bản án số 01/2019/KDTM-ST ngày 18/6/2019 về Tranh chấp hợp 

đồng cung ứng dịch vụ của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 

Nội dung: 

Ngày 04/01/2016 Công ty Cổ phần Cảng H và Công ty Cổ phần 

Thương mại và xuất nhập khẩu Nguyên H ký hợp đồng về các dịch vụ 

xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng Hải 

Phòng năm 2016. Ngày 18/01/2016, Công ty Cổ phần Cảng H thành 

lập Công ty Cảng Hoàng D thuộc Công ty Cổ phần Cảng H. Ngày 

01/02/2016, Công ty Cảng H, Công ty Cảng Hoàng D và Công ty 

Nguyên H có ký hợp đồng và phụ lục. Theo đó, năm 2016, Công ty 

Cảng Hoàng D đã tiến hành cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, 

bảo quản hàng hoá cho Công ty Nguyên H theo hợp đồng đã ký. Quá 

trình thực hiện hợp đồng, Công ty Nguyên H còn nợ Công ty Cảng 

Hoàng D số tiền gốc là 98.158.580 đồng. Sau nhiều lần yêu cầu trả nợ, 

nhưng Công ty Nguyên H vẫn không thanh toán hết khoản tiền nợ trên. 

Vì vậy, Công ty Cảng Hoàng D khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: 

Buộc Công ty Nguyên H phải trả cho Công ty Cảng Hoàng D số tiền 

nợ và tiền lãi châm trả. 

Tòa án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cảng 

Hoàng D: Buộc Công ty Nguyên H phải trả cho Công ty Hoàng số tiền 

nợ gốc là 93.158.580. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện 

của Công ty Hoàng D về việc buộc Công Nguyên H phải trả tiền lãi do 

chậm thanh toán. 
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13.  Bản án số 15/2019/KDTM-ST ngày 10/7/2019 về tranh chấp hợp 

đồng Logistics của Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa 

Bình. 

Nội dung: 

Năm 2017, Công ty giao nhận K giao kết hợp đồng dịch vụ Logistics 

với Công ty may xuất khẩu A. Khi giao kết hợp đồng vì là bạn hàng 

quen nên hai bên không lập hợp đồng thành văn bản. Theo thỏa thuận 
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thì Công ty K là bên nhận cung ứng dịch vụ; thực hiện công việc vận 

tải hàng hóa của Công ty A sang Hàn Quốc. Phía Công ty K đã thực 

hiện đầy đủ dịch vụ và giao trả hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho Công 

ty A. Tuy nhiên, Công ty A chậm thanh toán giá dịch vụ cho Công ty 

K. Số tiền chậm thanh toán là 753.601.954 đồng. Do vậy, Công ty K 

khởi kiện với yêu cầu Công ty A thanh toán trả khoản tiền dịch vụ còn 

lại là 733.601.954 đồng và khoản tiền lãi do chậm trả là 60.714.635 

đồng. 

Bị đơn cho rằng do các bên không lập hợp đồng, hơn nữa giám đốc 

thay đổi, giám đốc cũ không liên lạc được nên công ty A không nắm 

được khoản nợ nêu trên. Tuy nhiên công ty A không phủ nhận khoản 

nợ nhưng để ông bàn bạc với các cổ đông khác về việc thanh toán nợ. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: buộc 

Công ty Cổ phần may xuất khẩu A có nghĩa vụ thanh toán trả phí dịch 

vụ Logistics cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ giao nhận K 

số tiền là 733.601.954 đồng và khoản tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa 

vụ thanh toán là 52.283.119 đồng. Tổng cộng là 785.885.073 

14.  Bản án số 03/2019/KDTM-ST ngày 19/7/2019 về Tranh chấp hợp 

đồng dịch vụ của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá – tỉnh Kiên 

Giang 

Nội dung: 

Công ty TNHH Tiếp vận vận tải quốc tế V ký kết Hợp đồng dịch vụ 

giao nhận với Công N. Theo đó Công ty V đồng ý làm đại diện cho 

Công ty N 2 để thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường 

hàng không, vận chuyển nội địa, khai báo Hải quan, làm dịch vụ C/O 

Form D. Đồng thời, Công ty N có trách nhiệm phải thanh toán đủ 100% 

trị giá hóa đơn của từng lô hàng cho Công ty V trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày tàu chạy. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện hợp đồng 

thì g Công ty N không thực hiện nghĩa vụ trả nợ mặc dù đã được nhắc 

nhở nhiều lần. Do vậy Công ty TNHH Tiếp vận vận tải quốc tế V yêu 

cầu Tòa án buộc Công ty N phải trả số tiền 55.474.813 đồng 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công 

ty Tiếp vận vận tải quốc tế V về việc “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” 
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đối với bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N. Buộc 

Công ty N phải có nghĩa vụ thanh toán cho Công tiếp vận vận tải quốc 

tế V số tiền 55.474.813 đồng. 

15.  Bản án số 05/2019/KDTM-ST ngày 12/8/2019 về Tranh chấp hợp 

đồng vận chuyển của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên - tỉnh Bắc 

Giang 

Nội dung: 

Công ty S ký Hợp đồng vận chuyển với Công ty Ch với thời hạn 12 

tháng trong đó bên thuê vận chuyển là Công ty S, còn bên cung cấp 

dịch vụ vận chuyển là Công ty Ch. Công ty Ch có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện vận chuyển hàng hóa là miếng dán màn hình điện thoại theo 

nội dung Công ty S yêu cầu và điều phối xe phù hợp với yêu cầu của 

Công ty S. Công ty Ch đều nắm được cá tiêu chuẩn đối với việc vận 

chuyển hàng hóa này. Kể từ khi Hợp đồng được hai bên ký kết, Công 

ty Ch đã thực hiện việc vận chuyển hàng hóa  cho Công ty S được 63 

chuyến hàng, hơn 200 pallet từ địa điểm bốc hàng là Nhà máy của 

Công ty S đến Kho Ngoại quan Nippon thuộc Cảng Đ đều không gặp 

khúc mắc gì. 

Đến lần này, lái xe C của Công ty Ch sau khi nhận đủ hàng, kiểm tra 

tình trạng các pallet không có vấn đề gì, ký Biên bản giao nhận hàng 

từ Công ty S và cho xe chạy. Nhưng khi chở đến địa điểm giao hàng. 

khi mở cửa xe vận chuyển hàng hóa, phía kho ngoại quan đã phát hiện 

thấy các pallet hàng không được chằng buộc như các chuyến trước. Họ 

phát hiện 2 Pallet hàng xếp đơn xảy ra bất thường, bị móp méo. Khách 

hàng của Công ty S đã từ chối nhận 07 thùng hàng bị hỏng. Giá trị thiệt 

hại được xác định thành tiền là 230,962,174 VNĐ.  

Công ty S cho rằng lỗi là do bên vận chuyển vì bên vận chuyển đã 

không thực hiện việc chèn, chằng các pallet hàng. Do vậy Công ty S 

đã gửi đơn khởi kiện đề nghị Tòa án buộc Công ty Ch thực hiện bồi 

thường toàn bộ giá trị hàng hóa bị tổn thất. 

Công ty Ch thì cho rằng Công ty Ch chỉ đứng ra ký kết hợp đồng với 

S còn việc vận chuyển là thuê bên Công Q vận chuyển. Toàn bộ lái xe 

và xe vận chuyển là của Công ty Q. Thực tế từ trước đến nay khi vận 
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chuyển hàng cho S thì bên vận chuyển không chằng các pallet hàng 

nhưng cũng không xảy ra hư hỏng. Có thể là lỗi do xếp hàng hóa không 

đảm bảo nên khi có sự thay đổi về độ ẩm dẫn đến việc các pallet tạo áp 

lực lên nhau, gây móp méo các thùng carton và hỏng hàng bên trong 

chứ không phải lỗi của bên vận chuyển. Công ty Ch xác định nếu phải 

bồi thường cho Công ty S thì cũng chỉ chấp nhận bồi thường theo “hạn 

mức tham gia bảo hiểm” 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty S 

và Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Ch. Buộc Công ty Ch phải 

bồi thường cho Công ty S số tiền 230.900.000 đồng. Được đối trừ vào 

số tiền theo yêu cầu của Công ty cổ phần Ch với số tiền là 20.900.000 

đồng. Công ty Ch còn phải bồi thường cho Công ty S số tiền là 

210.000.000 đồng 

16.  Bản án số 10/2019/DS-ST ngày 17.9.2019 về Tranh chấp hợp đồng 

dịch vụ của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê – thành phố Đà 

Nẵng 

Nội dung: 

Theo các Hợp đồng dịch vụ vận chuyển ký kết giữa Công ty cổ phần 

quốc tế Lô-gi-stíc H với Công ty cổ phần thủy sản V thì Công ty cổ 

phần quốc tế Lô-gi-stíc H có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ tiếp nhận và 

vận chuyển những lô hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần thủy sản V 

từ Việt Nam đến các nước khác. Mặt hàng là thủy sản. Theo đó, Công 

ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H đã nhiều lần vận chuyển hàng cho Công 

ty cổ phần thủy sản V. Do công ty V nợ thanh toán kéo dài nên Công 

ty Cổ phần quốc tế Lô-gi-stic H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công 

ty V phải thanh toán số tiền cước vận chuyển và phí dịch vụ xuất cá đi 

Hàn Quốc là 637.996.924đ. 

Công ty V trình bày do đang gặp khó khăn chưa thể thanh toán cho 

Công ty H ngay được vì hiện nay đang mất khả năng thanh toán nợ, 

nên xin được thỏa thuận lại với bên Công ty H sau. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc "Tranh chấp 

hợp đồng dịch vụ" của Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H đối với bị 
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đơn Công ty Cổ phần Thủy sản V. Buộc Công ty Cổ phần Thủy sản V 

phải trả cho Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H số tiền: 637.996.924đ. 

17.  Bản án số 06/2019/KDTM-ST ngày 8/11/2019 về Tranh chấp hợp 

đồng vận chuyển của Tòa án nhân dân quận Lê Chân - Thành phố 

Hải Phòng 

Nội dung: 

Công ty cổ phần L có ký Hợp đồng vận chuyển với Công Đ. Công ty 

L nhận cấp phương tiện Sà lan để vận chuyển hàng sắt thép với khối 

lượng vận chuyển khoảng 24.700 tấn từ tàu ECE NUR BAYRAKTAR 

neo tại vùng neo chuyển tải Cửa Dứa - Quảng Ninh về cầu Cảng Hải 

Phòng/cầu cảng Vật Cách. Thực hiện hợp đồng, Công ty L đã thực hiện 

đầy đủ nhiệm vụ, các bên đã ký biên bản thanh lý nhưng Công ty Đ 

không tiếp tục thực hiện thanh toán số nợ còn mặc dù Công ty L nhiều 

lần gửi văn bản đôn đốc. Vậy Công ty L khởi kiện yêu cầu công ty Đ 

phải thanh toán cho Công ty cổ phần L số tiền còn nợ đọng là 

442.535.600 đồng, không yêu cầu trả lãi. 

Sau khi thụ lý vụ án thì Công ty Đ không còn hoạt động tại nơi đăng 

ký kinh doanh, Tòa án đã niêm yết hợp lệ thông báo , giấy triệu tập,… 

nhưng bị đơn vẫn vắng mặt. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty L. Buộc 

Công ty Đ phải thanh toán cho Công ty L số tiền còn nợ là 442.535.600. 
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18.  Bản án số 28/2019/KDTM-ST ngày 11/11/2019 về Tranh chấp hợp 

đồng dịch vụ Logistics của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa - 

tỉnh Đồng Nai 

Nội dung: 

Giữa Công ty DT L VN và Công ty OT ký kết Hợp đồng dịch vụ giao 

nhận theo đó Công ty OT đồng ý giao cho Công ty DT L VN làm đại 

diện vận chuyển hàng hóa đến các địa điểm mà Công ty OT yêu cầu. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trong năm 2018 có 03 lô hàng đã 

được Công ty DT L VN vận chuyển hoàn tất theo yêu cầu của OT, 

nhưng đến nay Công ty OT vẫn chưa thanh toán các khoản phí liên 

quan cho Công DT L VN. Do vậy Công ty DT L VN khởi kiện yêu cầu 
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Tòa án giải quyết tuyên buộc Công ty OT phải thực hiện thanh toán nợ 

gốc và trả số tiền lãi phát sinh. Tổng số tiền là 461.838.526 đồng (trong 

đó tiền nợ gốc 386.877.894đ và tiền lãi là 74.960.632đ). 

Công ty OT cho rằng Giữa Công ty DT L VN và Công ty OT không 

có hợp đồng dịch vụ giao nhận ngày 25/12/2016; Việc Công ty DT L 

VN vận chuyển hàng hóa của Công ty OT là dựa trên sự câu kết giữa 

nhân viên giao nhận của Công ty OT và nhân viên xuất nhập khẩu của 

Công ty DT L VN, cho đến nay số hàng hóa của Công ty OT mà các 

nhân viên làm thủ tục giao nhận không biết là đã được vận chuyển cho 

bên thứ ba (khách hàng của OT) hay chưa. Về tiền lãi chậm thanh toán 

mà Công ty DT L VN yêu cầu là không có căn cứ, bởi các bên không 

có hợp đồng nên không có cơ sở để tính lãi. Đối với số tiền 63.891.647đ 

của lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không trước đây đã thanh 

toán cho Công ty DT L VN là do tình cảm giữa ông T với người đại 

diện theo pháp luật bên Công ty DT L VN đã biết nhau và có mối quan 

hệ làm ăn với nhau trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ năm 2016. Số tiền 

thanh toán nêu trên là tiền của cá nhân ông T chứ không phải tiền của 

OT. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty 

TNHH DT L. Buộc Công ty OT có nghĩa vụ phải thanh toán cho Công 

ty TNHH DT L số tiền 461.838.526đ. 

19.  Bản án số 10/2019/KDTM-PT ngày 20/11/2019 về Tranh chấp hợp 

đồng vận chuyển tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 

Nội dung: 

Công ty S do ông Ng đại diện đã ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa là 

sập gỗ với ông Vũ Đình N- là cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ 

vận tải hàng hóa. Trong hợp đồng bằng văn bản được ký kết không nêu 

đầy đủ 2 các điều khoản nên đã được hai bên thỏa thuận bổ sung bằng 

miệng và bằng phiếu giao hàng, tin nhắn điện thoại. Theo đó Công ty 

S thuê ông Vũ Đình N vận chuyển 4 tấm gỗ trị giá là 450.000.000đ từ 

Hải Dương đến Hồ Chí Minh giao cho ông H với cước phí vận chuyển 

trọn gói là 11.000.000đ. Nếu để mất tài sản vận chuyển bên vận chuyển 

phải bồi thường. Đến HCM, ông N lại không giao hàng cho ông H như 

đã thỏa thuận mà tự ý giao cho một người khác. Khi đang giao hàng 
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ông Nghiệp biết sự việc đã yêu cầu ông N không được giao hàng mà 

phải lấy lại hàng để giao cho ông H nhưng do ông N nói nếu mất hàng 

thì sẽ đền. Mặt khác do ông N đã giao hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc hàng hóa cho người nhận hàng nên ông Ng không còn cách nào 

khác buộc phải đồng ý cho người mua hàng chuyển 230.000.000đ vào 

tài khoản của Công ty S và 220.000.000đ vào tài khoản của bà Vũ Thị 

N (vợ của ông Ng). ông Ng thông báo cho ông N đã nhận được tiền và 

bảo ông N về nhưng được khoảng vài phút sau thì ông Ng kiểm tra lại 

thì phát hiện chỉ nhận được 450.000đ mà không phải 450.000.000đ nên 

ông Ng điện cho ông N nói đã bị lừa và yêu cầu ông N lấy lại gỗ nhưng 

sau đó ông N nói người đại diện Công ty M không trả gỗ vì đã mua gỗ 

của ông Q, không mua của Công ty S. Sau đó ông Ng đã làm đơn tố 

giác tội phạm. Tuy nhiên sau này ông được cán bộ điều tra của Công 

an quận T cho biết toàn bộ biên bản niêm phong, biên bản làm việc ban 

đầu đã bị mất và toàn bộ số gỗ đã bị Công ty M tẩu tán, bán hết. Như 

vậy do ông N không giao gỗ đúng theo thỏa thuận ban đầu dẫn đến mất 

toàn bộ hàng hóa. Nay Công ty S yêu cầu Tòa án tuyên hủy hợp đồng 

vận chuyển và buộc ông N phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp 

đồng. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty S. Hủy 

hợp đồng vận chuyển ngày 15/12/2017 giữa Công ty S với ông Vũ 

Đình N. Buộc ông N phải bồi thường thiệt hại cho Công ty S giá trị 

hàng hóa bị mất là 449.550.000đ. Không chấp nhận yêu cầu phản tố 

của ông Vũ Đình N về việc buộc Công ty S phải trả 11.000.000đ tiền 

phí vận chuyển. 

Bản án phúc thẩm: Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, hủy bản án kinh 

doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2019/KDTM-ST ngày 22/8/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Chuyển hồ sơ vụ 

án cho Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương giải quyết 

lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm 

20.  Bản án số 01/2020/KDTM-ST ngày 10/01.2020 về Tranh chấp kiện 

đòi bồi thường thiệt hại hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển bằng 
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đường biển của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền – thành phố 

Hải Phòng 

Nội dung: 

Tổng Công ty B M nhận bảo hiểm cho lô hàng 131 cuộn/2.708,96 tấn 

thép cuộn cán nguội được vận chuyển từ cảng SSIT Phú Mỹ đến cảng 

Nghi Sơn, Thanh Hóa của Công ty H  S. Lô hàng trên được chở theo 

Hợp đồng đại lý vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển giữa Công ty Cổ 

phần Vận tải biển H A và Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải biển H L. 

Trên đường vận chuyển thì xảy ta va chạm tàu và toàn bộ số hàng bị 

chìm. Theo báo cáo giám định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là 

do yếu tố con người. Trong đó, đặc biệt là sự chủ quan, thiếu kinh 

nghiệm của Thuyền trưởng và thuyền phó. Căn cứ theo hợp đồng bảo 

hiểm, Tổng Công ty B M chấp nhận bồi thường cho Công ty H S số 

tiền theo 02 4 đơn bảo hiểm là 30.193.028.303 đồng. Cùng ngày Công 

ty H S đã thế nhiệm để chuyển cho Tổng Công ty B M quyền liên quan 

đến lô hàng. 

Tổng Công ty B M có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: Buộc 

người vận chuyển là Công ty P V là người gây nên tổn thất phải bồi 

thường số tiền tương ứng tỷ lệ lỗi 42% là 12.681.071.887 và tiền lãi trả 

chậm là 1.619.702.822 đồng. 

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty Cổ 

phần B M về việc yêu cầu Công ty P V phải bồi hoàn khoản tiền mà 

Công ty B M đã bồi thường cho Công ty H S và khoản tiền lãi chậm 

thanh toán. 

 



TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI 

BẢN ÁN 171/2006/KT-PT NGÀY 06/09/2006 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP 

ĐỒNG VẬN CHUYỂN CONTAINER 

Ngày 06 tháng 9 năm 2006 tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà 

Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh tế thụ lý số 23/2006/KTPT ngày 06 tháng 

6 năm 2006 về việc tranh chấp hợp đồng đại lý theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

2386/2006/QĐPT ngày 22 tháng 8 năm 2006. 

* Nguyên đơn: Công ty TTC TRANS COMBI CORGO LOGISTICS GMBH;

Trụ sở: ANFDERHOHEN SCHA 321107 HAMBURG Cộng hòa liên bang Đức; 

* Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:

Ông Phạm Đức Thắng – theo giấy ủy quyền ngày 21/3/2005 của Trưởng văn phòng 

Luật sư Trần Hữu Nam và cộng sự ủy quyền lại theo giấy ủy quyền ngày 17/11/2004 

của Giám đốc Công ty TCC. 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Phan Việt

Dũng – Văn phòng luật sư Trần Hữu Nam và cộng sự.

Bị đơn: Công ty PHILIP ORIENT LINES Việt Nam; 

Trụ sở: số 153 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 

Chi nhánh Hà Nội: 99 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: bà Lê Thị Hinh – Giám đốc chi nhánh Hà Nội 

theo ủy quyền số 05/04/GUQ ngày 04/4/2006 của Tổng giám đốc Dương Văn Ấn. 

NHẬN THẤY 

Theo bản án sơ thẩm nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Theo đơn khởi kiện của đại diện nguyên đơn thì: Công ty PHILIP ORIENT LINES 

Việt Nam (gọi tắt là Công ty Phili) do ông JOHNNY CHEW khi đó là Giám đốc điều 

hành chi nhánh tại Hà Nội đã ký vận đơn yêu cầu Công ty TCC TRANS COMBI 

CORGO LOGISTICS GMBH (gọi tắt là Công ty TCC) vận chuyển Container từ 

thành phố Hồ Chí Minh đến Praha. Sau khi chuyển số hàng theo vận đơn số 310A và 

311A tới địa điểm Công ty TCC đã gửi hai hóa đơn số: 200200351 và 200200353 

ngày 30/9/2002 yêu cầu Công ty Phili thanh toán chi phí vận chuyển là 6.502,60USD 

nhưng Công ty Phili mới trả được 1000USD nên ngày 21/3/2005 Công ty TCC làm 

đơn khởi kiện đến tòa buộc Công ty Phili thanh toán các khoản tiền sau: 

- Nợ gốc: 5.502,60USD;

- Lãi chậm trả 8%/năm từ 1/3/2004;

- Các chi phí khác liên quan đến vụ án như phí giao dịch, phí luật sư;

Tại phiên tòa đại diện cho nguyên đơn xác định Container được vận chuyển bằng 

đường bộ từ Hamburg đi Anh Quốc chứ không phải đi Praha. 

Đại diện bị đơn trình bày: 
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Công ty TCC kiện đòi Công ty Phili các khoản tiền trên là không đúng vì Công ty 

Phili đã trả đủ cước cho hai vận đơn số 310A và 311A ngày 22/8/2002 cho hãng vận 

tải Hanchi và ở hai vận đơn này không thể hiện được hàng sẽ được tiếp đến đâu ngoài 

quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh-Hamburg như Công ty TCC khai. 

Còn ông Johnny Chew đã thôi việc tại Công ty từ 01/9/2002. Trước đó ông là Giám 

đốc chi nhánh tại Hà Nội. Đồng thời theo đơn khởi kiện thể hiện ông Chew đã trả 

1000USD cho TCC với danh nghĩa cá nhân. Vì vậy Công ty Phili không đồng ý trả 

các khoản tiền này theo yêu cầu của Công ty TCC. 

Tại bản án số 38/2006/KDTMST ngày 26/04/2006, Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội quyết định: 

Áp dụng ĐIều 233 và 234 Luật Thương mại; 

Điều 131 và 243 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ quy định về án phí; xử: 

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TCC TRANSCOMBI CORGO LOGISTICS 

GMBH đòi Công ty PHILIP ORIENT LINES Việt Nam trả phí vận chuyển Container 

theo 2 vận đơn ngày 2/8/2003 ghi số: 

1. POLHAN/HCM-HAM/02-310A 

2. POLHAN/HCM-HAM/02-311A 

Theo 2 hóa đơn ngày 30/9/2002 ghi số: 

1. 200200351 

2. 200200353 

Là : 5.502,60USD = 87.491.340 đồng Việt Nam (1USD = 15.900 đồng); 

- Lãi chậm trả: 12.000.000 đồng Việt Nam 

- Phí giao dịch và phí luật sư: 15.000.000 đồng Việt Nam 

- Tổng cộng: 116.491.340 đồng Việt Nam 

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

định. 

Ngày 10/5/2006 đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Trần Hữu Nam có đơn 

kháng cáo không nhất trí bản án sơ thẩm. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện theo ủy quyền của Công ty TCC vẫn đề nghi Công 

ty Phili thanh toán số tiền vận chuyển Container chè theo hai vận đơn 310A và 311A 

với đoạn đường bộ từ Hamburg đi Anh Quốc số tiền 5.502,60USD lãi theo quy định 

của Ngân hàng ngoại thương, rút yêu cầu về khoản chi phí giao dịch và phí luật sư. 

Đại diện Công ty Phili không nhất trí trả số tiền trên vì Công ty chỉ dịch vụ chuyển 

hàng Container chè từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hamburg bằng đường biển đối với 

hai vận đơn trên, ông Johnny Chew đã bị buộc thôi việc từ 01/9/2002, nếu ông có ký 
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vận chuyển tiếp Container bằng đường bộ thì cá nhân ông Johnny Chew phải chịu 

trách nhiệm nguyên đơn đã có nhiều thư từ liên lạc với ông Johnny Chew. 

Luật sư bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn đề nghị chập nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trên cơ sở hợp đồng khung tại bản Fax ngày 

11/7/2002 và bản E-mail mà ông Johnny Chew đã gửi ngày 11/9/2002 về việc chuyển 

tiếp Container hàng đi Anh quốc. Thư ngày 30/3/2206 ông Johnny Chew thừa nhận và 

đã trả 1000USD. 

Xét thấy Công ty TCC đòi Công ty Phili phí vận chuyển Container chè theo 2 vận đơn 

số 310A và 311A ngày 22/8/2002 với 2 hóa đơn số 200200351 và 200200353 ngày 

30/9/2002 số tiền 6.502,6USD. Đại diện của công ty xác nhận ông Johnny Chew đã 

trả 1000USD vào ngày 15/2/2004 còn lại 5.502,60USD. Nhưng xét thấy tại vận đơn 

chỉ thể hiện việc vận chuyển Container chè từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hamburg do 

hãng vận chuyển Hanchi vận chuyển bằng đường biển còn từ Hamburg hàng được vận 

chuyển đi đâu thì không thể hiện. Giữa Công ty TCC và Công ty Phili không thể hiện 

có hợp đồng, hay một sự thỏa thuận nào về quãng đường vận chuyển cũng như cước 

phí là bao nhiêu đối với 2 vận đơn trên. Tại đơn khởi kiện thì Công ty TCC xác định 

vận chuyển Container đi Praha sau đó thay đổi là vận chuyển đi Anh Quốc như các 

chuyến hàng trước đó. Việc vận chuyển Container từ thành phố Hồ Chí Minh đi 

Hamburg thì Công ty Phili đã có hóa đơn thuế giá trị gia tăng thanh toánn xong với 

Công ty đại lý liên hiệp vận chuyển với số tiền 4.320USD. Đồng thời Công ty Phili đã 

nhận khoản tiền phí vận chuyển từ Công ty HANALE (chủ hàng) theo 2 vận đơn trên 

số tiền là 4.720USD (BL 21,24). 

Tại phiên tòa đại diện Công ty Phili xuất trình bản gốc các hóa đơn nói trên. Hội đồng 

xét xử xét thấy tài liệu mà nguyên đơn xuất trình cho rằng thư ngày 11/7/2002 (BL 

99) của ông Johnny Chew là hợp đồng khung đối với cả 2 vận đơn trên là chưa đủ căn 

cứ để chấp nhận. 

Về thư ngày 11/9/2002 (BL 97) mà nguyên đơn cho rằng ông Johnny Chew yêu cầu 

Công ty TCC vận chuyển tiếp Container bằng đường bộ thì xét thấy ông Johnny Chew 

bị buộc thôi việc từ 01/9/2002, tại văn bản này (BL 25) thể hiện quyết định thôi việc 

có hiệu lực ngay. Mặt khác thực tế nguyên đơn xuất trình tài liệu thư của ông Johnny 

Chew ngày 03/3/2006 và nội dung thư xác định đây là nợ cá nhân. Tại phiên tòa đại 

diện nguyên đơn cũng thừa nhận đã nhận 1000USD của ông Johnny Chew vào ngày 

15/02/2004. Tuy nhiên theo thư ngày 03/3/2006 (BL 27,29) thì ông Johnny Chew xác 

định vận chuyển hàng Container đi Praha và là nợ của cá nhân ông. 

Từ nhận định trên thì không đủ căn cứ để chấp nhận kháng cáo của Công ty TCC. Tòa 

án cấp sơ thẩm đã bác đơn khởi kiện của nguyên đơn kiện đòi tiền phí vận chuyển đối 

với Công ty Phili với 2 hóa đơn, vận đơn nêu trên là đúng pháp luật, cần giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm và án phí kinh tế sơ thẩm. Bởi các lẽ trên, áp dụng 

khoản 1 điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ quy định về án phí. 

QUYẾT ĐỊNH 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Xử bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TCCTRANSCOMBI CORGO LOGICSTIC 

GMBH đòi Công ty PHILIP ORIANT LINES Việt Nam trả phí vận chuyển Container 

theo 2 vận đơn ngày 22/8/2002 ghi số: 

1. POLHAN/HCM-HAM/02-310A 

2. POLHAN/HCM-HAM/02-311A 

Theo 2 hóa đơn ngày 30/9/2002 ghi số 200200351 và 200200353 số tiền 

5.502,60USD = 87.491.340 đồng Việt Nam; lãi chậm trả 12.000.000 đồng Việt Nam 

và phí giao dịch, phí luật sư 15.000.000 đồng Việt Nam tổng cộng 114.491.340 đồng 

Việt Nam. 

Công ty TCC TRANS COMBI COGOR LOGISTICS GMBH phải nộp tiền án phí 

kinh tế sơ thẩm là 5.560.000 đồng Việt Nam. 

Xác nhận Công ty TCC đã nộp 2.000.000 đồng Việt Nam tiền dự phí kinh tế sơ thẩm 

theo biên lai số N0 ngày 25/01/2006 tại Phòng thi hành án thành phố Hà Nội được 

khấu trừ, còn phải nộp 3.560.000 đồng Việt Nam. 

Án phí kinh tế phúc thẩm Công ty TCC TRANS COMBI CORGO LOGISTICS 

GMBH phải nộp 200.000 đồng Việt Nam, được trừ vào dự phí nộp tại biên lai thu tiền 

số N0 007737 ngày 11/5/2006 của Phòng thi hành án thành phố Hà Nội. 

Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BẢN ÁN 459/2006/KDTM-ST NGÀY 15/09/2006 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP 

ĐỒNG ĐẠI LÝ MUA BÁN CƯỚC GIỮ CHỖ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 

Trong ngày 15 tháng 9 năm 2006 tại trụ sở Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 189/KTST ngày 22 tháng 03 năm 2006 về tranh 

chấp hợp đồng đại lý mua bán cước giữ chỗ vận tải hàng không theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử 1462/2006/QĐXX-ST ngày 01 tháng 9 năm 2006 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty kho vận Miền Nam 

Địa chỉ: 1B Hoàng diệu, quận 4, TP.HCM 

Có ông Nguyễn Thanh Ba , CMND số 022943492 do Công an TP. HCM cấp ngày 22-

06-2001, làm đại diện ủy quyền theo giấy ủy quyền đề ngày 22-02-2006 của Giám đốc

Công ty.

Bị đơn: Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I 

Địa chỉ: 22 A Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. 

Có bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, CMND số 331166500 do Công an tỉnh Cửu Long cấp 

ngày 12-7-1991 làm đại diện được ủy quyền theo giấy ủy quyền ngày 15-9-2006 của 

Giám đốc Công ty. 

Có Luật sư Diệp Năng Bình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn. 

Tất cả đều có mặt. 

NHẬN THẤY 

Theo đơn khởi kiện ngày 10-02-2006 của Công ty kho vận Miền Nam thì Công ty kho 

vận Miền Nam có ký hợp đồng đại lý mua bán cước giữ chỗ vận tải hàng không số 

11C7/01-05/HĐGNVCNT-QT ngày 01-01-2005 với Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ C&I. Thực hiện hợp đồng trên, ngày 08-8-2005 Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ C&I có mua chỗ vận chuyển lô hàng qua hãng hàng không Philippine Airlines 

thông qua Công ty kho vận Miền Nam, số lượng lô hàng là 5.000kg từ sân bay Tân 

Sơn Nhất đến sân bay Los Angeles, Không vận đơn số 079-2818047-1. Tổng số tiền 

cước của lô hàng là 15.500USD. Lô hàng đã khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất vào 

ngày 09-8-2005 và đến sân bay Los Angeles vào ngày 18-8-2005 (10 ngày) đúng theo 

cam kết thời gian giao hàng nói trên. 

Tuy nhiên, khi gởi lô hàng qua hãng hàng không Philippine Airlines, Công ty TNHH 

Cargo & International service Trading đã gởi kèm bộ chứng từ gồm: Không vận đơn 

(AWB), danh mục hàng hóa (Packing list), Hóa đơn (Invoice), Giấy chứng nhận xuất 

xứ (C/O), hạn ngạch (Visa) bản gốc thay vì phải gởi chứng từ bằng đường bưu điện và 

đã không khai báo việc gởi chứng từ với Công ty kho vận Miền Nam và hãng hàng 

không. Khi lô hàng đến Los Angeles đã bị thất lạc bộ chứng từ trên. Vì vậy khách 

hàng không nhận được hàng và phải chờ làm lại Visa và các chứng từ khác cho đến 

ngày 02-9-2005 khách hàng mới nhận được hàng (trễ 16 ngày). 

Lô hàng trên Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I đã thanh toán cho Công ty kho 

vận Miền Nam 7.500USD, hiện còn nợ 7.500USD chưa thanh toán. Khi Công ty kho 

05



vận Miền Nam yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I trả tiền cước vận 

chuyển trên, phía Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I có văn bản viện dẫn do 

việc giao hàng trễ nên đã bị khách hàng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I 

trừ 60% tiền cước vận chuyển là 9.540USD và đề nghị Công ty kho vận Miền Nam 

chia sẻ 50% là 4.770USD. Do đó, Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I tiếp tục trả 

cho Công ty kho vận Miền Nam số tiền 2.980USD. Hiện còn nợ 4.770USD chưa 

thanh toán. 

Do nhiều lần đôn đốc trả nợ nhưng Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I không trả 

nợ tiền cước vận chuyển nên Công ty kho vận Miền Nam làm đơn khởi kiện yêu cầu 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I phải trả nợ tiền cước vận chuyển còn nợ là 

4.770USD tương đương với số tiền 74.189.800 đồng. 

Ý kiến của Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I: Do hãng hàng không Philipine 

không giao được bộ chứng từ gốc cho khách hàng để nhận hàng, sau đó chúng tôi phải 

làm lại bộ chứng từ, đến ngày 2-9-2005 mới hoàn tất và khách hàng mới nhận hàng. 

Do hàng giao bị trễ 16 ngày nên khách hàng đã trừ chúng tôi 60% trị giá cước tương 

đương 9.540 USD. Chúng tôi xác nhận còn nợ của Công ty kho vận Miền Nam số tiền 

cước 74.189.800 đồng. Tuy nhiên, chúng tôi có yêu cầu phản tố đòi Công ty kho vận 

Miền Nam bồi thường thiệt hại số tiền là 9.540 USD, do hãng hàng không Philipine 

làm mất bộ chứng từ hàng hóa. 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho các bên đương sự hòa giải để 

giải quyết tranh chấp trên, nhưng do các bên không thống nhất với nhau về cách giải 

quyết tranh chấp bằng hòa giải nên Tòa án đã lập biên bản hòa giải không thành và 

đưa vụ án ra xét xử theo luật định. 

Tại phiên Tòa ngày hôm nay : 

Ý kiến của nguyên đơn (Công ty kho vận Miền Nam): Chúng tôi yêu cầu Công ty 

TNHH thương mại dịch vụ C&I phải trả nợ tiền cước vận chuyển còn nợ là 4.770USD 

tương đương với số tiền 74.189.800 đồng. 

Ý kiến của bị đơn (Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I): Chúng tôi xác nhận còn 

nợ tiền cước vận chuyển của Công ty kho vận Miền Nam là 74.189.800 đồng. Tuy 

nhiên, chúng tôi có yêu cầu phản kiện đòi Công ty kho vận Miền Nam bồi thường 

thiệt hại cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I số tiền thiệt hại là 9.540 USD 

tương đương với 148.379.600 đồng, do hãng hàng không Philipine làm mất bộ chứng 

từ hàng hóa nên lô hàng giao cho khách hàng tại Los Angeles chậm mất 16 ngày. 

Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư phân tích vụ 

kiện và cho rằng căn cứ vào điểm 2, khoản III.1, điều III của hợp đồng và căn cứ vào 

khoản 2, điều 61 Luật Hàng không dân dụng năm 1991 đề nghị Hội đồng xét xử châp 

nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc bị đơn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 

nguyên đơn. 

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 có nhận định: 
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Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp: Xét bị đơn là Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ C&I có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, khi có tranh chấp phát sinh trong việc thực 

hiện hợp đồng vận chuyển, căn cứ điểm a, khoản 1, điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên thuộc Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh. 

Về thời hiệu khởi kiện: Xét trong việc thực hiện hợp đồng đại lý mua bán cước giữ 

chỗ vận tải hàng không số 11C7/01-05/HĐGNVCNT-QT ngày 01-01-2005, sau khi 

giao hàng vào ngày 09-8-2005 và do bị đơn trả tiền cước đúng hạn, nên ngày 10-02-

2006 Công ty kho vận Miền Nam đã làm đơn khởi kiện. Căn cứ vào khoản 3, điều 159 

Bộ Luật tố tụng dân sự thì đơn khởi kiện của nguyên đơn nằm trong thời hiệu khởi 

kiện. 

Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai nhận của các bên đương sự có cơ 

sở xác định Công ty kho vận Miền Nam và Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I 

có ký hợp đồng đại lý mua bán cước giữ chỗ vận tải hàng không số 11C7/01-

05/HĐGNVCNT-QT ngày 01-01-2005. Hợp đồng trên đã được đại diện có thẩm 

quyền của hai bên ký kết phù hợp với đăng ký kinh doanh của các bên nên có giá trị 

pháp lý ràng buộc các bên thực hiện hợp đồng. 

Xét việc Công ty kho vận Miền Nam yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I 

phải trả tiền cước là 4.770USD tương đương số tiền 74.189.800 đồng. Hội đồng xét 

xử có nhận định như sau : 

Xét tại phiên Tòa bị đơn là Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I xác nhận còn nợ 

nguyên đơn số tiền trên, nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, 

buộc bị đơn là Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I phải trả cho nguyên đơn số 

tiền là 74.189.800 đồng. 

Xét việc bị đơn là Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I yêu cầu phản kiện đòi 

Công ty kho vận Miền Nam phải bồi thường thiệt hại số tiền là 148.379.600 đồng, do 

hãng hàng không Philipine làm mất bộ chứng từ hàng hóa dẫn đến việc giao hàng 

chậm trễ 16 ngày. Hội đồng xét xử có nhận định như sau: 

Căn cứ vào khoản III.1, điều III của hợp đồng đại lý mua bán cước giữ chỗ vận tải 

hàng không số 11C7/01-05/HĐGNVCNT-QT ngày 01-01-2005 quy định Trách nhiệm 

và quyền hạn của bên A (Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I) như sau: “Bên A 

chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền cước vận chuyển các lô hàng cho bên B theo 

đúng thời hạn đã quy định trong hợp đồng (nêu tại điều II.2). Bên A chịu trách nhiệm 

về hàng hóa, nếu có tổn thất xảy ra thì khiếu nại trực tiếp với hãng hàng không”. Do 

đó, khi có tranh chấp trong việc thất lạc bộ chứng từ hàng hóa, dẫn đến việc không 

giao cho khách hàng tại Los Angeles đúng hạn; căn cứ vào khoản III.1, điều III của 

hợp đồng đại lý mua bán cước giữ chỗ vận tải hàng không số 11C7/01-

05/HĐGNVCNT-QT ngày 01-01-2005, Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I có 

trách nhiệm khiếu nại trực tiếp với Philippine Airlines để đòi bồi thường do việc thất 

lạc bộ chứng từ hàng hóa. Việc Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I khởi kiện 

Công ty kho vận Miền Nam để đòi bồi thường thiệt hại là không có cơ sở. Do đó, Hội 

đồng xét xử bác yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I trong việc đòi Công 

ty kho vận Miền Nam phải bồi thường thiệt hại số tiền là 148.379.600 đồng, do hãng 

hàng không Philippine làm mất bộ chứng từ hàng hóa dẫn đến việc giao hàng chậm trễ 

16 ngày. 
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Về các tranh chấp phát sinh giữa Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I với hãng 

hàng không Philippine Airlines và Công ty kho vận Miền Nam, nếu có, các bên tự giải 

quyết, nếu không giải quyết được các bên có thể khởi kiện bằng một vụ kiện khác. 

Về ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn căn cứ vào điểm 2, 

khoản III.1, điều III của hợp đồng và căn cứ vào khoản 2, điều 61 Luật Hàng không 

dân dụng năm 1991 đề đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu bị đơn. Hội đồng 

xét xử có nhận định như sau: Tại điểm 2, khoản III.1, điều III của hợp đồng quy định 

trách nhiệm của bên A (bị đơn) phải hoàn tất thủ tục Hải quan và đảm bảo hàng hóa 

sẳn sàng giao cho hãng hàng không do bên B (nguyên đơn) chỉ định để vận chuyển 

theo kế hoạch. Tại khoản 2, điều 61 Luật Hàng không dân dụng năm 1991 quy định: 

“trách nhiệm của người gởi hàng (bị đơn) có nghĩa vụ giao vận đơn và cung cấp cho 

người vận chuyển (hãng hàng không Philippin) giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết 

khác về hàng hóa” chứ không nêu trách nhiệm của bên đặt chỗ là Công ty kho vận 

Miền Nam. Do đó, không có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Luật sư. 

Về án phí: Căn cứ Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ quy định về án 

phí và lệ phí Tòa án: 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I phải chịu án phí trên số tiền 222.569.200 

đồng (74.189.800 đồng + 148.379.600 đồng = 222.569.200 đồng) Tiền án phí là 

9.677.000 đồng, nộp tại Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh. Sau khi cấn trừ vào số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.540.000 đồng theo biên lai thu tiền số 002179 ngày 

08-6-2006 của Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh thì Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ C&I còn phải nộp số tiền là số tiền là 6.137.000 đồng. 

Hoàn trả cho Công ty kho vận Miền Nam số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.854.745 

đồng theo biên lai thu tiền số 001582 ngày 20-3-2006 của Thi hành án dân sự TP. Hồ 

Chí Minh. 

Vì các lẽ trên ; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào khoản 3, điều 159 Bộ Luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào điều 233 Luật Thương mại năm 1997; 

Căn cứ vào thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét 

xử và thi hành án về tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ quy định về án phí và lệ 

phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu của Công ty kho vận Miền Nam, buộc Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ C&I phải trả cho Công ty kho vận Miền Nam số tiền là 74.189.800 đồng. 

2. Bác yêu cầu của Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I trong việc đòi Công ty 

kho vận Miền Nam phải bồi thường thiệt hại cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

C&I số tiền là 148.379.600 đồng, do hãng hàng không Philippine làm mất bộ chứng từ 

hàng hóa dẫn đến việc giao hàng chậm trễ 16 ngày. 
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3. Về án phí : 

a) Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I phải chịu án phí là 9.677.000 đồng, nộp 

tại Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh. Sau khi cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp là 3.540.000 đồng theo biên lai thu tiền số 002179 ngày 08-6-2006 của Thi 

hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ C&I còn 

phải nộp số tiền là số tiền là 6.137.000 đồng. 

b) Hoàn trả cho Công ty kho vận Miền Nam số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

1.854.745 đồng theo biên lai thu tiền số 001582 ngày 20-3-2006 của Thi hành án dân 

sự TP. Hồ Chí Minh. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, hoặc kể từ ngày có đơn xin thi hành án của 

người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hằng 

tháng bên phải thi hành án 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 . 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, các bên đương sự có quyền kháng 

cáo bản án này lên Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao./. 
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TÒA PHÚC THẨM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BẢN ÁN 50/2007/KDTM-PT NGÀY 31/05/2007 

VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN 

Nguyên đơn: Công ty TNHH Bình Minh Tải 

Bị đơn: Ông Nguyễn Thành Hưng (vắng mặt). 

NHẬN THẤY 

* Nguyên đơn Công ty TNHH Bình Minh Tải trình bày:

Ngày 06/06/2005, Công ty TNHH Bình Minh Tải ký hợp đồng vận chuyển với ông 

Đặng Thanh Vân là đại diện cho chủ xe số 12H – 6388, để vận chuyển sữa Cô gái Hà 

Lan các loại từ Bình Dương ra Hà Nội. Giấy tờ xe do ông Nguyễn Quang Tuấn đứng 

tên nhưng do ông Nguyễn Thành Hưng đã mua lại xe để kinh doanh và chưa làm thủ 

tục sang tên. 

Số hàng vận chuyển gồm có: 

- IMP DL V ANILA – 12 X 900G x 30 thùng.

- UNT DL STRAN BERY – 48 X 200ML x 2.290 thùng.

- UNT DL STRAN BERY – 48 X 200ML x 410 thùng.

Cụ thể số hàng là 2.700 thùng sữa hộp, 30 thùng sữa lon có trọng lượng 29.856 kg. 

Tổng giá trị hàng hóa là 419.400.360 đồng, có hóa đơn xuất hàng ngày 06/6/2005. 

Khoảng 21 giờ ngày 08/6/2005 tại Quốc lộ 1A thuộc khu vực đèo Cù Mông, phường 

Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn xe 12H – 6388 gây tai nạn làm tài xế xe bị chết 

và hàng hoá trên xe bị hư hỏng. Theo biên bản kiểm kê hàng hóa lập ngày 10/6/2005 

thì số hàng còn lại là 870 thùng sữa hộp Cô gái Hà Lan đã bị móp méo, tương đương 

khoảng 128.760.000đ (tính theo giá hàng nguyên vẹn). Số hàng này do móp méo nặng 

nên Công ty Dutch Lady Vietnam chỉ có thể cắt bỏ bao bì để tái chế và thu lại được 

giá trị cứu vớt là 36.000.000đ. 

Ngày 20/7/2005 Công ty Dutch Lady Vietnam có công văn số WH/BMT/01 yêu cầu 

Công ty Bình Minh Tải phải hoàn trả số tiền 383.400.360đ (bao gồm 10% VAT) bồi 

thường cho số hàng bị mất. Công ty Bình Minh Tải đã bồi thường cho Công ty Dutch 

Lady Vietnam. 

Nay Công ty TNHH Bình Minh Tải yêu cầu ông Nguyễn Thành Hưng với trách nhiệm 

là chủ xe bồi hoàn số tiền mà Công ty TNHH Bình Minh Tải đã bồi thường cho Công 

ty Dutch Lady Vietnam là 383.400.360đ. 

* Đại diện cho bị đơn ông Phạm Đình Chiến trình bày:

Xe tải số 12H – 6388 do ông Nguyễn Quang Tuấn đứng tên giấy tờ xe, có mua bảo 

hiểm ngày 09/5/2005 có hiệu lực đến ngày 09/5/2006, với mức trách nhiệm 

220.000.000đ/vụ với trọng tải 11 tấn. Tuy nhiên, hiện nay chiếc xe này đã được bán 

giấy tay cho ông Nguyễn Thành Hưng (ông Nguyễn Quang Tuấn bán cho ông Phạm 
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Quang Hải ngày 22/9/2000, ông Hải chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thành Hưng 

ngày 04/02/2004). 

Về yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn không đồng ý bồi thường bởi lý do sau: 

- Việc chở hàng giữa Đặng Thanh Vân (tài xế xe đã chết) và Công ty TNHH Bình 

Minh Tải thì ông Nguyễn Thành Hưng không biết. 

- Hợp đồng vận chuyển chi do ông Nguyễn Quang Tuấn đứng tên ký với Công ty 

TNHH Bình Minh Tải. 

- Xe tải số 12H – 6388 chỉ có trọng tải 11 tấn nhưng Công ty TNHH Bình Minh Tải 

đã ký hợp đồng vận chuyển 29.856kg theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 

0068628 ngày 06/6/2005, số lượng này là quá tải. Lỗi này là cả lái xe và chủ hàng 

cùng phải chịu nên thiệt hại của ai người đó chịu. 

Tại bản án sơ thẩm số 403/2007/KDTM - ST ngày 07/3/2007, Tòa án nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Căn cứ vào điều 29, 34, 35 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ vào điều 538, 539 Bộ luật dân sự. 

Căn cứ vào nghị định số 70/CP ngày 14/6/1997 của Chính phủ quy địnhvề án phí, lệ 

phí Tòa án. 

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là Công ty TNHH Bình Minh Tải đối với 

bị đơn là ông Nguyễn Thành Hưng. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 15/3/2007, nguyên đơn - Công ty TNHH Bình Minh Tải có đơn kháng cáo yêu 

cầu bị đơn ông Nguyễn Thành Hưng bồi thường số tiền 383.400.360 đồng. 

