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1. 

Bản án số: 171/2006/KT-PT ngày 06/9/2006 của Tòa án nhân dân 

tối cao - Tòa án phúc thẩm tại Hà Nội.  

V/v Tranh chấp kiện đòi tiền vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển 

Container 

Nội dung: Nguyên đơn - Công ty TDD LOGISTICS GMBH và Bị đơn - 

Công ty WIN LINES Việt Nam ký vận đơn vận chuyển Container từ 

thành phố HCM đến Praha. Khi yêu cầu thanh toán chi phí vận chuyển 

là 6.502,60 USD nhưng Bị đơn mới chỉ trả được 1.000 USD nên 

Nguyên đơn khởi kiện.  

Nguyên đơn yêu cầu: Buộc Bị đơn là Công ty Win thanh toán chi phí 

vận chuyển Container. Các khoản thanh toán bao gồm chi phí vận 

chuyển là 5,502,60 USD, lãi chậm trả 8%  và các chi phí khác liên quan 

đến vụ án.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Bác yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. 

Cấp phúc thẩm nhận định:Theo vận đơn chỉ thể hiện việc vận chuyển 

Container chè từ thành phố HCM đi Hamburg vận chuyển bằng đường 

biển còn từ Hamburg hàng được vận chuyển đi đâu thì không thể hiện. 

Giữa Nguyên đơn và Bị đơn 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. Và Người đại diện Giám đốc chi nhánh 

của Bị đơn tại Hà Nội là ông Johnny đã thôi việc, nếu ông có ký vận 

đơn thì cá nhân ông phải chịu trách nhiệm.  

Bản án Phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên Bản án sơ thẩm, bác yêu cầu 

khởi kiện của Nguyên đơn.  
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2. Bản án số: 21/2007/KDTM-ST ngày 05/3/2007 của Tòa án nhân dân 06 



 

 

thành phố Hà Nội  

V/v Tranh chấp kiện đòi tiền bảo hiểm vận chuyển hàng hóa bị cháy 

Nội dung: Nguyên đơn mua bảo hiểm cho lô hàng với 72 chiếc xe máy 

nguyên chiếc, mới 100% và được Bị đơn là Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

Phương Nam cấp Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển để nguyên đơn 

vận chuyển cho khách hàng từ Đồng Nai đến Hà Tây. Trên đường vận 

chuyển lô hàng đã bị tổn thất hoàn toàn do cháy.  

Yêu cầu của Nguyên đơn: Buộc Bị đơn là Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

Phương Nam thanh toán bồi thường giá trị lo hàng đã được bảo hiểm 

với giá trị là 916.363.656 đồng và lãi chậm trả theo quy định.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn, 

Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển có hiệu lực. Đồng thời buộc bị đơn 

là công ty Cổ phần Bảo hiểm Phương Nam chi trả cho nguyên đơn số 

tiền bảo hiểm là 916.363.656 đồng và 233.580.000 đồng tiền lãi.  

3.  

Bản án số: 94A/2008/KT-PT ngày 29/4/2008 của Tòa án nhân dân 

tối cao – Tòa phúc thẩm tại Hà Nội.  

V/v Tranh chấp đòi bồi thường tiền hàng hóa bị thiếu hụt trong quá 

trình vận chuyển bằng đường biển.  

Nội dung: Tổng Công ty lương thực Miền Bắc ký hợp đồng thuê tàu 

với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam để vận chuyển lô 

hàng gạo trọng lượng 9.000 tấn từ Việt Nam sang Cu Ba. Bị đơn - Công 

ty TNHH MTV vận tải Amnifed  là tàu được chỉ định vận chuyển. Tổng 

Công ty lương thực Miền Bắc và Nguyên đơn – Công ty Cổ phần bảo 

hiểm Minh Tâm ký hợp đồng bảo hiểm rủi do hàng hóa cho lô hàng gạo 

này. Quá trình vận chuyển phát hiện hàng hóa bị thiếu hụt. Nguyên đơn 

đã thanh toán tiền bảo hiểm tổn thất hàng hóa cho Bên được thông báo 

nhận hàng là Công ty Alimport, Havana – Cu Ba và thế quyền từ Công 

ty này để yêu cầu Bị đơn bồi thường.  

Nguyên đơn yêu cầu: Bị đơn là Công ty TNHH MTV vận tải Amnifed 

và Tập đoàn Công nghiệp tài thủy Việt Nam bồi thường tổn thất của lô 

hàng gạo được vận chuyển trên tài Amnifed với số tiền là 60.732,86 
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USD.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu của Nguyên đơn, 

buộc Bị đơn phải bồi thường với tổng số tiền là 59,334,13 USD, bác 

yêu cầu khác của Nguyên đơn.  

Bản án Phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của 

Nguyên đơn về việc yêu cầu đòi bồi thường tổn thất lô hàng gạo được 

vận chuyển trên tàu Amnifed, giữ nguyên Bản án Sơ thẩm.  

4.  

Quyết định Giám đốc thẩm số 05/2008/KDTM-GĐT ngày 03/6/2008 

của Tòa án nhân dân tối cao – Tòa Kinh tế  

V/v Tranh chấp hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng 

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty Trường An và Bị đơn – Công ty 

TNHH Hyung San ký hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa, Nguyên 

đơn sẽ chở lô hàng may mặc từ Tp. HCM (Việt Nam) sang Hoa Kỳ. Sau 

khi hoàn tất nghĩa vụ giao hàng, phía Bị đơn còn nợ 28,395,20 USD.  

Nguyên đơn yêu cầu: Bị đơn phải trả số tiền còn nợ là 28.395,20 USD 

và tiền lãi phát sinh do chậm thực hện nghĩa vụ thanh toán.  

Bản án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn buộc Bị 

đơn 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.  

Bản án phúc thẩm đình chỉ xét xử vụ án với lý do người kháng cáo là 

Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt; Bản án Sơ 

thẩm có hiệu lực pháp luật. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân kháng 

nghị với lý do về thủ tục tố tụng xác định Bị đơn là Công ty G.F Hwan 

và về nội dung việc áp dụng Luật hàng không dân dụng để điều chỉnh là 

không chính xác, mà phải áp dụng Bộ luật Dân sự 1995.  

Tòa án nhân dân tối cao – Tòa kinh tế tuyên: chấp nhận yêu cầu 

kháng nghị, hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân thành phố HCM, giao hố sơ vụ án về Tòa án nhân dân thành 

phố HCM để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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5.  

Bản án số 170/2008/KDTM-PT ngày 18/12/2008 của Tòa án nhân 

dân tối cao – Tòa phúc thẩm tại TP. Hồ Chí Minh 

V/v Tranh chấp kiện đòi tiền cước vận chuyển từ hợp đồng vận chuyển 

hàng hóa 

Nội dung: Nguyên đơn - Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên và Bị 

đơn - Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine ký hợp động 

vận chuyển 2.000 tấn phân MOP từ cảng Xinxing Hainan, Trung Quốc 

về cảng TP. Hồ Chí Minh với cước vận chuyển là 22USD/tấn. Khi hoàn 

tất việc vận chuyển Nguyên đơn sẽ yêu cầu Bị đơn trả cước vận chuyển 

hàng hóa là 24.144 USD. Tuy nhiên, tại thời điểm này bên Trung Quốc 

ban hành văn bản hạn chế xuẩu khẩu các mặt hàng chứa thành phần 

Phosphate, Hải quan cảng Haikoe nghi nghờ lô hàng này có