Từ nội dung như đã nêu trên. 

Theo tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra đầy đủ tại phiên toà 

phúc thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, sau khi nghe lời trình bày của 

các bên đương sự. 

XÉT THẤY 

Quan hệ pháp luật mà các bên tranh chấp là yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng do vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây ra, Toà 

án cấp sơ thẩm xác định tranh chấp hợp đồng kinh doanh – thương mại là không đúng, 

từ đó dẫn đến việc điều tra không đầy đủ, bỏ lọt người tham gia tố tụng thể hiện như 

sau: 

Đối với giá trị hàng hóa bị thiệt hại của Công ty TNHH thực phẩm và Nước giải khát 

Dutch Lady Việt Nam, theo yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Bình Minh Tải là: 

383.400.360 đồng, nhưng theo báo cáo kết quả xác minh điều tra vụ án số 235/BC-

CAT (PC 26) ngày 13/9/2005 của Công an Bình Định xác định thiệt hại sửa trị giá 

290.640.360 đồng; còn lại 870 thùng sửa trị giá: 128.780.000 đồng đã giao cho Công 

TNHH Bình Minh Tải nhận. Như vậy giá trị hàng hóa bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao 

thông của xe 12H – 6388 xảy ra tại khu vực đèo Cù Mông vào khoảng 21 giờ ngày 

08/6/2005 cũng chưa được cấp sơ thẩm điều tra làm rõ, không đưa đại diện Công ty 
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TNHH thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Việt Nam, tham gia tố tụng để xác 

định cụ thể phần thiệt hại là thiếu sót. 

Tại phiên toà phúc thẩm, cả hai bên đương sự đều khai thống nhất rằng cơ quan bảo 

hiểm bảo Việt – Chi nhánh Bắc Giang có trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng hóa 

với số tiền trên 100.000.000 đồng theo hợp đồng bảo hiểm, nhưng cấp sơ thẩm cũng 

không đưa đại diện bảo hiểm Bảo Việt-Chi nhánh Bắc Giang tham gia tố tụng để xác 

định trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bảo hiểm là thiếu sót. 

Mặc khác, cấp sơ thẩm cũng không điều tra làm rõ lỗi các bên dẫn đến vụ tai nạn giao 

thông, gây thiệt hại để xác định trách nhiệm bồi thường cùng những người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan. 

Xét thấy việc điều tra của cấp sơ thẩm như đã nêu trên là không đầy đủ, vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, nên cần 

phải hủy bản án sơ thẩm giao hồ sơ cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo 

thủ tục chung. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ khoản 3 điều 275 và điều 277 Bộ luật tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

1- Hủy bản án sơ thẩm số: 404/2007/KDTM-ST ngày 07/03/2007 của Toà án nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh . 

2- Chuyển hồ sơ cho Toà án cấp sơ thẩm để giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung. 

3- Các đương sự không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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TÒA KINH TẾ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI 

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 05/2008/KDTM-GĐT NGÀY 03/06/2008 VỀ 

VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA  

Họp phiên tòa ngày 03 tháng 6 năm 2008, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, để giám 

đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại về “tranh chấp đòi tiền cước vận 

chuyển” hàng hóa bằng đường hàng không, mà Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh đã xét xử sơ thẩm tại bản án số 475/KDTM-ST ngày 21/9/2006 (có hiệu lực 

pháp luật từ ngày 12/4/2007) giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty liên doanh Dịch vụ giao nhận Quốc tế TFS 

Trụ sở tại: Phòng 306, lầu 3, số 02 Thi Sách, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Do ông Huỳnh Bá Anh Vũ đại diện theo giấy ủy quyền ngày 20/02/2006 của Giám 

đốc Công ty liên doanh Dịch vụ giao nhận Quốc tế TFS. 

Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyung Rhim Vina 

Trụ sở tại: E4/48 phường Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

Do bà Min Kyung Hee, Phó tổng giám đốc làm đại diện theo giấy ủy quyền ngày 

28/3/2006 của Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyung Rhim Vina Co., 

Ltd. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty G.F Textile – Hàn Quốc 

Trụ sở tại: 203 B-Dong, Champselysees Center, 889-5, Deachy-Dong, Kangnam-Ku, 

Seoul, Hàn Quốc. 

do có Quyết định kháng nghị số 05/KN-VKSTC-V12 ngày 28/3/2008 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

NHẬN THẤY 

Ngày 19/9/2005, Công ty liên doanh Dịch vụ giao nhận Quốc tế TFS (viết tắt là TFS) 

có đơn khởi kiện (BL 148-146) đối với bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyung 

Rhim Vina (viết tắt là KRV) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty G.F 

Textile Hàn Quốc (viết tắt là GFT) để đòi tiền cước vận chuyển hàng hóa còn thiếu. 

1. Trình bày của nguyên đơn: 

Ngày 28/02/2004, KRV và TFS có ký với nhau “Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng 

hóa”, theo đó TFS sẽ chở một lô hàng may mặc từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

sang Miami, Florida, Hoa Kỳ. Hợp đồng này được thể hiện bằng một Phiếu yêu cầu 

chuyên chở ngày 26/02/2004 của KRV (BL.54-51) và thư xác nhận ngày 28/02/2004 

của TFS (BL.84-83). 

Thực hiện hợp đồng, TFS đã vận chuyển lô hàng đi Miami, Florida, Hoa Kỳ, theo vận 

đơn hàng không (AWB) số TFS-400053 ngày 03/3/2004 (BL.78-73) trên chuyến bay 

0Z392 và 0Z222 ngày 03/3/2004 đến Hoa Kỳ và giao cho người nhận hàng ghi trên 

vận đơn một cách an toàn. Cước phí vận chuyển lô hàng trên là 61.395,20USD. 

Sau khi TFS hoàn tất nghĩa vụ giao hàng, phía KRV mới thanh toán tiền cước vận 

chuyển được 33.000USD thông qua GFT, cụ thể: Ngày 05/5/2004 trả 20.000USD, 
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ngày 04/6/2004 trả 8.000USD và ngày 21/9/2004 trả 5.000USD. Hiện còn nợ 

28.395,20USD chưa thanh toán (BL.63). 

Ngày 21/10/2004, TFS có văn bản yêu cầu KRV (người chính thức có quan hệ hợp 

đồng với TFS) phải chịu trách nhiệm trả số tiền 28.395,20USD (BL.80). 

TFS yêu cầu Tòa án xét xử buộc KRV phải trả cho TFS số tiền còn nợ là 

28.395,20USD và tiền lãi phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

2. Trình bày của bị đơn: 

KRV xác nhận có yêu cầu TFS vận chuyển bằng đường hàng không lô hàng may mặc 

mà KRV gia công cho GFT (BBPTST-BL.163; 208), nhưng cho rằng mình không có 

trách nhiệm thanh toán số tiền cước vận chuyển còn thiếu này vì điều khoản thanh 

toán ghi trên yêu cầu vận chuyển của KRV gửi cho TFS ngày 26/02/2004 (được TFS 

chấp nhận ngày 28/02/2004) và trong vận đơn hàng không đã ghi rõ “cước phí trả 

trước bởi Công ty G.F Textile-Hàn Quốc” (BL.75). Do đó, GFT mới là người có trách 

nhiệm thanh toán cước phí vận chuyển cho TFS và phải thanh toán trước khi vận 

chuyển. KRV chỉ ký hợp đồng gia công cho GFT và không nhận được bất kỳ L/C nào 

từ người thụ hưởng và cũng không ký hợp đồng FOB. Vì vậy, KRV không có trách 

nhiệm thanh toán cước phí vận chuyển. 

TFS cung cấp vận đơn hàng không cho lần xuất hàng ngày 03/3/2004, nhưng không 

gửi cho KRV bất kỳ hóa đơn nào. TFS đã nhận được 33.000USD cước phí vận chuyển 

từ GFT và số cước phí vận chuyển còn lại là 28.395,20USD cũng vẫn do GFT có 

trách nhiệm thanh toán tiếp cho TFS . 

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 475/KDTM-ST ngày 21/9/2006 

(BL.176-169), Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xử: 

1-Chấp nhận yêu cầu của Công ty liên doanh Dịch vụ giao nhận Quốc tế TFS , buộc 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyung Rhim Vina phải trả cho Công ty liên doanh Dịch 

vụ giao nhận Quốc tế TFS số tiền 28.395,20USD theo tỷ giá bình quân trên thị trường 

liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định vào thời điểm trả tiền. 

2-Về án phí: 

a- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyung Rhim Vina phải chịu án phí là 16.668.000 

đồng, nộp tại Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. 

b-Hoàn trả cho Công ty liên doanh Dịch vụ giao nhận Quốc tế TFS số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp là 8.229.615 đồng theo biên lai thu tiền số 000669 ngày 11/11/2005 của 

Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 04/10/2006, KRV có đơn kháng cáo. 

Tại Quyết định phúc thẩm số 32/2007/QĐ-PT ngày 12/4/2007 (BL.219-218), Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã đình chỉ xét xử 

phúc thẩm vụ án “Tranh chấp đòi tiền cước vận chuyển” với lý do: Người kháng cáo 

là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyung Rhim Vina đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

nhưng vẫn vắng mặt; bản án dân sự sơ thẩm số 475/KDTM-ST ngày 21/9/2006 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật. 
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Khi nhận được quyết định phúc thẩm nêu trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyung 

Rhim Vina có đơn đề nghị xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm đối với bản án sơ 

thẩm đã có hiệu lực pháp luật số 475/KDTM-ST ngày 21/9/2006 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh . 

Tại Quyết định số 05/KN-VKSTC-V12 ngày 28/3/2008, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao nhận định: 

Về thủ tục tố tụng: 

Bản án xác định GFT là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là không đúng. Lẽ ra 

trong trường hợp này Tòa án phải trả lại đơn khởi kiện và hướng dẫn TFS khởi kiện 

GFT mới đúng quan hệ pháp luật. 

Về nội dung: 

- Bản án sơ thẩm áp dụng Điều 59 Luật hàng không dân dụng năm 2001, có hiệu lực 

từ 01/6/2002 để xét xử là không chính xác vì không có đạo luật này. 

- Việc áp dụng Luật hàng không dân dụng để điều chỉnh quan hệ giữa TFS và KRV là 

không chính xác, mà phải áp dụng Bộ luật dân sự 1995 tại các Điều 538, khoản 1 Điều 

541. Quan hệ giữa TFS và Hãng hàng không trực tiếp vận chuyển lô hàng mới thuộc 

sự điều chỉnh của Luật hàng không dân dụng. 

Với những nhận định trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã kháng nghị 

bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 475/KDTM-ST ngày 21/9/2006 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xử 

giám đốc thẩm, hủy bản án sơ thẩm nêu trên, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

XÉT THẤY 

1. Về thủ tục tố tụng: 

- Về việc xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự: 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định TFS (người khởi kiện) là nguyên đơn, KRV (người bị 

nguyên đơn khởi kiện) là bị đơn và GFT (người không khởi kiện, không bị kiện nhưng 

nguyên đơn đề nghị tham gia tố tụng) là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 

đúng với quy định tại Điều 56 BLTTDS. Tòa án không được tùy tiện thay đổi tư cách 

tham gia tố tụng của các đương sự. 

Tòa án cấp sơ thẩm không trả lại đơn khởi kiện, mà tiến hành thụ lý giải quyết vụ án 

là đúng với quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

về phần này của Quyết định kháng nghị. 

- Về giá trị chứng cứ của các tài liệu có trong hồ sơ vụ án: 

Hầu hết các tài liệu có trong hồ sơ vụ án không có giá trị chứng cứ vì không được giao 

nộp, thu thập theo trình tự, thủ tục quy định tại BLTTDS (Điều 81). Cụ thể: Hầu hết 

các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đều là các bản sao không có công chứng, chứng thực 

hợp pháp (vi phạm khoản 1 Điều 83 BLTTDS); Hầu hết các bản dịch có trong hồ sơ 

vụ án đều được dịch từ các bản sao không hợp pháp trên và đều không được công 
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chứng, chứng thực dịch thuật hợp pháp (vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 84 

BLTTDS). 

2. Về nội dung: 

- Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Luật hàng không dân dụng 2001, có hiệu lực pháp luật 

từ 01/6/2002 để giải quyết vụ án là không đúng, không có đạo luật này. Trên thực tế 

chỉ có Luật hàng không dân dụng 1991, có hiệu lực từ ngày 01/6/1992. Đến năm 

1995, Luật này được sửa đổi bổ sung và sau này được thay thế bằng Luật hàng không 

dân dụng năm 2006. 

- Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ giữa KRV và TFS là quan hệ hợp đồng vận 

chuyển hàng không, để rồi áp dụng Luật hàng không dân dụng trong giải quyết vụ án 

là không đúng. Trong vụ án này, chính TFS mới là “người gửi hàng” ký hợp đồng vận 

chuyển với Hãng hàng không (“người vận chuyển”) và đã thanh toán cho họ cước phí 

vận chuyển (BL.110). Trong mối quan hệ với KRV, TFS không phải là Hãng hàng 

không làm nhiệm vụ vận chuyển, mà là “người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa”. 

Ngay tại đơn khởi kiện (BL.148), TFS đã xác nhận rõ quan hệ tranh chấp là quan hệ 

“hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa” được giao kết vào ngày 28/02/2004. Vận đơn 

hàng không số TFS-400053 ngày 03/3/2004 (BL.78-73) mà TFS cấp cho KRV thực 

chất chỉ là loại “vận đơn thứ cấp” như quy định tại Điều 141 Luật Hàng không dân 

dụng Việt Nam 2006 (tham khảo). Vì vậy, luật nội dung điều chỉnh quan hệ tranh 

chấp phải là Luật Thương mại 1997 (có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/1998 đến hết 

ngày 31/12/2005), cụ thể là các quy định về hành vi thương mại “Dịch vụ giao nhận 

hàng hóa” từ Điều 163 đến Điều 171. 

Khoản 4 Điều 167 Luật Thương mại 1997 quy định: “Người làm dịch vụ giao nhận 

hàng hóa có những quyền và nghĩa vụ sau đây: 

Sau khi ký kết hợp đồng, nếu xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện 

được toàn bộ hoặc một phần những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay 

cho khách hàng biết để xin chỉ dẫn thêm”. 

Tại phiếu yêu cầu chuyên chở ngày 26/02/2004 gửi cho TFS (BL.54-51), KRV đã 

“chỉ dẫn” rõ “cước phí trả trước bởi Công ty G.F Textile Hàn Quốc ”. Ngày 

28/02/2004, TFS gửi thông báo cho KRV , xác nhận đã đặt chỗ cho lô hàng cần vận 

chuyển của KRV. Như vậy, hợp đồng kinh tế bằng “tài liệu giao dịch” (như quy định 

tại Điều 11 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế) đã được ký kết giữa KRV và TFS , với điều 

khoản thanh toán được thỏa thuận là “cước phí trả trước bởi Công ty G.F Textile Hàn 

Quốc”. Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ vận chuyển lô hàng trên vào ngày 

03/3/2004, TFS vẫn chưa được GFT thanh toán tiền cước phí, “không thực hiện được 

toàn bộ chỉ dẫn của khách hàng”, nhưng TFS đã không thông báo cho KRV để xin chỉ 

dẫn thêm như quy định tại khoản 4 Điều 167 Luật Thương mại 1997 đã dẫn chiếu trên 

(chỉ đến ngảy 21/10/2004, TFS mới có thư điện tử (BL.80) thông báo việc không được 

thanh toán đủ cho KRV). 

Khoản 7 Điều 168 Luật Thương mại 1997 quy định: “Khách hàng có những quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 
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Bồi thường thiệt hại, trả các chi phí phát sinh cho người làm dịch vụ giao nhận hàng 

hóa nếu người đó đã thực hiện đúng chỉ dẫn của khách hàng hoặc do lỗi của khách 

hàng gây ra”. 

Việc không nhận được đẩy đủ cước phí vận chuyển trên vận đơn thứ cấp hoàn toàn do 

lỗi “Không thực hiện đúng chỉ dẫn của khách hàng” của TFS. Không có lỗi của KRV. 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 168 Luật Thương mại 1997 đã dẫn chiếu trên, KRV 

không có nghĩa vụ trả cho TFS số tiền cước phí vận chuyển còn thiếu. 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ thấy: Trước khi KRV có yêu cầu vận chuyển gửi cho 

TFS vào ngày 26/02/2004 thì từ ngày 09/02/2004, giữa GFT và TFS đã có thỏa thuận 

với nhau về việc vận chuyển lô hàng này với điều kiện cước phí trả trước (BL.203-

201). Khi không được thanh toán, TFS đã lập “Phiếu ghi nợ” cho G.F TEXTILE INC 

Hàn Quốc (BL.63) chứ không phải là KRV. Tại phiên tòa sơ thẩm (BL.162, 161) đại 

diện của TFS xác nhận “ngay sau khi liên lạc với phía Công ty GFT không được thanh 

toán, chúng tôi đòi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyung Rhim Vina qua Email ngày 

21/10/2004. Như vậy, tại thời điểm giao kết, thực hiện hợp đồng và hơn bảy tháng sau 

ngày vận chuyển lô hàng, TFS đã xác định rõ người có trách nhiệm trả tiền cho mình 

là GFT chứ không phải là KRV. Chỉ sau khi gặp rủi ro do không thực hiện đúng thỏa 

thuận “cước phí trả trước bởi Công ty G.F Textile Hàn Quốc ” trên hợp đồng và vận 

đơn thứ cấp, TFS mới tìm đến người yêu cầu vận chuyển là KRV để đòi tiền. 

Từ những nhận định trên, 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 291; khoản 3 Điều 297 và khoản 1, 2 Điều 299 Bộ luật tố 

tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH 

Chấp nhận yêu cầu kháng nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 475/KDTM-ST ngày 21/9/2006 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giao hố sơ vụ án về Tòa án nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Quyết đinh giám đốc này có hiệu lực pháp luật. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 108/2017/KDTM-ST 

Ngày: 11-8-2017 

V/v “tranh chấp hợp đồng dịch vụ 

Logictics” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Lê Diễm Thúy.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Vũ Trung Kiên.

2. Ông Nguyễn Văn Bình.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đài Trang – Thư ký Tòa án nhân dân quận

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2017 tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 132/2016/TLST-KDTM ngày 16 tháng 11 năm 2016 về 

“Tranh chấp hợp đồng dịch vụ logictics” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

88/2017/QĐXXST-KDTM  ngày 27 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Phân phối và Thương mại T, trụ sở tại: Tầng M,

Tòa nhà A, 117-119 L, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Đỗ Thị T, sinh năm 1961, địa 

chỉ tại: 199 L, Phường X, quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh là người đại diện theo ủy 

quyền (văn bản ủy quyền ngày 04/4/2017) (Bà T có mặt). 

- Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực phẩm C, trụ sở

tại: 279-281 C, Phường X, quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Bá L, là người đại diện theo 

pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực phẩm C (Giám 

đốc Công ty). 

(Ông L có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và các biên bản phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nguyên đơn do ông Nguyễn Thái B đại 

diện trình bày:  

Vào đầu tháng 7/2016, ông B – giám đốc Công ty TNHH Phân phối và 

Thương mại T (sau đây gọi tắt là Công ty T) có liên lạc với ông Nguyễn Bá L – Giám 

18



 

đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm C (sau đây gọi tắt là Công ty C) nhờ 

Công ty C đứng ra nhập khẩu lô hàng đậu nành từ Công ty Y (gọi tắt là Công ty S) ở 

Thái Lan về Việt Nam. Hai bên có trao đổi qua điện thoại, ông L có hứa sẽ kiểm tra 

công ty bên Thái Lan và lo mọi việc liên quan đến hải quan để lấy lô hàng ra. Vì tin 

tưởng lời hứa của ông L nên Công ty T đã ký hợp đồng dịch vụ Logistics số 

127/2016-UTNK ngày 12/7/2016 với Công ty C. Ông B đã thỏa thuận hàng hóa, số 

lượng, giá cả với Công ty S bên Thái Lan, sau đó Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

thực phẩm C đã ký kết hợp đồng mua bán với Công ty S (Thái Lan) để nhập khẩu lô 

hàng đậu nành trị giá 2.700 USD về Việt Nam. Ông B đã đến Công ty C để chuyển 

tiền 02 lần, lần 1: 35% giá trị hợp đồng là 22.288.000 đồng, lần 2: 65% giá trị hợp 

đồng là 39.312.000 đồng. Tổng cộng Công ty T đã chuyển cho Công ty C số tiền 

60.485.000 đồng nhưng cho đến nay Công ty T vẫn chưa được nhận hàng từ Công ty 

S Thái Lan. Theo ông B, Công ty C đã không kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ do 

bên Công ty Thái Lan cung cấp và đã không kiểm tra kỹ thông tin tàu chạy trước khi 

chuyển tiền cho bên Công ty S dẫn đến việc Công ty S không giao hàng. Do vậy, 

Công ty T khởi kiện yêu cầu Công ty C phải bồi thường số tiền 60.485.000 đồng. Tại 

biên bản hòa giải ngày 27/3/2017, ông B yêu cầu Công ty C phải có trách nhiệm trả 

lại cho Công ty T số tiền chuyển lần 2 là 39.312.000 đồng do Công ty C không kiểm 

tra thông tin tàu chạy mà đã chuyển số tiền này. Còn số tiền chuyển lần 1 là 

22.288.000 đồng thì Công ty T không yêu cầu. 

Tại biên bản hòa giải ngày 01/6/2017, bà Đỗ Thị T - người đại diện theo ủy 

quyền của Công ty T trình bày: Hợp đồng ngày 19/7/2016 giữa Công ty Y (S) và 

Công ty C là do Công ty T ủy thác cho Công ty C ký theo chỉ định của Công ty T về 

công ty bán, số lượng, chất lượng, giá cả... nhưng giữa Công ty T và Công ty C 

không ký hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa. Sau đó, Công ty T ký hợp đồng 

Logistic với Công ty C để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng theo hợp đồng mua bán 

giữa Công ty C với công ty Y (S). Tại khoản 1 Điều V của Hợp đồng Logistics giữa 

Công ty T và Công ty C quy định Công ty C phải đứng tên công ty ủy thác theo dõi, 

báo cáo thế. Tại Khoản 6 Điều II của Hợp đồng Logistics giữa Công ty T và Công ty 

C quy định Công ty C có trách nhiệm nhập khẩu hàng về và giao hàng cho Công ty T 

nguyên đai, nguyên kiện. Lỗi của Công ty C là không kiểm tra số vận đơn có đúng do 

hãng tàu từ Công ty phía Thái Lan đưa ra hay không và không kiểm tra tàu chạy mà 

đã giao tiền lần 2 cho công ty phía Thái Lan là có sự vi phạm. Cũng theo hợp đồng 

ngày 19/7/2016 giữa Công ty Y (S) với Công ty C thì Công ty C không kiểm tra vận 

đơn có phải là thật hay giả mà Công ty C đã chuyển tiền là có sự vi phạm. Qua đó, do 

lỗi của Công ty C dẫn đến việc vi phạm hợp đồng Logistics đã giao kết với Công ty 

T. Vì muốn thỏa thuận để giải quyết vụ án được nhanh chóng nên lần hòa giải trước 

Công ty T có giảm bớt số tiền yêu cầu, chỉ yêu cầu Công ty C bồi thường số tiền giao 

lần 2 là 65% giá trị hợp đồng tương đương số tiền 39.312.000 đồng. Nhưng nay do 

phía Công ty C không có thiện chí nên phía Công ty T vẫn giữ yêu cầu như đơn khởi 

kiện, yêu cầu Công ty C phải bồi thường số tiền 60.485.000 đồng. 

Bị đơn - Công ty C, do ông Nguyễn Bá L là người đại diện theo pháp luật, 

trình bày tại bản tự khai và các biên bản hòa giải: Ngày 12/7/2016, Công ty C có ký 
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hợp đồng dịch vụ Logistics số 127/2016-UTNK với Công ty T. Công ty C nhận ủy 

thác nhập khẩu lô hàng, chỉ chịu trách nhiệm đứng tên trên giấy tờ nhập khẩu, làm 

thủ tục hải quan và nhận chuyển hàng về kho của bên A sau khi hàng về đến Cảng C, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty T đã tự liên hệ, thỏa thuận với Công ty Y (S) Thái 

Lan, gởi thông tin của Công ty C, tự làm hợp đồng với bên nước ngoài và đàm phán 

chất lượng, giá cả, và phía bên Thái Lan đã gởi mẫu hàng trước đó cho Công ty T. 

Ông B mang bản scan hợp đồng mua bán với Công ty S Thái Lan đến và yêu cầu 

Công ty C nhận tiền của Công ty T và chuyển tiền cho Công ty Y (S). Để hoàn tất thủ 

tục chuyển tiền được cho Công ty Y (S) thì Công ty C phải ký vào hợp đồng mua bán 

với Công ty S và sao y đưa cho ngân hàng thì mới chuyển tiền được. Công ty C 

không hề biết về thời điểm giao hàng và tàu chạy khi chưa có thông tin từ Công ty T. 

Công ty C đã chuyển tiền theo chỉ định của Công ty T. Vận đơn cũng là do Công ty T 

gởi cho Công ty C. Công ty C xác nhận có ký hợp đồng mua bán với Công ty S Thái 

Lan theo chỉ định của Công ty T để chuyển tiền cho hợp lệ. Căn cứ theo khoản 6 điều 

II trong hợp đồng dịch vụ Logistics thì “Bên B có trách nhiệm nhập khẩu hàng về và 

giao hàng nguyên đai nguyên kiện cho bên A đúng theo đơn hàng, số lượng mà bên 

A đã đàm phán với đối tác nước ngoài sau đó chỉ định đối tác nước ngoài giao hàng 

cho bên B theo Contract của nước ngoài. Bên B không chịu trách nhiệm về chất 

lượng hàng hóa và giấy tờ nước ngoài, hồ sơ báo hàng trễ và đơn giá kê khai trong 

hợp đồng nhập khẩu”. Do vậy, Công ty C chỉ chịu trách nhiệm đứng tên trên giấy tờ 

nhập khẩu, làm thủ tục hải quan và vận chuyển hàng về kho của bên A sau khi hàng 

về đến Cảng C– Thành phố Hồ Chí Minh mà không có trách nhiệm phải kiểm tra 

chứng từ hàng nhập, không có trách nhiệm xác minh đối tác nước ngoài làm ăn chân 

chính hay tội phạm lừa đảo vì đối tác nước ngoài do bên A cung cấp thông tin, bên A 

đã làm việc với đối tác nước ngoài để nhận mẫu, đặt hàng… Tại khoản 1 Điều III (về 

trách nhiệm) “Bên A cung cấp số tiền đúng theo hợp đồng nhập khẩu nước ngoài để 

bên B chuyển tiền cho bên bán hàng đúng như cam kết trên hợp đồng ngoại thương”. 

Tại khoản 3 Điều III có quy định: Công ty T có trách nhiệm cung cấp đầy đủ bộ 

chứng từ hợp lệ và chính xác có liên quan đến hàng hóa như giấy phép xuất khẩu, 

vận đơn, hợp đồng… để Công ty C làm thủ tục hải quan và nhận hàng. Đợt 1 chuyển 

tiền cho đối tác nước ngoài ngay khi ký hợp đồng là 22.288.000 đồng, đợt 2 sau khi 

Công ty T nhận được bill của công ty nước ngoài, chuyển cho Công ty C và yêu cầu 

Công ty C chuyển cho Công ty S 65% số tiền còn lại là 39.312.000 đồng. Công ty C 

không có lỗi và đã thực hiện đúng hợp đồng, Công ty C khẳng định chỉ ký hợp đồng 

dịch vụ Logistics với Công ty T, không ký hợp đồng ủy thác mua bán nào khác. Việc 

Công ty C ký hợp đồng mua bán với công ty S là để thực hiện hợp đồng Logistics với 

Công ty T nên không đồng ý bồi thường bất cứ khoản tiền nào như Công ty T yêu 

cầu. Đến nay Công ty C cũng chưa nhận được phí theo hợp đồng dịch vụ Logistics. 

Tại phiên tòa, bà Đỗ Thị T - đại diện theo ủy quyền của Công ty T trình bày: 

Nguyên đơn và bị đơn chỉ ký 1 hợp đồng dịch vụ Logistics ngày 12/7/2016, việc thoả 

thuận uỷ thác mua bán với Công ty S là do ông B trao đổi qua điện thoại với nhân 

viên của Công ty C. Tuy nhiên, số của hợp đồng Logistics là 127/2016-NTNK có chữ 

viết tắt UTNK cũng bao hàm ý uỷ thác mua bán với công ty S. Các chứng từ như hợp 
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đồng, vận đơn, packing list... là do Công ty T cung cấp cho Công ty C. Tại bản tự 

khai ngày 04/01/2017 bị đơn xác nhận có nhận uỷ thác nhập khẩu lô hàng nói trên, 

chỉ chịu trách nhiệm đứng tên trên giấy tờ nhập khẩu “công ty chúng tôi nhận uỷ thác 

nhập khẩu lô hàng trên”. Tại biên bản làm việc ngày 04/4/2017, bị đơn khai không ký 

bất cứ hợp đồng uỷ thác nào với nguyên đơn, nhưng thực chất tại bản hợp đồng dịch 

vụ Logistics số 127/2016-UTNK đã nói lên bản chất của hợp đồng uỷ thác mà bị đơn 

chỉ ký tên trên bản scan hợp đồng mua bán với Công ty S. Căn cứ điều 15 và Điều 19 

của Hợp đồng mà bị đơn ký với Công ty Thái Lan “Các bên cùng thoả thuận rằng các 

bản sao điện tử của hợp đồng này được xem là bản chính. Các bên đồng ý tất cả các 

điều khoản và điều kiện của hợp đồng ngay khi các bên ký kết hợp đồng”. Tại biên 

bản làm việc ngày 04/4/2017, bị đơn khai bị đơn không ký bất cứ hợp đồng uỷ thác 

nào với nguyên đơn nhưng bị đơn có xác nhận vai trò “đứng tên công ty uỷ thác theo 

dõi và báo cáo thế”. Tại bản hợp đồng mà bị đơn ký với nguyên đơn được giao kết tại 

điều 5 đã tính phí là 4.000.000 đồng cho việc đứng tên công ty uỷ thác. Bị đơn xác 

nhận chỉ ký tên trên bản scan hợp đồng mua bán với công ty S, không có trách nhiệm 

làm việc với Công ty S. Theo quy định pháp luật thương mại thì bản scan chính là 

thông điệp dữ liệu, là thông tin được tạo ra, gởi đi, nhận và lưu giữ bằng phương tiện 

điện tử. Do vậy bản scan hay bản đánh máy đều có giá trị pháp lý như nhau. Ngay 

sau khi tổn thất xảy ra, nguyên đơn đã nhiều lần liên hệ với bị đơn để cùng liên hệ 

với bên Thái Lan giải quyết sự việc nhưng bị đơn không có thiện chí. Do vậy, nguyên 

đơn căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005, Điều 281, 302, 307, 308; căn cứ Điều 235, 302, 

303 Luật thương mại 2005, căn cứ 02 bộ hợp đồng: hợp đồng Logistics mà nguyên 

đơn ký với bị đơn, hợp đồng mua bán mà bị đơn ký với Công ty S, căn cứ vào biên 

bản hoà giải và bản tự khai của bị đơn tại Toà yêu cầu Toà án buộc bị đơn phải bồi 

thường cho nguyên đơn số tiền 39.312.000 đồng do có sự vi phạm hợp đồng. 

Tại phiên toà, nguyên đơn xin rút bớt một phần yêu cầu khởi kiện về số tiền 

chuyển lần 1 là 22.288.000 đồng, chỉ còn yêu cầu bị đơn bồi thường số tiền chuyển 

lần 2 là 39.312.000 đồng.  

Bị đơn, Công ty C, do ông Nguyễn Bá L đại diện trình bày: Công ty C không 

ký hợp đồng uỷ thác mua bán nào với Công ty T, chỉ ký duy nhất hợp đồng dịch vụ 

Logistics ngày 12/7/2016. Việc ghi ký hiệu UTNK không nói lên điều gì, chỉ là ghi 

để tiện sắp xếp, theo dõi hồ sơ. Công ty T tự liên hệ, thoả thuận giá cả, số lượng... với 

Công ty S rồi mang hợp đồng bản scan qua yêu cầu Công ty C ký để sao y đưa cho 

Ngân hàng thì mới chuyển tiền cho Công ty S được. Tất cả các chứng từ như vận 

đơn, hợp đồng... đều do ông B đưa qua cho Công ty C và yêu cầu Công ty C phải 

chuyển tiền cho Công ty S. Hợp đồng Logistics không có điều khoản nào quy định 

Công ty C phải có trách nhiệm kiểm tra chứng từ là thật hay giả, hơn nữa chứng từ, 

vận đơn là do bên nguyên đơn cung cấp và chỉ định đối tác nước ngoài giao hàng. 

Công ty C chỉ có trách nhiệm làm thủ tục hải quan khi hàng về tại Cảng C, nhận hàng 

và vận chuyển đến kho cho nguyên đơn. Hiện Công ty C vẫn chưa nhận được chi phí 

dịch vụ theo hợp đồng Logistics mà còn phải mất phí chuyển tiền cho Ngân hàng. 

Công ty C đã làm đúng theo hợp đồng dịch vụ Logistics đã ký nên không đồng ý bồi 

thường khoản tiền nào cho Công ty T. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

và căn cứ vào kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định: 

 Công ty T khởi kiện tranh chấp hợp đồng dịch vụ Logistics đối với Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực phẩm C, việc khởi kiện của Công ty T  là 

trong thời hiệu qui định tại điều 319 Luật thương mại năm 2005, quan hệ tranh chấp 

thuộc loại việc tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại theo qui 

định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tại hợp đồng dịch vụ 

Logistics do hai bên ký kết ngày 12/7/2016, khoản 7.3 Điều VII phần cam kết chung 

hai bên thỏa thuận: “Nếu có bất kỳ tranh chấp hay bất đồng nảy sinh hoặc liên quan 

đến hợp đồng này… các bên có quyền đệ trình tranh chấp bất đồng đến Tòa án kinh 

tế TP.HCM để giải quyết…” Việc thỏa thuận về thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

của các bên không rõ ràng và không đúng theo qui định của pháp luật qui định tại 

Điều 35, 37, 39 Bộ luật tố tụng dân sự nên thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh 

chấp này là vô hiệu. Do vậy, nay Công ty T tranh chấp hợp đồng dịch vụ Logistics và 

khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất 

nhập khẩu Thực phẩm C có trụ sở chính đăng ký tại quận Tân Bình nên thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Tân Bình theo qui định tại khoản 1 điều 

30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Xét yêu cầu của Công ty T về việc đòi Công ty C phải bồi thường số tiền 

39.312.000 đồng:  

 Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ Logistic số 127/2016-UTNK ngày 12/7/2016, lời 

trình bày của Công ty T, Công ty C và các chứng cứ do các bên cung cấp thể hiện: 

Công ty T và Công ty C có ký kết hợp đồng dịch vụ Logistics để giao nhận và vận 

chuyển hàng xuất nhập khẩu là đậu nành dùng làm thực phẩm. Công ty T và Công ty 

C đều xác nhận hai bên chỉ ký kết hợp đồng dịch vụ Logistic số 127/2016-UTNK 

ngày 12/7/2016, giữa Công ty T và Công ty C không có hợp đồng về việc Công ty T 

ủy thác cho Công ty C mua bán hàng hóa hay nhập khẩu hạt đậu nành từ Công ty S ở 

Thái Lan. Tại khoản 6 Điều II của Hợp đồng dịch vụ Logistics mà hai bên ký kết (về 

nội dung nghiệp vụ và chi phí) có qui định: Bên B có trách nhiệm nhập khẩu hàng về 

và giao hàng nguyên đai nguyên kiện cho bên A đúng theo đơn hàng, số lượng mà 

bên A đã đàm phán với đối tác nước ngoài sau đó chỉ định đối tác nước ngoài giao 

hàng cho bên B theo Contract của nước ngoài. Bên B không chịu trách nhiệm về chất 

lượng hàng hóa và giấy tờ nước ngoài, hồ sơ báo hàng trễ và đơn giá kê khai trong 

hợp đồng nhập khẩu. Điều này thể hiện việc Công ty S giao hàng cho Công ty C là 

do Công ty T đàm phán với Công ty Ssau đó chỉ định đối tác nước ngoài giao hàng 

cho Công ty C “…theo contract của nước ngoài”,  mà không thỏa thuận cụ thể Công 

ty C phải nhập khẩu hàng về theo hợp đồng nào, với công ty nào. Tại khoản 3 điều III 

của hợp đồng dịch vụ Logistics có qui định về trách nhiệm của bên A: cung cấp đầy 

đủ bộ chứng từ hợp lệ và chính xác có liên quan đến hàng hóa (giấy phép xuất khẩu 

nếu có), certosanitary Certificate, vận đơn, hợp đồng, invoice, packing list… để bên 
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B làm thủ tục hải quan và nhận hàng. Như vậy, tất cả các giấy tờ liên quan đến hàng 

hóa, trong đó có vận đơn đều do Công ty T cung cấp cho Công ty C phải hợp lệ và 

chính xác. Tại phiên toà, đại diện Công ty T cũng xác nhận hợp đồng mua bán (bản 

scan) với Công ty SL, vận đơn đều do Công ty T cung cấp cho Công ty C.  Tại vận 

đơn số BLA228007 ngày 25/7/2016 mà Công ty T cung cấp cho Công ty C cũng thể 

hiện rõ các thông tin liên quan đến hàng hóa là hạt đậu nành, tên tàu TR, tên chủ tàu 

TRANS O, ngày chất hàng lên tàu… nên việc Công ty T cho rằng Công ty C đã vi 

phạm hợp đồng khi không kiểm tra tính hợp lệ và thông tin tàu chạy mà đã chuyển 

tiền cho Công ty Thái Lan là không có cơ sở. Theo hợp đồng Logistic, Công ty C chỉ 

có trách nhiệm đứng tên trên giấy tờ nhập khẩu hàng, làm thủ tục hải quan, vận 

chuyển hàng về kho Công ty T  (theo Điều II). Công ty T thừa nhận số tiền 

60.485.000 đồng là tiền Công ty T đưa cho Công ty C để chuyển tiền cho Công ty S 

theo như hợp đồng mua bán mà Công ty C đã ký với Công ty S ngày 19/7/2016. 

Công ty C cũng đã chuyển số tiền này cho Công ty S, có xác nhận của ngân hàng 

TMCP K– Chi nhánh T. Công ty C đã thực hiện đúng như hợp đồng Logistics nên 

Công ty C không có lỗi trong việc không nhận được hàng của Công ty T. Vận đơn 

BLA  ngày 25/7/2016 là do Công ty T cung cấp cho Công ty C nên việc không kiểm 

tra tính chính xác của vận đơn là lỗi hoàn toàn của Công ty T. Do vậy, căn cứ Điều 

302, 303 Luật thương mại 2005, việc Công ty T yêu cầu Công ty C phải bồi thường 

số tiền 39.312.000 đồng là không có căn cứ chấp nhận. 

            Về án phí: Do toàn bộ yêu cầu của Công ty T không được chấp nhận nên theo 

qui định tại khoản 3 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, Công ty T phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm là 2.000.000 đồng, được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

1.512.125 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0011594 ngày 

10/11/2016. Công ty T còn phải nộp tiếp số tiền 487.875 đồng.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Áp dụng khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 273, khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

 - Áp dụng các Điều 302, 303, 233 Luật thương mại năm 2005; 

 - Áp dụng khoản 3 Điều 27 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án; 

 1/ Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phân Phối 

và Thương Mại T đòi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực phẩm C 

bồi thường số tiền 39.312.000 đồng. 

 2/ Về án phí: Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 2.000.000 (hai triệu) 

đồng, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phân Phối và Thương Mại T phải chịu, được 

cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.512.125 đồng theo biên lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí Tòa án số 0011594 ngày 10/11/2016. Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phân Phối và Thương Mại T còn phải nộp tiếp số tiền 487.875  (bốn trăm tám mươi 

bảy ngàn, tám trăm bảy mươi lăm) đồng. 
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3/ Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn được quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên được quyền 

kháng nghị theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

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

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

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án; tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 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 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

T   HỘI ĐỒNG   T       TH   

  Nơi nhận: TH   PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Tòa án nhân dân TP.HCM;

- Viện kiểm sát nhân dân Q.Tân Bình;

- Chi cục Thi hành án dân sự Q.Tân Bình;

- Các đương sự;

- Lưu: VP, hồ sơ.

Trương Lê Diễm Thúy 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 34/2017/KDTM-PT 

Ngày: 31 - 8 - 2017 
V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 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 Đỗ Đình Thanh; 

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Công Lý; 

Bà Mai Thị Tú Oanh. 

- Thư ký phiên tòa: 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 tòa: Ông Lê Văn Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 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 kinh doanh 

thương mại thụ lý số 26/2016/TLPT-KDKM ngày 31 tháng 5 năm 2016 về 

tranh chấp hợp đồng vận chuyển. 

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 905/2015/KDTM-ST 

ngày 08 tháng 09 năm 2015 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 487/2016/QĐ-PT 

ngày 05 tháng 9 năm 2016; giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H

Địa chỉ: T2, phường P1, quận B, Thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ liên lạc: đường Tr1, phường Tr2, quận B, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Kh, 

sinh năm 1950 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty; cư trú tại 

địa chỉ: phố T3, phường B1, quận H4, Thành phố Hà Nội, (có mặt). 
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- Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mạng lưới vận tải Tr 

Địa chỉ: đường B2, Phường S, Quận T4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Nguyễn Tiến Th, sinh 

năm 1966 – Chức vụ: Giám đốc Công ty; cư trú tại địa chỉ: Chung cư 

Phường B3, Quận T4, Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn (được ủy quyền theo văn bản 

ngày 13/7/2013): Ông Nguyễn Khánh T, sinh năm 1966; cư trú tại địa chỉ: 

đường Ng1, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Nguyễn Thị 

Hồng Ng, Luật sư Công ty Luật TNHH T1, thuộc Đoàn luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh, (có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty Xuất Nhập khẩu H1; địa chỉ: QSD, Q1, MA, Hoa Kỳ, (vắng 

mặt). 

2. Công ty Vận tải Biển P; địa chỉ: RW, RD, Ca, Hoa Kỳ, (vắng mặt). 

3.Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận tải Quốc tế H2; địa chỉ: S 

Building, đường L, thành phố Hải Phòng, (vắng mặt). 

4. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; địa chỉ: đường Đ, quận Ng2, 

thành phố Hải Phòng, (vắng mặt). 

5. Công ty HM; địa chỉ: F Tower, đường H5, Quận M, Thành phố Hồ 

Chí Minh, (vắng mặt). 

6. Công ty PSE; địa chỉ: D N.Rd., T, Taiwan, (vắng mặt). 

- Người kháng cáo: 

1. Nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H. 

2. Bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới vận tải Tr. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 01/04/2008, nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H có 

ký với Công ty Xuất Nhập khẩu H1 Hợp đồng số 06 HP – AIE để nhập khẩu 

ô tô, điều kiện giao nhận hàng (CNF) tại cảng Hải Phòng, Việt Nam. 

Ngày 03/04/2008, nguyên đơn đã thanh toán 04 xe ô tô TOYOTA RA 

V4 tổng số tiền là 70.000 USD (giá bán 17.500 USD/xe bao gồm: 16.000 
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USD/xe và cộng thêm giá cước vận tải), theo Chứng thư chuyển tiền số tham 

chiếu 1500–OTT–081034285 của Ngân hàng N. 

Bên bán đóng hàng trong 02 công-te-nơ số GLDU 0853766/637883 và 

số HDMU6414102/6374889 từ Hoa Kỳ lên tàu vận chuyển về đến cảng trả 

hàng tại Hải Phòng, Việt Nam ngày 03/7/2008. 

Vào tháng 6/2008, bằng đường bưu điện, thực hiện bởi Công ty Cổ 

phần Giao nhận và Vận tải Quốc tế H2 tại Hải Phòng là đại lý của Công ty 

TNHH Mạng lưới Vận tải Tr, Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H có nhận 

giấy báo tàu đến; 03 Vận đơn gốc số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008 do 

Công ty Vận tải Biển P có trụ sở tại Hoa Kỳ và là đại lý của Công ty PSE 

(Hoa Kỳ) phát hành, theo đó: 

Người gửi hàng: Công ty Xuất Nhập khẩu H1; Người nhận hàng: Công 

ty TNHH Xuất Nhập khẩu H; Người vận chuyển: Công ty Vận tải Biển P; 

Đại lý giao trả hàng: Công ty TNHH Mạng lưới vận tải Tr; Phương tiện vận 

chuyển (người vận chuyển thực tế): Hãng tàu Huyndai (Công ty HM, có địa 

chỉ: F Tower, đường H5, Quận M, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). 

Sau khi nhận giấy báo tàu đến, nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập 

khẩu H đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới 

Vận tải Tr phát lệnh giao hàng nhưng không được chấp nhận, lô hàng không 

được giao không rõ nguyên nhân. Việc đại lý của bị đơn gửi Giấy báo tàu 

đến có nội dung yêu cầu thanh toán cước vận tải biển và phí lưu công-te-nơ; 

trên vận đơn có nội dung thu cước phí từ người nhận hàng là không đúng, bởi 

lẽ giá mua hàng đã bao gồm phí vận chuyển, bên vận chuyển muốn thu cước 

phí nơi người nhận hàng phải có thỏa thuận. Nguyên đơn đã thực hiện mọi 

biện pháp vẫn không tìm kiếm được bên bán hàng (người gửi hàng) nên 

không rõ hiện tại ở đâu để làm rõ trách nhiệm. Đối với bên vận chuyển 

nguyên đơn không biết do bên gửi hàng thuê. Nguyên đơn không yêu cầu 

giải quyết theo hợp đồng nhập khẩu hàng hóa; không yêu cầu giải quyết hợp 

đồng vận tải bằng đường biển; chỉ yêu cầu giải quyết trả hàng theo vận đơn 

và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh do không thực hiện nghĩa 

vụ giao hàng theo đúng chứng từ vận đơn. 

Ngày 28/5/2009, bị đơn có Văn bản số 01/09/CV/HCM xác nhận việc 

giữ lô hàng do có yêu cầu của người gửi hàng. Việc bị đơn không phát lệnh 

trả hàng, dẫn đến lô hàng bị tồn kho làm phát sinh chi phí, nguyên đơn không 

thể thu hồi vốn chậm trả nợ Ngân hàng. 
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Ngày 25/7/2010, nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H khởi 

kiện đối với bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr, đòi bị đơn có trách 

nhiệm như sau: 

1- Phát lệnh giao trả lô hàng 04 xe ô tô RAV4 trong 02 công-te-nơ số 

GLDU 0853766/637883 và số HDMU6414102/6374889 đủ và đúng như ghi 

trong bộ vận đơn gốc số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008. 

- Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H có trách nhiệm thanh toán toàn bộ 

cước phí vận tải ghi trên vận đơn khi nhận hàng. 

- Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải chịu toàn bộ chi phí lưu 

kho, bãi và công-te-nơ khi trả hàng. 

- Bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi giữ hàng, bằng số tiền lãi 

55.234,37 USD tính trên vốn vay 70.000 USD theo Hợp đồng tín dụng ngắn 

hạn ngày 03/04/2008 giữa nguyên đơn với Ngân hàng N để nhập lô hàng. 

Nguyên đơn có nhận thông báo của bị đơn về việc Cục Hải quan thành 

phố Hải Phòng yêu cầu nhận hàng, đến ngày 08/10/2010 các bên không nhận 

hàng thì Cục Hải quan thành phố Hải Phòng sẽ thanh lý hàng, đồng thời có 

gửi thông báo cho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết hiện nay tranh 

chấp về lô hàng đang được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 

giải quyết, nên yêu cầu triệu tập Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tham gia 

tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr trình bày: 

Bị đơn chỉ là đại lý giao nhận hàng hóa của Công ty Vận tải Biển P có 

địa chỉ tại Hoa Kỳ theo hợp đồng đại lý ngày 08/04/2003. Công ty Cổ phần 

Giao nhận và vận tải Quốc tế H2 (H2) là đại lý giao nhận hàng hóa của bị 

đơn tại Hải Phòng theo Hợp đồng đại lý số 01-08/PT-HK ngày 20/3/2007, tất 

cả làm việc theo chỉ thị của bên vận tải. 

Lô hàng 04 xe ô tô RA V4 đóng trong 02 công-te-nơ số GLDU 

0853766/637883 và số HDMU6414102/6374889 do Công ty Vận tải Biển P 

vận chuyển theo vận đơn số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008 phát hành tại 

Hoa Kỳ, theo đó: 

Người giao hàng (shiper): Công ty AIE. 

Người nhận hàng:  Công ty XNK H. 

Số Container/số Seal: GLDU 0853766 và HDMU6414102. 

Tên hàng hóa: Xe ô tô RA V4. 
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Số lượng: 02 container (04 xe ô tô). 

Theo điều kiện của vận đơn lô hàng chưa được thanh toán cước. Tuy 

Công ty Vận tải Biển P phát hành vận đơn nhưng không trực tiếp vận 

chuyển, mà đặt chỗ từ người vận chuyển thực tế là Công ty HM và là người 

phát hành vận đơn chủ (Master B/L) số HDMU NWHP 2131819 ngày 

21/5/2008, theo đó: Người giao hàng (shiper): Công ty Vận tải Biển P. 

Người nhận hàng (Consignee): Công ty TNHH Mạng lưới vận tải Tr 

(REARL TRANS). 

Số Container/số Seal: GLDU 0853766 và HDMU 6414102. 

Tên hàng hóa: Xe ô tô RA V4. 

Số lượng: 02 container (04 xe ô tô). 

Lô hàng cập cảng Hải Phòng ngày 03/7/2008. Tại văn bản số 

14/2009CV-HP ngày 30/3/2009 của nguyên đơn xác nhận đã nhận được 

thông báo tàu đến. 

Ngày 03/7/2008, ngày 14/7/2008, ngày 19/7/2008 đại lý của Công ty 

TNHH Mạng lưới Vận tải Tr là Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận tải Quốc 

tế H2 đã gửi (fax) Thông báo tàu đến cho Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H 

yêu cầu mang đầy đủ chứng từ theo quy định đến để lấy lệnh giao hàng 

nhưng không thấy liên hệ. 

Công ty Vận tải Biển P đã gửi cho bị đơn qua email ngày 26/7/2008, 

ngày 04/7/2008, ngày 12/7/2008, ngày 02/8/2008, ngày 12/8/2008 và ngày 

06/11/2008 yêu cầu giữ lô hàng theo lệnh của người gửi hàng. 

Ngày 28/5/2009, Công ty Vận tải Biển P đã gửi mail cho bị đơn yêu 

cầu giải phóng lô hàng với điều kiện người nhận hàng phải trình bộ vận đơn 

gốc và đóng toàn bộ chi phí vận tải theo lệnh của Công ty Vận tải Biển P và 

bị đơn có gửi thông báo bằng fax, email và công văn qua bưu điện (mà 

nguyên đơn không đến nhận), tuy nhiên nguyên đơn đã không đến liên hệ 

giao vận đơn gốc và trả phí vận tải để nhận hàng. 

Do phải thực hiện yêu cầu của người vận chuyển Công ty Vận tải Biển 

P phải giữ lô hàng nên bị đơn chưa nhận lệnh giao hàng của người vận 

chuyển thực tế là Công ty HM. Và do nguyên đơn không trình được vận đơn 

gốc, không đóng bất cứ khoản tiền nào nên bị đơn không thể phát lệnh giao 

hàng theo yêu cầu của nguyên đơn. 
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Vì vậy, việc không giao hàng đúng thời hạn và buộc phải giữ hàng là 

thực hiện theo yêu cầu của Công ty Vận tải Biển P – người phát hành vận 

đơn. Công ty Vận tải Biển P phải chịu trách nhiệm mọi chi phí phát sinh 

trong thời hạn từ khi lô hàng nhập về ngày 03/7/2008 đến ngày 28/5/2009 

(thời gian này Công ty Vận tải Biển P yêu cầu giữ không giao hàng). 

Bị đơn luôn đồng ý giao hàng với điều kiện nguyên đơn phải đóng 

cước vận tải, trả lại toàn bộ vận đơn gốc và trả các chi phí khác liên quan đến 

đại lý như phí phát lệnh giao hàng D/O, phí thu theo thông lệ của các đại lý 

vận tải. 

Bị đơn có gửi thông báo cho nguyên đơn về việc Cục Hải quan thành 

phố Hải Phòng yêu cầu nhận hàng, đến ngày 08/10/2010 các bên không nhận 

hàng thì Cục Hải quan sẽ thanh lý. 

Bị đơn không giao được hàng do lỗi của nguyên đơn không đến làm 

thủ tục nhận hàng vì thế nguyên đơn phải chịu mọi chi phí phát sinh và phải 

thanh toán cho đại diện của người vận chuyển thực tế là Công ty HM. 

Bị đơn chỉ là đại lý giao hàng cho Công ty Vận tải Biển P tại Việt 

Nam. Trách nhiệm đối với lô hàng theo yêu cầu của nguyên đơn phải là 

người phát hành vận đơn là Công ty Vận tải Biển P. Việc nguyên đơn khởi 

kiện bị đơn là không đúng chủ thể, số liệu về thiệt hại tự kê khai không có 

chứng từ, không có căn cứ, nên bị đơn không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 905/2015/KDTM-ST 

ngày 08 tháng 9 năm 2015, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã 

quyết định: 

Áp dụng Điều 34, Điều 199, Điều 202 của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa 

đổi, bổ sung năm 2011; Điều 93 của Bộ luật Hàng hải năm 2005; Pháp lệnh 

án phí, lệ phí Tòa án; Luật Thi hành án dân sự. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. 

- Buộc Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr có trách nhiệm phát lệnh 

giao trả lô hàng 04 xe ô tô RAV4 trong công-te-nơ số GLDU 

0853766/637883 và số HDMU6414102/6374889 đủ và đúng như ghi trong 

bộ vận đơn gốc số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008 cho Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu H. 
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- Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H có trách nhiệm thanh toán toàn bộ 

cước phí vận tải ghi trên vận đơn số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008, các chi 

phí khác của đại lý theo quy định khi nhận hàng. 

- Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải chịu toàn bộ chi phí lưu 

kho, bãi và công-te-nơ khi giao trả lô hàng theo vận đơn số PPHPG 082122 

ngày 21/5/2008. 

2. Không chấp nhận phần yêu cầu của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 

H đòi Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr thanh toán bồi thường thiệt hại 

tiền lãi 55.234,37 USD. 

Ngày 08/9/2015, nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H có 

đơn kháng cáo yêu cầu sửa Bản án sơ thẩm số 905/KDTM–ST theo hướng 

buộc Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải bồi thường tiền lãi Ngân 

hàng cho Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H. 

Ngày 16/9/2015, bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr có đơn 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do: Bị đơn không phải là đối tượng 

khởi kiện của nguyên đơn; Tòa án cấp sơ thẩm đã không công bằng khi 

không xem xét đầy đủ, toàn diện trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc giao nhận hàng hóa và ngay cả nguyên đơn 

cũng không tuân thủ các quy định pháp luật trong việc nhận hàng. Đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vụ án theo quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 

H và bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr vẫn giữ nguyên kháng cáo. 

Các đương sự không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới và không tự thỏa thuận 

được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn Công ty TNHH 

Mạng lưới Vận tải Tr trình bày: Trong vụ án này, Công ty TNHH Mạng lưới 

Vận tải Tr không phải là người chịu trách nhiệm giao hàng cho Công ty 

TNHH Xuất Nhập khẩu H. Muốn nhận hàng thì Công ty TNHH Xuất Nhập 

khẩu H phải nộp hồ sơ và chi phí theo quy định pháp luật và tập quán hàng 

hải, nhưng Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H đã không thực hiện. Tòa án 

cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là áp 

dụng không đúng các quy định pháp luật và tập quán hàng hải trong việc giải 

quyết vụ án. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo 

của Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr, sửa bản án sơ thẩm theo hướng 

bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập 

khẩu H. 
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Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về 

việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc 

thẩm: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng 

theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; các đương sự tham gia tố tụng chấp 

hành đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về kháng cáo của các đương sự như sau: Trong vụ án này, nguyên đơn 

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H khởi kiện Công ty TNHH Mạng lưới Vận 

tải Tr yêu cầu bị đơn giao hàng theo vận đơn đường biển số PP082122 do 

Công ty Vận tải Biển P tại Việt Nam, là đại lý cho Công ty PSE tại Mỹ ký 

phát ngày 21/5/2008. Như vậy, đây là vụ án giải quyết tranh chấp về hợp 

đồng vận chuyển hàng hóa, trong đó bên vận chuyển là Công ty TNHH 

Mạng lưới Vận tải Tr và bên nhận hàng là Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 

H. Theo đó, Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr đã vận chuyển hàng hóa 

đến cảng, nhưng lại không phát lệnh giao hàng cho Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu H là hoàn toàn do lỗi của Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr. 

Do đó, kháng cáo của Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr là không có căn 

cứ. Đồng thời kháng cáo của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H cũng không 

có căn cứ vì hợp đồng vay, trả tiền do Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H 

cung cấp cho Tòa cũng không rõ ràng. Chính vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm bác kháng cáo của nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H 

và bác kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn kháng cáo của nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H 

và bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr nộp trong thời hạn và đúng 

thủ tục theo quy định pháp luật nên hợp lệ, được xem xét theo thủ tục phúc 

thẩm như sau: 

[2] Căn cứ vào vận đơn đường biển số PPHPG 082122 do Công ty Vận 

tải Biển P tại Việt Nam, là đại lý cho Công ty PSE tại Mỹ ký phát ngày 

21/5/2008. Theo đó, bên bán hàng Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ 

là người gửi hàng, đã thuê Công ty Vận tải Biển P vận chuyển 04 xe ô tô từ 

cảng New York, Hoa Kỳ đến cảng Hải Phòng, Việt Nam và Công ty TNHH 

Mạng lưới Vận tải Tr là đại lý giao nhận vận tải cho Công ty PSE có trách 

nhiệm phát lệnh trả hàng cho bên mua hàng Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 

H là người nhận hàng. Giấy báo chuyến tàu Pacific Express V.351S đến cảng 

ngày 03/07/2008 đã được giao cho Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H, tuy 

nhiên hàng lại không được trả do Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr giữ 
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hàng, không phát lệnh giao hàng. Vì vậy, Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H 

đã khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải phát lệnh 

giao trả lô hàng 04 xe ô tô RAV4 trong công-te-nơ số GLDU 

0853766/637883 và số HDMU6414102/6374889 đủ và đúng như như ghi 

trong bộ vận đơn gốc số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008 cho Công ty TNHH 

Xuất Nhập khẩu H. Theo đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đây là vụ án 

“tranh chấp hợp đồng vận chuyển” là đúng quan hệ tranh chấp, thụ lý và giải 

quyết vụ án đúng thẩm quyền, thủ tục theo quy định pháp luật. 

[3] Xét các tài liệu chứng từ của Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr 

xuất trình để chứng minh cho việc giữ hàng là do có tranh chấp giữa bên gửi 

hàng với bên nhận hàng chỉ là email được in ra, ngoài ra không có tài liệu 

chứng cứ nào khác thể hiện việc không được giao là theo lệnh của bên gửi 

hàng, nên không được chấp nhận. 

[4] Đồng thời, Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr còn cho rằng, lý 

do của việc giữ hàng là vì Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H không xuất 

trình vận đơn gốc và không thanh toán cước phí vận tải để được nhận hàng, 

trong khi trước đó đã khẳng định quyền giữ hàng do có lệnh của bên gửi 

hàng, nên không thể xem là lỗi của nguyên đơn. 

[5] Hơn nữa, theo vận đơn thì Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr là 

bên giao hàng, Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H là bên nhận hàng, nội 

dung này của vận đơn đến nay còn hiệu lực, không có thay đổi, nên bị đơn có 

trách nhiệm giao hàng cho nguyên đơn. Do đó, việc Công ty TNHH Mạng 

lưới Vận tải Tr cho rằng đến nay phần cước phí vận tải vẫn chưa được thanh 

toán cũng không phải là lý do ban đầu để Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải 

Tr giữ hàng.  

[6] Như vậy đã có đủ căn cứ để xác định, Công ty TNHH Xuất Nhập 

khẩu H1 là người gửi hàng, đã thuê Công ty Vận tải Biển P vận chuyển 04 xe 

ô tô từ cảng New York, Hoa Kỳ đến cảng Hải Phòng, Việt Nam và Công ty 

TNHH Mạng lưới Vận tải Tr (tên giao dịch là Pearl Trans) là đại lý giao 

nhận vận tải cho Công ty PSE có trách nhiệm phát lệnh trả hàng cho bên mua 

hàng Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H là người nhận hàng. Giấy báo 

chuyến tàu Pacific Express V.351S đến cảng ngày 03/07/2008 đã được giao 

cho Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H, tuy nhiên hàng lại không được trả do 

Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr giữ hàng, không phát lệnh giao hàng, 

là hoàn toàn do lỗi của Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr. Do đó, Tòa án 

cấp sơ thẩm đã xét xử theo hướng buộc Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr 

33



 

phải có trách nhiệm phát lệnh trả hàng cho Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 

H theo đúng vận đơn; Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải chịu các chi 

phí phát sinh lưu kho, lưu công-te-nơ, lưu bãi và Công ty TNHH Xuất Nhập 

khẩu H khi nhận hàng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ cước và phí vận tải 

được ghi trên vận đơn, là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

[7] Xét kháng cáo nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H yêu 

cầu buộc Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải bồi thường tiền lãi ngân 

hàng cho Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H như sau: Xét đây là vụ án giải 

quyết tranh chấp hợp đồng vận chuyển, các chi phí phát sinh do lỗi của Công 

ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr đã được Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết đầy 

đủ, đúng quy định pháp luật. Yêu cầu bồi thường đối với khoản tiền lãi Ngân 

hàng của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H là tranh chấp liên quan đến hợp 

đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H1 và Công ty 

TNHH Xuất Nhập khẩu H. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định yêu cầu 

này của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H là không phù hợp theo quy định 

pháp luật, là có căn cứ. 

[8] Xét kháng cáo của Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr là không 

có căn cứ vì, tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr 

không có tài liệu, chứng cứ nào mới và lời trình bày của Luật sư bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr không 

đủ cơ sở để chấp nhận. 

[9] , Hội đồng xét xử phúc 

thẩm thống nhất với quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 

phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Công ty TNHH 

Xuất Nhập khẩu H và không chấp nhận kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH 

Mạng lưới Vận tải Tr ản án sơ thẩm số 905/2015/KDTMST 

ngày 08/9/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H và bị đơn Công ty 

TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải chịu án phí phúc thẩm 

luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 
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Không chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu H và không chấp nhận kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH 

Mạng lưới Vận tải Tr; g ản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

905/2015/KDTMST ngày 08/9/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh: 

Áp dụng Điều 34, Điều 199, Điều 202 của Bộ luật tố tụng dân sự sửa 

đổi, bổ sung năm 2011; Điều 93 của Bộ luật Hàng hải năm 2005; Pháp lệnh 

án phí, lệ phí Tòa án; Luật Thi hành án dân sự. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. 

- Buộc Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr có trách nhiệm phát lệnh 

giao trả lô hàng 04 xe ô tô RAV4 trong công-te-nơ số GLDU 

0853766/637883 và số HDMU6414102/6374889 đủ và đúng như như ghi 

trong bộ vận đơn gốc số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008 cho Công ty TNHH 

Xuất Nhập khẩu H. 

- Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H có trách nhiệm thanh toán toàn bộ 

cước phí vận tải ghi trên vận đơn số số PPHPG 082122 ngày 21/5/2008, các 

chi phí khác của đại lý theo quy định khi nhận hàng. 

- Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải chịu toàn bộ chi phí lưu 

kho, bãi và công-te-nơ khi giao trả lô hàng theo vận đơn số PPHPG 082122 

ngày 21/5/2008. 

2. Không chấp nhận phần yêu cầu của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 

H đòi Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr thanh toán bồi thường thiệt hại 

tiền lãi 55.234,37 USD. 

3. Á Kinh doanh thương mại sơ : 

Bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải nộp 200.000 đồng 

án  không có giá ngạch. 

Nguyên đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H phải chịu 49.192.063 

đồng; nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp 2.000.000 

đồng theo biên lai thu số AA/2008/015664 ngày 27/8/2010 và 20.976.000 

đồng theo biên lai thu số AB/2008/018213 ngày 09/11/2010 của Cục thi hành 

án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr 

còn phải nộp tiếp 26.216.063 đồng án phí Kinh doanh thương mại sơ . 

- inh doanh thương mại phúc thẩm: 

35



 

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H phải chịu 200.000 đồng; nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 200.000 đồng đã nộp theo 

biên lai thu số 09220 ngày 08/9/2015 của Cục thi hành án dân sự Thành phố 

Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu H đã nộp đủ án phí K

. 

Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải nộp 200.000 đồng; nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 200.000 đồng đã nộp theo 

biên lai thu số 09243 ngày 16/9/2015 của Cục thi hành án dân sự Thành phố 

Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr đã nộp đủ án phí K

. 

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 là ngày 31 tháng 

8 năm 2017./. 

Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tối cao;   

- VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí 

Minh; 

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND Tp. Hồ Chí Minh; 

- Cục THADS Tp. Hồ Chí Minh;  

- NĐ (1);            

- BĐ (1); 

- NLQ (6); 

- Lưu (5).18b. (Án 38) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đình Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN PHÚ NHUẬN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 18/2018/KDTM-ST. 

Ngày       : 05/01/2018. 

V/v tranh chấp hợp đồng dịch vụ 

  vận chuyển. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH  

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  : Bà Mai Thị Thu Dung 

Các Hội thẩm nhân dân           : 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 

2. Ông Nghiêm Xuân Hoàng

- Thư ký phiên tòa : Bà Hoàng Thị Huế - là thư ký

  Tòa án của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận tham gia phiên tòa:

   Bà Lê Anna Hiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 802/2017/TLST-KDTM 

ngày 23 tháng 8 năm 2017“về tranh chấp hợp đồng dịch vụ vận chuyển” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 197/2017/QĐXXST-KDTM ngày 13 tháng 12 năm 2017 

giữa các đương sự: 

Nguyên đơn : Công ty Cổ phần J. 

Trụ sở :  đường B, Phường X, quận T, TP HCM. 

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Diệp Minh H 

Địa chỉ : đường D, Phường X, Quận T, TP HCM. 

(văn bản ủy quyền số 09UQ/2017 ngày 07/8/2017 - có mặt). 

Bị đơn : Công ty Cổ phần Y. 

Trụ sở : đường N, Phường X, quận P, TP.HCM. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Trung H   

Địa chỉ : đường B, Phường X, quận G, TP HCM. 

(văn bản ủy quyền ngày 01/9/2017 - có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện đề ngày 07/8/2017 và các lời khai trong quá trình Tòa

án thụ lý giải quyết vụ án, nguyên đơn Công ty Cổ phần J (có ông Diệp Minh H đại 

diện theo ủy quyền) trình bày: 
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Ngày 01/12/2015, Công ty Cổ phần J và Công ty Cổ phần Y có ký hợp đồng 

vận chuyển hàng hóa số 30/2015/HĐVC-J, với nội dung: Công ty Y ủy quyền cho 

Công ty J thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Thời hạn của hợp 

đồng có hiệu lực từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Phương thức thanh 

toán cước phí dịch vụ bằng hình thức chuyển khoản; về đối chiếu và xác nhận số nợ: 

chậm nhất đến ngày 03 của tháng kế tiếp, Công ty J sẽ gửi bảng kê số liệu cước dịch 

vụ của tháng cho Công ty Y. Việc ký xác nhận phải được thực hiện không chậm hơn 

02 ngày làm việc kể từ khi Công ty Y nhận được văn bản xác nhận công nợ. Sau 02 

ngày quy định mà Công ty Y không có thông tin phản hồi thì số liệu bảng kê nợ do 

bên Công ty J cung cấp mặc nhiên được thừa nhận là chính xác. Công ty J sẽ phát 

hành hóa đơn cước dịch vụ và các chi phí liên quan của tháng cho Công ty Y chậm 

nhất vào ngày 15 của tháng kế tiếp. 

Theo đó, từ ngày 01/10/2016 đến ngày 10/11/2016, Công ty J (chi nhánh Hà 

Nội) đã thực hiện tổng cộng 40 đợt vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không 

theo yêu cầu của Công ty Y (chi nhánh Hà Nội) với tổng giá trị phí vận chuyển đã 

bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) là 214.052.432 (hai trăm mười bốn triệu không 

trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm ba mươi hai) đồng. Công ty J đã giao đủ hàng hóa 

đúng theo yêu cầu và đã xuất hóa đơn VAT. Công ty Y đã nhận hóa đơn VAT nhưng 

cho đến nay chỉ mới thanh toán cho Công ty J được số tiền 7.847.200 (bảy triệu tám 

trăm bốn mươi bảy ngàn hai trăm) đồng. Số tiền còn lại chưa thanh toán là 

206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm lẻ năm ngàn hai trăm ba mươi hai) đồng. 

Do vậy, Công ty J yêu cầu Công ty Y có trách nhiệm thanh toán số tiền còn nợ 

206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm lẻ năm ngàn hai trăm ba mươi hai) đồng.  

- Bị đơn Công ty Y (có ông Trần Trung H đại diện theo ủy quyền) trình bày: 

Công ty Y xác nhận ngày 01/12/2015 có ký với Công ty J hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa số 30/2015/HĐVC-J có nội dung: Công ty Y ủy quyền cho Công ty J thực hiện 

vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Thời hạn của hợp đồng có hiệu lực từ 

ngày 01/12/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Thực hiện hợp đồng này, hai bên đã có 

giao dịch vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, Công ty Y chỉ đồng ý thanh toán số tiền 

trên với điều kiện Công ty J phải xuất trình đầy đủ chứng từ vận chuyển có chữ ký 

hợp lệ. Do có sự tin tưởng trong làm ăn nên khi nhận được hóa đơn VAT từ Công ty J 

thì kế toán của Công ty Y đã không kiểm tra kỹ các chứng từ nên có kê khai thuế về 

phát sinh giao dịch trong tháng đối với hai hóa đơn VAT số 0000189 ngày 

31/10/2016 và số 0000212 ngày 30/11/2016 do Công ty J phát hành. Vì vậy, Công ty 

Y không đồng ý thanh toán số tiền theo yêu cầu khởi kiện của Công ty J. 

Tòa án đã tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải, nhưng các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc 

giải quyết vụ án. Do đó, Tòa án đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

 Tại phiên tòa hôm nay: 

- Đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Yêu cầu Công ty Ycó trách 

nhiệm thanh toán cho Công ty J số tiền còn nợ 206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai 

trăm lẻ năm ngàn hai trăm ba mươi hai) đồng phát sinh từ hai hóa đơn VAT số 

0000189 ngày 31/10/2016 và số 0000212 ngày 30/11/2016 mà Công ty Y đã nhận, đã 
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khai báo thuế nhưng chưa thanh toán cho Công ty J. Thanh toán 01 lần ngay sau khi 

bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Công ty J không yêu cầu tính tiền lãi phát 

sinh cho đến ngày xét xử sơ thẩm. 
 

 - Đại diện hợp pháp của bị đơn trình bày: Công ty Y không đồng ý thanh toán 

vì chứng từ vận chuyển hàng hóa không hợp lệ. Công ty Y xác nhận có nhận được 

biên bản đối chiếu công nợ của tháng 10 và 11/2016 do Công ty J chuyển qua, nhưng 

không đồng ý với các số liệu do Công ty J đưa ra. Công ty Y đã nhiều lần liên lạc qua 

điện thoại với Công ty J, yêu cầu cung cấp chứng từ đầy đủ thì đồng ý thanh toán. 

Tuy nhiên, Công ty J không cung cấp. Do kế toán bên Công ty Y có sơ suất, không 

kiểm tra kỹ các chứng từ này nên đã làm thủ tục khai báo thuế với cơ quan thuế trong 

quý 4/2016 đối với các hóa đơn GTGT số 0000189 ngày 31/10/2016 và số 0000212 

ngày 30/11/2016.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng và ý kiến về việc giải quyết vụ án: Thẩm phán và Hội 

đồng xét xử trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm đều tuân thủ 

đúng trình tự, thủ tục tố tụng. Đương sự chấp hành đúng quy định của pháp luật. Tòa 

án giải quyết vụ án đúng thẩm quyền; thẩm phán đã tiến hành thu thập chứng cứ đầy 

đủ, xác định đúng thành phần tham gia tố tụng. Về nội dung: Căn cứ vào các chứng 

cứ do các đương sự cung cấp có trong hồ sơ vụ án và chứng cứ do Tòa án thu thập 

thể hiện giữa nguyên đơn và bị đơn có ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 

30/2015/HĐVC-J ngày 01/12/2015. Thực hiện hợp đồng, nguyên đơn đã vận chuyển 

hàng hóa bằng dịch vụ hàng không cho bị đơn, đã giao đủ hàng theo yêu cầu và xuất 

hóa đơn VAT. Tuy nhiên, bị đơn chỉ mới thanh toán số tiền 7.847.200 (bảy triệu tám 

trăm bốn mươi bảy ngàn hai trăm) đồng. Số tiền còn lại chưa thanh toán là 

206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm lẻ năm ngàn hai trăm ba mươi hai) đồng. 

Như vậy, căn cứ vào Điều 4 của hợp đồng quy định về việc thanh toán thì bị đơn đã 

vi phạm. Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về áp dụng pháp luật tố tụng:  

Đây là vụ án tranh chấp về kinh doanh thương mại (Hợp đồng dịch vụ vận 

chuyển hàng hóa) giữa các tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi 

nhuận. Bị đơn có trụ sở tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, căn cứ 

vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, vụ tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân quận Phú Nhuận theo quy định của pháp luật. 
 

  [2] Về nội dung tranh chấp:  

  - Xét yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền còn nợ là 

206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm lẻ năm ngàn hai trăm ba mươi hai) đồng 

phát sinh từ hai hóa đơn VAT số 0000189 ngày 31/10/2016 và số 0000212 ngày 

30/11/2016, Hội đồng xét xử nhận thấy: 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do nguyên đơn cung cấp 

gồm: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 30/2015/HĐVC-J ngày 01/12/2015; 02 hóa 

đơn GTGT số 0000189 ngày 31/10/2016 và số 0000212 ngày 30/11/2016 và đã được 

bị đơn thừa nhận tại các buổi làm việc tại Tòa án cũng như tại phiên tòa hôm nay cho 

thấy: Giữa Công ty J và Công ty Y có ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 

30/2015/HĐVC-J ngày 01/12/2015, với nội dung: Công ty Y ủy quyền cho Công ty J 

thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Thời hạn của hợp đồng có 

hiệu lực từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Về việc thanh toán cước phí 

dịch vụ được quy định rõ trong Điều 4 của hợp đồng, cụ thể: chậm nhất đến ngày 03 

của tháng kế tiếp, Công ty J sẽ gửi bảng kê số liệu cước dịch vụ của tháng cho Công 

ty Y ký xác nhận công nợ. Việc ký xác nhận phải được thực hiện không chậm hơn 02 

ngày làm việc kể từ khi Công ty Y nhận được văn bản xác nhận công nợ. Sau 02 ngày 

quy định mà Công ty Y không có thông tin phản hồi thì số liệu bảng kê nợ do bên 

Công ty J cung cấp mặc nhiên được thừa nhận là chính xác. Công ty J sẽ phát hành 

hóa đơn cước dịch vụ và các chi phí liên quan của tháng cho Công ty Y chậm nhất 

vào ngày 15 của tháng kế tiếp. Công ty Y sẽ thanh toán cho Công ty J trong vòng 07 

ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn. 

Như vậy, theo thỏa thuận về điều khoản thanh toán, Công ty J phải gửi bảng kê 

cước dịch vụ vận chuyển tháng 10 và tháng 11/2016 cho Công ty Y, đồng thời gửi 

biên bản đối chiếu công nợ tháng 10 và tháng 11/2016 cho công ty Y. Điều này, 

Công ty Y cũng xác nhận là có nhận được bảng kê cước dịch vụ vận chuyển tháng 

10, 11/2016 và biên bản đối chiếu công nợ do Công ty J chuyển qua. Như vậy, Công 

ty J đã thực hiện đúng thỏa thuận được quy định tại Điều 4 của hợp đồng. 

Công ty J đã phát hành 02 hóa đơn VAT số 0000189 ngày 31/10/2016 và số 

0000212 ngày 30/11/2016 với tổng cước phí dịch vụ + thuế VAT là 214.052.432 (hai 

trăm mười bốn triệu không trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm ba mươi hai) đồng. 

Công ty J đã giao đủ hàng hóa theo yêu cầu vận chuyển và đã xuất hóa đơn VAT. 

Công ty Y đã nhận hóa đơn VAT nhưng cho đến nay chỉ mới thanh toán cho Công ty 

J số tiền 7.847.200 (bảy triệu tám trăm bốn mươi bảy ngàn hai trăm) đồng. Số tiền 

còn lại chưa thanh toán là 206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm lẻ năm ngàn 

hai trăm ba mươi hai) đồng. Hóa đơn VAT do bên cung cấp dịch vụ Công ty J phát 

hành là chứng từ bắt buộc phải có khi thực hiện dịch vụ vận chuyển đối với bên thuê 

dịch vụ vận chuyển là Công ty Y, điều này hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật 

thuế giá trị gia tăng và luật kế toán cũng như các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 

sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Như vậy, có đủ cơ sở để chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

về việc yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền 206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm 

lẻ năm ngàn hai trăm ba mươi hai) đồng phát sinh từ 02 hóa đơn VAT số 0000189 

ngày 31/10/2016 và số 0000212 ngày 30/11/2016. 

- Ý kiến của Công ty Y cho rằng do chứng từ Công ty J cung cấp không hợp lệ 

nên Công ty Y có liên lạc qua điện thoại với Công ty Jyêu cầu cung cấp chứng từ hợp 

lệ thì mới đồng ý thanh toán. Vì tin tưởng làm ăn lâu năm nên Công ty Y chỉ liên hệ 

qua điện thoại mà không có ý kiến phản hồi bằng văn bản theo như hai bên đã thỏa 
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thuận thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, ngoài lời trình bày ra thì Công ty Y không có 

chứng cứ gì để chứng minh và sự việc này cũng không được Công ty JITT thừa nhận.  

Sau khi Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ thì bị đơn lại xác nhận có kê khai 

báo thuế của hai hóa đơn này tại cơ quan thuế nhưng cho rằng việc khai báo này là do 

có sự nhầm lẫn của kế toán Công ty. Tuy nhiên, trên thực tế bị đơn cũng đã thanh 

toán một phần tiền cước phí vận chuyển thể hiện trong hóa đơn VAT tháng 10 và 

11/2016 cho nguyên đơn với số tiền 7.847.200 (bảy triệu tám trăm bốn mươi bảy 

ngàn hai trăm) đồng. Số tiền còn lại 206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm lẻ 

năm ngàn hai trăm ba mươi hai) đồng thì bị đơn không thanh toán. Do vậy, bị đơn đã 

vi phạm về thời hạn thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết, 

điều này đã gây thiệt hại cho nguyên đơn.  

Mặc dù, trong hợp đồng hai bên có thỏa thuận về khoản tiền lãi do chậm 

thanh toán. Tuy nhiên, nguyên đơn không yêu cầu bị đơn phải thanh toán tiền lãi tính 

từ khi vi phạm cho đến ngày xét xử sơ thẩm nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự 

nguyện của nguyên đơn không yêu cầu tính lãi đến ngày xét xử sơ thẩm. 

Như vậy, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận về 

việc đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn có cơ sở. 
 

 Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ để chấp toàn 

bộ yêu cầu của nguyên đơn.  

 

 [3] Về án phí: Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 

trên toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận (206.205.232 đồng) là 

10.310.262 đồng. 

 Nguyên đơn không phải chịu án phí nên được nhận lại toàn bộ tiền tạm ứng án 

phí đã nộp. 

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; Điều 266 và khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào các Điều 85 và 306 của Luật thương mại; 

- Căn cứ vào Luật phí và lệ phí năm 2015; 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

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

- Căn cứ vào Điều 26 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Tuyên xử:  
  

 1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần J, buộc Công ty 

Cổ phần Y phải trả cho Công ty Cổ phần J số tiền nợ cước dịch vụ vận chuyển là 

206.205.232 (hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm lẻ năm ngàn hai trăm ba mươi hai) đồng 
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phát sinh từ 02 hóa đơn giá trị gia tăng số 0000189 ngày 31/10/2016 và số 0000212 

ngày 30/11/2016. 

Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty Cổ phần J không yêu cầu Công ty Cổ phần 

Y phải chịu lãi chậm trả cho đến ngày xét xử sơ thẩm. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của Công ty Cổ phần J, nếu Công ty Cổ 

phần Y không chịu trả số tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty Cổ phần Y còn phải 

chịu thêm tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tương ứng 

với thời gian chưa thi hành án.  
 

 Việc thi hành án được thực hiện tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

 2. Về án phí: Công ty Cổ phần Y phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

10.310.262 (mười triệu ba trăm mười ngàn hai trăm sáu mươi hai) đồng, nộp tại Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty Cổ phần J không phải chịu án phí nên được nhận lại toàn bộ tiền tạm 

ứng án phí đã nộp 5.155.000 (năm triệu một trăm năm mươi lăm ngàn) đồng theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 08702 ngày 21 tháng 8 năm 2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. 

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

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

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

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

 

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA        

   Nơi nhận: 
 - TAND TP HCM; 

    - VKSND quận Phú Nhuận; 

 - Chi cục THADS quận Phú Nhuận; 

 - Đương sự;        

          - Lưu.                                                   

             Mai Thị Thu Dung 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 03/2018/KDTM-PT 
Ngày  11 - 01- 2018 

V/v tranh chấp hợp đồng vận chuyển 

hàng hóa bằng đường bộ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đặng Hồ Điệp 

  Các Thẩm phán:   Ông Vũ Văn Cường 

    Ông Nguyễn Văn Dương 

- Thư ký phiên toà: Bà Bùi Thị Thúy Hà - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân

thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên

tòa: Bà Ngô Kiều Dâng - Kiểm sát viên. 

Ngày 11/01/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 23/2017/TLPT- 

KDTM  ngày 26/10/2017  về việc tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng 

đường bộ.  

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày 08/ 

9/2017 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1172/2017/QĐ-PT ngày 

14/12/2017, Quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/QĐ-PT ngày 08/01/2018 giữa 

các đương sự: 

 - Nguyên đơn:  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm N(Tổng Công ty bảo hiểm

BIDV- BIC) có trụ sở tại: Tầng 16 Tháp A- Tòa tháp Vincom, 191 A, thành phố 

Hà Nội. 

  Người đại diện hợp pháp: Ông Phạm Hoàng S, ông Trương Minh Cát Ng, 

cùng địa chỉ liên lạc: Số 95 B, phường C, Quận D, thành phố Hồ Chí Minh và  ông 

Nguyễn Anh S, cư trú: Số 144 đường E, quận F, thành phố Hải Phòng (văn bản ủy 

quyền ngày 01/11/2017 của Công ty Bảo hiểm BIDV); ông Sang có mặt, ông 

Nguyên và ông Sơn vắng mặt. 
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- Bị đơn: Công ty Cổ phần T có trụ sở  tại: Số 66 đường Lê Thánh Tông, 

phường Máy Tơ, quận F, thành phố Hải Phòng; 

Người đại diện hợp pháp: Ông Hoàng Văn Tr, sinh năm 1978, cư trú tại Lô 

12/275/33 phường G, quận F, thành phố Hải Phòng (theo văn bản ủy quyền số 

23/UQ ngày 02/6/2017); có mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn N 

có trụ sở tại Km2, khu 7, Phường H, thành phố K, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Công ty Cổ phần T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, các bản tự khai của người đại diện hợp pháp của 

nguyên đơn là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm N trình bày: 

           Ngày 09/11/2015, Công ty Cổ phần T(Công ty T&C) và Công ty TNHH 

Nhã Phương (Công ty Nhã Phương) ký Hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 

0911/HĐVCHH. Theo hợp đồng, Công ty T&C sẽ vận chuyển 01 container lạnh 

40’’ (tên hàng- số hiệu container GESU9600130) của Công ty Nhã Phương đi từ 

Hải Phòng đến cửa khẩu Bình Nghi, tỉnh Lạng Sơn bằng xe container. Giao hàng 

trước ngày 15/11/2015. 

         Trước đó, ngày 23/4/2015, Công ty Nhã Phương và Tổng Công ty Bảo hiểm 

BIDV Hải Phòng, viết tắt là (BIC Hải Phòng) là một chi nhánh của Tổng Công ty 

bảo hiểm BIDV cùng nhau ký Hợp đồng bao bảo hiểm hàng hóa vận chuyển số: 

BICHP-NP/04/2015 cho vỏ container lạnh. Theo đó, một trong những hành trình 

được bảo hiểm là từ Hải Phòng đến Lạng Sơn, vận chuyển bằng đường bộ hoặc 

đường thủy. Ngày 09/11/2015, BIC Hải Phòng đã cấp Đơn bao hiểm hàng hóa vận 

chuyển trong lãnh thổ Việt Nam số 05153434.19, người được bảo hiểm là: Công ty 

Nhã Phương, hàng hóa được bảo hiểm: Vỏ container ký hiệu GESU9600130. 

 Vào hồi 16h00 ngày 15/11/2015, lái xe Lê Văn Hoan của Công ty T&C điều 

khiển xe đầu kéo chở container lạnh 40’’ số GESU9600130 chứa 25 tấn hàng đông 

lạnh của Công ty Nhã Phương từ Hải Phòng đi Lạng Sơn giao hàng. Khi xe đến 

Km 5+100 TL229, thôn Bản Cháu, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn, do không làm chủ tốc độ khi đến đoạn đường cong cua, đường xấu nhiều ổ gà 

dẫn tới tự lật gây tổn thất. 

 Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 019125 do Công an thành phố Hải 

Phòng cấp cho chủ xe là Công ty T&C, biển số đăng ký là 15C-023.93. Giấy 

chứng nhận đăng ký rơ moóc số 001537 do Công an thành phố Hải Phòng cấp cho 

chủ xe Công ty TNHH Tuấn Châu, biển số đăng ký là15R-046.36. 

           Khi xảy ra sự cố trên, đến ngày 18/12/2015, BIC Hải Phòng đã chi trả số 

tiền bồi thường cho Công ty Nhã Phương 426.884.211 đồng. Công ty Nhã Phương 

đã ký Giấy biên nhận và thế quyền số BM.13/HD-GĐBT- 02. Nội dung của Giấy 
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biên nhận và thế quyền trên là Công ty Nhã Phương đồng ý chuyển quyền và thế 

nhiệm cho BIC Hải Phòng, nhân danh Công ty Nhã Phương đòi Công ty T&C bồi 

thường thiệt hại liên quan đến Hợp đồng vận chuyển số 0911/HĐVCHH ngày 

09/11/2015. 

   Ngày 16/8/2017 đại diện cho nguyên đơn có giấy xác nhận điều chỉnh và 

thay đổi yêu cầu khởi kiện về số tiền buộc Công ty T&C phải hoàn trả lại cho 

nguyên đơn sau khi trừ tiền bán thanh lý vỏ container còn lại  là 370.784.211 đồng, 

không yêu cầu bị đơn phải thanh toán tiền lãi. 

Bị đơn Công ty Cổ phần Ttrình bày: Tại phiên hoà giải ngày 16/8/2017 bị 

đơn xác nhận xe và đầu kéo 15C-023.93 + Rơ moóc 15R-04636 là của Công ty mà 

lái xe Lê Văn Hoan điều khiển chở container lạnh 40’’ số GESU9600130 chứa 

33.400kg hàng đông lạnh của Công ty Nhã Phương từ Hải Phòng đi Lạng Sơn giao 

hàng. Khi xe đến Km 5+100 TL229, thôn Bản Cháu, xã Trùng Khánh, huyện Văn 

Lãng, Lạng Sơn, xẩy ra tai nạn gây tổn thất. Từ khi xảy ra sự cố tai nạn, Công ty 

Nhã Phương cũng như nguyên đơn không thông báo gì cho bị đơn thiệt hại thực tế 

về việc bồi thường thiệt hại đối với vỏ container. Về trách nhiệm, bên thuê vận 

chuyển là Công ty Nhã Phương và bên vận chuyển là Công ty T&C lẽ ra phải được 

thông báo và phải được cùng tham gia giám sát quá trình bồi thường nhưng BIC 

Hải Phòng và Công ty Nhã Phương tự giải quyết với nhau, không thông báo cho 

Công ty T&C. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tiến trình giải quyết hậu quả của 

việc hư hỏng vỏ container lạnh 40’’ số GESU9600130 do  Bảo hiểm tự chi trả sau 

đó yêu cầu bị đơn thanh toán lại số tiền như vậy là không hợp lý. Bị đơn không 

đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu Tòa án bác yêu cầu của nguyên đơn. 

          Quan điểm của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Nhã 

Phương đã được BIC Hải Phòng chi trả bồi thường cho hãng tàu số tiền 

426.884.211 đồng và có văn bản thế quyền cho nguyên đơn để truy đòi bị đơn 

Công ty T&C, có đơn giải quyết vắng mặt. 

 Tại Bản án số 06/2017/KDTM-ST nnggààyy  0088//99//22001177  ccủủaa  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn  NNggôô  

QQuuyyềềnn  đã quyết định:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Tổng Công ty Cổ phần 

Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. 

Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Tphải bồi hoàn cho nguyên đơn Tổng Công ty 

Cổ phần Bảo hiểm Nkhoản tiền  185.392.000 đồng (một trăm tám mươi lăm triệu 

ba trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn) mà Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nđã 

bồi thường cho Công ty TNHH Nhã Phương. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp 

luật. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, Công ty Cổ phần Tkháng cáo toàn bộ Bản án, không 

chấp nhận bồi thường theo bản án sơ thẩm. 

Tại phiên toà phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn 

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; các đương sự không thỏa thuận được với nhau về 

việc giải quyết vụ án.  

Người đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Ttrình bày quan điểm bảo vệ: 

Khi tai nạn xảy ra và việc giải quyết bồi thường giữa Công ty Nhã Phương 

và Công ty Bảo hiểm BIDI không thông báo cho T&C biết, việc định giá tài sản tự 

hai bên định giá. T&C không được thông báo bất cứ nội dung gì trong quá trình 

bồi thường và thỏa thuận về mức bồi thường. Như vậy, Công ty Nhã Phương đã vi 

phạm Hợp đồng vận chuyển đã ký với Công ty T&C do đó Công ty T&C không 

đồng ý thanh toán bồi thường cho Công ty Bảo hiểm số tiền 370.784.211 đồng. 

Yêu cầu khôi phục lại vỏ container để giám định lại giá trị thiệt hại của vỏ 

container, Công ty T&C sẽ chấp nhận bồi thường 100% giá trị theo giám định. 

Người đại diện hợp pháp của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ntrình bày 

quan điểm bảo vệ: Từ cấp sơ thẩm đến phúc thẩm, Công ty T&C không đưa ra 

được các chứng cứ mới, nội dung kháng cáo của bị đơn đã được tranh luận tại 

phiên tòa sơ thẩm. Do BIC Hải Phòng có lỗi trong việc giám định vỏ container nên 

nguyên đơn chấp nhận 50% mức bồi thường như Bản án sơ thẩm. Đối với vỏ 

container hiện không còn nên không khôi phục và giám định lại được như yêu cầu 

của bị đơn. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa 

phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng : Thẩm phán , Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đa ̃tuân theo đúng 

các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự . Các đương sự đa ̃chấp hành đúng các 

quyền và nghiã vu ̣, tham gia phiên tòa theo các quy định của Bô ̣luâṭ Tố tuṇg dân 

sư.̣ 

Về nội dung: Nguyên nhân gây tai nạn là do lái xe của Công ty T&C gây ra 

nên Công ty T&C phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty Nhã 

Phương theo Hợp đồng vận chuyển được kí giữa hai công ty. Tuy nhiên, sau khi có 

thiệt hại xảy ra, Công ty Nhã Phương và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nđã có 

lỗi trong việc không thông báo quá trình giải quyết vụ việc, về giá trị tổn thất cho 

Công ty T & C biết nên mỗi bên phải chịu 1/3 giá trị thiệt hại. 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm, sửa Bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án và sau khi tranh tụng công khai tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ án 

kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa, Tòa án nhân 

dân quận Ngô Quyền thụ lý, giải quyết là đúng quy định khoản 1 Điều 30 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Xét nội dung kháng cáo: 

2.1.Về căn cứ xác định giá trị thiệt hại: 

 Sau khi xảy ra tai nạn, ngày 02/12/2015 Công ty Cổ phần 

CONTAINER(VICONSHIP) đã có công văn số TS151202/CV- GESU9600130 

gửi công ty Nhã Phương có nêu: Quý công ty đã lấy hàng đi từ ngày 09/11/2015 

đến ngày 19/11/2015 thì trả vỏ về bãi, sau đó bộ phận giám định của bãi đã thông 

báo cho hãng tầu là cont này hư hỏng rất nặng. Sau khi thông báo và gửi hình ảnh 

cho hãng tàu T.Slines, hãng tàu cho rằng hư hỏng này quá nặng và không thể sửa 

chữa, và tuyên bố tổn thất toàn bộ đối với cont GESU9600130 với trị giá là USD 

18.000.000 chưa bao gồm 5% thuế nhà thầu. 

 Ngày 19/11/2015 nguyên đơn cùng Công ty Nhã Phương đã lập biên bản 

giám định vỏ container, lập hồ sơ bồi thường số 15/05/0832. Ngày 22/12/2015 

nguyên đơn đã chi trả bồi thường cho Công ty Nhã Phương mà cụ thể là hãng tàu 

T.Slines số tiền 426.884.211 đồng. Trước khi bồi thường, vào các ngày 

21/12/2015, 07/03/2016, 03/8/2016  nguyên đơn đã có Công văn gửi Công ty T&C 

về việc liên quan đến tổn thất container lạnh 40'' ký hiệu GESU9600130 của Công 

ty Nhã Phương được chuyên chở bởi xe đầu kéo 15C-023.93 + Rơ moóc 15R-

046.36.  Nguyên đơn căn cứ vào tuyên bố tổn thất toàn bộ cont 

GESU9600130 với trị giá là 18.000.000 USD của Công ty Cổ phần 

CONTAINER(VICONSHIP), căn cứ vào giám định nội bộ của Công ty Bảo hiểm 

để xác định mức thiệt hại của container là 426.884.211 đồng. 

 Tại Điều 46 của Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định: “Số tiền bảo hiểm mà 

doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định giá thị 

trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt 

hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm…” 

Như vậy, căn cứ để xác định bồi thường phải căn cứ vào tổn thất thực tế của 

vỏ container và giá thị trường tại thời điểm xảy ra tổn thất. Tuy nhiên việc giám 

định nguyên nhân, mức độ thiệt hại của vỏ container lạnh 40’’ số GESU9600130 

không thể tiến hành lại được nên giá trị thiệt hại của vỏ container lạnh 40’’ số 

GESU9600130 do Công ty T& C gây ra có thể được tính theo kết quả giám định 

nội bộ của Công ty Bảo hiểm với mức thiệt hại là 426.884.211 đồng.  
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Vỏ container lạnh 40’’ số GESU9600130 đã bán thanh lý được 

56.100.000đồng nên số tiền thiệt hại còn lại là 370.784.211 đồng. 

4.2.Về yêu cầu bồi thường thiệt hại: 

Tại Điều 48 của Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về giám định tổn thất 

như sau: "Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được 

doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện việc giám định tổn thất để xác định 

nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo 

hiểm chịu. 

 Trong trường hợp các bên không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn 

thất thì có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được 

việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Tòa án 

nơi xảy ra tổn thất hoặc cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên 

độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên”. 

 Tại Đơn bảo hiểm hàng hóa ngày 09/11/2015 quy định về thủ tục thực hiện 

trong trường hợp xảy ra tổn thất hoặc mất mát thuộc phạm vi trách nhiệm của 

người chuyên chở, trách nhiệm của bên thứ ba khác có quy định: 

 "Yêu cầu đại diện chuyên chở hay người nhận ủy thác hàng tham gia việc 

chứng kiến giám định ngay khi phát hiện hàng hóa có hiện tượng mất mát hoặc hư 

hỏng và qua giám định nếu thực tế có tổn thất thì phải lập hồ sơ khiếu nại họ"... 

 "Trường hợp xảy ra mất mát hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng 

bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho BIC hay đại lý được BIC 

chỉ định đến giám định. Trừ khi trước đó đã có thỏa thuận khác, BIC có quyền từ 

chối giải quyết vụ khiếu nại nếu không được chứng minh trong biên bản giám định 

được lập bởi đại lý do BIC chỉ định trong Đơn bảo hiểm". 

Hồ sơ vụ án cho thấy: Không có tài liệu nào thể hiện khi tiến hành giám định 

tổn thất vỏ container ký hiệu GESU9600130, Tổng Công ty bảo hiểm BIDV và 

Công ty Nhã Phương đã thông báo cho Công ty Cổ phần Tbiết để tham gia và 

chứng kiến việc tiến hành giám định. 

 Tại Biên bản giám định vỏ cont ngày 19/11/2015, thành phần tiến hành giám 

định gồm có ông Đoàn Ngọc Tiến - Đại diện BIC Hải Phòng và ông Nguyễn Doãn 

Dũng - Đại diện Công ty Nhã Phương. Kết quả giám định này không trùng khớp 

với Bản kết luận vụ tai nạn giao thông ngày 18/11/2015 do Công an huyện Văn 

Lãng tỉnh Lạng Sơn kết luận. Quá trình tiến hành giám định để xác định tổn thất 

của cont bị tai nạn do Tổng Công ty bảo hiểm BIDV tự tiến hành và có sự chứng 

kiến của Công ty Nhã Phương, không có sự chứng kiến của Công ty T&C và cũng 

không thuê cơ quan có chuyên môn giám định để tiến hành giám định và xác định 
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giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất, giá trị tổn 

thất cũng như xác định giá trị còn lại của cont bị tai nạn.  

Như vậy, việc xác định giá trị tổn thất để làm căn cứ yêu cầu thanh toán tiền 

bảo hiểm là chưa có căn cứ, không tuân thủ theo quy định của Luật kinh doanh bảo 

hiểm, Đơn bảo hiểm hàng hóa giữa Tổng Công ty bảo hiểm BIDV với Công ty 

Nhã Phương và Hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Nhã Phương và Công ty T&C. 

Do đó Tổng Công ty bảo hiểm BIDV yêu cầu Công ty T&C phải thanh toán toàn 

bộ số tiền đã bảo hiểm 370.784.211đồng là không có căn cứ. 

 Từ phân tích trên cho thấy, Tổng Công ty bảo hiểm BIDV đã có lỗi chính 

trong quá trình tiến hành bảo hiểm, xác định giá trị thiệt hại, giám định thiệt hại. 

Tuy nhiên, Công ty T&C cũng có lỗi khi lái xe chở hàng không tuân thủ luật lệ về 

an toàn giao thông dẫn đến tai nạn và thực tế thiệt hại là có xảy ra. Đối với Công ty 

Nhã Phương cũng có lỗi, khi  xảy ra thiệt hại  không thỏa thuận về mức bồi thường 

thiệt hại với Công ty T&C theo quy định tại điểm 11.3 Điều 11 của Hợp đồng vận 

chuyển hàng hóa ngày 09/11/2015. Mặt khác, giữa Công ty Nhã Phương và Tổng 

Công ty Bảo hiểm BIDV cũng không thông báo cho Công ty Cổ phần Tđể tham 

gia giám sát quá trình bồi thường thiệt hại nên cả ba Công ty nêu trên đều có lỗi 

trong vụ việc này nên mỗi Công ty phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra. 

Tuy nhiên Bản án số 06/2017/KDTM-ST nnggààyy  0088//99//22001177  ccủủaa  TTòòaa  áánn  nnhhâânn  ddâânn  

NNggôô  QQuuyyềềnn không tính lỗi cho Công ty Nhã Phương là không đúng, làm ảnh hưởng 

đến quyền lợi của Công ty T&C. 

Về số tiền bồi thường còn lại sau khi trừ đi khoản tiền bán vỏ cont là 

370.784.211đ  được chia ba phần. Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV có lỗi nhiều hơn 

nên phải chịu 50% mức bồi thường là 185.392.000đồng và Tổng Công ty Bảo 

hiểm BIDV cũng đã đồng ý với mức bồi thường này như Bản án sơ thẩm đã tuyên. 

Đối với Công ty Cổ phần Tvà Công ty Nhã Phương, mỗi Công ty phải chịu 1/2 số 

tiền còn lại là 185.392.000đ : 2 = 92.696.000đồng. 

Đối với phần thiệt hại mà Công ty Nhã Phương phải chịu, do Tổng Công ty 

Bảo hiểm BIDV đã thanh toán cho Công ty Nhã Phương nên Tổng Công ty Bảo 

hiểm BIDV có quyền khởi kiện bằng vụ kiện khác. 

Từ nhận định trên, chấp nhận một phần kháng cáo của  Công ty Cổ phần 

T&C, căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự, sửa 

Bản án sơ thẩm.  

 [3] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Do Bản án sơ thẩm bị sửa 

nên án phí sơ thẩm được tính định lại theo quy định của pháp luật. 

[4] Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Do Bản án sơ thẩm bị sửa 

nên bị đơn không phải chịu án phí phúc thẩm. 
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Vì các lẽ trên, 

QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH::  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, Điều 147; khoản 2 Điều 148; khoản 2 Điều 

308; khoản 1 Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào các Điều 539, 541, 542, 546 của Bộ luật Dân sự năm 2005;  

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 17, Điều 46, Điều 48 của Luật kinh doanh 

Bảo hiểm;  

  Căn cứ Điều 6, Điều 25, Điều 26; khoản 2 Điều 29, Điều 48 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án; 

[1] Chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty Cổ phần T&C: 

 Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày 08 

tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng: 

Buộc Công ty Cổ phần Tphải trả cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

N92.696.000đồng (chín mươi hai triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn). 

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của 

người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 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 tương ứng với 

thời chưa thi hành án. 

[2] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 

 Công ty Cổ phần Tphải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 

4.634.800đồng (bốn triệu sáu trăm ba mươi tư nghìn tám trăm đồng), được trừ 

2.000.000đ tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm đã nộp, theo 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001978  ngày 20/9/2017 tại Chi Cục Thi hành 

án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.  

Công ty Cổ phần Tphải nộp tiếp tiền án phí  là 2.634.800đ (hai triệu sáu 

trăm ba mươi tư nghìn tám trăm đồng). 

 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nphải chịu án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm là 13.904.400 (mười ba triệu chín trăm linh tư nghìn bốn trăm đồng). Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nđã nộp tạm ứng án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm là 10.500.000 đồng theo biên lai thu số 0001627 ngày 05/4/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nên còn phải nộp tiếp số tiền án 

phí là 3.404.400 đồng (ba triệu bốn trăm linh bốn nghìn bốn trăm đồng). 

[3] Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty Cổ phần Tkhông 

phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.  
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TTrrưườờnngg  hhợợpp  BBảảnn  áánn  đđưượợcc  tthhii  hhàànnhh  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ttạạii  ĐĐiiềềuu  22  LLuuậậtt  TThhii  hhàànnhh  áánn  

ddâânn  ssựự  tthhìì  nnggưườờii  đđưượợcc  tthhii  hhàànnhh  áánn  ddâânn  ssựự  ccóó  qquuyyềềnn  tthhỏỏaa  tthhuuậậnn  tthhii  hhàànnhh  áánn,,  qquuyyềềnn  

yyêêuu  ccầầuu  tthhii  hhàànnhh  áánn,,  ttựự  nngguuyyệệnn  tthhii  hhàànnhh  áánn  hhooặặcc  bbịị  ccưưỡỡnngg  cchhếế  tthhii  hhàànnhh  áánn  tthheeoo  qquuyy  

đđịịnnhh  ttạạii  ĐĐiiềềuu  66,,  ĐĐiiềềuu  77  vvàà    ĐĐiiềềuu  99  LLuuậậtt  TThhii  hhàànnhh  áánn  ddâânn  ssựự..  TThhờờii  hhiiệệuu  tthhii  hhàànnhh  áánn  

đđưươơcc  qquuyy  đđịịnnhh  ttạạii  ĐĐiiềềuu  3300  LLuuậậtt  tthhii  hhàànnhh  áánn  ddâânn  ssựự..  

BBảảnn  áánn  pphhúúcc  tthhẩẩmm  ccóó  hhiiệệuu  llựựcc  pphháápp  lluuậậtt  kkểể  ttừừ  nnggààyy  ttuuyyêênn  áánn..//..  

  

CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Vũ Văn Cường   Nguyễn Văn Dương 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

TỈNH HÀ NAM 

Bản án số: 02/2018/KDTM-ST 

Ngày 05-11-2018. 

V/v “Tranh chấp hợp đồng 

cung ứng dịch vụ vận chuyển” 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ – TỈNH HÀ NAM 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:Bà Nguyễn Thị Mai Oanh.

Hội thẩm nhân dân:Ông Vũ Ngọc Thi và bà Nguyễn Thị Chương.

- Thư ký phiên tòa:Bà Trần Thị Chính – Là Thẩm tra viên Toà án nhân

dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thúy Tình - Kiểm sát viên. 

  Ngày 05 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2018/TLST-KDTM 

ngày 12 tháng 01 năm 2018 về tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ vận 

chuyển theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2018/QĐXXST-KDTM ngày 

11 tháng 4 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2018/QĐST-KDTM 

ngày 08 tháng 5 năm 2018, giữa các đương sự; Quyết định tạm ngừng phiên tòa 

số 02/2018/QĐST-KDTM ngày 07 tháng 6 năm 2018; Quyết định tạm đình chỉ 

số 01/2018/QĐST-KDTM ngày 05 tháng 7 năm 2018; Quyết định tiếp tục giải 

quyết vụ án số 01/2018/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 9 năm 2018 và Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 06/2018/QĐXXST-KDTM ngày 01 tháng 10 năm 2018; 

Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2018/QĐST-KDTM ngày 18/10/2018 giữa: 

* Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn K.

Địa chỉ trụ sở: Số 51, Y, phường 2, quận T, thành ph.

Đại diện theo pháp luật: Ông M - Chức vụ: Tổng Giám đốc. Hợp đồng ủy

quyền ngày 04/9/2017). 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Huy Q - Chức vụ: Giám đốc điều hành. 

Đại diện theo ủy quyền lại: Công ty luật Hợp Danh IN (Hợp đồng ủy 

quyền ngày 06/9/2017). 

Địa chỉ trụ sở: Số 24, ngõ 463 phố Đ, phường V, quận B, thành phố H 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn T; Chức vụ: Giám đốc. 

52



 

Người đại diện theo ủy quyền lại: Bà Lê Thị Kim A, sinh năm 1991 và bà 

Cao Thị Tuyết N, sinh năm 1994; cùng địa chỉ: Số nhà 24, ngõ 463 phố Đ, 

phường V, quận B, thành phố H. (Hợp đồng ủy quyền ngày 25/01/2018). 

* Bị đơn: Công ty Cổ phần U. 

          Địa chỉ trụ sở: Cụm Công nghiệp K, xã K, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn T; Chức vụ: Giám đốc. 

(Phiên toà có mặt bà Nh, bà A; Vắng mặt bị đơn). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

        * Theo đơn khởi kiện, các lời khai của đại diện theo ủy quyền lại của 

nguyên đơn và các tài liệu chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án thì nội dung 

vụ án như sau: 

         Cuối năm 2013 Công ty Trách nhiệm hữu hạn K (sau đây gọi tắt là K) có 

thực hiện dịch vụ vận chuyển và nâng hạ hàng hóa theo yêu cầu của Công ty Cổ 

phần U (sau đây gọi tắt là U). Việc thực hiện dịch vụ vận chuyển và nâng hạ hàng 

hóa (còn gọi là dịch vụ logistics, phiên âm sang tiếng Việt là lo-gi-stic) không 

được hai bên lập thành Hợp đồng mà chỉ thực hiện theo yêu cầu bằng lời nói của 

công ty U. 

Sau khi thực hiện dịch vụ cho U theo yêu cầu của U, K đã xuất các hóa 

đơn theo từng lần thực hiện dịch vụ, Cụ thể như sau: 

- Ngày 31/12/2013, Kixuất 02 hóa đơn cho U có tổng giá trị là: 

107.082.450đ (một trăm linh bảy triệu không trăm tám mươi hai nghìn bốn trăm 

năm mươi đồng). Trong đó: 

+ Hóa đơn số 0005267 có giá trị là: 48.222.000đ (bốn mươi tám triệu, hai 

trăm hai mươi hai nghìn đồng). 

+ Hóa đơn số 0005273 có giá trị là :58.860.450đ (năm mươi tám triệu, tám 

trăm sáu mươi nghìn, bốn trăm năm mươi đồng). 

- Ngày 28/02/2014, K xuất 02 hóa đơn cho U với tổng giá trị là 6.595.313đ 

(sáu triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn, ba trăm mười ba đồng). 

+ Hóa đơn số 0006340 có giá trị là: 4.062.713đ (bốn triệu không trăm sáu 

mươi hai nghìn bảy trăm mười ba đồng). 

+ Hóa đơn số 0006341 có giá trị là: 2.532.600đ (hai triệu, năm trăm ba 

mươi hai nghìn, sáu trăm đồng). 

Như vậy, khối lượng công việc Kđã thực hiện cho U theo dịch vụ 

logisticscó tổng giá trị là: 113.677.763đ (một trăm mười ba triệu, sáu trăm bảy 

mươi bảy nghìn, bảy trăm sáu mươi ba đồng). 

Sau khi Kxuất các hóa đơn theo từng lần vận chuyển thì U vẫn không thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ktheo khối lượng công việc đã thực hiện. K đã yêu 

cầu rất nhiều lần nhưng U vẫn không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. 

Nay K yêu cầu U phải thanh toán tổng số tiền là 200.273.538đ.Trong đó: 

số tiền thù lao dịch vụ chậm trả là 113.677.763đ (một trăm mười ba triệu, sáu 

trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm sáu mươi ba đồng) và tiền lãi chậm trả tiền 

tạm tính đến ngày 31/8/2018 là 86.595.775đ (tám mươi sáu triệu, năm trăm chín 

mươi lăm nghìn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng). Tổng cộng 200.273.538đ. Ngoài 
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ra U còn có nghĩa vụ thanh toán cho K khoản tiền lãi tính đến hết ngày hoàn 

thành nghĩa vụ trả tiền. 

 - Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ đầy đủ các 

văn bản tố tụng của Tòa án cho bị đơn theo quy định của pháp luật nhưng bị đơn 

đều vắng mặt không lý do. 

 - Tại phiên tòa hôm nay: Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện đối với số tiền dịch vụ mà U chưa thanh toán là 

113.677.763đ và thay đổi một phần yêu cầu về tính lãi chậm trả. Đề nghị Tòa án 

áp dụng khoản 1 Điều 74, Điều 306 Luật thương mại năm 2005 và án lệ số 

09/2016/AL ngày 17/10/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

về xác định lãi suất trung bình trên thị trường…... Buộc U phải thanh toán cho 

Kintetsu số tiền chậm thanh toán là113.677.763đ lãi chậm thanh toán tính từ ngày 

tiếp theo của ngày xuất hóa đơn đến hết ngày 05/11/2018 và tính tiếp tiền lãi đến 

khi thanh toán xong nghĩa vụviệc tính tiền lãi chậm trả do Tòa án quyết định theo 

quy định của pháp luật. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý phát biểu ý kiến: 

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

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục tố 

tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự gồm nguyên đơn 

và bị đơn kể từ khi thụ lý vụ án cho đến thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. Phía 

nguyên đơn thực hiện đúng và đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đại diện theo pháp luật của bị đơn chưa thực hiện đúng 

các quy định tại khoản 16 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Đề nghị Hội đồng xét xửáp dụng Điều 30 Điều 35, 147, 227 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015; Điều 74, 82, 306 Luật thương mại năm 2005; Điều 351, 

357, 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Luật phí và lệ phí số 97.2015/QH13 ngày 

25/11/2015 của Quốc hội; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

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

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

K. Buộc U phải có trách nhiệm thanh toán cho K số tiền dịch vụ chưatrả là 

113.677.763đ và số tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Án phí sơ 

thẩm: Công ty U phải nộp theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

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

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà. Sau khi thảo luận và nghị 

án. Hội đồng xét xử (HĐXX), thấy:  

[1] Về thẩm quyền: Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015 thì quan hệ pháp luật tranh chấp kinh doanh thương 

mại trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam theo trình tự sơ thẩm.  
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[2] Về tố tụng: U là bị đơn trong vụ kiện đã được Tòa án tống đạt hợp lệ và 

niêm yết Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa; Quyết định 

tạm ngừng phiên tòa; Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án; Quyết định tiếp 

tục giải quyết vụ án và các Giấy triệu tập phiên tòa hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt 

không có lý do. Do đó việc xét xử vắng mặt bị đơn tại phiên tòa là phù hợp với 

quy định tại khoản 2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[3] Về nội dung: Xét hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa Kvà U 

thì thấy: các tài liệu đã thu thập được tại Cơ quan Công an thành phố Phủ Lý khi 

cơ quan này làm việc với Giám đốc của U năm 2017 thì các hóa đơn mà K xuất 

trình với Tòa án phù hợp và được U xác nhận là đúng thể hiện tại văn bản “sổ chi 

tiết công nợ” của U nộp tại Công an thành phố Phủ Lý năm 2017. Như vậy hợp 

đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa xác lập giữa K và U vào năm 2013, 2014 là có 

thật, hoàn toàn tự nguyện. Giao dịch thương mại giữa các pháp nhân đảm bảo 

trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 74, Điều 233 (dịch vụ logistics) 

của Luật Thương mại năm 2005 nên được pháp luật bảo vệ. Quá trình thực hiện 

hợp đồng thì K đã thực hiện đúng hợp đồng ký kết là vận chuyển và nâng hạ 

hàng hóa, đồng thời cung cấp hóa đơn chứng từ đầy đủ phù hợp với Điều 74 Luật 

Thương mại, nhưng bên U đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền cung ứng dịch vụ 

theoquy định tại khoản 1 Điều 85, Điều 87 (về nghĩa vụ của khách hàng đối với 

bên nhận cung ứng dịch vụ thanh toán);  khoản 6 Điều 236 của Luật Thương mại. 

Do đó, yêu cầu khởi kiện của Kđối với khoản tiền dịch vụ mà U chưa trả là 

113.677.763đ (tương ứng với bốn hóa đơn đã xuất trình tại Tòa) được HĐXX 

chấp nhận.  

 Đối với yêu cầu đòi tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán của K, 

HĐXX thấy: Mặc dù hợp đồng giữa hai bên không có thỏa thuận về tiền lãi khi 

một bên vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, căn cứ Điều 306 Luật thương mại và cách 

tính lãi suất trung bình trên thị trường được hướng dẫn tại án lệ số 09/2016 án lệ 

ngày 17/10/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì yêu cầu 

của Kintetsu đòi tiền lãi do việc chậm thanh toán từ phía U được HĐXX chấp 

nhận cụ thể như sau: 

Căn cứ tài liệu do Tòa thu thập và đương sự cung cấp: tại thời điểm hiện 

tại, lãi suất cho vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mức thấp nhất là 7,5% và 

mức cao nhất là 11,5%; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam mức cho vay thấp 

nhất là 8% và mức cao nhất là 10,5%; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam mức cho vay thấp nhất là 9,5% và mức cao nhất là 10,5%. Như 

vậy lãi suất trung bình trên thị trường của ít nhất ba Ngân hàng nói trên xấp xỉ là 

9,583%/năm. Lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Ngân hàng, các 

Tổ chức tín dụng lãi suất chậm trả = 150% lãi suất năm. Do đó lãi suất chậm trả 

trung bình trên thị trường liên ngân hàng theo quy định tại Điều 306 Luật Thương 

mại trong vụ án này được xác định là: 9,583x150%=14,3745%/năm (tức là 

1,1979%/tháng). 
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 Căn cứ cách tính thời hạn quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 đối với 

hai hóa đơn mà K đã phát hành ngày 31/12/2013 thì thời điểm tính lãi chậm trả 

được tính từ ngày01/01/2014 đến hết ngày 05/11/2018 là 58 tháng 05 ngày x 

14,3745%/năm= 74.398.958đ (lãi của 58 tháng) + 213.790đ (lãi của 05 ngày) = 

74.612.748đ. 

 Đối với hai hóa đơn mà K đã phát hành ngày28/02/2014 thì thời điểm tính 

lãi được tính từ ngày 01/3/2014 đến hết ngày 05/11/2018 là 56 tháng 05 ngày x 

14,3745%/năm = 4.424.294đ (lãi của 56 tháng) + 13.192đ (lãi của 05 ngày) = 

4.437.486. 

 Tổng số tiền lãi chậm trả của bốn hóa đơn tính đến ngày xét xử sơ thẩm 

(05/11/2018) là: 79.050.234đ. 

 Tổng số tiền U phải thanh toán cả tiền thùlaodịch vụ và lãi do chậm trả tiền 

(tính đến hết ngày 05/11/2018) là: 113.677.763 + 79.050.234 = 192.727.997đ. 

(làm tròn thành 192.728.000đ). 

 Đối với yêu cầu tính của K tính lãi cho đến khi trả xong toàn bộ nghĩa vụ 

thanh toán, đối chiếu với quy định của Điều 306 Luật thương mại năm 2005 là có 

căn cứ và được Hội đồng xét xử chấp nhận cụ thể: Kề từ ngày tiếp theo của ngày 

xét xử sơ thẩm đến khi án có hiệu lực pháp luật tiền lãi của số tiền thù lao dịch vụ 

chậm trả vẫn phải chịu lãi suất trung bình trên thị trường cho đến khi án có hiệu 

lực pháp luật. Kể từ khi án có hiệu lực và người có quyền yêu cầu thi hán án thì 

tiền lãi chậm thanh toán thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

 [4] Về án phí:  

- Căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự;  Luật phí và lệ phí số 

97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.Yêu cầu khởi kiện của K được chấp nhận nên Kkhông phải nộp án phí. 

- Bị đơn là U phải nộp án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

[5] Về quyền kháng cáo: Các đương sự thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1Điều 74; khoản 1 Điều 85; Điều 87; khoản 6 Điều 233; 

Điều 236; Điều 306 Luật thương mại; Khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 

35;khoản 1 Điều 39; Các Điều 147; 227; 228; 271; 273; 280 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015. 

- Áp dụng án lệ số 09/2016/AL ngày 17/10/2016 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị 

trường…...công bố theo quyết định số 698/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao ngày 17/10/2016. 

         - Áp dụng Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội. 
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    - Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kvề việc 

“Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển” đối với Công ty Cổ phần 

U. 

 2/  Buộc Công ty Cổ phần U phải trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn K 

tổng số tiền là 192.727.997đ (làm tròn thành 192.728.000đ). Trong đó trả tiền thù 

lao dịch vụ phải thanh toán là 113.677.763đ, tiền lãi do chậm thanh toán tính đến 

hết ngày 05/11/2018 là79.050.234đ và tính tiếp lãi chậm trả  theo lãi suất trung 

bình trên thị trường đối với số tiền 113.677.763đ đến khi án có hiệu lực pháp 

luật. 

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 

tương ứng với số tiền chưa thi hành án theo mức lãi suất quy định tịa khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

3/ Án phí: Buộc Công ty Cổ phần U phải nộp 9.636.000đ. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn K không phải nộp án phí và được nhận lại số 

tiền đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai số AA/2015A0000856 ngày 12/01/2018  

tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý.  

Án xử công khai sơ thẩm,  nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn được quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định 

của pháp luật. 

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

dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 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. 

N¬i nhËn: 
- TAND tØnh Hµ Nam; 
- VKSND thµnh phè Phñ Lý; 
- Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù TP Phñ Lý; 

- Các đương sự; 

- Luhồ sơ 
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T/M héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Mai Oanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 41/2018/KDTM-PT 

Ngày 22-11-2018 

V/v tranh chấp bồi thường thiệt hại 

do vi phạm hợp đồng vận chuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Dương 

Các Thẩm phán: Ông Dương Văn Chính 

Bà Vũ Thị Thu Hà 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hấn – Thư ký Tòa án nhân dân

thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng
 
tham gia phiên

tòa: Bà Trần Thị Hồng Liên - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng xét xử phúc thẩm công khai
 
vụ án thụ lý số 16/2018/TLPT-KDTM ngày 10 

tháng 7 năm 2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng vận 

chuyển. 

Do Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2018/KDTM-ST ngày 24 

tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Hải Phòng bị kháng 

cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 935/2018/QĐ-PT ngày 

10 tháng 10 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 3444/2018/QĐ-PT ngày 

09 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty A; địa chỉ trụ sở: Số 266 đường LO, phường M,

quận N, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Nguyễn Hồng T – 

Giám đốc Công ty A; có mặt 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: 

1. Bà Nguyễn Thị H; cư trú tại: Số 15Đ 34 Đ, phường Đ, quận N, thành

phố Hải Phòng; có mặt 

2. Ông Vũ Đình D; cư trú tại: Số 4/16 L, phường L1, quận N, thành phố

Hải Phòng; có mặt 

58



3. Ông Lã Viết N; cư trú tại: Thôn A, xã D, huyện V, thành phố Hải Phòng; 

vắng mặt 

(Cùng được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 03 tháng 7 năm 2018) 

- Bị đơn: Công ty B; địa chỉ trụ sở: Tầng 4 tòa nhà S số 452 đường L2, 

phường V1, quận N, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn:  

1. Ông Nguyễn Kiên T; cư trú tại: Tổ 15, phường Q, quận C, thành phố Hà 

Nội; có mặt 

2. Ông Hoàng Ngọc C; cư trú tại: Số 6/B1 khu 678, Tổ 42, Cụm 5, phường 

X, quận T, thành phố Hà Nội; vắng mặt 

(Cùng được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền số 25-06/GUQ ngày 25 tháng 

6 năm 2018). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty M; địa chỉ trụ sở: Số 24 

đường N1, thị trấn Y, huyện L, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt 

- Người kháng cáo: Bị đơn Công ty B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo Đơn khởi kiện ngày 05/12/2017 và các bản tự khai trong quá trình 

giải quyết vụ án đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Ngày 01/10/2016, 

Công ty A và Công ty B ký kết Hợp đồng vận chuyển nguyên tắc số 

01/10/2016/A-B. Theo đó khi nào Công ty A có nhu cầu thuê vận chuyển thì 

Công ty B sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển. 

Ngày 07/02/2017, Công ty A và Công ty M ký kết Hợp đồng vận chuyển 

hàng hóa số 0702/2017/NT-TS. Theo nội dung Hợp đồng thì Công ty M thuê 

Công ty A vận chuyển hàng là đá xẻ từ thị trấn Y, huyện L, tỉnh Yên Bái đến cảng 

Hải Phòng. 

Thực hiện Hợp đồng vận chuyển số 01/10/2016/A-B, ngày 30/3/2017 theo 

yêu cầu của Công ty A, Công ty B đã bố trí xe container biển kiểm soát 15C-

11256, kéo rơmooc biển kiểm soát số 15R - 04672, do lái xe Nguyễn Văn C của 

Công ty B điều khiển chở hàng là đá xẻ ốp lát dạng tấm mài bong 01 mặt dùng 

trong xây dựng đựng trong container từ Công ty Cổ phần khai khoáng T, thị trấn 

Y, huyện L, tỉnh Yên Bái đi Hải Phòng. Hàng hóa được xếp trong container 

SEGU 2221669; kẹp chì số YMLL995730. Khi xe ô tô đến địa phận thôn H, xã 

K, huyện L, tỉnh Yên Bái (Địa phận giáp ranh giữa huyện L, tỉnh Yên Bái và 

huyện B1, tỉnh Hà Giang) bị đổ nghiêng xuống vách Taluy bên trái, độ cao 10m. 

Container chứa hàng là đá xẻ ốp lát dạng tấm mài bong một mặt bị rơi xuống vách 

Taluy bị bẹp, toàn bộ các tấm đá bị gãy vỡ không còn giá trị sử dụng. Sau khi xảy 

ra tai nạn lật xe hàng, lái xe Nguyễn Văn C đã thông báo cho Công ty B biết và 
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Công ty B đã gọi điện thông báo cho Công ty A. Theo quy định pháp luật thì lái 

xe Nguyễn Văn C và Công ty B là chủ phương tiện để xảy ra tai nạn phải có trách 

nhiệm trình báo cơ quan công an để giải quyết theo quy định pháp luật, làm rõ 

nguyên nhân, thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại là 

448.763.240 đồng, bao gồm: 

- Số lượng hàng hoá được xác định theo tờ Hải quan số 301261971160 mở 

tại Chi cục Hải quan Yên Bái là 427.62 m
2
, đơn giá hàng theo hóa đơn là 

39,55USD/ m
2
, tỷ giá đồng USD theo tờ khai hải quan là 22.750 đồng/ USD, hàng 

hóa có giá trị là 384.756.440 đồng. 

- Chi phí thuê phương tiện cẩu nâng, hạ công hàng bị lật là 35.000.000 

đồng. Số tiền thuê phương tiện nâng cẩu xe container trên đã được người liên 

quan thanh toán cho chủ phương tiện nâng cẩu là ông Lê Văn P. Ông P đã xuất 

hóa đơn số 0096379 ngày 01/4/2017 của Cục thuế tỉnh Yên Bái. 

- Chi phí vận chuyển, sửa chữa, bồi thường container bị hỏng 29.006.800 

đồng. Số tiền đã được thanh toán cho Chi nhánh Công ty TNHH YANGMING 

SHIPPING VN - Hải Phòng là đơn vị sở hữu vỏ cont SEGU 2221669. 

Công ty A đã bồi thường toàn bộ chi phí thiệt hại do Công ty B gây ra cho 

Công ty M số tiền là 448.763.240 đồng. Kể từ ngày xảy ra tai nạn, Công ty A đã 

nhiều lần yêu cầu Công ty B thanh toán số tiền thiệt hại phát sinh trên. Tuy nhiên, 

Công ty B không hợp tác và cũng không có trách nhiệm gì về việc bồi thường 

thiệt hại cho Công ty A.  

Theo khoản 2 Điều 5 Hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 01/10/2016/TS -

HOPGIA ký ngày 01/10/2016 giữa Công ty B và Công ty A quy định về “Phạt vi 

phạm” như sau: “Bên A (Công ty B) có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hàng 

hóa của bên B (Công ty A) trong suốt quá trình vận chuyển, trong trường hợp xảy 

ra hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa do lỗi của Bên A thì Bên A có trách nhiệm bồi 

thường 100% giá trị của hàng hóa bị tổn thất tại thời điểm phát sinh”.  

 Điều 302 Luật Thương mại năm 2005 (Sau đây viết tắt là LTM) quy định 

về bồi thường thiệt hại như sau: 1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm  bồi 

thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. 

2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà 

bên vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi 

phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. 

Điều 541 Bộ luật Dân sự năm 2015 (Sau đây viết tắt là BLDS) quy định về 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại: 1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại do 

bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 536 của Bộ luật này. 
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Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty A đề nghị Tòa án buộc Công ty B 

phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh đối với lô hàng cho Công ty A số tiền 

448.763.240 đồng. 

* Tại Biên bản lấy lời khai ngày 15/01/2018 đại diện của bị đơn là ông Lê 

Khắc T trình bày: Thừa nhận có việc ký kết Hợp đồng vận chuyển số 

01/10/2016/A-B ngày 01/10/2016 với Công ty A và xác nhận ngày và địa điểm 

xảy ra tai nạn của xe container biển kiểm soát 15C-11256 ,kéo rơmooc biểm kiểm 

soát 15R-04672 do lái xe Nguyễn Văn C điều khiển như nguyên đơn trình bày. 

Sau đó lái xe Nguyễn Văn C có gọi điện về Công ty thông báo về việc xe bị tai 

nạn. Các chi phí giải quyết vụ tai nạn (nếu có) thì lái xe Nguyễn Văn C đã chủ 

động giải quyết. Sau này lái xe Nguyễn Văn C lái xe về bàn giao cho Công ty. 

Toàn bộ chi phí cho vụ xe gặp tai nạn bị đơn không biết và cũng không thanh toán 

chi phí giải quyết tai nạn cho lái xe Nguyễn Văn C hay Công ty nào đã thanh toán 

chi phí tai nạn. Trước yêu cầu đòi bồi thường của nguyên đơn, bị đơn có quan 

điểm như sau: 

- Về việc vận chuyển hàng hóa bên chủ hàng có trách nhiệm phải mua bảo 

hiểm cho hàng hóa; bị đơn không rõ có sự việc xảy ra hay không? Có cơ quan 

chức năng xác nhận sự việc xảy ra hay không? Chủ hàng có thông báo với cơ 

quan bảo hiểm về sự việc xảy ra hay không và quan điểm của cơ quan bảo hiểm 

thế nào? 

- Nếu có sự việc xảy ra thì phải có cơ quan giám định độc lập được các bên 

liên quan chỉ định để giám định về chủng loại, số lượng và mức độ giá trị tổn thất 

của hàng hóa; nếu có sự việc tai nạn xảy ra thì thuộc trách nhiệm của bảo hiểm 

phải thanh toán chứ bị đơn không có trách nhiệm phải bồi thường. 

* Tại bản tự khai ngày 05/01/2018 và bản tự khai bổ sung ngày 18/01/2018 

đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty M trình 

bày: Công ty M có ký Hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 07022017/M-A ngày 

07/02/2017 với Công ty A với nội dung Công ty thuê Công ty A vận chuyển đá sẻ 

ốp lát dạng tấm từ thị trấn Yên Thế về Cảng Hải Phòng. Ngày 30/3/2017, Công ty 

M đã yêu cầu Công ty A bố trí phương tiện để vận chuyển hàng hóa từ Công ty 

Thanh Sơn ở địa chỉ thị trấn Y, huyện L, tỉnh Yên Bái đi Hải Phòng. 

Thực hiện hợp đồng đã ký, Công ty A đã thuê Công ty B vận chuyển hàng 

hóa trên và Công ty B bố trí xe container mang biển kiểm soát 15C- 11256, kéo 

rơmooc mang biển kiểm soát số 15R - 04672, do lái xe Nguyễn Văn C điều khiển. 

Khi giao nhận hàng xong, lái xe Nguyễn Văn C đã điều khiển xe đi qua địa phận 

thôn Hu, xã K, huyện L, tỉnh Yên Bái thì xe bị lật xuống vách Taluy, toàn bộ hàng 

hóa là đá sẻ bị vỡ, hỏng nát. 

Trong tình thế cấp thiết, Công ty M đã thuê ông Lê Văn P, trú tại tổ 4 thị 

trấn Y, huyện L, tỉnh Yên Bái cẩu thùng container và xe container để không bị rơi 
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xuống vực, đồng thời giải phóng đường giao thông. Sau khi hoàn thành việc cẩu 

xe và thùng container chở hàng hóa, các bên tiến hành kiểm đếm hàng hóa bị thiệt 

hại, chi phí thuê cẩu của ông Lê Văn P và chi phí sửa container số thiệt hại cụ thể 

như sau: Số lượng hàng hóa là 427.62 m
2
 đá sẻ ốp lát dạng tấm có giá trị là 

384.756.440 đồng, chi phí thuê phương tiện cẩu nâng, hạ công hàng bị lật là 

35.000.000 đồng, chi phí vận chuyển, sửa chữa, bồi thường container bị hỏng là 

29.006.800 đồng, tổng chi phí thiệt hại là 448.763.240 đồng. 

Số lượng hàng hóa được xác định theo tờ Hải quan số 301261971160 mở 

tại Chi cục Hải quan Yên Bái là 427.62 m
2
, hàng hóa có giá trị là 384.756.440 

đồng. Toàn bộ số lượng hàng hóa trên Công ty không tham gia mua bảo hiểm. 

Theo quy định của pháp luật, không bắt buộc các chủ hàng phải mua bảo hiểm đối 

với hàng hóa vận chuyển trong nước. Công ty không mua bảo hiểm hàng hóa 

không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên và cũng không trái quy định 

của pháp luật. Trong hợp đồng vận chuyển các bên đã cam kết đầy đủ, quyền và 

nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm phương tiện hàng hóa, con người của bên vận 

chuyển và bên thuê vận chuyển. Khi bên vận chuyển hàng hóa để xảy ra tai nạn, 

hỏng hóc, đổ vỡ gây thiệt hại cho bên thuê thì bên vận chuyển phải có trách 

nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật. Số thiệt 

hại này, Công ty M đã buộc Công ty A phải bồi thường và Công ty A đã bồi 

thường toàn bộ thiệt hại về mặt giá trị tài sản cho Công ty M là 448.763.240 đồng. 

Việc Công ty A yêu cầu Công ty B phải bồi thường số tiền trên là đúng 

pháp luật, đúng thực tế thiệt hại. Đề nghị Tòa xem xét, giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

Tại Bản án số 03/2018/KDTM-ST ngày 24/5/2018 của Tòa án nhân dân 

quận N, thanh phố Hải Phòng quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39; khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 228, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

(BLTTDS); Điều 303 LTM; Điều 530, Điều 531; khoản 1, khoản 5 Điều 534; 

Điều 537; khoản 1 Điều 541; Điều 597 BLDS; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc bị đơn phải bồi thường 

cho nguyên đơn số tiền là 448.763.240đ (Bốn trăm bốn mươi tám triệu, bẩy trăm 

sáu mươi ba nghìn, hai trăm bốn mươi đồng). 

Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án mà bị đơn chưa thi hành 

thì hàng tháng bị đơn còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 357 BLDS tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

Ngoài ra, Bản án còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo và quyền yêu 

cầu thi hành án của các đương sự. 
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Ngày 05/6/2018, bị đơn Công ty B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

          Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 

Bị đơn vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và các đương sự không thỏa thuận 

được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

          Đại diện hợp pháp của bị đơn là ông Nguyễn Kiên T trình bày: Thừa nhận 

giữa Công ty B và Công ty A có ký Hợp đồng vận chuyển số 01/10/2016/A-B 

ngày 01/10/2016 nhưng căn cứ để xác lập hợp đồng giữa các bên là không phù 

hợp vì Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 và Nghị định số 17/HĐKT 

ngày 16/01/1990 tại thời điểm đó đã hết hiệu lực pháp luật. Tại thời điểm xảy ra 

tai nạn chỉ có Công ty M và lái xe C xác nhận mức độ thiệt hại hàng hóa vận 

chuyển là không khách quan, cần có một giám định độc lập mức độ thiệt hại của 

cơ quan chức năng. Mặt khác, theo xác minh của bị đơn thì sau khi xảy ra tai nạn 

thì còn nhiều tấm đá vẫn còn nguyên nhưng đã được những xe ô tô vận tải nhỏ 

chở đi và chi phí cẩu phương tiện không đến 35.000.000đ. Như vậy, không có cơ 

sở để xác định giá trị tổn thất như nguyên đơn yêu cầu. 

          Đại diện theo pháp luật của nguyên đơn là ông Nguyễn Hồng T và những 

người đại diện theo ủy quyền thống nhất trình bày: Công ty A và Công ty B ký 

kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 01/10/2016/A-B ngày 01/10/2016. Thực 

hiện hợp đồng, Công ty B cử lái xe Nguyễn Văn C vận chuyển hàng hóa và đã để 

xảy ra tai nạn, gây thiệt hại cho Công ty A 448.763.240đ (số tiền thực tế Công ty 

A phải bồi thường cho Công ty M). Căn cứ khoản 3 Điều 5 của Hợp đồng vận 

chuyển số 01/10/2016/TS-HOPGIA ngày 01/10/2016, Điều 13, Điều 360, Điều 

419, Điều 534, Điều 541 BLDS và Điều 302 Luật Thương mại, Công ty B phải có 

nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền nêu trên cho Công ty A. Đề nghị Hội đồng xét xử bác 

toàn bộ nội dung kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu của nguyên đơn. 

          Đại diện Viện Kiểm sát tham dự phiên tòa phát biểu ý kiến: Từ khi thụ lý 

đến trước thời điểm tuyên án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và những 

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

          Về đường lối giải quyết vụ án: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường bộ số 

01/10/2016/A-B ngày 01/10/2016 và Hợp đồng vận chuyển số 07022017/NT-TS 

ngày 07/02/2017 được ký kết bởi những người có thẩm quyền, trên cơ sở tự 

nguyện, các điều khoản trong hợp đồng không trái với quy định của pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội. Như vậy, hai Hợp đồng vận chuyển là hợp pháp, phát 

sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Thực hiện hợp đồng, Công ty B cử lái xe 

Nguyễn Văn C chở hàng nhưng trên đường vận chuyển từ Yên Bái đi Hải Phòng 

thì xe gặp tai nạn làm số hàng hóa bị vỡ, hỏng không khắc phục được. Thiệt hại 

của vụ tai nạn gây ra là toàn bộ số hàng vận chuyển bị hư hỏng có giá trị 

384.756.440đ; chi phí nâng công hàng bị lật là 35.000.000đ và chi phí vận 

chuyển, sửa chữa container bị hỏng là 29.006.800đ. Tổng thiệt hại là 

448.763.240đ. Những chi phí trên Công ty A đã bồi thường cho Công ty M. Căn 

cứ khoản 3 Điều 5 của Hợp đồng số 01/10/2016/A-B ngày 01/10/2016, Điều 302 
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Luật Thương mại, Điều 541 BLDS, Công ty A yêu cầu Công ty B phải có trách 

nhiệm bồi thường thiết hại là có căn cứ. Công ty B yêu cầu triệu tập lái xe 

Nguyễn Văn C để làm rõ trách nhiệm và giá trị bồi thường nhưng xác minh tại địa 

chỉ ghi trên hợp đồng lao động tại Đông Văn, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương 

giữa Công ty B với lái xe C không có ai tên là Nguyễn Văn C sinh sống và thường 

trú tại đây ai nên Tòa án không thể tiến hành triệu tập lái xe Côn để lấy lời khai 

được. Mặt khác, theo quy định tại Điều 597 BLDS thì pháp nhân phải chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra trong khi thực hiện 

nhiệm vụ được pháp nhân giao. Trong quá trình vận chuyển, lái xe của Công ty B 

đã gây tai nạn nên đã không bảo đảm được an toàn cho hàng hóa và phát sinh thiệt 

hại. Công ty A đã bồi thường những thiệt hại thực tế cho Công ty M là 

448.763.240đ. Vì vậy, Công ty B phải có trách nhiệm bồi thường số tiền trên cho 

Công ty A theo quy định tại Điều 13, Điều 360, Điều 419, khoản 1, 5 Điều 543 và 

khoản 1 Điều 541 BLDS. Đối với yêu cầu của Công ty B là buộc Công ty A phải 

bồi thường những thiệt hại thực tế mà Công ty B phải chịu từ thời điểm xảy ra tai 

nạn đến thời điểm hiện tại là 416.623.405đ. Căn cứ Điều 200, Điều 293 BLTTDS 

đề nghị Hội đồng không xem xét. Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn Công ty B giữ nguyên bản án sơ thẩm 

theo quy định tại khoản 1 Điều 308 BLTTDS và Công ty B phải chịu án phí phúc 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của đại diện Viện 

Kiểm sát nhân dân tham dự phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

- Về tố tụng: 

[1] Theo nội dung đơn kháng cáo, bị đơn cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm 

không triệu tập lái xe Nguyễn Văn C với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là vi phạm tố tụng dân sự. Căn cứ Hợp đồng lao động được ký ngày 

15/3/2017 giữa Công ty B với lái xe Nguyễn Văn C và trong quá trình giải quyết 

vụ án bị đơn thừa nhận có cử lái xe Nguyễn Văn C để chở hàng cho Công ty A. 

Như vậy, lái xe Nguyễn Văn C là người của Công ty B và thực hiện nhiệm vụ do 

Công ty B giao. Theo Điều 597 BLDS năm 2015 quy định: “Pháp nhân phải bồi 

thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được 

pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu 

người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định 

của pháp luật.”. Căn cứ khoản 4 Điều 68 BLTTDS, Hội đồng xét thấy Tòa án cấp 

sơ thẩm không đưa lái xe Nguyễn Văn C tham gia tố tụng với tư cách là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đúng. Hơn nữa, để bảo đảm cho việc giải quyết 

vụ án được khách quan Tòa án cấp sơ thẩm đã có Văn bản số 38/TB-TA ngày 

18/01/2018 gửi Công ty B về việc đề nghị cung cấp địa chỉ của lái xe Nguyễn Văn 

C để triệu tập lấy lời khai nhưng Công ty B cũng không cung cấp.  
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[2] Công ty B đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét yêu cầu là buộc Công 

ty Aphải bồi thường các thiệt hại phát sinh mà Công ty B phải chịu từ thời điểm 

xảy ra vụ tai nạn cho đến nay. Căn cứ khoản 3 Điều 200, Điều 270 và Điều 293 

BLTTDS, Hội đồng xét xử không xem xét yêu cầu này của Công ty B. Vì nội 

dung yêu cầu này vượt quá phạm vi xét xử của Bản án sơ thẩm. 

- Về nội dung:  

[3] Hợp đồng vận chuyển số 01/10/2016/A-B ngày 01/10/2016 được đại 

diện hợp pháp của các bên ký kết trên tinh thần tự nguyện, mục đích và nội dung 

không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội nên có hiệu lực pháp 

luật. Thực hiện hợp đồng Công ty B đã cử anh Nguyễn Văn C lái xe BKS số 15C- 

11256, kéo Sơmirơmooc BKS số 15R – 04672 để chở hàng từ Tuyên Quang đi 

cảng Hải Phòng. Vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 30/3/2017, trên đường đi tới thôn 

H, xã K, huyện L, tỉnh Yên Bái thì ô tô chở hàng do anh Nguyễn Văn C điều 

khiển bị tai nạn, công chở hàng bị rơi xuống độ cao 10m làm hư hỏng toàn bộ số 

hàng vận chuyển. Theo khoản 2 Điều 5 của Hợp đồng quy định: “Bên A (bị đơn) 

có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hàng hóa của bên B (nguyên đơn) trong suốt 

quá trình vận chuyển, trong trường hợp xảy ra hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa 

do lỗi của bên A thì bên A có trách nhiệm bồi thường 100% giá trị của hàng hóa 

bị tổn thất tại thời điểm phát sinh.” Theo Điều 597 BLDS quy định: “Pháp nhân 

phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ 

được pháp nhân giao;…”. Như vậy, trong quá trình vận chuyển Công ty B đã 

không đảm bảo được an toàn cho hàng hóa nên Công ty B đã vi phạm nghĩa vụ và 

phải có trách nhiệm dân sự đối với Công ty A theo quy định tại khoản 1 Điều 351 

BLDS năm 2015. 

[4] Sau khi xe ô tô bị tai nạn Công ty M đã thuê ông Lê Văn P; trú tại tổ 4 

thị trấn Y, huyện L, tỉnh Yên Bái cẩu xe và thùng container để không bị rơi xuống 

vực nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại đồng thời giải phóng đường giao thông là 

đúng với quy định tại Điều 362 BLDS. Theo Biên bản hiện trạng ngày 31/3/2017 

thì xe và container rỗng gác trên bụi tre. Container chứa hàng bị lật rơi xuống khu 

vực Taluy bị bẹp nhưng kẹp chì vẫn còn. Do container có hàng nặng nên không 

thể cẩu lên được do vậy các bên đã thống nhất cắt kẹp chì để kiểm tra hàng hóa 

vận chuyển. Sau khi kiểm tra thấy rằng số hàng đã bị vỡ hư hỏng không khắc 

phục được có sự chứng kiến của lái xe Nguyễn Văn C. Thiệt hại gây ra của vụ tai 

nạn bao gồm: 

- Giá trị hàng hóa vận chuyển là 384.756.440 đồng (Theo tờ Hải quan số 

301261971160 mở tại Chi cục Hải quan Yên Bái là 427.62 m
2
, đơn giá hàng theo 

hóa đơn là 39,55USD/m
2
, tỷ giá đồng USD theo tờ khai hải quan là 22.750 

đồng/USD) 
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- Chi phí thuê phương tiện cẩu nâng công hàng bị lật là 35.000.000 đồng. 

Theo Hóa đơn số 0096379 ngày 01/4/2017 của Cục thuế tỉnh Yên Bái do chính 

chủ phương tiện ký nhận. 

- Chi phí vận chuyển, sửa chữa, bồi thường container bị hỏng 29.006.800 

đồng. Số tiền đã được thanh toán cho Chi nhánh Công ty TNHH YANGMING 

SHIPPING VN - Hải Phòng là đơn vị sở hữu vỏ container SEGU 2221669. 

Đối với thiệt hại về hàng hóa có sự xác nhận của lái xe Nguyễn Văn C là 

người của Công ty B và có người làm chứng nên có cơ sở khẳng định tính khách 

quan của sự việc. Các giá trị thiệt hại đều có hóa đơn, chứng từ của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền cấp nên có cơ sở chấp nhận. Mặt khác, sau khi xảy ra tai nạn 

lái xe C đã gọi điện báo cho Công ty B nhưng Công ty B cũng không đến trực tiếp 

hiện trường để kiểm tra và cũng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ để chứng 

minh để phản đối yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn. 

[5] Lái xe Nguyễn Văn C điều khiển xe ô tô trở hàng nặng đi vào ban đêm, 

đường nhỏ, quanh co và ướt. Trường hợp này lẽ ra lái xe C phải biết hoặc có thể 

biết trước tai nạn có thể xảy ra và cần có phương án phòng chống nhưng lái xe 

vẫn tiếp tục di chuyển và tai nạn đã xảy ra. Như vậy, trong trường hợp này lái xe 

C là người hoàn toàn có lỗi. 

[6] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm 

chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là buộc bị đơn phải bồi thường những thiệt hại 

thực tế do bị đơn gây ra là có căn cứ, phù hợp với sự thỏa thuận tại khoản 1, 2 

Điều 5 của Hợp đồng số 01/10/2016/A-B ngày 01/10/2016 mà các bên đã ký và 

phù hợp với các quy định tại Điều 13, Điều 419, Điều 360, khoản 5 Điều 534 và 

Điều 541 BLDS và Điều 302, 303 Luật Thương mại. Do vậy, Tòa án cấp phúc 

thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn là Công ty B và giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

[7] Về án phí phúc thẩm: Do Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ 

thẩm nên người kháng cáo là Công ty B phải chịu án phí kinh doanh thương mại 

phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 148 BLTTDS. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308; khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm 

a khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 148, Điều 227, khoản 1 Điều 

228, Điều 273 của BLTTDS; Điều 303 Luật Thương mại; Điều 530, Điều 531; 

khoản 1, 5 Điều 534; Điều 537; khoản 1 Điều 541 và Điều 597 BLDS; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 
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Tuyên xử: Giữ nguyên Bản án số 03/2018/KDTM-ST ngày 24/5/2018 của 

Tòa án nhân dân quận N, thành phố Hải Phòng. 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty A: Buộc Công ty B phải bồi 

thường cho Công ty A số tiền 448.763.240đ(Bốn trăm bốn mươi tám triệu, bẩy 

trăm sáu mươi ba nghìn, hai trăm bốn mươi đồng). 

Kể từ ngày Công ty A có đơn yêu cầu thi hành án mà Công ty B chưa thi 

hành án thì hàng tháng Công ty B còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 Điều 357 BLDS tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi 

hành án. 

- Về án phí sơ thẩm:  

Án phí sơ thẩm: Công ty B phải chịu 21.462.897đ (Hai mươi mốt triệu, bốn 

trăm sáu mươi hai nghìn, tám trăm chín bẩy đồng) án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm. Trả lại cho Công ty A 11.000.000đ (Mười một triệu đồng) tiền tạm ứng 

án đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0011874 ngày 21/12/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận N, thành phố Hải Phòng. 

Án phí phúc thẩm: Công ty B phải chịu 2.000.000đ(Hai triệu đồng) án phí 

kinh doanh thương mại phúc thẩm. Nhưng được trừ vào số tiền 2.000.000đ(Hai 

triệu đồng) mà Công ty B đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm theo Biên lai thu tiền 

tạm ứng số 0014658, ngày 11/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận N, 

thành phố Hải Phòng. 

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

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

án dân sự thì người được thi hành án, 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 tai các Điều 6, 7 và Điều 9 của 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: 
- VKSND TP Hải Phòng; 

- TAND quận N; 

- Chi cục THADS quận N; 

- Các đương sự (để thi hành); 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP,TKT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM SÁCH 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

Bản án số: 02/2019/KDTM-ST 

Ngày: 31/5/2019 
V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển 

hàng hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do -Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Bà Đoàn Thị Thu Thúy; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đắc Quýnh; Bà Trần Thị Liên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách tham gia phiên toà:

Bà Phạm Thị Huệ - Kiểm sát viên. 

-Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thư ký Tòa án.

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Nam Sách mở 

phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 01/2019/TLST-KDTM 

ngày 26 tháng 3 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa” 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2019/QĐXXST-KDTM ngày 13 tháng 5 

năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 04/2019/QĐST-DS ngày 29/5/2019, giữa 

các đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty A; 

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà V, số 2/16D T, phường Đ, quận H, thành Phố Hải 

Phòng; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quốc Đ - Giám đốc công ty; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Trọng T; 

Có mặt. 

Bị đơn: Công ty V;  

Địa chỉ trụ sở: Thôn Q, xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tạ Ngọc N - Giám đốc công ty; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Cao Chí N; 

Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nguyên đơn Công ty cổ phần A trình bày: Ngày 07/11/2016  Công ty A 

và Công ty V đã ký kết hợp đồng vận chuyển số 245.04/11/2016/HĐVC, theo đó 
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Công ty V thuê Công ty A vận chuyển hàng hóa là cọc bê tông, cước vận chuyển là 

420.000.000đ/chuyến (đã bao gồm VAT), chi phí cầu cảng, phí bốc xếp hàng 

65.003.400đ, tổng cộng bằng 485.003.400đ. Về trách nhiệm thanh toán Công ty V sẽ 

thanh toán cho Công ty A phí bốc xếp hàng và 30% giá trị cước vận chuyển ngay khi 

tầu bắt đầu xếp hàng, số tiền còn lại thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ thanh toán. Ngày 10/11/2016 H 1168 của Công ty A đã bắt đầu bốc xếp hàng 

là các cọc bê tông lên tầu và thực hiện vận chuyển hàng từ cảng Hải Phòng đến cảng 

P thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu.  Ngày 25/11/2016 Công ty A đã vận chuyển hàng P và 

lập biên bản bản quyết toán hàng hóa  cho Công ty V. Ngày 21/11/2016 Công ty A 

xuất hóa đơn giá trị gia tăng, ngày 28/11/2016  Công ty A đã gửi hồ sơ đề nghị thanh 

toán gồm hóa đơn giá trị gia tăng, đề nghị thanh toán, biên bản quyết toán hàng hóa. 

Theo như hợp đồng thì Công ty V phải thanh toán cho Công ty A phí bốc xếp hàng và 

30% giá trị cước vận chuyển ngay khi tầu bắt đầu xếp hàng là ngày 10/11/2016. Số 

tiền còn lại của hợp đồng Công ty V phải thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày 

Công ty A xuất hóa đơn GTGT. Tuy nhiên Công ty V không thực hiện việc thanh 

toán theo đúng như thỏa thuận. Ngày 14/11/2016 Công ty V mới thanh toán cho A 

126.000.000đ  tương đương với 30% giá trị cước vận chuyển, ngày 14/3/2017 thanh 

toán tiền phí bốc xếp hành hóa là 65.000.000đ, tính đến thời điểm khởi kiện Công ty 

V còn nợ Công ty A 294.003.400đ. Sau đó vào ngày 9/4/2019 Công ty V thanh toán 

tiếp cho Công ty A số tiền là 34.003.400đ, nên đến nay Công ty V còn nợ là 

260.000.000đ, yêu cầu Công ty V phải thanh toán số tiền gốc còn lại. Về yêu cầu trả 

tiền lãi: Do Công ty V vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên phải trả tiền lãi cho Công ty 

A theo mức lãi suất là 9%/năm tính từ 14/3/2017 (ngày Công ty V thanh toán số tiền 

65 triệu đồng) trên nợ gốc chưa trả cho đến khi thanh toán xong toàn bộ nợ gốc.  

Theo bị đơn Công ty V trình bày: Ngày 07/11/2016  Công ty V và Công ty A 

đã ký kết hợp đồng vận chuyển số 245.04/11/2016/HĐVC, theo đó Công ty V là bên 

thuê vận chuyển, Công ty A là bên vận chuyển, hiện nay tại Công ty không còn lưu 

giữ được bản hợp đồng này mà chỉ còn bản phô tô do Công ty A chuyển cho, đối với 

Công văn số 30 ngày 16/2/2017 của Công ty V có nội dung thể hiện còn nợ Công ty 

A là 359.003.400đ, đề nghị lùi thời gian thanh toán tiền là do ông Nguyễn Nhất T 

người đại diện theo pháp luật cũ của Công ty V ký.  Đến nay Công ty V không thể có 

quan điểm về yêu cầu khởi kiện của Công ty A được vì do Công ty V có sự thay đổi 

về người đại diện theo pháp luật và nhân sự phòng kế toán nhưng lại chưa có sự bàn 

giao giữa người cũ, người mới, hiện tại Công ty cũng không còn lưu giữ được tài liệu 

gì về công nợ đối với Công ty A nên không thể xác định được số nợ gốc với Công ty 

A. Về số tiền và những lần Công ty V thanh toán cho Công ty A  như đại diện của A 
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đã trình bày là đúng, lý do V xác định được việc thanh toán là thông qua sổ phụ tại 

Ngân hàng, còn đối với số công nợ do không còn hồ sơ nên chưa xác định được. Về 

yêu cầu tiền lãi của Công ty A, Công ty V không chấp nhận vì chưa xác định được nợ 

gốc.  

Tại phiên tòa: 

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu Công ty V thanh toán 

toàn bộ số tiền còn nợ của hợp đồng vận chuyển số 245.04/11/2016/HĐVC ngày 

07/11/2016 là 260.000.000đ và tiền lãi phát sinh do vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo 

mức lãi suất 9%/năm tính từ ngày 14/3/2017 trên số nợ gốc chưa thanh toán. 

Bị đơn xác định do Công ty V có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật 

của Công ty và nhân sự phòng kế toán, không còn lưu giữ được tài liệu hồ sơ công 

nợ đối với Công ty A nên không xác định được nợ gốc do đó không chấp nhận yêu 

cầu của A về số tiền gốc và lãi. Căn cứ trên sổ phụ ngân hàng Công ty V xác định 

đã 3 lần thanh toán cho Công ty A như A trình bày là chính xác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách trình bày việc chấp hành 

pháp luật của Thẩm phán, thư ký trong quá trình thu thập chứng cứ, người tiến 

hành tố tụng tại phiên toà chấp hành đúng quy định của BLTTDS, người tham gia 

tố tụng: các đương sự chấp hành đúng quy định của pháp luật. Về đường lối giải 

quyết: Đề nghị HĐXX áp dụng:  Điều 74, 85, 86, 87, 297, 306 Luật thương mại; 

khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Luật phí và lệ phí; khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Xử: chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của Công ty A, buộc Công ty V thanh toán cho Công ty A số tiền nợ gốc là 

260.000.000đ và tiền lãi phát sinh trên nợ gốc theo mức lãi suất 9%/năm từ ngày 

14/3/2017 đến ngày xét xử bằng 58.203.000đ, tổng cộng bằng 318.203.000đ. Về án 

phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định, hoàn trả nguyên đơn số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

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

toà, ý kiến của các đương sự, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Tại Mục 13 điều khoản chung của hợp đồng 

vận chuyển số 245.04/11/2016/HĐVC ngày 07/11/2016, Công ty A và Công ty V 

thỏa thuận nếu có tranh chấp Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa kinh tế thành 

phố Hải Phòng. Tuy nhiên thỏa thuận của hai bên không đúng theo quy định tại 

Điều 35, 37, 38 BLTTDS nên không có hiệu lực. Do đó Công ty A khởi kiện Công 

ty V đến Tòa án nhân dân huyện Nam Sách – là nơi bị đơn có trụ sở và Tòa án 

nhân dân huyện Nam Sách thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy 
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định tại Điều 35, 36 BLTTDS. 

[2] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

- Về việc ký kết và nội dung của hợp đồng số 245.04/11/2016/HĐVC ngày 

07/11/2016: Nguyên đơn khẳng định ngày 07/11/2016 Công ty A và Công ty V ký 

kết hợp đồng vận chuyển số 245.04/11/2016/HĐVC  phù hợp với tài liệu là bản hợp 

đồng số 245.04/11/2016/HĐVC do nguyên đơn cung cấp. Theo nội dung trong hợp 

đồng thể hiện Công ty V thuê Công ty A vận chuyển hàng hóa là cọc bê tông, cước 

vận chuyển là 420.000.000đ/chuyến (đã bao gồm VAT), chi phí cầu cảng, phí bốc xếp 

hàng 65.003.400đ, tổng cộng bằng 485.003.400đ; về trách nhiệm thanh toán công ty 

V thanh toán cho Công ty A phí bốc xếp hàng và 30% giá trị cước vận chuyển ngay 

khi tầu bắt đầu xếp hàng, số tiền còn lại thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ thanh toán. Bị đơn Công ty V xác định hiện nay không còn giữ được 

bản hợp đồng đó nên không xác định được nội dung thỏa thuận trong hợp đồng.  Tuy 

nhiên căn vào tài liệu là bản hợp đồng số 245.04/11/2016/HĐVC, lời khai của nguyên 

đơn đã có đủ cơ sở khẳng định ngày 07/11/2016 Công ty A và Công ty V đã ký hợp 

hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 245.04/11/2016/HĐVC, khi tham gia ký kết hợp 

đồng các bên đều tự nguyện, nội dung và hình thức của hợp đồng phù hợp với quy 

định của Bộ luật dân sự nên có giá trị pháp lý làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của 

các bên trong hợp đồng.  

- Về quá trình thực hiện hợp đồng và số tiền nợ gốc: Nguyên đơn xác định 

ngày 10/11/2016 Công ty A đã thực hiện bốc xếp hàng hóa, ngày 25/11/2016 Công ty 

A vận chuyển hàng về cảng P, ngày 21/11/2016 Công ty A xuất hóa đơn giá trị gia 

tăng, ngày 28/11/2016  Công ty A đã gửi hồ sơ đề nghị thanh toán gồm hóa đơn giá trị 

gia tăng, đề nghị thanh toán, biên bản quyết toán hàng hóa. Phù hợp với các tài liệu 

chứng cứ là Hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho, biên bản quyết toán hàng hóa, 

các công văn đôn đốc nợ, phiếu gửi bảo đảm. Lời khai của bị đơn tại BL 89 cũng thừa 

nhận nguyên đơn đã thực hiện xong việc vận chuyển hàng hóa. 

Công ty A xác định về việc thanh toán và số tiền còn nợ của Công ty V như 

sau: Ngày 14/11/2016  thanh toán 126.000.000đ  tương đương với 30% giá trị cước 

vận chuyển, ngày 14/3/2017 thanh toán phí bốc xếp hành hóa là 65.000.000đ, tính đến 

thời điểm khởi kiện Công ty V còn nợ 294.003.400đ, quá trình chuẩn bị xét xử ngày 

9/4/2019 V thanh toán tiếp số tiền là 34.003.400đ, đến nay Công ty Vn còn nợ Công 

ty A là 260.000.000đ. Công ty V không thừa nhận số nợ đó và trình bày do thay đổi 

người đại diện theo pháp luật, không còn lưu giữ hồ sơ công nợ của Công ty A nên 

không xác định được số nợ gốc tuy nhiên thừa nhận đã 3 lần thanh toán cho Công ty 

A tổng bằng 221.003.400đ như A trình bày. Tại công văn số 30 ngày 16/2/2017 của 
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Công ty V cũng đã thể hiện số tiền còn nợ đối với Công ty A là 359.003.400đ, sau đó 

Công ty V tiếp tục thanh toán cho Công ty A hai lần ngày 14/3/2017 số tiền 

65.000.000đ, ngày 9/4/2019 là 30.003.400đ. Mặc dù bị đơn Công ty V không thừa 

nhận số tiền nợ gốc nhưng từ các căn cứ trên có đủ căn cứ xác định Công ty V còn nợ 

Công ty A số tiền 260.000.000đ phát sinh từ hợp đồng số 245.04/11/2016/HĐVC 

ngày 07/11/2019, do đó yêu cầu khởi kiện của Công ty A là có căn cứ chấp nhận. 

- Về yêu cầu khoản tiền lãi suất phát sinh do vi phạm nghĩa vụ thanh toán: 

Tại hợp đồng số 245.04/11/2016/HĐVC thể hiện trách nhiệm thanh toán của Công 

ty V “thanh toán phí bốc xếp và 30% cước vận chuyển ngay sau khi tầu bắt đầu 

xếp hàng, số tiền còn lại thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

thanh toán”. Công ty A đã thực hiện xong việc vận chuyển hàng hóa, xuất hóa đơn 

giá trị gia tăng và chuyển hồ sơ yêu cầu thanh toán cho Công ty V, do đó Công ty 

V phải có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ hợp đồng. Đến nay Công ty V vẫn chưa 

thanh toán hết số tiền theo hợp đồng là vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Mặc dù trong 

hợp đồng các bên không thỏa thuận về nghĩa vụ trả lãi do vi phạm nghĩa vụ thanh 

toán, nhưng căn cứ theo quy định tại Điều 306 Luật thương mại “Trường hợp bên 

vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác 

thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó 

theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương 

ứng với thời gian chậm trả…” Do đó nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả tiền lãi 

theo mức lãi suất 9%/năm tính từ thời điểm ngày 14/3/2017 (ngày V thanh toán số 

tiền 65.000.000đồng) là có căn cứ chấp nhận, buộc Công ty V phải thanh toán cho 

Công ty A số tiền lãi theo mức lãi suất 9%/năm cụ thể như sau: Từ ngày 14/3/2017 

đến ngày 8/4/2019 (là 2 năm 25 ngày) trên số nợ gốc 294.003.400đ bằng 54.758.000đ 

(đã làm tròn); Từ ngày 9/4/2019 đến ngày xét xử 29/5/2019 ( là 53 ngày) trên số nợ 

gốc 260.000.000đ bằng 3.445.000đ. Tổng cộng bằng 58.203.000đ. 

[3] Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu 

án phí sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT  ĐỊNH: 

Áp dụng:  Điều 74, 85, 86, 87, 297, 306 Luật thương mại; khoản 1 Điều 147 

Bộ luật tố tụng dân sự; Luật phí và lệ phí; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016;  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty A 

Buộc Công ty V phải thanh toán trả Công ty A khoản tiền còn nợ từ hợp 

đồng vận chuyển số 245.04/11/2016/HĐVC  ngày 07/11/2016 tiền gốc là 
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260.000.000đ (Hai trăm sáu mười triệu đồng chẵn) và tiền lãi phát sinh là 

58.203.000đ ( Năm mươi tám triệu hai trăm linh ba nghìn đồng chẵn). Tổng cộng là 

318.203.000đ (Ba trăm mười tám triệu hai trăm linh ba nghìn đồng chẵn)  

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn thi 

hành án mà người phải thi hành án chưa thi hành thì phải chịu lãi suất nợ quá hạn 

trung bình trên thị trường tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh 

toán. 

2. Án phí: Công ty V phải chịu 15.910.000đ (Mười lăm triệu chín trăm mười 

nghìn đồng chẵn) án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả Công ty A 8.600.000đ tiền án 

phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số AA/2017/0004517 ngày 26/3/2019 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Sách. 

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 thoả thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các điều 6, 7 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. 

Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Nam Sách; 

- Đương sự; 

- Chi cục THADS huyện Nam Sách;  

- Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

( Đã ký) 

 

 

 

Đoàn Thị Thu Thúy 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN NGÔ QUYỀN   

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 01/2019/KDTM-ST 
Ngày 18-6-2019 

V/v tranh chấp hợp đồng cung ứng 
dịch vụ  

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

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Bích Phượng

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hồng Đại

Ông Phạm Duy Phong

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh - Thư ký Toà án nhân dân

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải

Phòng tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh Hằng - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 33/2018/TLST-

KDTM ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch 

vụ xếp dỡ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 184/2019/QĐXXST-KDTM 

ngày 06 tháng 5 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 239/2019/QĐST-

KDTM ngày 29 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng

D; địa chỉ trụ sở: Đường L, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: 

+ Bà Cao Mai L; chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Một thành viên Cảng Hoàng D, là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

(Giấy ủy quyền số 50/UQ-CHD ngày 08/01/2019); có đơn đề nghị giải quyết 

vắng mặt. 

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Nguyên H; địa
chỉ trụ sở: Đường L, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng. 
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Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Hải Phong; địa chỉ: 
Đường L, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng, là người đại diện theo pháp 
luật của bị đơn (Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu 
Nguyên H); vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 01 tháng 8 năm 2018, bản tự khai và trong 
quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

Ngày 04/01/2016, Công ty Cổ phần Cảng H (gọi tắt là Công ty Cảng Hải 
Phòng) và Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Nguyên H (gọi tắt là 
Công ty Nguyên H) có ký hợp đồng số 0170.16/VP/HDN về các dịch vụ xếp dỡ, 
giao nhận, bảo quản hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng Hải Phòng năm 2016. 
Ngày 18/01/2016, Công ty Cổ phần Cảng H ban hành quyết định số 140/QĐ-
CHP về việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng 
Hoàng D (gọi tắt là Công ty Cảng Hoàng D) thuộc Công ty Cổ phần Cảng H. 

Ngày 01/02/2016, Công ty Cảng H, Công ty Cảng Hoàng D và Công ty 
Nguyên H có ký hợp đồng số 0170.16/VP/HDN ngày 04/01/2016 và phụ lục 
hợp đồng số 01/0170.16/VP/PLHĐ ngày 01/02/2016. Theo đó, năm 2016, Công 
ty Cảng Hoàng D đã tiến hành cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản 
hàng hoá cho Công ty Nguyên H theo hợp đồng đã ký. Quá trình thực hiện hợp 
đồng, Công ty Nguyên H còn nợ Công ty Cảng Hoàng D số tiền gốc là 
98.158.580 đồng. 

Ngày 27/9/2017, Công ty Nguyên H ký xác nhận nợ Công ty Cảng Hoàng 
D và cam kết thanh toán vào các tháng 10, 11, 12 năm 2017. Do không thực 
hiện theo thỏa thuận được, nên ngày 31/12/2017, Công ty Nguyên H tiếp tục ký 
biên bản xác nhận nợ Công ty Cảng Hoàng D số tiền là  98.158.580 đồng. Sau 
đó, Công ty Nguyên H đã trả được cho Công ty Cảng Hoàng D số tiền 5.000.000 
đồng, và còn nợ 93.158.580 đồng. Từ năm 2017 đến nay, Công ty Cảng Hoàng 
D đã nhiều lần yêu cầu trả nợ, nhưng Công ty Nguyên H vẫn không thanh toán 
khoản tiền nợ trên.  

Vì vậy, Công ty Cảng Hoàng D khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: Buộc 
Công ty Nguyên H phải trả cho Công ty Cảng Hoàng D số tiền nợ tính đến ngày 
31/12/2018 theo Hợp đồng số 0170.16/VP/HDN ngày 04/01/2016 và phụ lục 
hợp đồng số 01/0170.16/VP/PLHĐ ngày 01/02/2016 là 106.200.781 (một trăm 
linh sáu triệu, hai trăm nghìn, bảy trăm tám mươi mốt) đồng. Trong đó:  

- Tiền nợ gốc: 93.158.580 đồng theo các (06) hóa đơn số 0006797 ngày 
30/11/2016, số 0006799 ngày 30/11/2016, số 0006885 ngày 30/11/2016, số 
0006959 ngày 30/11/2016, số 0007256 ngày 20/12/2016, số 0007276 ngày 
21/12/2016; 
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- Tiền nợ lãi từ tháng 01 năm 2017 đến ngày 31/12/2018 là: 13.042.201 
đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã triệu tập và tống đạt hợp lệ các văn 
bản tố tụng cho Công ty Nguyên H. Nhưng người đại diện hợp pháp của Công ty 
Nguyên H không hợp tác, không đến Tòa án làm việc theo Giấy triệu tập, nên 
Tòa án không ghi được lời khai của Công ty Nguyên H và không tiến hành hòa 
giải được.  

Tại phiên tòa: 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị giải quyết vắng 
mặt và giữ nguyên ý kiến yêu cầu bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền 
nợ gốc 93.158.580 đồng theo Hợp đồng các bên đã ký; và rút một phần yêu cầu 
khởi kiện đối với số tiền lãi 13.042.201 đồng theo đơn đề nghị trước khi Tòa án 
có Quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa: 

- Về tố tụng: Trong quá trình từ giai đoạn thụ lý đến trước thời điểm Hội 
đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử cũng như việc chấp hành 
pháp luật của nguyên đơn đều tuân thủ trình tự thủ tục, bảo đảm đúng theo quy 
định của pháp luật; bị đơn chưa thực hiện đúng nghĩa vụ, không có mặt theo 
giấy triệu tập của Tòa án. 

- Về nội dung: Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a 
khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, điểm a khoản 1 Điều 203, điểm a, b khoản 
2 Điều 227, khoản 3 Điều 228,  khoản 2 Điều 244, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự; căn cứ các điều 116, 117, 274, 275, 280, 514, 515, 517, 518, 519 của Bộ 
luật Dân sự; căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 
phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị Hội đồng xét xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả cho 
nguyên đơn số tiền nợ gốc 93.158.580 đồng; đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải trả số tiền nợ lãi 13.042.201 
đồng; bị đơn phải nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật; các 
đương sự được quyền kháng cáo bản án 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 và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

- Về tố tụng:  

+ Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:  
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[1] Đây là tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ 

hợp đồng Hợp đồng xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa nhập/xuất qua Cảng 

Hải Phòng giữa Công ty Cảng Hải Phòng và Công ty Nguyên H. Bị đơn có trụ 

sở tại đường L, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng nên thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 

30; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

[2] Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án không tống đạt được các văn bản tố tụng 

khác cho bị đơn với lý do bị đơn không còn hoạt động tại địa chỉ trên. Như vậy, 

bị đơn thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng không báo, không công bố công khai địa chỉ 

trụ sở với nguyên đơn và Tòa án biết để liên lạc. Do đó, bị đơn thuộc trường hợp 

được coi là cố tình giấu địa chỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 79; điểm b khoản 

2 Điều 277 Bộ luật Dân sự năm 2015. Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng vẫn tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung là phù hợp với 

hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP 

ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

+ Về thời hạn giải quyết vụ án:  

[3] Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng thụ lý vụ án. Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Tòa án ra Quyết định 

tạm đình chỉ giải quyết vụ án, kể từ ngày 18/3/2019. Ngày 05 tháng 4 năm 2019, 

Tòa án ra Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án. Đến ngày 06 tháng 5 năm 2019, 

Tòa án ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Như vậy, Tòa án đã tiến hành giải 

quyết vụ án theo đúng thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 203 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

+ Về sự vắng mặt của nguyên đơn, bị đơn:  

[4] Nguyên đơn Công ty Cảng Hoàng D có đơn đề nghị Tòa án xử vắng 

mặt. Vì vậy, Toà án xét xử vụ án vắng mặt nguyên đơn theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[5] Tòa án tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

184/2019/QĐXXST-KDTM ngày 06 tháng 5 năm 2019 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 239/2019/QĐST-KDTM ngày 29 tháng 5 năm 2019 nhưng bị đơn, 

người đại diện hợp pháp của bị đơn đều vắng mặt không có lý do. Vì vậy, Toà án 

xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 

228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: 

+ Xét tính hợp pháp của hợp đồng: 
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[6] Hợp đồng xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa nhập/xuất qua Cảng 

Hải Phòng số 0170.16/VP/HDN ngày 04 tháng 01 năm 2016 về các dịch vụ xếp 

dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng Hải Phòng được ký 

giữa nguyên đơn và bị đơn tuân thủ các quy định của pháp luật khi giao kết, nội 

dung hợp đồng không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội nên hợp 

đồng là hợp pháp theo quy định tại các điều 116, 117, 514, 515, 517, 518  của Bộ 

luật Dân sự năm 2015. Do vậy, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên và 

các bên phải có trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng. 

+ Xét việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về 

khoản tiền nợ gốc:  

[7] Quá trình thực hiện hợp đồng, nguyên đơn thực hiện đúng các thỏa thuận 

trong hợp đồng cũng như các công việc phát sinh theo cam kết cho bị đơn; nhưng 

bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận, bị đơn còn nợ nguyên đơn số 

tiền tính đến ngày 31/12/2017 là 98.158.580 đồng được thể hiện tại Biên bản xác 

nhận nợ số 2537 ngày 31/12/2017. Ngày 06/4/2018, bị đơn đã thanh toán trả cho 

nguyên đơn số tiền 5.000.000 đồng. Các tài liệu thể hiện theo dõi công nợ do 

nguyên đơn xuất trình, bị đơn còn nợ nguyên đơn tính đến ngày 18/6/2019 là 

93.158.580 đồng kèm theo 06 hóa đơn chi tiết là có cơ sở. Như vậy, việc Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng D yêu cầu Công ty Cổ 

phần Thương mại và xuất nhập khẩu Nguyên H phải trả khoản tiền nợ gốc 

93.158.580 đồng theo hợp đồng các bên đã giao kết là có căn cứ chấp nhận theo 

quy định tại các điều 274, 275, 280, 519 của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

+ Xét yêu cầu của nguyên đơn về khoản tiền nợ lãi do chậm thanh toán 

tiền nợ gốc:  

[8] Tại phiên tòa, nguyên đơn vắng mặt nhưng đã có đơn trước khi Tòa án 

có Quyết định đưa vụ án ra xét xử về việc rút một phần yêu cầu khởi kiện đối 

với bị đơn về khoản tiền nợ lãi 13.042.201 đồng. Hội đồng xét xử xét việc rút 

một phần yêu cầu khởi kiện trên của nguyên đơn là hoàn toàn                                      

tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật nên cần đình chỉ giải quyết đối 

với yêu cầu của nguyên đơn về khoản tiền lãi 13.042.201 đồng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[9] Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy: Cần chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ 

gốc theo Hợp đồng số 0170.16/VP/HDN ngày 04/01/2016 và Phụ lục hợp đồng 

số 01/0170.16/VP/PLHĐ ngày 01/02/2016 là 93.158.580 đồng; đình chỉ yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn về khoản tiền lãi do chậm thanh toán 

tiền nợ gốc với số tiền là 13.042.201 đồng. 

+ Về án phí:  
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[10] Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Công ty Nguyên H phải nộp án 
phí dân sự sơ thẩm là 4.657.929 đồng (bốn triệu, sáu trăm năm mươi bảy nghìn, 
chín trăm hai chín) đồng. Trả lại cho Công ty Cảng Hoàng D số tiền tạm ứng án 
phí đã nộp là 2.560.000 (hai triệu, năm trăm sáu mươi nghìn) đồng theo biên lai 
thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015506 ngày 14/12/2018 của Chi cục Thi 
hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

+ Về quyền kháng cáo:  

[11] Đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 1 Điều 147, điểm a khoản 1 Điều 203, điểm a, b khoản 2 Điều 227, 

khoản 3 Điều 228,  khoản 2 Điều 244, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào các điều 116, 117, 274, 275, 280, 514, 515, 517, 518, 519 của 

Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

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

phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên Cảng Hoàng D:  

Buộc Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Nguyên H phải trả 

cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng D theo Hợp 

đồng số 0170.16/VP/HDN ngày 04/01/2016 và Phụ lục hợp đồng số 

01/0170.16/VP/PLHĐ ngày 01/02/2016 số tiền nợ gốc là 93.158.580 (chín mươi 

ba triệu, một trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm tám mươi) đồng . 

 2. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng D về việc buộc Công ty Cổ phần Thương 

mại và xuất nhập khẩu Nguyên H phải trả tiền lãi do chậm thanh toán tiền nợ 

gốc từ tháng 01 năm 2017 đến ngày 18/6/2019 là 13.042.201 (mười ba triệu, 

không trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm linh một) đồng. 

3. 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% 
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(mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015) tương 

ứng với thời gian chưa thi hành án. 

4. Về án phí sơ thẩm:

Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Nguyên H phải nộp án

phí dân sự sơ thẩm là 4.657.929 (bốn triệu, sáu trăm năm mươi bảy nghìn, chín 

trăm hai chín) đồng. 

Trả lại cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng D 

số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.560.000 (hai triệu, năm trăm sáu mươi nghìn) 

đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015506 ngày 

14/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng. 

5. Quyền kháng cáo đối với bản án:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng D; Công ty Cổ

phần Thương mại và xuất nhập khẩu Nguyên H vắng mặt được quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày 

niêm yết bản án theo quy định của pháp luật. 

6. 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 có 

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

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 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: 
- VKSND quận Ngô Quyền;
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền;
- Đương sự;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Bích Phượng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LẠC SƠN 

TỈNH HÒA BÌNH 

Bản án số: 15/2019/KDTM-ST 

Ngày: 10- 7-2019. 
V/v: Tranh chấp hợp đồng Logistics. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Cao Sơn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Quách Văn Tới. 

      Ông Bùi Văn Ơn. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Phương – Thư ký Tòa án nhân dân

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tham

gia phiên toà:  Bà Bùi Thị Phượng - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai
 
 vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 

01/2019/TLST - KDTM ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp 

đồng Logistics” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2019/QĐXXST-

KDTM ngày 07 tháng 6 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

13/2019/QĐST-DS, ngày 25 tháng 6 năm 2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH một thành viên dịch vụ giao nhận K.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà K số 4x B Đ, phường x, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: (Theo văn bản ủy quyền ngày 02/5/2019 của 

Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên K tại Hà Nội). 

Bà Đinh Thị N, sinh năm 1993. Địa chỉ: Ngõ x C B, huyện T, thành phố Hà 

Nội. Vắng mặt. 

Bà Lê Thị Khánh L, sinh năm 1995. Địa chỉ: Tiểu khu N, thị trấn N, huyện 

N, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt.  

 Người đại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn 

Hồng T – Luật sư Công ty luật TNHH quốc tế H và đồng nghiệp. Có mặt. 
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 2. Bị đơn:
  
Công ty Cổ phần may xuất khẩu A. Địa chỉ trụ sở: Xóm N H2, 

xã X, huyện L, tỉnh Hòa Bình. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức 

T - Giám đốc Công ty. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện và đơn bổ sung đơn khởi kiện, các tài liệu, chứng cứ 

kèm theo, phía nguyên đơn trình bày: 

Năm 2017, Công ty TNHH một thành viên dịch vụ giao nhận K (sau đây 

gọi tắt là Công ty K) có giao kết hợp đồng dịch vụ Logistics với Công ty Cổ 

phần may xuất khẩu A (sau đây gọi tắt là Công ty A). Khi giao kết hợp đồng 

Công ty A có tên là Công ty TNHH một thành viên may xuất khẩu T. Khi giao 

kết hợp đồng vì là bạn hàng quen nên hai bên không lập hợp đồng thành văn 

bản. Theo thỏa thuận thì Công ty K là bên nhận cung ứng dịch vụ; thực hiện 

công việc vận tải hàng hóa của Công ty A sang Hàn Quốc. Phía Công ty K đã 

thực hiện đầy đủ dịch vụ và giao trả hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho Công ty A. 

Tuy nhiên, Công ty A chậm thanh toán giá dịch vụ cho Công ty K. Số tiền chậm 

thanh toán là 753.601.954 đồng. Hai bên đã có văn bản thông báo thanh toán nợ; 

Công ty K có công văn số 02/2018/TB-LJ, ngày 07/6/2018 yêu cầu công ty A trả 

nợ, cụ thể: Lần 1 ngày 15/6/2018 trả 100.000.000 đồng; lần 2 ngày 15/7/2018 trả 

100.000.000 đồng; lần 3 ngày 15/8/2018 trả 150.000.000 đồng; lần 4 ngày 

15/9/2018 trả 150.000.000 đồng và lần 5 ngày 15/10/2018 trả số tiền còn lại là 

253.601.954 đồng. Công ty A có Thông báo số 02/CV-ATN, ngày 06/8/2018 

với tư cách là Công ty A, trong đó nêu khó khăn của công ty và cam kết thanh 

toán nợ cho Công ty K làm 5 lần: Lần 1 ngày 06/8/2018 trả 20.000.000 đồng; 

lần 2 ngày 06/9/2018 trả 130.000.000 đồng; lần 3 ngày 06/10/2018 trả 

150.000.000 đồng; lần 4 ngày 06/11/2018 trả 150.000.000 đồng; lần 5 ngày 

06/12/2018 trả số tiền còn lại là 303.601.954 đồng. Tuy nhiên, công ty A chỉ 

thực hiện trả đợt 1 được 20.000.000 đồng, các đợt còn lại Công ty A không thực 

hiện. Do vậy, Công ty K khởi kiện với yêu cầu Công ty A thanh toán trả khoản 

tiền dịch vụ còn lại là 733.601.954 đồng và khoản tiền lãi do chậm trả là 

60.714.635 đồng, tính theo mức lãi 10,5%/năm từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 

cho từng khoản đến nay. Tổng cộng cả gốc và lãi là 794.316.589 (Bảy trăm chín 

mươi tư triệu, ba trăm mười sáu nghìn, năm trăm tám mươi chín) đồng. 

Phía đại diện bị đơn trình bày: trước đây khi giao kết hợp đồng với Công 

ty K thì do Công ty TNHH một thành viên may xuất khẩu T giao kết và do trực 

tiếp là ông Quế Tuấn A là giám đốc. Hiện nay ông Nguyễn Đức T làm giám đốc 

và Công ty đã chuyển thành Công ty cổ phần may xuất khẩu A còn ông Quế 

Tuấn A hiện nay đi đâu, làm gì ông T không biết. Do vậy, ông Nguyễn Đức T 

không nắm rõ khoản nợ nêu trên. Tuy nhiên, ông T không phủ nhận khoản nợ 

nhưng để ông bàn bạc với các cổ đông khác về việc thanh toán nợ.  

Quá trình Tòa án giải quyết vụ án ông T không đưa ra được bản thỏa 

thuận với các cổ đông công ty. Bản thân ông T có được làm việc với Tòa án, có 

tham gia công khai chứng cứ và hòa giải nhưng ông T không ký các biên bản. 
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Tòa án đã tiến hành hòa giải những không được, do vậy vụ án được đưa ra 

xét xử ngày hôm nay. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã xác định mức lãi suất quá hạn bình 

quân của ba chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (mức lãi quá hạn của 

khoản vay trung hạn là 16,5%/năm), ngân hàng Thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam (mức lãi 17,25%/năm), ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu 

điện Liên Việt (mức lãi 15,3%/năm); mức lãi bình quân là 16,35%/năm. 

Diễn biến tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện là buộc Công  ty A 

thanh toán trả cho Công ty K các khoản chi phí dịch vụ logistics 733.601.954 

đồng và lãi chậm trả được tính lại theo văn bản trả lời thanh toán nợ của bị đơn 

từ tháng 8 năm 2018 là 52.283.119 đồng, cụ thể: Từ ngày 06/9/2018 đến 

06/10/2018 lãi trên nợ gốc 130.000.000 đồng là 1.137.500 đồng; từ ngày 

06/10/2018 đến 06/11/2018 lãi trên nợ gốc 280.000.000 đồng là 2.450.000 đồng; 

từ ngày 06/11/2018 đến 06/12/2018 lãi trên nợ gốc 430.000.000 đồng là 

3.762.500 đồng; từ ngày 06/12/2018 đến 06/7/2019 lãi trên nợ gốc 733.601.954 

đồng là 44.933.119 đồng. Tổng cộng gốc và lãi là 785.885.073(Bảy trăm tám 

lăm triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn, không trăm bảy ba) đồng.  

Phía đại diện Viện kiểm sát nhận định về tố tụng: Thẩm phán, Thư ký Tòa 

án đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự từ khi thụ lý, giải 

quyết vụ án đến khi vụ án được đưa ra xét xử. Hội đồng xét xử đã thực hiện 

đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối với 

các đương sự thì nguyên đơn đã thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của mình 

theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 

hai nên Tòa án xét xử vắng mặt họ là đúng quy định của pháp luật. Về nội dung 

vụ án: thấy rằng thỏa thuận phía nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

thỏa thuận Logictics, phía bị đơn đã nhận các hóa đơn thuế giá trị gia tăng, đã có 

thông báo nhận nợ và cam kết trả nợ nhưng không thực hiện. Do vậy, yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

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

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

[1] Về tố tụng: Quan hệ pháp luật trong vụ án được xác định là tranh chấp 

hợp đồng Logictics, các bên đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù 

hợp. Bị đơn có trụ sở tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nên Tòa án nhân dân 

huyện Lạc Sơn thụ lý giải quyết là đúng quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối với bị 

đơn không có đại diện theo ủy quyền, đại diện theo pháp luật của bị đơn được 

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng vắng mặt tại phiên tòa mà không có 

đơn xin xét xử vắng mặt nên Tòa án đã hoãn phiên tòa là đúng quy định tại 

khoản 1 Điều 227 của Bộ luật Tố Tụng dân sự. Người đại diện theo pháp luật 

của bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai những vẫn vắng mặt nên 
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Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đại diện theo pháp luật của bị đơn theo quy 

định tại khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung tranh chấp: Năm 2017 giữa nguyên đơn và bị đơn có giao 

kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ Logictics. Tuy thỏa thuận không lập thành văn 

bản nhưng các bên là bạn hàng của nhau; đã từng thực hiện các thỏa thuận 

thương mại trước đó nên được coi là thói quen thương mại theo quy định tại 

khoản 3 Điều 3 và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Thương mại 

2005 về hình thức hợp đồng dịch vụ. Theo thỏa thuận giữa hai bên thì bên 

nguyên đơn thực hiện dịch vụ là vận tải hàng hóa cho bị đơn. Việc thực hiện 

nghĩa vụ của nguyên đơn đã xong thể hiện bằng việc bên nguyên đơn đã giao trả 

cho phía bị đơn các hóa đơn thuế giá trị gia tăng số 0009311, 0009312 ngày 

30/9/2017 và số 0010320, 0010322 ngày 21/12/2017. Bên bị đơn cũng đã có văn 

bản thỏa thuận về việc trả nợ làm 5 đợt. Văn bản trả lời về việc trả nợ của phía 

bị đơn với tư cách là Công ty A, dấu tại thời điểm trả lời việc trả nợ là dấu  

mang tư cách pháp nhân Công ty A. Do vậy, mặc dù khi giao kết hợp đồng bên 

bị đơn là Công ty TNHH một thành viên may xuất khẩu T nhưng khi trả nợ bị 

đơn là Công ty cổ phần may xuất khẩu A thì công ty A mặc nhiên là công ty 

thừa kế nghĩa vụ của Công ty TNHH một thành viên may xuất khẩu T. Do đó, 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn về việc thanh toán nợ giá dịch 

vụ là có căn cứ chấp nhận theo quy định tại khoản 6 Điều 236 Luật Thương mại 

2005; bị đơn phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí dịch vụ theo yêu cầu của 

nguyên đơn là 733.601.954 đồng. 

[3] Về lãi suất: Theo yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh 

toán khoản tiền lãi chậm trả với mức lãi là 10,5%/năm, tính từng khoản từ thời 

điểm bị đơn chậm trả là ngày 06/8/2018 đến 06/7/2019 là 52.283.119 đồng. Hội 

đồng xét xử xét việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán khoản tiền lãi do 

chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền là có căn cứ theo quy định tại Điều 306 của 

Luật Thương mại 2005; mức lãi suất yêu cầu không vượt quá mức lãi suất trung 

bình trên thị trường của 03 ngân hàng thương mại có trụ sở trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình, cách tính lãi phù hợp thời gian chậm trả của từng khoản. Do vậy yêu cầu 

của nguyên đơn về lãi suất là có căn cứ chấp nhận. 

 [4] Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận nên bị đơn 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 147 BLTTDS; 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Điều 275, 280 của Bộ luật dân sự 2015; Điều 233, điểm a khoản 1 

Điều 235, khoản 6 Điều 236 và Điều 306 Luật Thương mại 2005; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 147; Điều 271, 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

khoản 2, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội: 
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Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty TNHH một

thành viên dịch vụ giao nhận K đối với bị đơn là Công ty Cổ phần may xuất 

khẩu A; buộc Công ty Cổ phần may xuất khẩu A có nghĩa vụ thanh toán trả phí 

dịch vụ Logistics cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ giao nhận K số 

tiền là 733.601.954 đồng và khoản tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán là 52.283.119 đồng. Tổng cộng là 785.885.073(Bảy trăm tám lăm triệu, tám 

trăm tám mươi lăm nghìn, không trăm bảy ba) đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

ben phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp 

luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì mức lãi suất được tính theo 

quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015. 

2. Án phí: Công ty Cổ phần may xuất khẩu A phải chịu 35.435.402 đồng án

phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm. Công ty TNHH một thành viên dịch vụ 

giao nhận K được nhận lại 17.400.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

Biên lai số 0000704 ngày 08/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc 

Sơn. 

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

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

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

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

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 

đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hòa Bình;

- VKSND huyện Lạc Sơn;

- Các đương sự;

- Chi cục THADS huyện Lạc Sơn;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

(Đã ký) 

Phạm Cao Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. RẠCH GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 03/2019/KDTM-ST
Ngày: 19/7/2019
V/v “Tranh chấp hợp đồng
dịch vụ”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ – KIÊN GIANG
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thu In
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quốc Tiến

Bà Hồ Thị Ngân
Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thành

phố Rạch Giá, Kiên Giang.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

tham gia phiên toà: Bà Danh Tường Vi - Kiểm sát viên.
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Rạch

Giá, Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục thông thường vụ án thụ
lý số: 11/2019/TLST-KDTM ngày 02 tháng 4 năm 2019, về “Tranh chấp hợp
đồng dịch vụ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2019/QĐXXST-
KDTM ngày 19 tháng 6 năm 2019 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải quốc tế V
(VOLTRANS LOGISTICS., LTD);

Địa chỉ: Số 4/2 đường D, phường 5, quận B, TP. Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Võ Tá V, chức vụ: Giám đốc.
Người đại diện theo ủy quyền: Bà Bùi Thị L, sinh năm 1991, đại diện theo

giấy ủy quyền ngày 12/3/2019 (có mặt).
Địa chỉ: Số 360 ấp T, xã K, huyện M, tỉnh Bến Tre.
* Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N (vắng mặt);
Người đại diện theo pháp luật: Bà Tạ Thanh H, chức vụ: Giám đốc.
Địa chỉ: Số 54A đường N, phường V, Tp. R, Kiên Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
* Tại đơn khởi kiện đề ngày 08/11/2018 và các lời khai trong quá trình

giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đại diện hợp pháp của nguyên
đơn là bà Bùi Thị L trình bày: Vào ngày 27/02/2017 Công ty TNHH Tiếp vận
vận tải quốc tế V có ký kết Hợp đồng dịch vụ giao nhận số VOLNHK17022 với
Công ty TNHH MTV N. Theo đó Công ty V đồng ý làm đại diện cho Công ty N
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để thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không, vận
chuyển nội địa, khai báo Hải quan, làm dịch vụ C/O Form D. Đồng thời, Công
ty N có trách nhiệm phải thanh toán đủ 100% trị giá hóa đơn của từng lô hàng
cho Công ty V trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tàu chạy.

Trong thời gian đầu thực hiện hợp đồng, việc hợp tác giữa Công ty
chúng tôi với Công ty N diễn ra khá thuận lợi, hai bên đều thực hiện tốt các điều
khoản được quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên, từ tháng 6/2017 đến nay, Công
ty N lại vi phạm điều khoản thanh toán theo hợp đồng, nhiều lần không thực
hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty chúng tôi với số tiền 55.474.813 đồng.
Công ty chúng tôi nhiều lần liên hệ nhắc nhở nhưng Công ty N không thực hiện
nghĩa vụ trả nợ.

Ngày 16/6/2018 ông Phạm Văn T - Phó giám đốc Công ty N đã ký văn
bản cam kết sẽ hoàn tất việc thanh toán cho Công ty chúng tôi tiền công nợ nêu
trên vào ngày 31/8/2018, nhưng không thực hiện.

Ngày 05/10/2018 Công ty chúng tôi có gửi Công văn số 0081/CV/VOL-
2018 đề nghị Công ty N thanh toán công nợ chậm nhất vào ngày 13/10/2018 thế
nhưng Công ty N vẫn không thực hiện trả nợ.

Nay Công ty TNHH Tiếp vận vận tải quốc tế V yêu cầu Tòa án buộc
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N phải trả số tiền 55.474.813 đồng.

* Bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N đã được Toà án
tống đạt hợp lệ các thông báo về việc thụ lý vụ án; thông báo về phiên họp kiểm
tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; giấy triệu tập; quyết
định đưa vụ án ra xét xử và quyết định hoãn phiên toà cho Công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên N theo đúng trình tự do Bộ luật tố tụng dân sự quy định,
nhưng Công ty không có ý kiến trình bày và vắng mặt không có lý do.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá phát biểu ý kiến
về thủ tục tố tụng và quan điểm giải quyết vụ án:

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Qua kiểm sát việc giải quyết
vụ án từ khi thụ lý vụ án cho đến khi có quyết định xét xử đã chấp hành đúng
quy định tại Điều 48 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về thời hạn chuẩn bị xét xử: Từ khi thụ lý đến ngày đưa quyết định ra xét
xử chấp hành đúng quy định tại Điều 203, Điều 233 của Bộ luật tố tụng dân sự
về thời hạn chuẩn bị xét xử và thời hạn hoãn phiên toà.

- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà: Tại
phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

87



- Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Đã thực hiện đúng
quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật.

- Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Qua nghiên cứ tài liệu, chứng cứ có
trong hồ sơ vụ án, lời khai của đương sự tại phiên tòa, đối chiếu với các quy
định của pháp luật, Viện kiểm sát nhận thấy như sau: Việc ký kết hợp đồng dịch
vụ giữa Công ty V và Công ty N trên cơ sở hòa toàn tự nguyện. Thời gian đầu
việc thanh toán của Công ty N đầy đủ, không vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, đến
khoảng tháng 6 năm 2017 Công ty N đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với
Công ty V với số tiền 55.474.813 đồng. Công ty V đã cung cấp chứng cứ là biên
bản xác nhận công nợ vào ngày 16/10/2018 với Công ty N có chữ ký xác nhận
nợ của ông Phạm Văn T - Phó giám đốc Công ty N, từ đó có thể chứng minh
việc Công ty N còn thiếu tiền của Công ty V là đúng sự thật. Đề nghị Hội đồng
xét xử áp dụng Điều 513, Điều 519 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 85, Điều 87
Luật Thương mại năm 2005 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc
bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền nợ của hợp đồng dịch vụ là 55.474.813
đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng bị đơn
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N vẫn vắng mặt không rõ lý do và
đại diện hợp pháp của nguyên đơn đồng ý xét xử vắng mặt bị đơn. Căn cứ vào
điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Hội đồng xét xử
tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên N.

[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Đây là “Tranh chấp hợp đồng dịch
vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1
Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa
án nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

[3] Về nội dung vụ án: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, lời tình
bày của người đại diện hợp pháp của nguyên đơn Hội đồng xét xử xét thấy:
Giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải quốc tế V và Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên N đã phát sinh giao dịch vận chuyển hàng hóa
thông qua hợp đồng dịch vụ giao nhận số VOLNHK17022 ngày 27/02/2017,
theo đó Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải quốc tế V làm đại diện
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cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N để thực hiện vận chuyển
hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không, vận chuyển nội địa, khai báo Hải
quan, làm dịch vụ C/O Form D, hiện nay bị đơn còn nợ nguyên đơn số tiền gốc
là 55.474.813 đồng. Ngày 16/6/2018 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận
tải quốc tế V và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N (do ông Phạm
Văn T chức vụ Phó giám đốc Công ty làm đại diện) đã lập biên bản xác nhận
công nợ và cam kết thời gian thanh toán với nội dung “... nợ gốc 55.474.813
đồng... thanh thoán dứt điểm chậm nhất đến ngày 30/8/2018 ...”. Đồng thời,
ngày 05/10/2018 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải quốc tế V có gửi
Công văn số 0081/CV/VOL-2018 đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên N thanh toán công nợ chậm nhất vào ngày 13/10/2018 thế nhưng
Công ty N vẫn không thực hiện trả nợ.

Về phía bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N đã được Tòa
án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng thông báo nội dung và yêu cầu khởi kiện
của nguyên đơn. Tại khoản 2 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “Đương
sự phản đối ý kiến của người khác đối với mình phải thể hiện bằng văn bản và
phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh
cho sự phản đối đó”; tuy nhiên trong suốt quá trình giải quyết vụ án, Công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên N đã không có ý kiến phản đối đối với các
yêu cầu của nguyên đơn cũng như chứng cứ do nguyên đơn cung cấp.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự, thì việc Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên N còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận
vận tải quốc tế V số tiền 55.4774.813 đồng là có thật. Đồng thời, căn cứ vào
Điều 74, Điều 85, Điều 87 Luật thương mại năm 2005 quy định về hình thức
hợp đồng dịch vụ, nghĩa vụ của khách hàng, thời hạn thanh toán. Hội đồng xét
xử xét thấy yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải
quốc tế V là có căn cứ phù hợp quy định pháp luật.

Từ những cơ sở nhận định trên, Hội đồng xét xử thống nhất chấp nhận
một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải
quốc tế V đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N. Buộc Công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên N phải có nghĩa vụ trả cho Công ty trách
nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải quốc tế V số tiền nợ gốc là 55.4774.813 đồng.

[4] Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Rạch Giá về quan điểm giải quyết vụ án.

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26
Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu,
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miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy Ban
Thường Vụ Quốc Hội. Bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N
phải nộp án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm không giá ngạch là 3.000.000
đồng.

Do yêu cầu khởi kiện được chấp nhận nên nguyên đơn không phải chịu án
phí, hoàn trả cho nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải
quốc tế V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.000.000 đồng.

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; khoản 4 Điều 91; khoản 2 Điều 92; Điều 147; Điều 273 Bộ luật tố tụng
dân sự;

- Áp dụng Điều 513, Điều 519 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 74, Điều
85, Điều 87 Luật thương mại năm 2005;

- Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án
phí và lệ phí Tòa án của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.

Tuyên xử:
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu

hạn Tiếp vận vận tải quốc tế V về việc “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” đối với
bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N.

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N phải có nghĩa vụ
thanh toán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận vận tải quốc tế V số tiền
55.474.813 đồng (năm mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi bốn nghìn tám trăm
mười ba đồng) sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Hai bên trực tiếp giao nhận tiền hoặc giao nhận tại Cơ quan thi hành án
dân sự thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường
hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể
từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các
khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong,
tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trả 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.
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Về án phí: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N phải chịu án
phí kinh doanh thương mại sơ thẩm không giá ngạch là 3.000.000 đồng (Ba
triệu đồng).

Hoàn trả cho nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận vận tải
quốc tế V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), theo
biên lai thu số 0001540 ngày 15/3/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành
phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ
ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày
nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

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 th�a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện
thi hành án hoặc bị cư�ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9
Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại
Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
* Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND tỉnh Kiên Giang; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- VKSND TP. Rạch Giá;
- Cơ quan THA Dân sự TP. Rạch Giá;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ.

TRẦN THU IN
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN VIỆT YÊN 

TỈNH BẮC GIANG 
Bản án số: 05/2019/KDTM-ST 

Ngày 12/8/2019 

 “V/v tranh chấp hợp đồng vận chuyển” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Hợp

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lương Thanh Văn.

2. Bà Nguyễn Thị Lại.

- Thư ký phiên tòa: Bà Chu Thị Minh Nguyệt – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tham

gia phiên toà: Bà Lê Thị Huyền - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 25 tháng 7 năm 2019 và 12 tháng 8 năm 2019, tại Hội 

trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 03/2019/TLST- KDTM ngày 05/01/2019 về Tranh 

chấp hợp đồng vận chuyển, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

08/2019/QĐXXST- KDTM ngày 27/6/2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH S Việt Nam.

Do ông Shimizu N – Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Nhà xưởng CN10-05, lô CN-10, khu công nghiệp V, xã V, huyện

V, tỉnh Bắc Giang. 

Ủy quyền cho bà Ong Thị T, sinh năm 1979 – Luật sư văn phòng luật sư 

Vũ Anh H – Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang; địa chỉ: Số nhà 120 đường H, phường 

H, thành phố B, tỉnh Bắc Giang theo văn bản ủy quyền ngày 15/11/2018 – Có 

mặt. 

2. BÞ ®¬n: Công ty cổ phần Ch Vina

Do ông Lee Jeong H… – Giám đốc là đại diện theo pháp luật

Địa chỉ: Tầng 02, Phòng 02 - 07, Tháp A, Tòa nhà L, 67 M, phường A, Q

2, thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty cổ phần thương mại

và xây dựng Q. 

Địa chỉ: Thôn H, xã P, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh. 

Ủy quyền cho ông Lê Xuân Th – Trưởng phòng vận tải đại diện. Có mặt 

ngày 12/8/2019. 

4. Người phiên dịch:

- Bà Trần Thị Kim Â, sinh năm 1985. Có mặt.

Địa chỉ: Số 7, T, phường T, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

5. Người làm chứng:

-Anh Vũ Đình C – Có mặt ngày 12/8/2019.
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Địa chỉ: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Q. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Tại đơn xin khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như tại 

phiên tòa hôm nay thể hiện nội dung vụ án như sau: 

Nguyên đơn trình bày: Ngày 01/5/2018 Công ty TNHH S Việt Nam (dưới 

đây viết tắt là Công ty S) ký Hợp đồng vận chuyển với Công ty cổ phần Ch  ( 

dưới đây viết tắt là Công ty Ch) với thời hạn 12 tháng. Trong đó bên thuê vận 

chuyển là Công ty S, còn bên cung cấp dịch vụ vận chuyển là Công ty Ch. Công 

ty Ch có trách nhiệm tổ chức thực hiện vận chuyển hàng hóa là miếng dán màn 

hình điện thoại theo nội dung Công ty S yêu cầu và điều phối xe phù hợp với 

yêu cầu của Công ty S. Hai bên thỏa thuận với nhau ngoài hợp đồng là Công ty 

Ch sẽ vận chuyển miếng dán màn hình đã được đóng trong thùng carton theo 

tiêu chuẩn và quy cách đóng gói được thiết kế bảo đảm tiêu chuẩn sạch và phù 

hợp với đặc tính của sản phẩm. Các thùng carton được xếp thành từng pallet. 

Mỗi pallet gồm 16 thùng carton xếp lên pallet nhựa màu đen, xếp thành 04 tầng 

đều đặn theo chiều dọc và chiều ngang của pallet hàng được cố định bởi các nẹp 

cứng chữ V đảm bảo cho các thùng hàng không bị xô lệch, không tạo áp lực cho 

các thùng hàng phía dưới và không bị biến dạng khi chằng dây đai. Chất lượng 

hàng hóa để xuất giao cho khách hàng đã được khách hàng giám sát và dán tem 

đủ tiêu chuẩn xuất hàng. Khi vận chuyển loại hàng hóa này thì yêu cầu cần thiết 

xe vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ xe lạnh và chống rung chấn sóc 

mạnh. Các yêu cầu vận chuyển hàng hóa như vậy đã được công ty vận chuyển 

Ch nắm rõ. Và cũng chính bởi yêu cầu vận chuyển hàng hóa như vậy nên theo 

chỉ định của khách hàng, Công ty TNHH S Việt Nam đã phải ký hợp đồng vận 

chuyển với Công ty Ch. Công ty Ch có trách nhiệm thực hiện những biện pháp 

phù hợp với đặc tính hàng hóa; vận chuyển hàng hóa chính xác và an toàn đến 

tận điểm đến bằng nghĩa vụ chú ý của người quản lý tất cả các hàng hóa được 

Bên A hoặc do đại diện của Bên A (Công ty S) chỉ định ủy nhiệm (Khoản 3 

Điều 3 Hợp đồng). Quy trình giao nhận hàng hóa đã được hai bên cùng phối hợp 

thực hiện. Cụ thể: Khi có nhu cầu vận chuyển, bên S thông báo cho Công ty Ch 

điều động xe đến. Khi xe đến, Công ty S sẽ bố trí bàn giao hàng hóa cho bên vận 

chuyển. Công ty Ch (trực tiếp là lái xe) kiểm tra tình trạng các Pallet hàng, ký 

Biên bản giao nhận và  thực hiện các biện pháp phù hợp với đặc tính hàng hóa 

để đảm bảo vận chuyển an toàn đến địa điểm giao hàng đã được chỉ định. Khi 

đến địa điểm yêu cầu, lái xe thực hiện các thủ tục giao nhận hàng theo quy định. 

Kể từ khi Hợp đồng được hai bên ký kết, Công ty Ch đã thực hiện việc vận 

chuyển hàng hóa (cùng một loại mặt hàng) cho Công ty S được 63 chuyến hàng, 

hơn 200 pallet (3200 thùng carton hàng hóa) từ địa điểm bốc hàng là Nhà máy 

của Công ty S đến Kho Ngoại quan Nippon thuộc Cảng Đ, thành phố H. Việc 

phối hợp giữa các bên không gặp khúc mắc gì. Ngày 30/7/2018, như thường lệ 

sau khi nhận được thông báo của Công ty S, Công ty Ch đã điều xe tải mang 

Biển kiểm soát 99C-034…… do lái xe Vũ Đình C điều khiển đến nhận hàng hóa 

từ Nhà máy của Công ty S tại Khu Công nghiệp V và chuyên chở đến giao hàng 

cho Khách hàng của Công ty S tại địa điểm: Kho ngoại quan Nippon – thuộc 

Cảng Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. Cũng như các lần giao hàng thực hiện 
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trước đó, nhân viên phụ trách của Công ty S bố trí giao hàng cho bên Công ty 

vận chuyển Ch (Đại diện là lái xe Vũ Đình C). Lái xe Vũ Đình C sau khi nhận 

đủ hàng, kiểm tra tình trạng các pallet không có vấn đề gì, ký Biên bản giao 

nhận hàng và cho xe chạy. Tuy nhiên, tại địa điểm giao hàng được khách hàng 

chỉ định (kho ngoại quan Nippon tại Hải Phòng), khi mở cửa xe vận chuyển 

hàng hóa, phía kho ngoại quan đã phát hiện thấy các pallet hàng không được 

chằng buộc như các chuyến trước. Họ phát hiện 2 Pallet hàng xếp đơn xảy ra bất 

thường, bị móp méo. Kho ngoại quan đã gửi thông báo qua email vào hồi 18 giờ 

29 phút ngày 30/7/2018 cho Công ty S về tình trạng bất thường của hàng hóa. 

Trong đó có hình ảnh chụp lại hiện trạng khi mở cửa xe để chuẩn bị dỡ hàng 

xuống cho thấy các pallet hàng trong xe không được chằng buộc như các chuyến 

trước. Bên kho ngoại quan Nippon và Khách hàng của Công ty S đã xác nhận, 

kiểm tra và ghi nhận 07 thùng hàng thuộc 2 Pallet đó bị móp méo, biến dạng, 

làm toàn bộ số hàng bên trong bị hỏng. Khách hàng của Công ty S đã từ chối 

nhận 07 thùng hàng này. Số hàng hóa bên trong 7 thùng hàng bị hỏng gồm 

22.050 tấm dán màn hình điện thoại theo Hóa đơn (Invoice) xuất hàng số 

SVN/201807-017 ngày 30/7/2018 của Công ty S. Giá trị thiệt hại được xác định 

thành tiền là: 22.050 tấm x 0,451USD/tấm = 9,944.55USD, tương đương 

230,962,174 VNĐ (Theo tỷ giá của Ngân hàng Mizuho-Ngân hàng sử dụng để 

nhận tiền- tại ngày 30/07/2018: 1 USD=23,225 VND). Công ty S xác định: Việc 

gây ra thiệt hại đối với lô hàng nêu trên hoàn toàn do lỗi của bên vận chuyển. Cụ 

thể, trong chuyến hàng vận chuyển ngày 30/7/2018, bên vận chuyển đã không 

thực hiện việc chèn, chằng các pallet hàng - là phần việc mà bên vận chuyển 

(Công ty Ch) phải làm (thực hiện những biện pháp phù hợp với đặc tính hàng 

hóa) để đảm bảo an toàn khi vận chuyển. Chính việc lái xe của Công ty Ch hôm 

đó đã không chèn, chằng buộc giữa các pallet hàng đã dẫn đến các pallet hàng bị 

dịch chuyển trong quá trình vận chuyển, làm tăng áp lực lên các thùng hàng đặc 

biệt các thùng hàng phía dưới chịu áp lực lớn và bị móp méo, biến dạng, dẫn đến 

7 thùng hàng bị hư hỏng. Do đó, Công ty Ch đã vi phạm khoản 3 - Điều 3, Hợp 

đồng vận chuyển được ký giữa hai bên ngày 01/5/2018, cụ thể đã vi phạm quy 

định về trách nhiệm và nghĩa vụ vận chuyển. Căn cứ Hợp đồng vận chuyển đã 

ký giữa hai bên và các quy định pháp luật có liên quan thì Công ty Ch phải chịu 

trách nhiệm bồi thường cho Công ty S đối với giá trị hàng hóa bị thiệt hại nêu 

trên. Giá trị thiệt hại này, Công ty S đã thống kê, tổng hợp thành tiền như đã nêu 

trên là 230,962,174 VNĐ (tương đương 9,944.55USD). Ngày 10/8/2018, Công ty 

Swacoo đã thông báo cho Công ty Ch về giá trị thiệt hại và đề nghị Công ty Ch 

thực hiện việc thanh toán khoản tiền bồi thường như trên nhưng Công ty Ch 

không thực hiện. Đến nay, mặc dù Công ty S đã gặp trực tiếp đại diện của Công 

ty Ch nhiều lần cũng như đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Ch thanh toán tiền bồi 

thường thiệt hại nhưng Công ty Ch vẫn không thanh toán. Hiện tại, Công ty S 

vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường thiệt hại nào từ Công ty Ch. 

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, Công ty S đã gửi đơn khởi kiện đề 

nghị Tòa án nhân dân huyện Việt Yên giải quyết buộc Công ty Cổ phần Ch Vina 

phải thực hiện bồi thường cho Công ty TNHH S Việt Nam toàn bộ giá trị hàng 

hóa bị tổn thất của Lô hàng hóa (là miếng dán màn hình điện thoại) thuộc Hóa 
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đơn (Invoice) số SVN/201807-017 ngày 30/7/2018 do Công ty Cổ phần Ch Vina 

trong quá trình thực hiện hợp đồng vận chuyển ký giữa hai bên đã vi phạm nghĩa 

vụ của bên vận chuyển, để xảy ra hư hỏng hàng hóa, gây thiệt hại cho Công ty 

TNHH S Việt Nam với số tiền 230,962,174 VNĐ. 

Bị đơn (Công ty cổ phần Ch) trình bày: Việc ký kết và thực hiện hợp đồng 

vận chuyển như nguyên đơn trình bày là đúng. Quá trình thực hiện hợp đồng 

Công ty Ch đã vận chuyển cho Công ty S rất nhiều chuyến hàng thành công, 

không có sai sót gì. Đối với chuyến hàng ngày 30/7/2018, lái xe xác nhận họ chỉ 

nhận đủ số pallet hàng như trong biên bản giao nhận mà không kiểm tra việc 

đóng gói và tình trạng của hàng hóa bên trong như mọi lần khác. Quá trình vận 

chuyển không xảy ra sự cố, không có va chạm với bất kỳ phương tiện giao thông 

nào khác. Chỉ đến khi bên vận chuyển tiến hàng giao hàng theo yêu cầu của 

Công ty S tại kho quan ngoại thì mới phát hiện 02 pallet hàng bị móp méo thùng 

carton. Sau khi xảy ra sự cố, Công ty Ch đã yêu cầu giám định nguyên nhân và 

mức độ tổn thất hàng hóa để làm căn cứ xác định lỗi bồi thường. Tuy nhiên, theo 

Chứng thư giám định ngày 11/9/2018 mà Công ty TNHH giám định V cung cấp 

thì nguyên nhân gây nên tổn thất của hàng hóa miếng dán màn hình điện thoại là 

“hàng hóa được đóng trong các bao bì không phù hợp với tính chất hàng hóa”. 

Công ty Ch xác định không có lỗi trong việc 02 pallet(07 thùng hàng) hàng hóa 

bị hư hỏng nên không đồng ý bồi thường cho Công ty S.   

Ngày 04/4/2019 Công ty Ch nộp tiền tạm ứng án phí cho yêu cầu phản tố 

yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Việt Yên buộc Công ty S phải thanh toán số tiền 

vận chuyển theo hợp đồng của tháng 9 và tháng 10 năm 2018 là 20.900.000 

đồng. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Công ty 

Ch bồi thường số tiền 230.900.000 và đồng ý thanh toán cho bị đơn số tiền vận 

chuyển 20.900.000 đồng và đề nghị đối trừ vào số tiền được bồi thường. 

Bị đơn không nhất trí yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu nguyên 

đơn thanh toán độc lập số tiền 20.900.000 đồng. Tại phiên tòa Công ty Ch xác 

định chỉ đứng ra ký kết hợp đồng với S còn việc vận chuyển là thuê bên Công ty 

cổ phần thương mại và xây dựng Q (dưới đây viết tắt là Công ty Q) vận chuyển. 

Toàn bộ lái xe và xe vận chuyển là của Công ty Q. Sau khi xảy ra sự cố thì Công 

ty Ch đã phối hợp cùng Công ty Q mời Công ty giám định đến làm việc. Công 

ty TNHH giám định V giám định nguyên nhân hàng hóa hư hỏng theo yêu cầu 

của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (công ty Q mua bảo hiểm của 

công ty trên). Thực tế từ trước đến nay khi vận chuyển hàng cho S thì bên vận 

chuyển không chằng các pallet hàng nhưng cũng không xảy ra hư hỏng. Ngoài 

nhận vận chuyển cho Công ty S thì Công ty Ch còn vận chuyển hàng hóa có đặc 

tính như hàng của Công ty S cho một số công ty khác, khi xảy ra lỗi tương tự thì 

bên thuê vận chuyển xác định là lỗi do họ xếp hàng hóa không đảm bảo nên khi 

có sự thay đổi về độ ẩm dẫn đến việc các pallet tạo áp lực lên nhau, gây móp 

méo các thùng carton và hỏng hàng bên trong chứ không phải lỗi của bên vận 

chuyển. Công ty Ch xác định nếu phải bồi thường cho Công ty S thì cũng chỉ 

chấp nhận bồi thường theo “hạn mức tham gia bảo hiểm” đã quy định tại Điều 7 

của Hợp đồng vận chuyển đã ký kết giữa hai công ty. 
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[1] Về thẩm quyền: Tại Điều 12 Hợp đồng vận chuyển đã ký kết giữa

Công ty S và Công ty Ch thỏa thuận “Nếu bên A khởi kiện thì tranh chấp đó sẽ 

được giải quyết tại Tòa án nơi có văn phòng của bên A”. Công ty S có địa chỉ 

trụ sở khu công nghiệp V, huyện V, tỉnh Bắc Giang nên theo  quy định tại Điều 

30, điểm b khoản 1 Điều 35; điểm b khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

thì vụ án “Tranh chấp hợp đồng vận chuyển” trên thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn,

người đại diện theo pháp luật của bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có mặt tại phiên tòa. Tại phiên tòa, Công ty Ch cử bà Trần Thị Kim Â là 

người phiên dịch và được HĐXX chấp nhận. 

[3] Về căn cứ áp dụng luật: Hợp đồng vận chuyển giữa hai Công ty được

ký kết căn cứ vào Luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015 nên 

HĐXX áp dụng quy định tại Luật thương mại 2005, Bộ luật dân sự năm 2015 và 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 khi giải quyết vụ án là phù hợp. 

[4] Về xác định tư cách người tham gia tố tụng:

Tại phiên tòa Công ty Q khai: Công ty Q là đơn vị vận chuyển chuyến hàng 

ngày 30/7/2018 từ kho của Công ty S tới kho quan ngoại Nippon tại cảng Đình 

Vũ. Lái xe chở hàng là Vũ Đình C. Sau khi phát hiện có 02 pallet hàng bị hư 

hỏng, Công ty đã yêu cầu lái xe C làm bản tường trình và có trích trong chứng 

thư giám định của Công ty TNHH giám định V. Suốt quá trình vận chuyển 

chuyến hàng không có sai sót hay bất kỳ trục trặc nào trên đường đi vì vậy việc 

lỗi xảy ra trong quá trình vận chuyển là không đúng. Lái xe Vũ Đình C khai 

nhận hàng như mọi chuyến chỉ nhận đủ số lượng hàng, không kiểm tra được 

chất lượng bên trong, lái xe đảm bảo tốc độ, không có sự cố hay sai sót trong 

suốt hành trình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên tham gia phiên tòa phát 

biểu quá trình tiến hành tố tụng, xét xử vụ án, Tòa án và Hội đồng xét xử thực 

hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đề nghị HĐXX Tòa 

án nhân dân huyện Việt Yên áp dụng Điều 262 - Luật thương mại năm 2005; 

điều 530, 534, 536, 541 Bộ luật dân sự; Điều 30, 35, 39, 271, 273 BLTTDS; 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, xử: 

- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc công ty Cổ phần 

Ch bồi thường cho Công ty TNHH S Việt Nam số tiền 230.900.000 đồng. 

- Chấp nhận yêu cầu của bị đơn, buộc công ty TNHH S thanh toán cho 
công ty Cổ phần Ch số tiền 20.900.000 đồng. 

- Về án phí: Công ty Cổ phần Ch Vina phải chịu 11.545.000 đồng tiền án 
phí dân sự sơ thẩm; Công ty TNHH S Việt Nam phải chịu 1.045.000 đồng tiền 

án phí dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp, trả lại Công 

ty TNHH S 4.725.000 đồng tiền tạm ứng án phí.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, chứng cứ đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
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Khi Tòa án thụ lý vụ án Công ty S có người đại diện theo pháp luật là ông 

Fukuda H. Ngày 16/7/2019 Công ty có thông báo về việc thay đổi người đại 

diện theo pháp luật là ông Shimizu N. Việc thay đổi này đã được đăng ký tại Sở 

kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang. Công ty xác định vẫn giữ nguyên ủy quyền cho 

bà Ong Thị T tham gia tố tụng nên HĐXX chấp nhận. 

Tại phiên tòa ngày 25/7/2019 Công ty Ch thừa nhận thuê Công ty Q trực 

tiếp vận chuyển hàng hóa cho Công ty S, HĐXX xét thấy việc đưa Công ty Q 

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

thiết và phù hợp với quy đinh tại Điều 68 Bộ luật TTDS. Anh Vũ Đình C là 

người trực tiếp nhận hàng và điều khiển xe chở hàng nên cần đưa anh C vào 

tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng. 

[5] Nội dung vụ án:  

Xét yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Việt Yên: 

Ngày 19/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt  ra Yêu cầu số 08/YC-

VKS-DS yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Việt Yên “đưa anh Vũ Đình C là lái 

xe ô tô biển kiểm soát 99C-034.37 tham gia tố tụng với tư cách người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan và thu thập tài liệu về việc giao hàng giữa Công ty S và 

anh Vũ Đình C vào ngày 30/7/2018 để xác định tình trạng hàng hóa tại thời 

điểm này như thế nào để từ đó xác định trách nhiệm của các bên”. Tại phiên tòa 

ngày 25/7/2018 nguyên đơn cung cấp cho HĐXX biên bản giao hàng ngày 

30/7/2018 giữa Công ty S và lái xe Vũ Đình C. Đối với yêu cầu đưa lái xe C vào 

tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không có 

căn cứ chấp nhận bởi lẽ lái xe Vũ Đình C chỉ là lái xe của Công ty vận chuyển, 

không bên nào có yêu cầu về việc xác định trách nhiệm của lái xe Vũ Đình C 

trong vụ án này. Hơn nữa đây là vụ án tranh chấp hợp đồng vận chuyển giữa hai 

Công ty, không xác định tư cách cá nhân. 

Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty S: 

Ngày 01/5/2018 Công ty TNHH S (ký Hợp đồng vận chuyển với Công ty 

cổ phần Ch Vina với thời hạn 12 tháng. Trong đó bên thuê vận chuyển là Công 

ty S, còn bên cung cấp dịch vụ vận chuyển là Công ty Ch. Công ty Ch có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện vận chuyển hàng hóa là miếng dán màn hình điện thoại 

theo nội dung Công ty S yêu cầu và điều phối xe phù hợp với yêu cầu của Công 

ty S. Ngày 30/7/2018, lái xe Vũ Đình C điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 99C 

034…… đến kho của Công ty S nhận hàng. Hàng hóa được đóng gói theo tiêu 

chuẩn trong các thùng carton và được đóng thành các pallet hàng, Công ty S đã 

xếp hàng lên xe (thực hiện đầy đủ các công việc quy định tại Điều 3 hợp đồng). 

Lái xe của bên vận chuyển sẽ kiểm kê đủ số lượng hàng và ký nhận vào biên bản 

giao nhận hàng (có chữ ký xác nhận giữa bên giao là Hoàng Văn C, bên nhận là 

Vũ Đình C). Sau khi kiểm kê hàng thì lái xe Vũ Đình C vận chuyển hàng đến 

cảng quan ngoại Đình Vũ theo đúng lộ trình, trên đường không có sự cố. Khi 

đến cảng thì bàn giao hàng, mở thùng xe bên nhận hàng phát hiện có 02 pallet 

hàng có 07 thùng hàng bị móp méo và hỏng hàng hóa bên trong. Các bên cùng 

xác nhận sự việc là có 22.050 tấm dán màn hình điện thoại bị hư hỏng. Như vậy, 

việc hàng hóa bị hư hỏng đã xảy ra trong quá trình vận chuyển. Nguyên nhân 
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dẫn đến hàng hóa bị hư hỏng theo Công ty S xác định là do lái xe không chằng 

các pallet hàng, còn phía Công ty Ch xác định theo chứng thư giám định là do 

việc đóng gói hàng hóa không đảm bảo. Xét thấy khi ký kết hợp đồng giữa hai 

công ty không có điều khoản nào quy định về việc sử dụng chứng thư giám định 

nên chứng thư giám định của Công ty TNHH giám định Việt Tín chỉ có giá trị 

đối với bên yêu cầu giám định là Công ty Ch theo quy định tại Điều 262 Luật 

thương mại năm 2005. HĐXX không căn cứ vào chứng thư giám định mà Công 

ty Ch cung cấp để xác định lỗi của các bên. Do không có căn cứ vật chất xác 

định về lỗi xảy ra việc hư hỏng hàng hóa nên lấy mốc thời gian và dựa vào công 

việc cụ thể mà các bên thỏa thuận với nhau trong hợp đồng để xác định thời gian 

xảy ra sự cố và xác định lỗi. Công ty S đã thực hiện đầy đủ phần việc của mình, 

hoàn thành nghĩa vụ trong việc vận chuyển khi xếp hàng lên xe. Tại thời điểm 

này hàng hóa nguyên vẹn, không móp méo và lái xe của bên vận chuyển hàng 

hóa đã tiến hành vận chuyển. Đến địa điểm giao hàng, khi mở thùng xe thì phát 

hiện hàng hóa bị hỏng. Như vậy, từ thời điểm bắt đầu vận chuyển, trách nhiệm 

bảo quản hàng hóa thuộc về bên công ty vận chuyển và việc hàng hóa bị hư 

hỏng là thuộc lỗi của Công ty Ch. Do Công ty Ch có lỗi làm hư hỏng hàng hóa 

nên phải có trách nhiệm bồi thường cho Công ty S theo quy định tại Điều 541 

Bộ luật dân sự 2015 và yêu cầu khởi kiện của Công ty S là có căn cứ chấp nhận. 

Công ty S xác định số hàng hóa bên trong 07 thùng hàng bị hỏng gồm 

22.050 tấm dán màn hình điện thoại theo Hóa đơn (Invoice) xuất hàng số 

SVN/201807- 017 ngày 30/7/2018 có giá trị thành tiền là: 22.050tấm x 

0,451USD/tấm = 9,944.55USD, tương đương 230,962,174 VNĐ (Theo tỷ giá 

ngày 30/07/2018: 1 USD = 23,225 VND) và yêu cầu Công ty Ch phải bồi thường 

cho Công ty S toàn bộ số tiền trên. Tại biên bản hòa giải ngày 14/6/2019 và tại 

phiên tòa đại diện theo ủy quyền của Công ty S yêu cầu Công ty Ch bồi thường 

số tiền 230.900.000 đồng. Tại Điều 7 của Hợp đồng ký kết giữa hai bên có thỏa 

thuận “Bên B phải bồi thường trong hạn mức tham gia bảo hiểm cho bên A 

trong trường hợp phát sinh những thiệt hại do lỗi của bên B” và tại phiên tòa 

Công ty Ch nêu quan điểm nếu phải bồi thường thì chỉ bồi thường theo hạn mức 

tham gia bảo hiểm, không đồng ý mức bồi thường mà Công ty S đưa ra. Tuy 

nhiên, Công ty Ch không cung cấp được hợp đồng bảo hiểm vì vậy không có 

căn cứ để xác định hạn mức bảo hiểm để tính số tiền bồi thường. Tại phiên tòa 

phía Công ty Ch chỉ cung cấp cho Hội đồng xét xử bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

của xe ô tô BKS 99C- 034….. và hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Ch và 

Công ty Q. Việc công ty Ch không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự là chưa 

thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 534 Bộ luật dân sự. Do Công ty Ch 

không cung cấp được tài liệu xác định mức bồi thường khác nên cần chấp nhận 

mức bồi thường là số tiền 230.900.000 đồng theo yêu cầu của Công ty S. 

Xét yêu cầu phản tố của Công ty Ch: 

Công ty Ch thực hiện hợp đồng vận chuyển cho Công ty S. Hai bên xác 

nhận sau sự cố ngày 30/7/2018 hai bên vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng và Công 

ty S còn nợ Công ty Ch tiền vận chuyển của tháng 9 và tháng 10 năm 2018 với 

tổng số tiền là 20.900.000 đồng. Công ty S đồng ý thanh toán trả số tiền trên 

nhưng đề nghị được khấu trừ vào số tiền bồi thường thiệt hại, công ty Ch không 
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đồng ý và yêu cầu  thanh toán độc lập. Xét yêu cầu phản tố của Công ty Ch là có 

căn cứ, cần chấp nhận, buộc Công ty S phải thanh toán cho Công ty Ch số tiền 

20.900.000 đồng theo Điều 536 Bộ luật dân sự và được đối trừ vào số tiền Công 

ty Ch phải trả cho Công ty S. 

Xét mối quan hệ của Công ty S, Công ty Ch và Công ty Q: 

Hợp đồng vận chuyển được ký kết giữa hai Công ty S và Công ty Ch nên 

mọi phát sinh từ hợp đồng sẽ được giải quyết trực tiếp giữa hai Công ty. Công ty 

Ch thuê Công ty Q vận chuyển hàng hóa mà không có sự thống nhất của Công 

ty S là vi phạm Điều 9 của hợp đồng. Tại phiên tòa đại diện Công ty S và Công 

ty Q nhiều lần tranh luận về việc Công ty S biết hay không biết việc Công ty Q 

vận chuyển thuê cho Công ty Ch. Xét thấy nội dung này không quyết định đến 

việc giải quyết vụ án nên HĐXX không xem xét Hợp đồng vận chuyển được ký 

kết giữa Công ty Q và Công ty Ch. Như vậy, mối quan hệ giữa Công tuy Ch và 

Công ty Q sẽ được giải quyết trong vụ án khác nếu các bên đương sự có yêu 

cầu, không giải quyết nội dung trên trong vụ án này. 

[6] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận, yêu 

cầu phản tố của bị đơn được chấp nhận nên các đương sự phải chịu án phí theo 

quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBNTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí tòa 

án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 262 Luật thương mại năm 2005; 

Căn cứ Điều 530, 534, 536, 541 Bộ luật dân sự;  

Căn cứ Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, khoản 

1 Điều 147, Điều 271, Điều 273- Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ khoản 2 và khoản 5 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBNTVQH14 

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 toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH S Việt Nam 

và Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty cổ phần Ch vina.  

Buộc Công ty cổ phần Ch vina phải bồi thường cho Công ty TNHH S Việt 

Nam số tiền 230.900.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu chín trăm nghìn đồng). 

Được đối trừ vào số tiền theo yêu cầu của Công ty cổ phần Ch vina với số tiền là 

20.900.000 đồng (Hai mươi triệu chín trăm nghìn đồng). 

Công ty cổ phần Ch vina còn phải bồi thường cho Công ty TNHH S Việt 

Nam số tiền là 210.000.000 đồng ( Hai trăm mười triệu đồng). 

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 theo mức lãi suất quy định 

tại khoản 2 Điều 468- Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

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

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

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

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

(2) Về án phí: Công ty TNHH S Việt Nam phải chịu 1.045.000 đồng tiến

án phí sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.770.000 đồng 

theo biên lai số AA/2012/05252 ngày 05/01/2019 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Việt Yên. Hoàn trả lại Công ty TNHH S Việt Nam 4.725.000 đồng ( Bốn 

triệu bảy trăm hai mươi năm nghìn đồng) đã nộp tạm ứng án phí. 

Công ty cổ phần Ch vina phải chịu 11.545.000 đồng (Mười một triệu năm 

trăm bốn mươi năm nghìn đồng) tiền án phí sơ thẩm. Được trừ vào số tiền 

522.000đồng( Năm trăm hai mươi hai ngàn đồng) đã nộp tạm ứng án phí theo 

biên lai số 05350 ngày 04/4/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Việt 

Yên. Công ty Ch vina phải nộp tiếp số tiền án phí là: 11.023.000đồng (Mười một 

triệu không trăm hai mươi ba ngàn đồng). 

(3) Quyền kháng cáo: Báo cho các đương sự có mặt biết được quyền

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt 

được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản 

án. 
Nơi nhận: 
-TAND tỉnh Bắc Giang;

-VKSND tỉnh Bắc Giang;

-VKSND huyện Việt Yên;

-Các đương sự;

-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Đã ký 

Vũ Văn Hợp 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Q. THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Bản án số: 10/2019/DSST 

    Ngày: 17.9.2019       

    V/v: “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” 

NHÂN DANH 

   NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Cúc 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Văn Dƣơng 

 Bà Nguyễn Thị Hồng. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân quận

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Trong ngày 17/9/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Thanh Khê, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 14/2019/TLST-KDTM 

ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc "Tranh chấp hợp đồng dịch vụ" theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 14/2019/QĐXXST- KDTM ngày 01 tháng 8 năm 

2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 45/2019/QĐST- KDTM ngày 20/8/2019  

giữa:   

- Nguyên đơn:  Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H; Trụ sở: Lô III-22

đường 19/5A, nhóm CN III, KCN T, phường T, quận T, Tp Hồ Chí Minh. Đại 

diện theo ủy quyền: Ông Phạm Phú P, chức vụ: Phó giám đốc. Có mặt. 

- Bị đơn: Công ty cổ phần thủy sản V; trụ sở: Tầng 10, Vĩnh Trung Plaza,

255-257 đường H, phường V, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Người đại

diện theo pháp luật: Ông Lê Đình T, chức vụ: Giám đốc. Vắng mặt lần thứ hai

không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Tại bản khai, các phiên hòa giải và tại phiên tòa hôm nay, yêu cầu khởi

kiện của nguyên đơn như sau: 

 Theo các Hợp đồng dịch vụ vận chuyển ký kết các ngày 14/9/2016, 

01/03/2018, giữa Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H  với Công ty cổ phần thủy 

sản V thì Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ tiếp 

nhận và vận chuyển những lô hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần thủy sản V từ 

Việt Nam đến các nước khác. Mặt hàng là thủy sản. Theo đó, Công ty cổ phần 

quốc tế Lô-gi-stíc H đã nhiều lần vận chuyển hàng cho Công ty cổ phần thủy sản 

V. Đến ngày 02/01/2019, Công ty cổ phần thủy sản V còn nợ Công ty cổ phần
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quốc tế Lô-gi-stíc H tổng số tiền phí vận chuyển là 637.996.924đ (Sáu trăm ba 

mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng). 

Công ty Cổ phần quốc tế Lô-gi-stic H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty Cổ 

phần Thủy sản V phải thanh toán số tiền cước vận chuyển và phí dịch vụ xuất cá 

đi Hàn Quốc (từ ngày 13.3.2017 đến ngày 17.4.2019) là 637.996.924đ (Sáu trăm 

ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng), 

không yêu cầu tính lãi, chia làm 03 đợt: 

+ Lần 1 vào ngày 20.7.2019 số tiền 200.000.000đ 

+ Lần 2 vào ngày 20.8.2019 số tiền 200.000.000đ 

+ Lần 3 vào ngày 20.9.2019 số tiền 237.996.924 đ 

* Tại bản tự khai, phiên hòa giải 20/6/2019, đại diện theo ủy quyền của bị 

đơn, bà Lê Thị Quỳnh N trình bày: Công ty chúng tôi có nợ Công ty cổ phần quốc 

tế Lô-gi-stic H số tiền 637.996.924đ (Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín 

mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng). Do công ty chúng tôi đang gặp khó 

khăn chưa thể thanh toán cho Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stic H ngay được vì 

hiện nay chúng tôi đang mất khả năng thanh toán nợ, nên xin được thỏa thuận lại 

với  bên Công ty sau. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

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

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Quan hệ pháp luật trong vụ án được xác định là 

tranh chấp hợp đồng logistic, các bên đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

phù hợp. Bị đơn có trụ sở tại phường V, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nên 

Tòa án nhân dân quận Thanh Khê thụ lý giải quyết là đúng quy định  tại khoản 1 

Điều 30, điểm b Khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

[2] Tòa án đã triệu tập hợp lệ Công ty cổ phần thủy sản V tham gia phiên 

tòa đến lần thứ hai nhưng Công ty cổ phần thủy sản V vẫn vắng mặt không vì sự 

kiện bất khả kháng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân 

sự nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt Công ty cổ phần thủy sản V. 

[3] Về nội dung: Theo các Hợp đồng dịch vụ vận chuyển ký kết các ngày 

14/9/2016,  01/03/2018, giữa Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H với Công ty 

cổ phần thủy sản V thì Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H có nghĩa vụ thực 

hiện dịch vụ tiếp nhận và vận chuyển những lô hàng xuất khẩu của Công ty cổ 

phần thủy sản V từ Việt Nam đến các nước khác. Mặt hàng là thủy sản. Theo đó, 

Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H đã nhiều lần vận chuyển hàng cho Công ty 
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cổ phần thủy sản V. Đến ngày 02/01/2019, Công ty cổ phần thủy sản V còn nợ 

Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H tổng số tiền phí vận chuyển là 637.996.924đ 

(Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi 

bốn đồng. Hai bên đã xác nhận số nợ nhưng Công ty cổ phần thủy sản V cho rằng 

đang gặp khó khăn chưa thể thanh toán cho Công ty cổ phần quốc tế Lôgistic H 

ngay được vì đang mất khả năng thanh toán nợ. 

 [3] Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán toàn bộ số 

tiền còn nợ nêu trên cho Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H, không yêu cầu tính 

lãi. 

 [4] Xét yêu cầu của Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H thì thấy: Hợp 

đồng dịch vụ vận chuyển ký kết các ngày 14/9/2016,  01/03/2018, giữa Công ty 

cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H với Công ty cổ phần thủy sản V là hợp đồng dịch vụ, 

phù hợp với nội dung, không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên được pháp luật 

thừa nhận. Quá trình thực hiện Hợp đồng Công ty cổ phần thủy sản V còn nợ 

Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H tổng số tiền phí vận chuyển là 637.996.924đ 

(Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi 

bốn đồng.  

Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công 

ty Cổ phần Thủy sản V phải thanh toán số tiền cước vận chuyển và phí dịch vụ 

xuất cá đi Hàn Quốc (từ ngày 13.3.2017 đến ngày 17.4.2019) là 637.996.924đ 

( Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi 

bốn đồng), không yêu cầu tính lãi, là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 6 

Điều 236 Luật Thương mại 2005. Do vậy HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. 

[5] Về án phí DSST: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ban 

hành ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị đơn phải chịu trên số tiền phải trả là 

29.519.876 đồng (20.000.000đ + 9.519.876đ) 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

-  Căn cứ các Điều 275, 280 Bộ luật dân sự 2015; Khoản 2 Điều 227  Bộ 

luật tố tụng dân sự; Điều 233, điểm a khoản 1 Điều 235, khoản 6 Điều 236 Luật 

Thương mại 2005. 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ 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. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc "Tranh chấp hợp đồng dịch vụ" của 

Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H đối với bị đơn Công ty Cổ phần Thủy sản V. 
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2. Xử: Buộc Công ty Cổ phần Thủy sản V phải trả cho Công ty Cổ phần 

quốc tế Lôgistic H số tiền: 637.996.924đ (Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm 

chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng). 

Kể từ ngày Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H có đơn yêu cầu thi hành án 

mà Công ty Cổ phần Thủy sản V chưa thanh toán thì còn phải chịu tiền lãi theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với 

thời gian và số tiền chậm thi hành án. 

3. Án phí dân sự sơ thẩm: 29.519.876 đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm 

mười chín ngàn tám trăm bảy mươi sáu đồng) Công ty Cổ phần Thủy sản V phải 

chịu. 

Hoàn trả cho Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H số tiền tạm ứng án phí 

14.760.000đồng (Mười bốn triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng) tại Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng theo biên lai thu số 4781 ngày 31 

tháng 5 năm 2019.  

3. Án xử công khai sơ thẩm, báo cho đương sự biết có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị đơn Công ty Cổ phần Thủy 

sản V vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc 

niêm yết trích sao bản án. 

Trường hợp 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 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. 
 

                     TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

                    Đã ký 

    
      

                                                                                            Trần Thị Minh Cúc 
 

     
 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
 

- VKS nhân dân quận Thanh Khê; 

- THA dân sự quận Thanh Khê; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VT.   

     

   

 

104



TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN LÊ CHÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 06/2019/KDTM-ST 
Ngày 08-11-2019 

V/v tranh chấp hợp đồng vận chuyển 

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

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Mai

Bà Phạm Thị Bích Ngọc

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Tuấn Anh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Lê
Chân, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Lan Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 11năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 04/2019/TLST-KDTM 
ngày 03 tháng 4 năm 2019 về việc tranh chấp hợp đồng vận chuyển theo Quyết 
định đưa vụ án ra xét xử số 497/2019/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 10 năm 2019 
và Quyết định hoãn phiên tòa số 574/2019/QĐST-DS ngày 22 tháng 10 năm 2019 
giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần L; địa chỉ: Đường L, phường M, quận H,
thành phố Hải Phòng; Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Bùi Thị Thanh H – 
Luật sư Công ty L (văn bản ủy quyền số 06/QĐ-LS ngày 11/02/2019); Có mặt 

- Bị đơn: Công ty TNHH Đ; địa chỉ: Đường N, phường H, quận L, thành
phố Hải Phòng; đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Thu H – Giám đốc; vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 20 tháng 11 năm 2018 của nguyên đơn là Công ty 
Cổ phần L, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa người đại diện 
theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Ngày 28/11/2011 đại điện theo pháp luật 
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của Công ty cổ phần L có ký Hợp đồng vận chuyển số 128/HĐVC với Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Đ do bà Bùi Thị Thu H- giám đốc với nội dung sau: 

Công ty cổ phần L nhận cấp phương tiện Sà lan để vận chuyển hàng sắt thép 
với khối lượng vận chuyển khoảng 24.700 tấn từ tàu ECE NUR BAYRAKTAR 
neo tại vùng neo chuyển tải Cửa Dứa - Quảng Ninh về cầu Cảng Hải Phòng/cầu 
cảng Vật Cách; thời gian dự kiến nhận hàng ngày 29/11/2011. 

Hai bên thỏa thuận cước vận chuyển và chứng từ thanh toán theo Điều 4 của 
Hợp đồng số 128/HĐVC cụ thể như sau: 

Cước vận chuyển: 

- Cước vận chuyển từ Cửa Dứa về cầu Cảng Hải Phòng chưa bao gồm thuế 
VAT là 36.000 đồng/ tấn thực chở hàng. 

-  Cước vận chuyển từ Cửa Dứa về cầu Cảng Vật Cách chưa bao gồm thuế 
VAT là 39.000 đồng/ tấn thực chở hàng. 

 Chứng từ thanh toán: Căn cứ vào phiếu giao, nhận hàng, các chứng từ liên 
quan khác (nếu có) đã được hai bên xác nhận, hóa đơn tài chính giá trị gia tăng làm 
cơ sở thanh toán cước. 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

Ngoài ra trong Hợp đồng trên còn thỏa thuận về trách nhiệm của mỗi bên 
cũng như phương thức giao, nhận, năng suất xếp/ dỡ và định mức chuyến hàng, 
điều khoản tạm ứng và cam kết chung. 

Thực hiện Hợp đồng số 128/HĐVC, Công ty cổ phần L đã dùng phương tiện 
Sà lan để vận chuyển 24.764,5 tấn sắt thép từ tàu ECE NUR BAYRAKTAR neo 
tại vùng neo chuyển tải Cửa Dứa - Quảng Ninh về cầu Cảng Hải Phòng. 

Tại bản thanh lý Hợp đồng vận chuyển số 01-128/TLHĐ ngày 22/12/2011 
Công ty cổ phần L và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ đã thống nhất thanh lý khối 
lượng vận chuyển tính phí vận chuyển là 24.761 tấn. 

Về cước vận chuyển từ Cửa Dứa - Quảng Ninh về cầu Cảng Hải Phòng là 
24.761 tấn x 36.000 đồng = 891.396.000 đồng; thuế 10% VAT là: 89.139.600 
đồng; giá trị hợp đồng bao gồm cả thuế VAT là: 980.535.600 đồng;  

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ đã tạm ứng cho C số tiền 400.000.000 đồng; 
giá trị còn lại của hợp đồng bao gồm cả thuế VAT là 580.535.600 đồng.  

Sau khi hai bên ký bản thanh lý Hợp đồng, Công ty TNHH Đ đã thanh toán 
tiếp cho Công ty cổ phần L với số tiền 138.000.000 đồng. Đến nay công ty Đ còn 
nợ số tiền là 442.535.600 đồng. Công ty cổ phần L Phòng đã nhiều lần gửi văn bản 
đôn đốc nhưng không nhận được thanh toán tiếp số tiền còn nợ. Nay Công ty cổ 
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phần L yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển D phải thanh toán cho Công 
ty cổ phần L số tiền còn nợ đọng theo Hợp đồng vận chuyển số 128/HĐVC ngày 
28/11/2011 là 442.535.600 đồng; không yêu cầu Công ty TNHH Đ phải trả bất kỳ 
khoản tiền lãi nào. 

Bị đơn là Công ty TNHH Đ; địa chỉ: Đường N, phường H, quận L, thành 
phố Hải Phòng; đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Thu H – Giám đốc. Sau khi 
thụ lý vụ án, Toà án không tống đạt được thông báo về việc thụ lý vụ án cho bị đơn 
là Công ty TNHH Đ do Công ty không còn hoạt động tại nơi đăng ký kinh 
doanh.Vì vậy Tòa án đã tiến hành niêm yết hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án; 
giấy triệu tập; thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 
chứng cứ và hòa giải nhưng đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đ vẫn 
vắng mặt không có lý do nên Tòa án không tiến hành ghi ý kiến của bị đơn cũng 
như hòa giải được. Tòa án đã niêm yết quyết định đưa vụ án ra xét xử, triệu tập 
hợp lệ đến phiên tòa lần thứ hai nhưng đại diện của Công ty TNHH Đ vẫn vắng 
mặt tại phiên tòa không có lý do, không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn là Công ty Cổ phần L. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố 
tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố 
tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội 
đồng xét xử nghị án và ý kiến về việc giải quyết vụ án. Thẩm phán, Hội đồng xét 
xử, Thư ký phiên tòa và nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án đã tuân thủ 
đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; bị đơn là Công ty TNHH Đ đã được 
Toà án niêm yết hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án, giấy triệu tập, thông báo về 
phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải,quyết 
định đưa vụ án ra xét xử, triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần thứ hai nhưng Công ty 
TNHH Đ vắng mặt tại phiên tòa, không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn là Công ty Cổ phần L. Việc Công ty TNHH Đ thay đổi nơi hoạt động 
doanh nghiệp gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng vận chuyển 
mà không thông báo cho nguyên đơn biết về nơi cư trú mới thì được coi là Công ty 
TNHH Đ cố tình giấu địa chỉ. 

 Đề nghị Tòa án căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 
Điều 39, Điều 192, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 và Điều 147 của Bộ luật 
Tố tụng dân sự; Điều 535, 538, 541 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 74, 85 Luật 
thương mại; Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn là Công ty Cổ phần L, buộc Công ty TNHH Đ phải trả cho Công ty Cổ phần L 
số tiền nợ là 442.535.600 đồng, Công ty TNHH Đ phải chịu án phí kinh doanh 
thương mại sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được xem xét tại 
phiên toà, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Tranh 
chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa hai công ty có đăng ký 
kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận nên căn cứ vào khoản 1 Điều 30 của Bộ 
Luật tố tụng dân sự đây là tranh chấp về kinh doanh thương mại.  

Bị đơn là Công ty TNHH Đ; có địa chỉ: Đường N, phường H, quận L, thành 
phố Hải Phòng; đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Thu H – Giám đốc. Căn cứ vào 
điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự vụ án 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng. 

[2] Về tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Toà án không tống đạt được thông báo 
về việc thụ lý vụ án cho bị đơn là Công ty TNHH Đ. Hiện Công ty TNHH Đ 
không còn hoạt động tại địa chỉ: Đường N, phường H, quận L, thành phố Hải 
Phòng. Tuy nhiên theo kết quả của xác minh thể hiện Công ty TNHH Đ; địa chỉ: 
Đường N, phường H, quận L, thành phố Hải Phòng; đại diện theo pháp luật: Bà 
Bùi Thị Thu H – Giám đốc vẫn đang hoạt động, chưa thay đổi địa chỉ đăng ký 
doanh nghiệp. Trong đơn khởi kiện nguyên đơn là Công ty Cổ phần L đã ghi đầy 
đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của bị đơn là Công ty TNHH Đ theo địa chỉ được ghi 
trong Hợp đồng vận chuyển số 128/HĐVC ngày 28 tháng 11 năm 2011. Việc Công 
ty TNHH Đ thay đổi nơi hoạt động doanh nghiệp gắn với việc thực hiện quyền, 
nghĩa vụ trong hợp đồng vận chuyển mà không thông báo cho nguyên đơn biết về 
nơi cư trú mới thì được coi là Công ty TNHH Đ cố tình giấu địa chỉ. Vì vậy Tòa án 
đã tiến hành niêm yết hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án; giấy triệu tập; thông 
báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; 
quyết định đưa vụ án ra xét xử, triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần thứ hai nhưng đại 
diện Công ty TNHH Đ vẫn vắng mặt tại phiên tòa không có lý do, không có ý kiến 
đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty Cổ phần L. Căn cứ Điều 192, 
khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét 
xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn là Công ty TNHH Đ. 

[3] Về nội dung hợp đồng: Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần L đã 
ký hợp đồng vận chuyển số 128/HĐVC ngày 28/11/2011 với đại diện theo theo 
pháp Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ với nội dung sau: Công ty cổ phần L nhận 
cấp phương tiện Sà lan để vận chuyển hàng sắt thép với khối lượng vận chuyển 
khoảng 24.700 tấn từ tàu ECE NUR BAYRAKTAR neo tại vùng neo chuyển tải 
Cửa Dứa - Quảng Ninh về cầu Cảng Hải Phòng/cầu cảng Vật Cách; thời gian dự 
kiến nhận hàng ngày 29/11/2011. Khi tham gia ký kết hợp đồng các bên đều tự 

108



 

nguyện, nội dung và hình thức của hợp đồng phù hợp với quy định của Bộ luật dân 
sự, Luật Thương mại nên có giá trị pháp lý làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của 
các bên trong hợp đồng. 

[4] Về quá trình thực hiện hợp đồng và yêu cầu của nguyên đơn: Sau khi ký 
kết hợp đồng Công ty cổ phần L đã dùng phương tiện Sà lan để vận chuyển 
24.764,5 tấn sắt thép từ tàu ECE NUR BAYRAKTAR neo tại vùng neo chuyển tải 
Cửa Dứa - Quảng Ninh về cầu Cảng Hải Phòng. Đến ngày 22/12/2011, hai bên ký 
bản thanh lý hợp đồng vận chuyển số 01-128/TLHĐ xác nhận: Khối lượng vận 
chuyển tính phí vận chuyển là: 24.761 tấn; tổng số tiền cước vận chuyển (chưa có 
thuế VAT) là 24.761 x 36.000đ/tấn = 891.396.000 đồng; thuế giá trị gia tăng là 
89.139.600 đồng; tổng giá trị thanh toán là: 980.535.600 đồng. Sau khi ký hợp 
đồng công ty TNHH Đ đã tạm ứng cho Công ty cổ phần L số tiền 400.000.000 
đồng và sau khi thanh lý hợp đồng công ty TNHH Đ thanh toán tiếp 138.000.000 
đồng. Tổng số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ đã thanh toán cho Công ty cổ 
phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng là 538.000.000 đồng. Lời trình bày của đại 
diện hợp pháp của nguyên đơn phù hợp với các tài liệu chứng cứ là Phiếu giao 
hàng kiêm phiếu xuất kho; giấy kiểm hàng với tàu, hóa đơn giá trị gia tăng. Nay 
Công ty cổ phần L yêu cầu Công ty TNHH Đ phải thanh toán cho Công ty cổ phần 
L số tiền còn nợ theo Hợp đồng vận chuyển số 128/HĐVC ngày 28/11/2011 là 
442.535.600 đồng. HĐXX xét thấy yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ theo quy 
định tại các Điều 535, 538, 841 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 74, 85 Luật 
Thương mại nên cần chấp nhận. 

[3] Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 
2 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, quản lý 
và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị đơn là Công ty TNHH Đ phải chịu 
21.702.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Trả lại Công ty Công ty 
cổ phần L số tiền tạm ứng án phí 10.850.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tạm ứng 
án phí, lệ phí Tòa án số 0012590 ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Thi hành 
án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.  

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 192, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự; Điều 535, 538, 541 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 74, 85 Luật thương mại; 
khoản 2 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, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Xử : 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần L.

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ phải thanh toán cho Công ty cổ phần
L số tiền còn nợ từ Hợp đồng vận chuyển số 128/HĐVC ngày 28/11/2011 là 
442.535.600 (Bốn trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn, sáu trăm 
đồng)  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 
khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 
phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân 
sự năm 2015.  

2. Về án phí: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ phải chịu 21.702.000 đồng (hai
mươi mốt triệu bảy trăm linh hai nghìn đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ 
thẩm. Trả lại Công ty cổ phần L số tiền tạm ứng án phí 10.850.000 (mười triệu tám 
trăm năm mươi nghìn đồng) đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 
số 0012590 ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng.  

3. Về quyền kháng cáo:

Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
tuyên án. 

Bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết. 

 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 thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a 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: 
- Các đương sự;
- VKSND quận Lê Chân;
- Chi cục THA dân sự quận Lê Chân;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Tuyết Hồng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 28/2019/KDTM-ST 

Ngày: 11/11/2019 
Về việc: “Tranh chấp Hợp đồng 

dịch vụ Logistics”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA – TỈNH ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Nhạn.

2. Ông Trần Văn Chánh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Quỳnh Anh Thư – Thư ký Tòa án nhân dân

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa tham gia phiên tòa: Bà

Nguyễn Thúy Duyên – Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

27/2019/TLST-KDTM
 
ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc “Tranh chấp Hợp đồng 

dịch vụ Logistics”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2019/QĐXX-ST 

ngày 07 tháng 10 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 318/2019/QĐST – 

KDTM ngày 25/10/2019, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn:  Công ty TNHH DT L (VN);

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà D , Đường N, phường, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông David Michel V , sinh năm: 1971; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Trung T, sinh năm: 1971. 

Địa chỉ: L12/13, tầng 12, tòa nhà V, phường B, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

(Theo giấy ủy quyền ngày 21/01/2019) 

- Bị đơn: Công ty TNHH Một thành viên OT;
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Địa chỉ trụ sở: Số 31, , khu dân cư A, phường A , TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

Người đại diện theo phảo luật: Ông Nguyễn Đình T, sinh năm: 1978. Chức 

danh: Giám đốc.  

Nơi cư trú: M3/8, khu phố A, phường L, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

( Ông Th  có mặt, ông T  có mặt ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa 

án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, ông Trần Trung Th trình 

bày: 

Vào 25/12/2016, giữa Công ty TNHH DT L (VN) (sau đây gọi tắt là Công 

ty DT L VN) và Công ty TNHH MTV OT(sau đây gọi tắt là OT) có ký kết Hợp 

đồng dịch vụ giao nhận (sau đây gọi tắt là Hợp đồng dịch vụ) theo đó Công ty OT 

đồng ý giao cho Công ty DT L VN làm đại diện vận chuyển hàng hóa đến các địa 

điểm mà Công ty OT yêu cầu.  

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ, Công ty DT L VN đã nhiều lần vận chuyển hàng 

hóa đến các địa điểm theo yêu cầu của OT.  

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trong năm 2018 có 03 lô hàng đã được 

Công ty DT L VN vận chuyển hoàn tất theo yêu cầu của OT, nhưng đến nay Công 

ty OT vẫn chưa thanh toán các khoản phí liên quan cho Công DT L VN. Cụ thể là 

các lô hàng sau đây: 

1. Lô hàng vận chuyển bằng đường biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến cảng 

Minneapolis – Hoa Kỳ theo vận tải đơn số VNSE18010043 ngày 29/01/2018,  số 

tiền còn nợ: 209.471.322 đồng (Theo 02 hóa đơn GTGT số 0001002 và số 

0001003 ngày 12/4/2018). 

2. Lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không từ sân bay Tân Sơn Nhất – 

Tp.HCM đến cảng Minneapolis – Hoa Kỳ theo vận tải đơn số 

001SGN76041593/VNAE1800008 ngày 12/02/2018, số tiền dịch vụ là: 

63.891.647 đồng (Theo 02 hóa đơn GTGT số 0000850 & 0000851 ngày 

28/02/2018). 

3. Lô hàng vận chuyển bằng đường biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến cảng 

Minneapolis – Hoa Kỳ theo vận tải đơn số VNSE18020034 ngày 19/02/2018, số 

tiền còn nợ: 177.406.572 đồng (Theo 03 hóa đơn GTGT số 0001117, số 0001118 

và số 0001119 ngày 15/5/2018). 

Theo thỏa thuận tại Điều 4.2 của Hợp đồng dịch vụ thì “Hóa đơn GTGT 

phải được thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi 

nhận được đề nghị thanh toán”.  
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Tính đến thời điểm khởi kiện, các khoản tiền nêu trên đều đã quá hạn thanh 

toán, Công ty DT L VN đã nhiều lần liên hệ Công ty OT yêu cầu thanh toán các 

khoản tiền còn nợ nêu trên và Công ty OT cũng có hứa hẹn sẽ thanh toán sớm 

nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán.  

Sau khi nộp khởi kiện, đến ngày 01/02/2019 thì Công ty OT đã thanh toán 

xong cho Công ty DT L VN số tiền 63.891.647đ (phát sinh từ việc vận chuyển lô 

hàng ngày 12/02/2018). Nên Công ty DT L VN xin được rút một phần đối với yêu 

cầu khởi kiện ban đầu về số tiền nợ gốc 63.891.647đ. Còn tiền lãi chậm trả phát 

sinh của lô hàng này thì Công ty OTchưa trả, nay Công ty DT L VN tiếp tục yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

Tại phiên tòa, Công ty DT L VN yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên buộc 

Công ty OTphải thực hiện các nghĩa vụ sau: 

- Thanh toán cho Công ty DT L VN số tiền nợ gốc là 386.877.894đ và 

thanh toán khoản tiền lãi do chậm thanh toán phát sinh từ khoản nợ nêu trên, tính 

từ ngày phát sinh nghĩa vụ thanh toán cho đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm 

11/11/2019 với mức lãi suất nợ quá hạn là 01%/tháng với số tiền lãi là 68.379.792 

đồng.  

- Công ty OT phải trả số tiền lãi do chậm thanh toán phát sinh từ việc vận 

chuyển lô hàng theo vận tải đơn số 001SGN76041593/VNAE1800008 ngày 

12/02/2018. Thời gian tính lãi (từ ngày 29/3/2018 đến ngày 31/01/2019) theo mức 

lãi suất nợ quá hạn là 01%/tháng, tương đương số tiền là 6.580.840đ.  

Tổng số tiền Công ty DT L VN yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên buộc Công 

ty OTphải trả cả tiền nợ gốc và tiền lãi là 461.838.526 đồng (trong đó tiền nợ gốc 

386.877.894đ và tiền lãi là 74.960.632đ). 

* Theo nội dung văn bản trình bày ý kiến ngày 29/4/2019, biên bản làm 

việc ngày 25/6/2019 và tại phiên tòa, người đại diện theo pháp luật của bị đơn - 

ông Nguyễn Đình T  trình bày:  

Về nội dung vụ việc tranh chấp Hợp đồng dịch vụ L theo đơn khởi kiện 

ngày 21/01/2019 của Công ty DT L VN, bên bị đơn Công ty OT xác định chỉ mới 

nhận được bản thảo của Hợp đồng dịch vụ từ Công ty DT L VN, đến thời điểm 

phát sinh tranh chấp thì vẫn còn nhiều điều khoản hai bên chưa thỏa thuận xong 

như: thời hạn công nợ, phạt chậm thanh toán, bồi thường mất mát hư hỏng trong 

quá trình vận chuyển, giá cung cấp dịch vụ…Do đó, bản Hợp đồng dịch vụ đề 

ngày 25/12/2016 chưa có sự ký kết chính thức giữa hai bên. Các dịch vụ vận 

chuyển phát sinh chủ yếu được xác lập qua báo giá từng vụ việc. 

Việc Công ty OTgiao hàng cho Công ty DT L VN thực hiện  dịch vụ vận 

chuyển cho bên thứ ba là dựa trên sự thỏa thuận giữa nhân viên xuất nhập khẩu 

của Công ty OTvới Công ty DT L VN thông qua điện thoại hoặc thư điện tử của 

nhân viên xuất nhập khẩu mà chưa được sự đồng ý của người đại diện theo pháp 

luật của OT. Sau khi nhận được yêu cầu thanh toán của Công ty DT L VN và quá 
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trình khai báo thuế thì Công ty OTmới phát hiện trong hồ sơ xuất nhập khẩu hàng 

hóa của các lô hàng Công ty DT L VN vận chuyển không có bảng báo giá hoặc 

hóa đơn đặt hàng có sự phê duyệt của Giám đốc Công ty OTnhưng Công ty DT L 

VN vẫn vận chuyển hàng và xuất hóa đơn là không đúng quy trình của hoạt động 

xuất nhập khẩu.  

Công ty OT xác nhận 02 lô hàng (Lô hàng vận chuyển 29/01/2018 và lô 

hàng vận chuyển 19/02/2018) mà Công ty DT L VN vận chuyển theo sự trình bày 

của nguyên đơn là đúng hàng hóa của Công ty OTvà hàng hóa này đã được giao 

đúng cho bên thứ ba tại nước ngoài theo sự thỏa thuận giữa Công ty OT với bên 

thứ ba. Tuy nhiên, theo sự phản ánh của bên nhận hàng tại nước ngoài thì hàng bị 

móp méo phải đóng gói và kiểm tra lại toàn bộ lô hàng, nên bên thứ ba đã trừ lại 

các chi phí này buộc Công ty OT phải chịu mà lỗi này là do bên vận chuyển. Sau 

đó Công ty OT có gửi email phản hồi lại tình trạng chất lượng giao hàng cho bên 

Công ty DT L VN và Công ty DT L VN có gửi email phản hồi thừa nhận lỗi này. 

Tuy nhiên, tại thời điểm thông báo hai bên chưa tổng hợp được các chi phí khắc 

phục, nên chưa xác định được cụ thể mức thiệt hại. 

Nay Công ty DT L VN khởi kiện Công ty OT yêu cầu thanh toán số tiền 

dịch vụ của các lô hàng trên với tổng số tiền là 461.838.526 đồng (trong đó tiền nợ 

gốc 386.877.894đ và tiền lãi là 74.960.632đ). Tại phiên tòa, ông T đại diện cho 

Công ty OT không đồng ý, bởi những lý do sau: 

Giữa Công ty DT L VN và Công ty OTkhông có hợp đồng dịch vụ giao 

nhận ngày 25/12/2016; Việc Công ty DT L VN vận chuyển hàng hóa của Công ty 

OTlà dựa trên sự câu kết giữa nhân viên giao nhận của Công ty OT và nhân viên 

xuất nhập khẩu của Công ty DT L VN, cho đến nay số hàng hóa của Công ty 

OTmà các nhân viên làm thủ tục giao nhận không biết là đã được vận chuyển cho 

bên thứ ba (khách hàng của OT) hay chưa.  

Về tiền lãi chậm thanh toán mà Công ty DT L VN yêu cầu là không có căn 

cứ, bởi các bên không có hợp đồng nên không có cơ sở để tính lãi. 

Đối với số tiền 63.891.647đ của lô hàng vận chuyển bằng đường hàng 

không trước đây đã thanh toán cho Công ty DT L VN là do tình cảm giữa ông T 

với người đại diện theo pháp luật bên Công ty DT L VN đã biết nhau và có mối 

quan hệ làm ăn với nhau trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ năm 2016. Số tiền thanh 

toán nêu trên là tiền của cá nhân ông T chứ không phải tiền của OT.   

* Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã nhiều lần triệu tập các bên đến Tòa 

án để hòa giải, nhưng người đại diện của bị đơn không đến, nên Tòa án không tiến 

hành hòa giải được.  

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa 

phát biểu:  

- Việc chấp hành pháp luật tố tụng:  
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Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký 

phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án, đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân 

sự.  

Việc chấp hành pháp luật tố tụng của các bên đương sự: Nguyên đơn đã 

thực hiện đúng; bị đơn chưa thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của pháp luật tố 

tụng dân sự quy định.  

- Về nội dung giải quyết vụ án:  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định 

Công ty OTđã vi phạm nghĩa vụ thanh toán chi phí dịch vụ vận chuyển cho Công 

ty DT L VN.  

Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty 

DT L VN, buộc Công ty OT phải thanh toán số tiền nợ gốc của 02 lô hàng vận 

đơn số VNSE 18010043 ngày 29/01/2018 và vận đơn số VNSE 18020034 ngày 

19/02/2018 có tổng trị giá là 386.877.894đ (Ba trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm 

bảy mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi bốn đồng) và tiền lãi suất chậm trả đến 

ngày tòa án xét xử sơ thẩm; thanh toán tiền lãi suất chậm trả của vận đơn số 

001SGN76041593/VNVNNAE 1800008 ngày 12/02/2018 từ sau 30 ngày nguyên 

đơn xuất hóa đơn (28/02/2018) đến ngày bị đơn thanh toán xong (01/02/2019). 

Đình chỉ xét xử đối với phần yêu số tiền gốc 63.891.657 đồng của vận đơn 

số 001SGN76041593/VNVNNAE 1800008 ngày 12/02/2018 mà nguyên đơn đã 

có đơn xin rút tại phiên tòa. 

- Về án phí KDTM-ST: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp 

nhận, nên Công ty OT phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá 

ngạch theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định:  

[1] Về thủ tục tố tụng tại phiên tòa:  

Tại phiên tòa ông Nguyễn Đình T  – Giám đốc là người đại diện theo pháp 

luật của Công ty OT đề nghị xin được hoãn phiên tòa để nhờ Luật sư bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của bị đơn, xét thấy:  

Vào ngày 22/10/2019 ông Nguyễn Đình T  đã có đơn xin hoãn phiên tòa dự 

kiến mở ngày 25/10/2019 với lý do bận công tác và xin chuyển sang một ngày 

khác để ông có điều kiện tham gia trình bày quan điểm của bị đơn tại phiên tòa, 

với yêu cầu này của ông T , Tòa án đã ra quyết định hoãn phiên tòa ngày 

25/10/2019, đồng thời ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 11/11/2019. 
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Mặt khác, trong suốt quá trình tố tụng kể từ khi thụ lý vụ án cho đến khi Tòa án 

đưa vụ án ra xét xử, mặc dù bên bị đơn đã được Tòa án thông báo về việc bị kiện 

và nhiều lần được Tòa án triệu tập, thông báo về các hoạt động tố tụng để giải 

quyết vụ án nhưng bên bị đơn đều tìm cách trì hoãn, kéo dài và cũng không xuất 

trình được giấy tờ, tài liệu nào về việc yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi lích hợp 

pháp cho bị đơn để Tòa án xem xét. Nay tại phiên tòa, người đại diện của bị đơn 

lại đề nghị hoãn phiên tòa để nhờ Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, xét 

thấy đề nghị hoãn phiên tòa của người đại diện bên bị đơn là không có căn cứ, nên 

Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

[2] Về thẩm quyền giải quyết vụ án:

Xét thấy, bị đơn là Công ty OT có trụ sở tại địa chỉ: số 31, khu dân cư A, 

phường A, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty DT L VN khởi kiện Công ty OTđến 

Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa là nơi bị đơn có trụ sở để yêu cầu Tòa án nhân dân 

TP. Biên Hòa thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 30; 

điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.   

[3] Về quan hệ pháp luật tranh chấp:

Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; các tài liệu, chứng có trong 

hồ sơ vụ án và ý kiến trình bày của các bên đương sự trong quá trình tham gia tố 

tụng tại Tòa án. Xét thấy, tranh chấp giữa Công ty DT L VN và Công ty OTlà 

tranh chấp phát sinh trong hoạt động dịch vụ L giữa hai tổ chức có đăng ký kinh 

doanh và đều có mục đích lợi nhuận. Căn cứ khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Điều 513 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 233 Luật Thương mại 2005, Hội 

đồng xét xử xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “Tranh chấp Hợp đồng dịch 

vụ Logistics”.  

[4] Về nội dung tranh chấp:

Theo các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của các bên tại 

phiên tòa, xét thấy: 

Nguyên đơn khẳng định: Công ty DT L VN và Công ty OT có ký kết Hợp 

đồng dịch vụ giao nhận (sau đây gọi tắt là Hợp đồng dịch vụ, theo đó Công ty OT 

đồng ý giao cho Công ty DT L VN làm đại diện vận chuyển hàng hóa đến địa 

điểm mà Công ty OT yêu cầu; Giá trị hợp đồng chi tiết theo bảng chào giá của 

từng lô hàng. Bản thảo của hợp đồng này nguyên đơn soạn và gửi cho bị đơn qua 

thư điện tử vào ngày 07/3/2018. Đến ngày 16/3/2018, bị đơn có gửi cho nguyên 

đơn qua email bản scan hợp đồng đã được ông Nguyễn Đình T  – Giám đốc Công 

ty OT ký tên và đóng dấu. Bản gốc của hợp đồng này đến nay bị đơn vẫn giữ và 

không chuyển cho nguyên đơn để hoàn tất việc ký tên, đóng dấu. Nhưng với việc 

Giám đốc Công ty OT ký tên và đóng dấu vào bản hợp đồng này thì xem như bị 

đơn đã đồng ý ký kết hợp đồng và không có ý kiến phản đối.  

Bị đơn Công ty OT xác định: Bên bị đơn chỉ mới nhận được bản thảo của 

Hợp đồng dịch vụ từ Công ty DT L VN, đến thời điểm phát sinh tranh chấp thì 
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vẫn còn nhiều điều khoản hai bên chưa thỏa thuận xong như: thời hạn công nợ, 

phạt chậm thanh toán, bồi thường mất mát hư hỏng trong quá trình vận chuyển, 

giá cung cấp dịch vụ…. Do đó, bản Hợp đồng dịch vụ đề ngày 25/12/2016 chưa 

có sự ký kết chính thức giữa hai bên. Các dịch vụ vận chuyển phát sinh chủ yếu 

được xác lập qua báo giá từng vụ việc. 

Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và qua sự thừa nhận của ông 

Nguyễn Đình T – Giám đốc Công ty OT tại biên bản làm việc ngày 25/6/2019 và 

tại phiên tòa, ông T xác định chữ ký của giám đốc và con dấu đóng vào bản Hợp 

đồng dịch vụ giao nhận đề ngày 25/12/2016 cho Công ty DT L VN là đúng chữ ký 

của ông và đúng là con dấu của OT. Việc Công ty OT không gửi bản gốc của bản 

bợp đồng này cho Công ty DT L VN ký tên, đóng dấu chỉ là thủ tục để hoàn chỉnh 

văn bản. Mặc dù tại Tòa án Công ty OT không công nhận bản hợp đồng ngày 

25/12/2016, nhưng về mặt thực tế từ ngày 29/01/2018 đến ngày 19/02/2018 Công 

ty DT L VN đã thực hiện dịch vụ vận chuyển 03 lô hàng của Công ty OT để giao 

hàng cho bên thứ ba tại nước ngoài theo yêu cầu của Công ty OTlà đúng sự thật, 

cụ thể: 

+ Lô hàng thứ nhất, vận chuyển bằng đường biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến

cảng Minneapolis – Hoa Kỳ (theo vận tải đơn số VNSE18010043 ngày 

29/01/2018). 

+ Lô hàng thứ hai, vận chuyển bằng đường hàng không từ sân bay Tân Sơn

Nhất – Tp.HCM đến cảng Minneapolis – Hoa Kỳ (theo vận tải đơn số 

001SGN76041593/VNAE1800008 ngày 12/02/2018) 

+ Lô hàng thứ ba, vận chuyển bằng đường biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến

cảng Minneapolis – Hoa Kỳ (theo vận tải đơn số VNSE18020034 ngày 

19/02/2018). 

Dịch vụ trên phát sinh chủ yếu được xác lập qua báo giá từng vụ việc thông 

qua trao đổi bằng điện thoại hoặc thư điện tử (email) giữa nhân viên giao nhận 

(nhân viên xuất nhập khẩu) của hai bên. Hoạt động dịch vụ này theo sự thừa nhận 

của nguyên đơn và bị đơn thực tế đã được diễn ra từ năm 2016, được các bên mặc 

nhiên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên, nên được xem như 

một thói quen trong hoạt động thương mại, do đó có giá trị hiệu lực đối với các 

bên.  

Quá trình làm việc tại tòa án ông T cũng thừa nhận các lô hàng mà Công ty 

DT L VN thực hiện dịch vụ vận chuyển là đúng hàng hóa của Công ty OTvà hàng 

hóa này đã được giao đúng cho bên thứ ba tại nước ngoài theo địa chỉ do Công ty 

OTcung cấp, nên có căn cứ xác định Công ty DT L VN đã thực hiện xong dịch vụ 

cho OT. Thực tế trong 03 lô hàng mà Công ty DT L VN đã làm đại diện vận 

chuyển thì có 01 lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không ngày 12/02/2018, 

Công ty OTđã thanh toán xong phí dịch vụ cho Công ty DT L VN vào ngày 

01/02/2019 mà không có sự phản đối nào. Tại phiên tòa, ông T cho rằng vì tình 
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cảm quen biết với người đại diện bên Công ty DT L VN nên ông dùng tiền cá 

nhân của ông thanh toán cho Công ty DT L VN là không có căn cứ, bởi theo 

chứng từ giao dịch của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chính Kỳ Đồng ngày 

01/02/2019 thể hiện thông tin người trả số tiền 63.891.647đ là Công ty TNHH OT 

chứ không phải của cá nhân ông T.  

Vì vậy, đối với 02 lô hàng còn lại đến nay ông T cho rằng Công ty DT L 

VN thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng của Công ty OTlà dựa trên sự cấu kết thỏa 

thuận giữa nhân viên xuất nhập khẩu của Công ty OTvới nhân viên của Công ty 

DT L VN mà chưa được sự đồng ý của ông và từ chối không thanh toán phí dịch 

vụ của 02 lô hàng này là không có căn cứ. Việc ông T cho rằng nhân viên Công ty 

OTcấu kết với nhân viên của Công ty DT L VN để thực hiện dịch vụ, xét thấy đây 

là lĩnh vực quản lý nội bộ của Công ty, việc phân công nhiệm vụ của từng nhân 

viên trong Công ty thực hiện công việc cụ thể như thế nào là thẩm quyền của 

người quản lý của OT, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết. 

Ngoài ra, ông T còn cho rằng 02 lô hàng vận chuyển bằng đường biển (ngày 

29/01/2018 và 19/02/2018), theo sự phản ánh của bên nhận hàng tại nước ngoài thì 

hàng bị móp méo phải đóng gói và kiểm tra lại toàn bộ lô hàng, nên bên thứ ba đã 

trừ lại các chi phí này buộc Công ty OTphải chịu mà lỗi này là do bên vận chuyển, 

nhưng Công ty OT không cung cấp được tài liệu chứng cứ chứng minh nên không 

có cơ sở để xem xét. Trường hợp, nếu Công ty OTcho rằng hàng hóa bị thiệt hại là 

do lỗi của Công ty DT L VN thì Công ty OTcó quyền khiếu nại trong thời hạn 14 

ngày kể từ ngày Công ty DT L VN giao hàng cho người nhận hoặc có quyền khởi 

kiện tại Trọng tài thương mại hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày 

giao hàng, theo quy định tại Điều 237 Luật Thương mại năm 2005. Tuy nhiên, đến 

nay Công ty OTcũng không cung ấp được tài liệu, chứng minh về việc thiệt hại, 

cũng như tài liệu, chứng cứ về việc khiếu nại hoặc khởi kiện Công ty DT L VN 

như đã nêu trên, nên không có cơ sở xem xét.  

Tại Khoản 1 Điều 237 Luật Thương mại năm 2005, quy định về các trường 

hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics như sau: 

“đ) Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không nhận được thông báo 

về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh 

dịch vụ Logistics giao hàng cho người nhận; 

e) Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không

nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín 

tháng, kể từ ngày giao hàng”. 

[5] Đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty DT L VN, xét thấy:

Số tiền chi phí dịch vụ 63.891.647 đồng (Theo 02 hóa đơn GTGT số 

0000850 & 0000851 ngày 28/02/2018) của lô hàng vận chuyển bằng đường hàng 

không. Vào ngày 01/02/2019, Công ty OTđã thanh toán xong khoản tiền nợ này 

cho Công ty DT L VN, tại phiên tòa Công ty DT L VN đã có đơn rút một phần 
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yêu cầu khởi kiện về số tiền gốc nêu trên. Căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử một phần đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Về số tiền nợ 209.471.322 đồng (Theo 02 hóa đơn GTGT số 0001002 và số 

0001003 ngày 12/4/2018) và 177.406.572 đồng (Theo 03 hóa đơn GTGT số 

0001117, số 0001118 và số 0001119 ngày 15/5/2018) của hai lô hàng vận chuyển 

bằng đường biển ngày 29/01/2018 và 19/02/2018. Mặc dù, Công ty OTkhông thừa 

nhận công nợ, nhưng khi nhận được các hóa đơn giá trị gia tăng của từng lô hàng 

mà Công ty DT L VN đã cung cấp, Công ty OTcũng không có sự phản hồi nào 

hoặc khiếu nại gì đối với số tiền ghi trên các hóa đơn này. Căn cứ khoản 5 và 

Khoản 6 Điều 236 Luật Thương mại năm 2005, cần buộc Công ty OTphải thanh 

toán cho Công ty DT L VN số tiền phí dịch vụ còn nợ của 02 lô hàng chưa thanh 

toán, tổng cộng số tiền là 386.877.894đ (Ba trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm 

bảy mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi bốn đồng). 

Về yêu cầu tiền lãi, xét thấy tiền lãi chậm thanh toán của số tiền 

63.891.647đ (từ 29/3/2018 đến 31/01/2019), Công ty OTchưa thanh toán, cũng 

như tiền lãi của khoản nợ 368.877.894đ Công ty OTchưa thanh toán. Dó đó, Công 

ty DT L VN yêu cầu Công ty OTphải trả tiền lãi do chậm thanh toán là phù hợp 

với quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005.   

Về mức lãi suất xét thấy, Công ty DT L VN chỉ yêu cầu Công ty OTthanh 

toán tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét xử sơ thẩm theo mức lãi suất là 01%/tháng 

(0,033%/ngày). Nhận thấy, mức lãi suất này thấp hơn so với mức lãi suất áp dụng 

đối với dư nợ gốc bị quá hạn trung bình của 03 Ngân hàng (Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai) tại thời điểm thanh toán, là có lợi cho 

OT, nên chấp nhận mức lãi suất này. Do đó, tiền lãi chậm thanh toán được tính 

như sau:  

Stt 
Số hóa 

đơn 

Ngày hóa 

đơn 

Số tiền nợ 

(đồng) 

Ngày bắt 

đầu tính 

lãi 

Tính lãi 

đến ngày 

Số ngày 

tính lãi 

  Mức lãi 

suất 

(%/ngày) 

  Tiền  lãi 

(đồng) 

0000850 28/02/2018 62.335.203 29/03/2018 31/01/2019 309 0,033 6.420.526 

2 0000851 28/02/2018 1.556.444 29/03/2018 31/01/2019 309 0,033 160.314 

3 0001002 12/4/2018 7.395.355 17/05/2018 11/11/2019 544 0,033 1.341.024 

4 0001003 12/4/2018 202.075.967 17/05/2018 11/11/2019 544 0,033 36.643.109 

5 0001117 5/05/2018 7.398.600 16/06/2018 11/11/2019 514 0,033 1.267.627 

6 0001118 5/05/2018 75.969.600 16/06/2018 11/11/2019 514 0,033 13.016.125 
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7 0001119 5/05/2018 94.038.372 16/06/2018 11/11/2019 514 0,033 16.111.908 

Tổng tiền lãi:  74.960.632 

Như vậy, cần buộc Công ty OTcó nghĩa vụ phải thanh toán cho Công ty DT 

L VN số tiền lãi là 74.960.632đ (Bảy mươi tư triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, sáu 

trăm ba mươi hai đồng). 

Từ những cơ sở nêu trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, buộc Công ty OTphải có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty 

TNHH DT L (VN) số tiền 461.838.526đ (Bốn trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm 

ba mươi tám nghìn, năm trăm hai mươi sáu đồng).  

Trong đó: Tiền nợ gốc là 386.877.894đ (Ba trăm tám mươi sáu triệu, tám 

trăm bảy mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi bốn đồng; tiền lãi là 74.960.632đ 

(Bảy mươi tư triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm ba mươi hai đồng). 

[6] Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên 
Hòa phát biểu tại phiên tòa xét thấy phù hợp với các chứng cứ trong hồ sơ vụ án 

nên được chấp nhận.  

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 26 Nghị quyết

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2106 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; 

Buộc Công ty OTphải chịu án kinh doanh thương mại có giá ngạch theo quy 

định của pháp luật. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí đã nộp cho Công ty DT L VN. 

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; khoản 2 Điều 244; Điều 266; Điều 271; Điều 273; Điều 280 của Bộ luật 

tố tụng dân sự;  

- Căn cứ Điều 513 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 233, 335, 336, 337 Luật 
Thương mại năm 2005; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; 

- Căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 26 Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2106 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; 

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH DT L 

(VN) đối với Công ty TNHH MTV OTvề việc “Tranh chấp Hợp đồng dịch vụ 

Logistics”.  
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1. Buộc Công ty TNHH Một thành viên OT có nghĩa vụ phải thanh toán cho 
Công ty TNHH DT L (VN) số tiền 461.838.526đ (Bốn trăm sáu mươi mốt triệu, 

tám trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm hai mươi sáu đồng).  

Trong đó: Tiền nợ gốc là 386.877.894đ (Ba trăm tám mươi sáu triệu, tám 

trăm bảy mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi bốn đồng; tiền lãi là 74.960.632đ 

(Bảy mươi tư triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm ba mươi hai đồng). 

2. Về án phí:

Công ty TNHH Một thành viên OT phải chịu án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm là: 22.473.500 đồng (Hai mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn, 

năm trăm đồng).   

Hoàn trả Công ty TNHH DT L (VN) 11.695.000 đồng (Mười một triệu, sáu 

trăm chín mươi lăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 

0004062 ngày 20/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

3. Về việc thi hành án:

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp 

luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

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

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

sự, thời hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

4. Về quyền kháng cáo:

Nguyên đơn, bị đơn có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- - TAND tỉnh Đồng Nai (1);

- - VKSND tỉnh Đồng Nai (1);

- VKSND TP Biên Hòa (1);

- - THADS TP Biên Hòa (1);

- - Đương sự (2);

- - Lưu hồ sơ vụ án, VP (2).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(đã ký) 

Trần Văn Hùng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

     Bản án số: 10/2019/KDTM-PT 

     Ngày: 20-11-2019 

    "V/v tranh chấp hợp đồng vận chuyển 

tài sản" 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

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

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Quyết. 

Các thẩm phán: Bà Phạm Thị Khánh Thiện và ông Trần Hữu Hiệu. 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Văn Vụ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà

Vũ Thị Huế - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân (Viết tắt là TAND) 

tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 12/2019/TLPT-KDTM 

ngày 09/10/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng vận chuyển tài sản”. Do bản án kinh 

doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2019/KDTM-ST ngày 22/8/2019 của TAND huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương bị kháng cáo, kháng nghị. Theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử phúc thẩm số 11/2019/QĐPT-KDTM ngày 31/10/2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và Thương

mại S. 

Trụ sở: Cụm T, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nhữ Ngọc Ng, chức vụ: Giám đốc- Có mặt 

tại phiên tòa. 

2. Bị đơn: Ông Vũ Đình N; sinh năm 1969; đia chỉ: Thôn B, xã B, huyện B,

tỉnh Hải Dương- Có mặt. 

3. Người làm chứng: Ông Vũ Hữu H; sinh năm 1965; địa chỉ: P3, T, Quận x,

thành phố Hồ Chí Minh - Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản lấy lời khai và trong quá trình 

tố tụng, nguyên đơn là Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu và thương 

mại S (sau đây gọi tắt là Công ty S), do ông Nhữ Ngọc Ng - Giám đốc đại diện 

theo pháp luật trình bày:  

Công ty S được thành lập hợp pháp, có đăng ký kinh doanh theo quy định của 

pháp luật là buôn bán lâm sản, xây dựng công trình. 

Ngày 15/12/2017, tại Văn phòng Công ty S, Công ty S do ông Ng đại diện đã 

ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sập gỗ với ông Vũ Đình N- là cá nhân có đăng 

ký kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa. Hợp đồng được ký kết trên cơ sở hoàn toàn 

tự nguyện từ hai bên. Trong hợp đồng bằng văn bản được ký kết không nêu đầy đủ 
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các điều khoản nên đã được hai bên thỏa thuận bổ sung bằng miệng và bằng phiếu 

giao hàng, tin nhắn điện thoại. Nội dung hợp đồng (đã được bổ sung) giữa hai bên 

như sau:  

Công ty S thuê ông Vũ Đình N vận chuyển 4 tấm gỗ (Sập gỗ) có mặt rộng 

2m, dài 5m, có nguồn gốc nhập khẩu từ Nam Phi. Tổng trị giá là 450.000.000đ từ 

kho của Công ty S ở Cụm T, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương đến địa chỉ: P3 T, quận 

x, TP. Hồ Chí Minh giao cho ông Vũ Hữu H, sinh năm 1965 trú tại địa chỉ trên với 

cước phí vận chuyển trọn gói là 11.000.000đ. Nếu để mất tài sản vận chuyển bên vận 

chuyển phải bồi thường.  

Về thực hiện hợp đồng: Ngày 15/12/2017, ông Vũ Đình N đã nhận 04 miếng 

sập gỗ nêu trên cùng toàn bộ hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo 

quy định để ông N cầm theo trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Đến ngày 

18/12/2017, ông N vào đến TP. Hồ Chí Minh, nhưng không giao hàng cho ông H 

như đã thỏa thuận mà tự ý giao cho một người khác. Khi đang giao hàng ông Nghiệp 

biết sự việc đã yêu cầu ông N không được giao hàng mà phải lấy lại hàng để giao 

cho ông H nhưng do ông N nói nếu mất hàng thì sẽ đền. Mặt khác do ông N đã giao 

hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa cho người nhận hàng nên ông Ng 

không còn cách nào khác buộc phải đồng ý cho người mua hàng chuyển 

230.000.000đ vào tài khoản của Công ty S và 220.000.000đ vào tài khoản của bà Vũ 

Thị N (vợ của ông Ng). Ông Ng còn yêu cầu ông N phải ở lại trông hàng khi nào ông 

nhận được tiền mới được về. Khoảng trưa ngày 20/12/2019, ông Ng thông báo cho 

ông N đã nhận được tiền và bảo ông N về nhưng được khoảng vài phút sau thì ông 

Ng kiểm tra lại thì phát hiện chỉ nhận được 450.000đ mà không phải 450.000.000đ 

nên ông Ng điện cho ông N nói đã bị lừa và yêu cầu ông N lấy lại gỗ nhưng sau đó 

ông N nói người đại diện Công ty cổ phần xuất nhập khẩu M (Viết tắt là Công ty M) 

không trả gỗ vì đã mua gỗ của ông Q, không mua của Công ty S. Sau đó ông Ng đã 

vào TP. Hồ Chí Minh giải quyết. Ông Ng đã đến Công an phường T làm đơn tố giác 

tội phạm, cùng cán bộ Công an phường đến Công ty M làm việc. Khi đó tại kho của 

Công ty M vẫn còn 04 tấm gỗ của Công ty S. Cán bộ Công an đã tiến hành niêm 

phong gỗ và thu giữ hồ sơ, giấy tờ mà ông N đã giao cho họ. Tuy nhiên sau này ông 

được cán bộ điều tra của Công an quận T cho biết toàn bộ biên bản niêm phong, biên 

bản làm việc ban đầu đã bị mất và toàn bộ số gỗ đã bị Công ty M tẩu tán, bán hết. 

Như vậy do ông N không giao gỗ đúng theo thỏa thuận ban đầu dẫn đến mất toàn bộ 

hàng hóa. Nay Công ty S yêu cầu Tòa án tuyên hủy hợp đồng vận chuyển và buộc 

ông N phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Cụ thể:  

- Thiệt hại do mất 04 miếng sập gỗ mặt rộng 02m là 449.550.000đ

(450.000.000đ tiền hàng hóa trừ đi 450.000đ nhận được từ tài khoản). 

- Tiền chi phí ông Ng phải đi vào TP. Hồ chí Minh để giải quyết sự việc đòi

lại số gỗ, nhưng không thành là 10.500.000đ. Ngoài ra trong đơn khởi kiện, Công ty 

S còn yêu cầu bồi thường khoản tiền lợi nhuận bị thiệt hại dự kiến và khoản tiền lãi 

do chậm trả khoản bồi thường. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm Công ty S đã tự 

nguyện không yêu cầu bồi thường các khoản này.  

Đối với yêu cầu phản tố của ông N yêu cầu Công ty S trả 11.000.000đ phí 

vận chuyển, Công ty S không chấp nhận.  
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Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai và trong quá trình tố tụng, bị đơn 

là ông Vũ Đình N trình bày như sau: Ông thừa nhận giữa hai bên có hợp đồng vận 

chuyển, nội dung như ông Ng trình bày là đúng nhưng lúc đầu chỉ là hợp đồng bằng 

miệng, chỉ sau khi mất hàng ông Ng mới viết bản hợp đồng bằng văn bản. Ông cũng 

thừa nhận giá trị tài sản vận chuyển là 450.000.000đ, người nhận tài sản là ông Vũ 

Hữu H, địa chỉ nhận là ở P3, T, quận x, TP. Hồ Chí Minh. Về phần thực hiện hợp 

đồng vận chuyển, sau khi nhận hàng ngày 15/12/2017 tại kho hàng của Công ty S 

đến sáng ngày 18/12/2017, xe của ông đã vào đến TP. Hồ Chí Minh nhưng do ông 

không điện thoại được cho ông H và lại muốn giao hàng ngay nên khi nhìn thấy có 

01 số điện thoại viết trên hồ sơ đi kèm của lô hàng hóa mà ông nhận từ Công ty S. 

Ông nghĩ rằng người có số điện thoại này có thể nhận được số hàng hóa. Ông đã 

không điện thoại về hỏi ý kiến của ông Ng mà tự quyết định gọi cho số điện thoại 

này và hỏi xem người nghe có phải là người nhận số hàng hóa này không thì người 

này đồng ý và hướng dẫn ông đến một kho hàng tại quận x, TP. Hồ Chí Minh. Ông 

cho xe đến kho hàng theo chỉ dẫn và bốc hàng xuống kho hàng này (sau này ông biết 

được đó là kho hàng của Công ty M ở quận x, TP. Hồ Chí Minh), đồng thời giao hồ 

sơ hàng hóa đi kèm trong đó có số tài khoản của Công ty S cho bên nhận hàng để 

làm thủ tục thanh toán tiền hàng cho Công ty S. Khi cho bốc hàng xuống kho, ông đã 

điện thoại thông báo cho ông Ng về việc giao hàng. Ông Ng ban đầu không đồng ý 

và yêu cầu ông phải bốc hàng lên giao cho ông H và có hỏi ông về tập hồ sơ, giấy tờ 

kèm theo lô hàng, ông trả lời là đã giao cho người nhận để họ chuyển tiền vào tài 

khoản của Công ty S. Sau đó, ông đã trực tiếp dùng điện thoại của mình để ông Ng 

nói chuyện với người nhận hàng thì ông Ng đã đồng ý để ông giao hàng cho người 

này và ông Ng cũng yêu cầu ông phải ở lại trông hàng đến khi nào Công ty S nhận 

được đủ tiền thì mới được để lại hàng và ra về. Do tin tưởng đã giao đúng hàng cho 

người có thể nhận hàng, bởi vì người mà ông giao là người có số điện thoại ghi ở 

ngay tập hồ sơ đi kèm hàng hóa. Mặt khác bản thân mình vẫn trực tiếp ở kho hàng 

trông hàng, đồng thời người nhận hàng còn nói là cứ để hàng ở kho nếu đến tầm 9 

giờ sáng ngày hôm sau mà Công ty S không nhận đủ tiền thì ông lại lấy lại hàng, nên 

ông tin tưởng chắc chắn không thể nào mất hàng được và ông đã cam kết với ông Ng 

là nếu để mất hàng thì sẽ đền. Sau đó, ông đã cho bốc hết hàng xuống kho và ở tại 

kho hàng trông hàng cho đến sáng hôm sau thì ông Ng điện vào thông báo là “đã 

nhận được tiền rồi, về đi thôi”, nhưng sau đó khoảng 15 phút, khi ông định ra về thì 

ông Ng lại điện vào nói là “bị lừa rồi, họ chỉ chuyển có 450.000đ, không phải là 

450.000.000đ” và yêu cầu ông ở lại để đợi ông Ng vào giải quyết. Sau đó, ông Ng 

vào TP. Hồ Chí Minh cùng ông đi tố cáo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông 

cho rằng, việc giao hàng vào kho của Công ty M là đã được sự đồng ý của ông Ng, 

nên những sự việc diễn ra sau khi ông đã giao hàng như thanh toán tiền như thế nào, 

mất mát hàng ra sao thì ông không phải chịu trách nhiệm. Mặt khác, trên thực tế ông 

còn ở lại trông coi tài sản theo yêu cầu của ông Ng và sau này ông Ng đã vào TP. Hồ 

Chí Minh, được tận mắt nhìn thấy hàng rồi, nên trong việc mất tài sản, ông không 

đồng ý bồi thường cho Công ty S.  

Ngày 15/10/2018, TAND huyện Bình Giang thụ lý yêu cầu phản tố của ông Vũ 

Đình N với nội dung ông N yêu cầu Tòa án buộc Công ty S phải trả cho ông tiền cước 

vận chuyển là 11.000.000đ như hợp đồng đã giao kết.  
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Ông Vũ Hữu H trình bày: Ông có quan hệ làm ăn với ông Ng và có kho hàng 

to, rộng ở P3, T, Quận x, TP. Hồ Chí Minh. Ông Ng với ông đã thống nhất là ông Ng 

sẽ chuyển gỗ của Công ty S vào kho hàng của ông để ở đó. Còn khách hàng nào 

muốn mua gỗ, ông Ng sẽ giới thiệu vào kho của ông H để trực tiếp xem xét, quyết 

định việc mua. Do vậy, ông Ng đã thuê lái xe là ông N chở gỗ vào giao cho ông. Ông 

cũng được ông Ng thông báo cho biết về việc nhận gỗ, tuy nhiên ông N đã không 

liên lạc với ông và cũng không giao hàng cho ông.  

Công an quận x, TP. Hồ Chí Minh cung cấp Biên bản lấy lời khai của ông Hồ 

Văn T- Giám đốc Công ty M. Ông T khai: Công ty M không hề nhận/mua hàng hóa 

nào từ Công ty S. Số gỗ Công ty M nhập kho ngày 19/12/2017 là do Công ty M đã 

mua của ông Vũ Ngọc Q là giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại 

V N G L, đã thanh toán 430.000.000đ, còn 110.000.000đ sẽ thanh toán khi nhận 

được đầy đủ hóa đơn. Ngày 05/3/2018, Công ty M đã bán toàn bộ số gỗ trên với giá 

600.000.000đ cho một người không rõ tên, địa chỉ. 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh B 

cung cấp: Công ty S và bà Vũ Thị N (vợ ông Ng) nhận được tổng cộng số tiền 

450.000đ là do một khách hàng vãng lai sử dụng tiền mặt để chuyển trực tiếp tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh A vào tài 

khoản của Công ty S 220.000đ và chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị N (là 

vợ của ông Ng) số tiền 230.000đ, tổng là 450.000đ.  

Tại bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2019/KDTM-ST ngày 

22/8/2019, TAND huyện Bình Giang đã quyết định:  

Căn cứ Điều 117, khoản 1, 2 Điều 423, Điều 426, Điều 530, khoản 1 Điều 

541, Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015; Điều 303 Luật thương mại 2005; 

khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. Chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của Công ty S.  

Hủy hợp đồng vận chuyển ngày 15/12/2017 giữa Công ty S với ông Vũ Đình N.  

Buộc ông N phải bồi thường thiệt hại cho Công ty S giá trị hàng hóa bị mất là 

449.550.000đ.  

Chấp nhận sự tự nguyện của Công ty S về việc không yêu cầu bồi thường chi 

phí đi lại để giải quyết đòi tài sản, khoản tiền lợi nhuận bị thiệt hại dự kiến và khoản 

tiền lãi do chậm trả khoản bồi thường. 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Vũ Đình N về việc buộc Công ty S 

phải trả 11.000.000đ tiền phí vận chuyển.  

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ 

chậm trả và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 23/8/2019, ông Vũ Đình N kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Ngày 06/9/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang 

kháng nghị yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; bị đơn 

giữ nguyên kháng cáo. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương giữ nguyên quyết định kháng 

nghị, đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị đơn và kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang được thực hiện trong thời hạn luật định nên 

kháng cáo, kháng nghị hợp lệ. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang hủy bản án 

sơ thẩm, thấy rằng: 

[3] Quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Bình Giang chưa thu thập đầy đủ 

tài liệu, chứng cứ để làm rõ các tình tiết của vụ án dẫn đến việc đánh giá chứng cứ 

còn chưa khách quan, toàn diện: Tòa án cấp sơ thẩm chưa yêu cầu Công ty S cung 

cấp hợp đồng, chứng từ hóa đơn bán hàng lưu tại Công ty S để làm rõ Công ty S bán 

gỗ cho ông Q hay Công ty M. Chưa ghi được lời khai ông Vũ Ngọc Q, chưa thu thập 

chứng cứ tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại V N G L để xác định 

Công ty này có bán gỗ cho Công ty M không. Chưa thu thập đầy đủ hồ sơ đã thu thập 

được của Công an quận x, TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc điều tra hành vi lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản đối với số gỗ bị mất của Công ty S. Chưa xác định được người 

gửi số tiền 450.000đ vào tài khoản của Công ty S và bà Vũ Thị N (vợ ông Ng). Do 

đó chưa có cơ sở để xác định lỗi của của các bên đương sự trong vụ án. Những thiếu 

sót trên của cấp sơ thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm không thể thực hiện bổ sung được. 

[4] Mặt khác, sau khi xảy ra việc mất gỗ, ông Ng đã có đơn tố giác tội phạm, 

Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an quận x, TP. Hồ Chí Minh đã thụ lý giải quyết. 

Ngày 04/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận 12, TP. Hồ Chí Minh đã 

có Thông báo số 281/TB truy tìm đối tượng Vũ Ngọc Q. Ngày 22/7/2019, TAND 

huyện Bình Giang đã có Công văn số 256/CV-TA gửi Công an quận x, TP. Hồ Chí 

Minh đề nghị cho biết kết quả giải quyết tố giác tội phạm của ông Ng. Đến ngày 

22/8/2019, mặc dù chưa nhận được kết quả trả lời của Công an quận x nhưng TAND 

huyện Bình Giang vẫn đưa vụ án ra xét xử. Sau khi vụ án được xét xử, ngày 

26/8/2019, Công an quận x gửi Công văn số 2342/CV ngày 12/8/2019 trả lời TAND 

huyện Bình Giang với nội dung: “Ngày 23/4/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công 

an quận x nhận được đơn tố giác tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông 

Nhữ Ngọc Ng tố giác, xảy ra tại phường T, quận x do Công an quận T chuyển. Qua 

xác minh, nhận thấy đã có hành vi lừa đảo ông Nhữ Ngọc Ng để chiếm đoạt 4 tấm gỗ 

lim với giá 450.000.000đ. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015. Vì vậy, ngày 10/01/2019, CQCSĐT Công 

an quận x đã ra Quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến nay 

CQCSĐT Công an quận x chưa xác định bị can của vụ án nên CQCSĐT đã ra Quyết 

định tạm đình chỉ điều tra số 347 ngày 12/8/2019, khi nào xác định được bị can hoặc 

có tình tiết mới sẽ phục hồi điều tra theo quy định”. Như vậy lẽ ra trong trường này, 

TAND huyện Bình Giang cần phải chờ kết quả giải quyết của các cơ quan tố tụng 

quận x, TP. Hồ Chí Minh mới giải quyết vụ án nhưng đã đưa vụ án ra giải quyết là vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự. 
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[5] Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm cần chấp nhận kháng nghị của Viện

trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, hủy bản án sơ 

thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục 

sơ thẩm. Do bản án sơ thẩm bị hủy nên Hội đồng xét xử không xem xét nội dung 

kháng cáo của bị đơn ông Vũ Đình N. 

[6] Về án phí phúc thẩm: Bản án sơ thẩm bị hủy nên ông N không phải chịu

án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310, Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương, hủy bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 

01/2019/KDTM-ST ngày 22/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.  

Về án phí: Ông Vũ Đình N không phải nộp án phí dân sự phúc thẩm. Trả lại 

ông Vũ Đình N số tiền 2.000.000đ tạm ứng án phí phúc thẩm ông N đã nộp theo biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0005414 ngày 30/8/2019 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (20/11/2019). 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương;

- TAND huyện Bình Giang;

- VKSND huyện Bình Giang;

- Chi cục THA huyện Bình Giang;

- Các đương sự;

- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

Nguyễn Văn Quyết 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN NGÔ QUYỀN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 01/2020/KDTM-ST 

Ngày 10-01-2020 
V/v tranh chấp kiện đòi bồi 

thường thiệt hại hàng hóa theo hợp 

đồng vận chuyển bằng đường biển 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Hải Yến 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Vũ Văn Khang 

Bà Lý Thị Thiên Nga 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Thư ký Toà án nhân dân

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải

Phòng tham gia phiên tòa: Bà Tô Thị Hoài Thu - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 40/2019/TLST-

KDTM ngày 26 tháng 8 năm 2019 về tranh chấp kiện đòi bồi thường thiệt hại hàng 

hóa theo hợp đồng vận chuyển bằng đường biển theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 706/2019/QĐXXST-KDTM ngày 09 tháng 12 năm 2019 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 722/2019/QĐST-KDTM ngày 25 tháng 12 năm 2019 giữa các đương 

sự: 

- Nguyên đơn: Tổng Công ty Cổ phần B M; địa chỉ trụ sở: Số 26 đường T T

Đ, phường N T B, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Đ H; chức vụ: 

Chuyên viên pháp lý của Tổng Công ty Cổ phần B M, là người đại diện theo ủy 

quyền của Tổng Công ty Cổ phần B M (Văn bản ủy quyền số 0757/2019-BM/VP 

ngày 10/5/2019 của Tổng Công ty Cổ phần B M); có mặt. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Duy 

N và bà Nguyễn Thị Bích H - đều là luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm Hữu 

hạn H G và cộng sự, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt. 

- Bị đơn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn P V; địa chỉ trụ sở: Số 11/575/22/14 

đường K M, phường N K, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Vũ H; chức vụ: Giám đốc của 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn P V, là người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Trách nhiệm Hữu hạn P V theo Văn bản ủy quyền ngày 10/9/2019; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Công ty Cho thuê Tài chính Trách nhiệm Hữu hạn BSL; địa chỉ trụ sở: 

Tầng 20, tháp A tòa nhà V, số 191 đường B T, phường L Đ H, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Nguyễn T T; chức vụ: Chuyên viên pháp lý của Công ty Cho thuê Tài chính Trách 

nhiệm Hữu hạn BSL, là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cho thuê Tài 

chính Trách nhiệm Hữu hạn BSL (Văn bản ủy quyền số 4621/QĐUQ-BSL ngày 

31/10/2019); vắng mặt. 

+ Công ty Cổ phần Vận tải biển H A; địa chỉ trụ sở: Số 99K/110 đường Bùi 

Thị T N, phường Đ H 1, quận H A, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Nguyễn Đ T; chức vụ: Giám đốc của Công ty Cổ phần Vận tải biển H A, là người 

đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải biển H A; vắng mặt. 

+ Công ty Cổ phần Tập đoàn H S (H S Group); địa chỉ trụ sở: Số 9 Đại lộ T, 

Khu Công nghiệp S, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Trần Quốc Tr; chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn H S, là 

người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn H S; vắng mặt. 

+ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Tân Đ Đ; địa chỉ trụ sở: Số 92 C9 

đường G, khu dân cư S, phường Phú Nhuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Bùi Đình H; chức vụ: Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Tân Đ 

Đ, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Tân 

Đ Đ; vắng mặt. 

+ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải biển H L; địa chỉ trụ sở: Số 45 lô 27 

đường L, phường Đ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
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Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Lê Văn K; chức vụ: Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải biển H L, là 

người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải biển H L; vắng 

mặt. 

Trong đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, nguyên đơn là Tổng Công ty Cổ 

phần B M và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà sơ thẩm, 

người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Tổng Công ty Cổ phần B M (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty B M) cấp Giấy 

chứng nhận bảo hiểm hàng hóa số MCT/01136548 ngày 05/8/2016 và 

MCT/01136951 ngày 07/8/2016 cho người được bảo hiểm là Công ty Cổ phần Tập 

đoàn H S (sau đây gọi tắt là Công ty H S). Theo đó, Tổng Công ty B M nhận bảo 

hiểm cho lô hàng 131 cuộn/2.708,96 tấn thép cuộn cán nguội được vận chuyển từ 

cảng SSIT Phú Mỹ đến cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa. 

Lô hàng trên được chở trên tàu “Thành Đạt 01-BLC” theo Hợp đồng đại lý 

vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển số 02/08/2016/HĐVC/HL-HA ngày 02/8/2016, 

giữa Công ty Cổ phần Vận tải biển H A (sau đây gọi tắt là Công ty H A) và Công 

ty Cổ phần Đại lý Vận tải biển H L (sau đây gọi tắt là Công ty H L) và Phiếu vận 

chuyển số 01/PVC ngày 07/8/2016. 

Vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 08/8/2016, tàu Thành Đạt 01 rời cảng SSIT Phú 

Mỹ theo hành trình. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày 08/8/2016, đã xảy ra đâm va 

giữa tàu Thành Đạt 01-BLC và tàu Guo Shun 21 tại tọa độ 11 07’44N - 108 55’ 

45
E
 tại vùng biển Bình Thuận. Toàn bộ số hàng hóa bị chìm theo tàu Thành Đạt 

01-BLC gồm 131 cuộn thép cán nguội. 

Ngày 10/8/2016, chủ hàng (Công ty H S) nhận được thông báo của Công ty 

H A về việc tàu Thành Đạt 01-BLC bị sự cố như trên. 

Ngày 21/11/2016, theo báo cáo giám định của Công ty Cổ phần Giám định 

Phương Bắc đã thể hiện nguyên nhân tai nạn và kết luận nhân nhân: “Kết quả điều 

tra cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do yếu tố con người. Trong đó, 

đặc biệt là sự chủ quan, thiếu kinh nghiệm của Thuyền phó 2 tàu Guo Shun 21 và 

Thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01-BLC”. 

Ngày 26/9/2016, lô hàng thép trên được bán thanh lý theo Hợp đồng số 

18/HĐMB/KL16 với số tiền 3.500.000.000 đồng.  

Ngày 04/10/2016, Công ty H S có Công văn số 307A/CV/HSP/2016 đề nghị 

Tổng Công ty B M bồi thường tổn thất hàng hóa chở trên tàu Thành Đạt 01 với số 

tiền 30.193.028.303 đồng (sau khi trừ số tiền lô hàng thép đã được bán thanh lý). 

Căn cứ Hợp đồng bảo hiểm, biên bản giám định tổn thất và kết luận giám 

định, Tổng Công ty B M chấp nhận bồi thường cho Công ty H S số tiền theo 02 
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đơn bảo hiểm là 30.193.028.303 đồng thể hiện tại Giấy biên nhận ngày 

12/12/2016. 

Cùng ngày 12/12/2016, Công ty H S đã thế nhiệm để chuyển cho Tổng Công 

ty B M quyền liên quan đến lô hàng 2.700 tấn thép cán cuộn chở trên tàu Thành 

Đạt 01-BLC từ cảng SSIT đến cảng Nghi Sơn theo Phiếu vận chuyển số 01/PVC 

ngày 07/8/2016, Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa số 

32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015 và Phụ lục số 01 Hợp đồng vận 

chuyển ngày 01/8/2016 giữa Công ty H S và Công ty P V. 

Ngày 16/11/2017, các chủ tàu và bên liên quan đến tổn thất đã ký Bản thỏa 

thuận xác định: Mức độ lỗi của tàu Thành Đạt 01-BLC là 42%; mức độ lỗi của tàu 

Gou Shun 21 là 58%. Chủ tàu Gou Shun 21 và Tổng Công ty B M đã thương 

lượng thành về số tiền tương ứng mức độ lỗi 58%, Tổng Công ty B M từ bỏ mọi 

khiếu kiện đối với chủ tàu Gou Shun 21. Đối với 42% tổn thất còn lại, Tổng Công 

ty B M chưa nhận được khoản bồi hoàn nào từ người vận chuyển, chủ tàu và quản 

lý tàu Thành Đạt 01-BLC. 

Theo Điều 4 Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa số 

32/2015/HĐNTVC/HS-PV ký ngày 01/10/2015 và Phụ lục số 01 Hợp đồng vận 

chuyển số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/8/2016 giữa Công ty H S và Công 

ty P V đã thỏa thuận thì, Công ty P V “Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

lỗi của bên B gây ra mất mát, hư hỏng hàng hóa kể từ khi nhận hàng tại nơi xếp 

hàng cho đến khi giao hàng tới địa điểm giao hàng...”. Do đó, người vận chuyển là 

Công ty P V phải có trách nhiệm bồi thường cho Công ty H S các thiệt hại hàng 

hóa vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nêu trên.  

Do Tổng Công ty B M được thế quyền của Công ty H S, căn cứ khoản 1 

Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm; Điều 247 Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Điều 

577 Bộ luật Dân sự, Tổng Công ty B M có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải 

quyết: Buộc người vận chuyển là Công ty P V là người gây nên tổn thất phải bồi 

thường số tiền tương ứng tỷ lệ lỗi 42% theo Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng 

hóa, Phụ lục Hợp đồng vận chuyển đã ký với Công ty H S cho Tổng Công ty B M 

số tiền 14.300.774.822 đồng. Trong đó: 

- Số tiền bồi thường thiệt hại tương ứng tỷ lệ lỗi 42%: 

42% x 30.193.028.303 đồng = 12.681.071.887 (Mười hai tỷ sáu trăm tám 

mươi mốt triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm tám mươi bảy) đồng. 

- Tiền lãi suất chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy 

định (9%/năm) trên số tiền 12.681.071.887 đồng tính đến ngày xét xử sơ thẩm 

10/01/2020 là 1.619.702.822 đồng. 
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Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của bị 

đơn Công ty P V trình bày:  

Liên quan đến việc tổn thất hàng hóa 131 cuộn/2.708,96 tấn thép cuộn cán 

nguội được chở trên tàu Thành Đạt 01-BLV bị chìm do gặp tai nạn trên đường vận 

chuyển từ cảng SSIT Phú Mỹ tới cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa, Công ty P V xác 

nhận: 

Công ty P V là đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển 

hàng hóa số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015 và Phụ lục số 01 Hợp 

đồng vận chuyển ngày 01/8/2016 với Công ty H S để vận chuyển lô hàng 131 

cuộn/2.708,96 tấn thép cuộn cán nguội từ cảng SSIT, Phú Mỹ tới cảng Nghi Sơn, 

Thanh Hóa.   

Do Công ty P V không có phương tiện vận chuyển nên đã ký Hợp đồng đại 

lý vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển số 077/HĐVC/PV-TĐĐ ngày 02/08/2016 

với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Tân Đ Đ (sau đây gọi tắt là Công ty Tân 

Đ Đ). Cùng ngày 02/08/2016, Công ty Tân Đ Đ ký Hợp đồng đại lý vận chuyển 

hàng hóa bằng tàu biển số 078/HĐVC/TĐĐ-HL với Công ty H L; và Công ty H L 

ký tiếp Hợp đồng đại lý vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển số 02/08/2016 với 

Công ty H A. Như vậy, Công ty H A là đơn vị vận chuyển trực tiếp hàng hóa của 

Công ty H S. Tàu Thành Đạt 01-BLC thuộc quản lý, sử dụng của Công ty H A và 

chủ sở hữu tàu Thành Đạt 01-BLC là Công ty Cho thuê tài chính Trách nhiệm Hữu 

hạn BIDV (sau đây gọi tắt là Công ty Cho thuê tài chính). 

Theo đó, Công ty H A là đơn vị nhận khối lượng hàng 131 cuộn/2.708,96 

tấn thép cuộn cán nguội tại cảng SSIT, Phú Mỹ để vận chuyển đến cảng Nghi Sơn, 

Thanh Hóa trên tàu Thành Đạt 01-BLC. Quá trình vận chuyển, tàu Thành Đạt 01 

gặp sự cố do tàu Guo Shun 21 đâm va.  

Theo Kết luận giám định tổn thất của Công ty Cổ phần Giám định Phương 

Bắc thì, số lượng hàng hóa bị tổn thất là toàn bộ 131 cuộn/2.708,96 tấn thép cuộn 

cán nguội, thiệt hại giá trị 30.193.028.303 đồng. Nguyên nhân tai nạn do yếu tố 

con người, đặc biệt là sự chủ quan, thiếu kinh nghiệm của Thuyền phó 2 tàu Guo 

Shun 21 và Thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01-BLC. Mức độ lỗi theo biên bản thỏa 

thuận ngày 16/11/2017 các chủ tàu và các bên liên quan đến tổn thất đã thống nhất 

xác định: Tỷ lệ lỗi của tàu Thành Đạt 01-BLC là 42% và tỷ lệ lỗi của tàu Guo Shun 

21 là 58%. 

Tổng Công ty B M đã bồi thường toàn bộ số tiền bị tổn thất nói trên cho 

Công ty H S. Theo Công ty P V được biết, chủ tàu Guo Shun 21 đã bồi thường số 

tiền tương ứng tỷ lệ lỗi 58% cho Tổng Công ty B M. Việc tàu Thành Đạt 01-BLC 

chưa bồi thường số tiền tương ứng tỷ lệ lỗi 42% như nguyên đơn Tổng Công ty B 
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M nêu trên là do Công ty P V và các bên liên quan chưa thống nhất được phương 

án bồi thường.  

Sau đó, Công ty P V thay đổi ý kiến và cho rằng, theo Hợp đồng nguyên tắc 

vận chuyển hàng hóa và Phụ lục hợp đồng vận chuyển đã ký với Công ty H S thì 

sự cố đâm va giữa tàu Thành Đạt 01-BLC và tàu Guo Shun 21 thuộc trường hợp 

bất khả kháng nên tổn thất hàng hóa cũng nằm trong diện bất khả kháng. Theo đó, 

phù hợp với nguyên tắc chung của bảo hiểm hàng hóa đã được mua bảo hiểm trong 

quá trình vận chuyển quy định tại hợp đồng. Đồng thời, khi tham gia thực hiện vận 

chuyển lô hàng trên tàu Thành Đạt 01-BLC bị tai nạn, Công ty P V chỉ là người 

vận tải thứ cấp. Vì vậy, theo quy định của Bộ luật Hàng Hải, Công ty P V được 

miễn trách nhiệm. 

Mặt khác, đơn vị trực tiếp vận chuyển lô hàng bị tổn thất trên của Công ty H 

S là Công ty H A - đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý tàu Thành Đạt 01-BLC nên 

Công ty H A phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty H S (nay là Tổng Công 

ty B M) trong vụ việc này. Tuy nhiên, theo Hợp đồng nguyên tắc về việc vận 

chuyển hàng hóa số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015 và Phụ lục số 01 

Hợp đồng vận chuyển ngày 01/8/2016 được ký giữa Công ty P V và Công ty H S, 

đề nghị Tòa án xem xét theo quy định của pháp luật. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công 

ty Cho thuê Tài chính Trách nhiệm Hữu hạn BIDV - SUMI TRUST (BSL) trình 

bày: 

Tàu Thành Đạt 01-BLC là tài sản do Công ty Cho thuê Tài chính Trách 

nhiệm Hữu hạn BSL (sau đây gọi tắt là Công ty BSL) cho Công ty H A thuê tài 

chính theo Hợp đồng Cho thuê tài chính số 11714000035/HĐCTTC ngày 

24/12/2014. 

Thực tế, giữa Công ty BSL và Công ty B M cũng như giữa Công ty BSL và 

Công ty P V không có bất cứ quan hệ hợp đồng bảo hiểm, quan hệ hợp đồng vận 

chuyển hay bất cứ quan hệ giao dịch nào được xác lập, ký kết. Theo quy định của 

pháp luật về cho thuê tài chính, Công ty H A là bên trực tiếp sử dụng, khai thác tàu 

Thành Đạt 01-BLC tại thời điểm tàu Thành Đạt 01-BLC bị sự cố chìm tàu; Công 

ty BSL chỉ là đơn vị sở hữu tàu Thành Đạt 01-BLC. Theo đó, với sự cố tàu xảy ra 

như trên, hiện tàu Thành Đạt 01-BLC không còn tồn tại, Công ty BSL và Công ty 

H A sẽ giải quyết theo Hợp đồng Cho thuê tài chính đã ký bằng vụ kiện dân sự 

khác. Do đó, Công ty BSL không liên quan đến việc tranh chấp giữa nguyên đơn 

Tổng Công ty B M và bị đơn Công ty P V trong vụ án này, đề nghị Tòa án xem xét 

giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công 

ty H S trình bày: 
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Theo Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa số 32/2015/HĐNTVC/HS-

PV ngày 01/10/2015 và Phụ lục số 01 Hợp đồng vận chuyển ngày 01/8/2016 thì 

Công ty P V là bên nhận vận chuyển cho Công ty H S (trên tàu Thành Đạt 01-

BLC). Sau này, Công ty H S mới được biết Công ty P V ký hợp đồng vận chuyển 

tiếp với Công ty Tân Đ Đ, Công ty Tân Đ Đ ký với Công ty H L và Công ty H L 

ký với Công ty H A để vận chuyển lô hàng thép của Công ty H S. Ngày 08/8/2016, 

xảy ra sự cố đâm va giữa tàu Thành Đạt 01-BLC và tàu Gou Shun 21 trên hành 

trình vận chuyển tại vùng biển Bình Thuận. 

Theo Kết luận giám định của Công ty Cổ phần Giám định Phương Bắc số 

lượng hoàng hóa bị tổn thất toàn bộ. Công ty H S đã được Tổng Công ty B M bồi 

thường 30.193.028.303 đồng theo Hợp đồng bảo hiểm hai bên đã ký. Công ty H S 

đã nhận tiền và thế nhiệm cho Tổng Công ty B M theo Giấy biên nhận và thế 

nhiệm vào ngày 12/12/2016. 

Theo quy định tại Điều 577 Bộ luật Dân sự, điểm e khoản 1 Điều 17 Luật 

Kinh doanh Bảo hiểm và Điều 247 Bộ luật Hàng hải thì Tổng Công ty B M có 

quyền yêu cầu các bên thứ ba có lỗi gây thiệt hại phải bồi hoàn số tiền tương ứng 

với số tiền mà B M đã bồi thường bảo hiểm cho Công ty H S. Cụ thể, Công ty P V 

là người vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển đã ký phải có trách nhiệm bồi 

hoàn lại số tiền cho Tổng Công ty B M theo nội dung đơn khởi kiện của Tổng 

Công ty B M theo quy định của pháp luật. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công 

ty Tân Đ Đ trình bày: 

Công ty Tân Đ Đ xác nhận có ký Hợp đồng đại lý vận chuyển hàng hóa với 

Công ty P V để vận chuyển lô hàng bị thiệt hại nói trên. Sau đó, Công ty Tân Đ Đ 

ký tiếp hợp đồng đại lý vận chuyển hàng hóa với Công ty H L, cũng như Công ty 

H L ký hợp đồng vận chuyển đối với Công ty H A. Sự cố xảy ra ngày 08/8/2016 

làm chìm tàu Thành Đạt 01-BLC gây tổn thất toàn bộ 131 cuộn/2.708,96 tấn thép 

cuộn cán nguội, thiệt hại giá trị 30.193.028.303 đồng của Công ty H S, Công ty 

Tân Đ Đ đã được xác định nguyên nhân, mức độ lỗi của các bên. 

Công ty Tân Đ Đ cho rằng Công ty Tân Đ Đ là đơn vị đại lý vận chuyển, 

thực hiện các điều khoản mang tính liên kết gồm các quyền và nghĩa vụ của chủ 

hàng và chủ tàu. Đồng thời, theo quan điểm của chủ tàu thì việc tai nạn đâm va 

giữa tàu Thành Đạt 01 và tàu Guo Shun 21 là bất khả kháng và được miễn trách 

nhiệm đối với các tổn thất phát sinh. Tổn thất của tàu Thành Đạt 01 đã được phía 

bảo hiểm thân tàu xác nhận bồi thường. Đối với hàng hóa bị tổn thất do bất khả 

kháng xảy ra thì trách nhiệm bồi thường hàng hóa tổn thất thuộc nhà cung cấp bảo 

hiểm hàng hóa của lô hàng. Từ đó, Công ty Tân Đ Đ cũng được miễn trách nhiệm 
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trong việc bồi thường tổn thất lô hàng thép của Công ty H S được chở trên tàu 

Thành Đạt 01-BLC. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công 

ty H L trình bày: 

Công ty H L cũng xác nhận toàn bộ việc ký hợp đồng đại lý vận chuyển 

hàng hóa với Công ty Tân Đ Đ và Công ty H A sau này để vận chuyển lô hàng 131 

cuộn/2.708,96 tấn thép cuộn cán nguội, thiệt hại giá trị 30.193.028.303 đồng của 

Công ty H S trên tàu Thành Đạt 01-BLC. Khi sự cố xảy ra, Công ty H L có biết 

nhưng Công ty H A mới là đơn vị trực tiếp quản lý tàu Thành Đạt 01, Công ty H L 

chỉ là bên trung gian, đại lý vận chuyển. Vì vậy, trách nhiệm bồi thường tổn thất 

hàng hóa nói trên thuộc Công ty H A. 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty H A:  

Trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 

Công ty H A đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng như: Thông báo 

về việc thụ lý vụ án; Giấy triệu tập; Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải; Thông báo về việc thu thập chứng cứ 

nhưng Công ty H A đều vắng mặt không có lý do, không tham gia các phiên hòa 

giải nên Tòa án không ghi được lời khai, ý kiến của Công ty H A, không tiến hành 

hòa giải được và Công ty H A không có mặt tại phiên tòa. 

Tại phiên toà:  

- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn Tổng Công ty B M và người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn giữ nguyên quan điểm như nội dung 

đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung và quá trình giải quyết vụ án. Cụ thể: 

Nguyên đơn xác định kiện Công ty P V, không khởi kiện Công ty H A. 

Công ty P V là người nhận vận chuyển hàng cho Công ty H S theo Hợp đồng 

nguyên tắc vận chuyển hàng hóa số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015 

và Phụ lục số 01 Hợp đồng vận chuyển ký ngày 01/8/2016. Hàng hóa Công ty H S 

thuê Công ty P V vận chuyển trên tàu Thành Đạt 01-BLC được Tổng Công ty B M 

nhận bảo hiểm. Sau khi xảy ra tổn thất về hàng hóa, Tổng Công ty B M đã thực 

hiện việc bồi thường cho Công ty H S số lượng hàng hóa bị tổn thất là 131 

cuộn/2.708,96 tấn thép cuộn cán nguội, thiệt hại giá trị là 30.193.028.303 đồng. 

Công ty P V là bên ký trực tiếp hợp đồng nguyên tắc và Phụ lục hợp đồng 

vận chuyển, theo khoản 1 Điều 77 Bộ luật Hàng hải thì Công ty P V được xác định 

là bên vận chuyển và phải chịu trách nhiệm toàn bộ, trực tiếp với Công ty H S theo 

nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Về lý, Công ty P V có nghĩa vụ bồi hoàn 

cho Tổng Công ty B M toàn bộ số tiền Tổng Công ty B M đã bồi thường cho Công 

ty H S. Giữa Công ty H A, Công ty H L và Công ty Tân Đ Đ thực hiện nghĩa vụ 
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bồi thường cho Công ty P V theo các hợp đồng đại lý vận chuyển đã ký bằng vụ 

kiện khác nếu có. 

Công ty H A không phải là bên tham gia ký hợp đồng với Công ty H S 

nhưng là người vận chuyển thực tế. Công ty P V và Công ty H A đều phải chịu 

trách nhiệm theo mức độ lỗi đối với tổn thất hàng hóa, nhưng trong vụ án này, 

Công ty P V không có yêu cầu độc lập đối với Công ty H A. Vì vậy, Công ty P V 

có thể khởi kiện Công ty H A bằng vụ kiện khác nếu có. 

- Người đại diện hợp pháp của bị đơn Công ty P V trình bày: Công ty H A là 

bên trực tiếp vận chuyển thì trách nhiệm bồi thường tổn thất hàng hóa thuộc về 

Công ty H A, đề nghị Tòa án căn cứ theo quy định của pháp luật giải quyết. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty H S, Công ty Cho thuê tài 

chính, Công ty Tân Đông Dô, Công ty H L vắng mặt, nhưng đều có đơn xin giải 

quyết vắng mặt và giữ nguyên ý kiến như nêu ở trên. 

- Kiểm sát viên có ý kiến như sau:  

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa và của các đương sự trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho 

đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án thực hiện đúng quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty H A không thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Quan điểm giải quyết vụ án: Trong đơn khởi kiện cũng như quá trình tham 

gia tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn đều yêu cầu Công ty P V phải bồi thường số 

tiền tổn thất hàng hóa tương ứng tỷ lệ mức độ lỗi mà Tổng Công ty B M đã bồi 

thường cho Công ty H S. Xét Hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển hàng hóa 

số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015 và Phụ lục số 01 Hợp đồng vận 

chuyển ký ngày 01/8/2016 giữa Công ty H S và Công ty P V là hợp đồng vận 

chuyển theo chuyến, người thuê vận chuyển là Công ty H S, người nhận vận 

chuyển là Công ty P V. Công ty H S chuyển giao quyền yêu cầu cho Tổng Công ty 

B M nên Tổng Công ty B M có quyền khởi kiện Công ty P V. Mặt khác, giữa 

Công ty H S với Công ty H A không có quan hệ hợp đồng; Công ty H A, Công ty 

P V và Tổng Công ty B M không có thỏa thuận về chuyển giao nghĩa vụ dân sự. Vì 

vậy, cần buộc Công ty P V phải bồi thường cho Tổng Công ty B M số tiền tương 

ứng với tỷ lệ lỗi đã gây ra 42% là 12.681.071.887 đồng và số tiền lãi theo quy định 

của pháp luật là có căn cứ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định: 
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- Về áp dụng pháp luật tố tụng:  

+ Về quan hệ pháp luật có tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:  

[1] Tổng Công ty B M đã thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm hàng 

hóa bị tổn thất cho Công ty H S và được Công ty H S thế quyền truy đòi số tiền bồi 

thường đối với lô hàng được bảo hiểm theo Hợp đồng nguyên tắc về việc vận 

chuyển hàng hóa số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015 và Phụ lục số 01 

Hợp đồng vận chuyển ký ngày 01/8/2016 giữa Công ty H S và Công ty P V. Vì 

vậy, quan hệ pháp luật tranh chấp là “Kiện đòi bồi thường thiệt hại hàng hóa theo 

hợp đồng vận chuyển bằng đường biển” theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Bị đơn Công ty P V có chi nhánh tại trụ sở theo đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn quận Ngô Quyền nên Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng giải quyết là đúng thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật Tố tụng dân sự. 

+ Về việc thay đổi người tham gia tố tụng: 

[2] Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án xác định Công ty Cho thuê Tài 

chính Trách nhiệm Hữu hạn BSL (BSL) tham tố tụng với tư cách là người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan vì Công ty BSL là đơn vị sở hữu tàu Thành Đạt 01-

BLC. Tuy nhiên, qua các tài liệu chứng cứ thu thập được thể hiện giữa Công ty 

BSL và nguyên đơn Tổng Công ty B M, bị đơn Công ty P V không có quan hệ hợp 

đồng bảo hiểm, quan hệ hợp đồng vận chuyển hay quan hệ giao dịch nào được xác 

lập, ký kết. Vì vậy, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy 

không cần đưa Công ty BSL tham tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan nữa. 

+ Về sự vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

[3] Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt và tiến hành niêm 

yết các văn bản tố tụng đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty H 

A theo quy định của pháp luật, nhưng Công ty H A vẫn vắng mặt tại phiên tòa đến 

lần thứ hai không có lý do. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty H S, 

Công ty Tân Đ Đ, Công ty H L đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn và những người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự.  

- Về áp dụng pháp luật nội dung:  

+ Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về khoản tiền bồi thường thiệt hại 

do hàng hóa tổn thất tương ứng với mức độ lỗi đã gây ra: 

 [4] Xác định Hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển hàng hóa số 

32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015, Phụ lục số 01 Hợp đồng vận chuyển 
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ngày 01/8/2016 được ký giữa Công ty H S và Công ty P V là hợp đồng vận chuyển 

hàng hóa bằng đường biển được ký kết bởi những người có thẩm quyền, tự 

nguyện, nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật. Đây là hợp đồng vận 

chuyển theo chuyến mà bên thuê vận chuyển được xác định là Công ty H S, còn 

Công ty P V là bên nhận vận chuyển. 

[5] Mặc dù chủ tàu Thành Đạt 01-BLC là Công ty H A, nhưng tàu này đã 

được Công ty H L thuê của Công ty H A theo Hợp đồng đại lý vận chuyển hàng 

hóa bằng tàu biển số 02/08/2016 giữa hai bên. Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển 

hàng hóa số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015 và Hợp đồng đại lý vận 

chuyển hàng hóa bằng tàu biển số 02/08/2016 là hai hợp đồng vận chuyển độc lập, 

không liên quan với nhau như người đại diện của Công ty P V nêu là đúng. Đối với 

Hợp đồng vận chuyển số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV và Phụ lục số 01 Hợp đồng 

vận chuyển ngày 01/8/2016, Công ty H A không tham gia ký với Công ty H S và 

Công ty P V. Công ty P V cho rằng Công ty H A là người vận chuyển trực tiếp gây 

nên thiệt hại nên Công ty H A phải có trách nhiệm bồi thường cho Công ty H S; và 

trong vụ án này là bồi hoàn lại cho Tổng Công ty B M theo thế quyền của Công ty 

H S là không có căn cứ. 

[6] Vì vậy, tranh chấp hợp đồng vận chuyển số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV 

ngày 01/10/2015, Phụ lục số 01 Hợp đồng vận chuyển ký ngày 01/8/2016 ký giữa 

Công ty H S với Công ty P V cần được xem xét trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của 

các bên cam kết trên hợp đồng vận chuyển. Tại Điều 4 của Hợp đồng vận chuyển 

số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015, trách nhiệm của Công ty P V được 

quy định: “Đảm bảo hàng hóa vận chuyển trong điều kiện bảo quản tốt nhất trong 

suốt quá trình vận chuyển..... Khi xảy ra thiệt hại, nếu hàng hóa bị hư hỏng, thất 

thoát,... do lỗi của Công ty P V thì Công ty P V phải bồi thường. Nếu có lỗi tổn 

thất, Công ty P V và Tổng Công ty B M sẽ chọn cơ quan giám định có thẩm quyền 

thực hiện việc giám định thiệt hại. Kết quả giám định sẽ được các bên liên quan 

cùng nhau thống nhất”. 

 [7] Theo kết luận nguyên nhân cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn 

là do yếu tố con người. Trong đó, đặc biệt là sự chủ quan, thiếu kinh nghiệm của 

thuyền phó 2 tàu Gou Shun 21 và thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01-BLC. Theo đó, 

tại bản thỏa thuận ngày 16/11/2017, các chủ tàu và bên liên quan đến tổn thất đã ký 

thống nhất xác định mức độ lỗi của tàu Thành Đạt 01-BLC là 42%, mức độ lỗi của 

tàu Guo Shun 21 là 58%. Như vậy, căn cứ vào biên bản kết luận của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền thì thiệt hại hàng hóa do vụ đâm va giữa tàu Thành Đạt 01-

BLC và tàu Gou Shun 21 hoàn toàn do lỗi chủ quan của các bên mà không có bất 

kỳ nguyên nhân bất khả kháng nào. Do đó, việc Công ty P V nêu lý do được miễn 

trừ trách nhiệm là không có cơ sở chấp nhận. 
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[8] Thực tế, chủ tàu Guo Shun 21 là một bên gây ra tổn thất đã đồng ý và bồi 

hoàn cho Tổng Công ty B M số tiền tương ứng mức độ lỗi 58% của tàu Guo Shun 

21. Hiện tại chỉ có người vận chuyển là Công ty P V chưa bồi thường cho Tổng 

Công ty B M số tiền tương ứng mức độ lỗi 42% còn lại.  

[9] Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn và 

bị đơn đều công nhận kết quả giám định theo Báo cáo giám định số 

16120656/HCM ngày 21/11/2016 của Công ty Cổ phần giám định Phương Bắc 

như đã nêu trên. Căn cứ Hợp đồng vận chuyển số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 

01/10/2015, Phụ lục số 01 Hợp đồng vận chuyển ngày 01/8/2016 và khoản 1 Điều 

77 Bộ luật Hàng hải Việt Nam thì Công ty P V là bên nhận vận chuyển phải chịu 

trách nhiệm bồi thường số lượng hàng hóa bị tổn thất cho Công ty H S theo mức 

độ lỗi gây ra. 

[10] Số tiền tổn thất trên, Công ty H S được Tổng Công ty B M bồi thường 

và lập văn bản chuyển giao cho Tổng Công ty B M quyền liên quan theo Hợp đồng 

vận chuyển số 32/2015/HĐNTVC/HS-PV ngày 01/10/2015, Phụ lục số 01 Hợp 

đồng vận chuyển ngày 01/8/2016. Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Kinh 

doanh bảo hiểm, Tổng Công ty B M khởi kiện yêu cầu Công ty P V phải chịu trách 

nhiệm bồi thường tổn thất tương ứng tỷ lệ lỗi 42% là 12.681.071.887 đồng. 

[11] Trong vụ án này, Tổng Công ty B M không có yêu cầu gì đối với Công 

ty H A, Công ty P V cũng không có yêu cầu độc lập đối với Công ty H A. Tổng 

Công ty B M, Công ty P V và Công ty H A không có thỏa thuận về việc chuyển 

giao nghĩa vụ dân sự bồi thường thiệt hại. Vì vậy, cần buộc Công ty P V phải hoàn 

trả cho Tổng Công ty B M số tiền thiệt hại về hàng hóa tổn thất tương ứng mức độ 

lỗi 42% là 12.681.071.887 đồng. 

[12] Giữa Công ty P V và Công ty H A, Công ty Tân Đ Đ, Công ty H L nếu 

có tranh chấp đối với các hợp đồng đại lý vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển đã ký 

nói ở trên, thì các bên khởi kiện bằng vụ án khác. 

+ Xét khoản tiền lãi chậm thanh toán: 

[13] Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, đương sự không thỏa 

thuận được cụ thể lãi suất vay Ngân hàng quá hạn của Ngân hàng cụ thể nào, lãi 

suất vay ngắn hạn, trong hạn hay dài hạn, cách tính lãi suất quá hạn theo quy định 

của Bộ luật Dân sự hay Luật Thương mại.  

[14] Nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả tiền lãi chậm thanh toán theo mức 

lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hiện là 9%/năm và tính 

từ ngày nộp đơn khởi kiện 07/8/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 10/01/2020 với số 

tiền là 1.619.702.822 đồng. Do Luật Kinh doanh bảo hiểm không quy định về lãi 

suất chậm trả, các bên ký hợp đồng vận chuyển đều có mục đích sinh lợi, nên cần 

áp dụng Điều 306 của Luật Thương mại để tính lãi suất chậm trả là phù hợp. Tại 
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thời điểm xét xử sơ thẩm: Theo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương lãi 

suất quá hạn là 10%/năm; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương cung cấp 

lãi suất quá hạn là 10,5%/năm; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam cung cấp lãi suất quá hạn là 10%/năm. Mức lãi suất trung bình được tính 

như sau: (10% + 10,5% + 10%) : 3 x 150% = 15,25%. 

[15] Tuy nhiên, nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn phải trả số tiền lãi chậm trả 

theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện là 9%/năm. Mức 

lãi suất nguyên đơn yêu cầu thấp hơn mức lãi suất của trung bình ba Ngân hàng 

nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn về số 

tiền lãi chậm thanh toán được tính theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà 

nước quy định là 1.619.702.822 đồng. 

[16] Từ những phân tích và nhận định như trên, Hội đồng xét xử cần chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn. Công ty P V phải 

thanh toán cho Tổng Công ty B M số tiền là:  

12.681.071.887 đồng + 1.619.702.822 đồng = 14.300.774.822 đồng. 

+ Về án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

[17] Bị đơn phải chịu án phí đối với số tiền phải thanh toán là 122.300.775 

đồng theo khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

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

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

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 b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự; 

Căn cứ vào Điều 577 của Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 77; Điều 247 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2005; 

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 17 của Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty Cổ phần B M về việc yêu 

cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn P V phải bồi hoàn khoản tiền mà Tổng Công ty 
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Cổ phần B M đã bồi thường cho Công ty Cổ phần tập đoàn H S và khoản tiền lãi 

chậm thanh toán. 

1.1. Buộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn P V phải bồi hoàn số tiền 

12.681.071.887 (mười hai tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi 

mốt nghìn, tám trăm tám mươi bảy) đồng và tiền lãi chậm thanh toán tính đến ngày 

xét xử sơ thẩm 10/01/2020 là 1.619.702.822 (một tỷ, sáu trăm mười chín triệu, bảy 

trăm linh hai nghìn, tám trăm hai mươi hai) đồng cho Tổng Công ty Cổ phần B M. 

Tổng cộng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn P V phải thanh toán cho Tổng Công ty 

Cổ phần B M là 14.300.774.822 (mười bốn tỷ, ba trăm triệu, bảy trăm bảy mươi 

bốn nghìn, tám trăm hai mươi hai) đồng. 

1.2. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, thì hàng tháng bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất cơ bản 

của Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

2. Về án phí:

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn P V phải nộp số tiền án phí Kinh doanh 

thương mại sơ thẩm là 122.300.775 (một trăm hai mươi hai triệu, ba trăm nghìn 

bảy trăm bảy lăm) đồng. 

Hoàn trả cho Tổng Công ty Cổ phần B M số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

60.340.536 (sáu mươi triệu, ba trăm bốn mươi nghìn, năm trăm ba mươi sáu) đồng 

theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0005765 ngày 02/5/2019 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.  

3. Về quyền kháng cáo đối với bản án:

Tổng Công ty Cổ phần B M, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn P V được quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Công ty Cổ phần Tập đoàn H S, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Tân 

Đ Đ, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải biển H L và Công ty Cổ phần Vận tải biển H 

A được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

4. 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 thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 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.   

141



Nơi nhận: 
- VKSND quận Ngô Quyền;

- Chi cục THA dân sự quận

Ngô Quyền;

- Đương sự;

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Hải Yến 
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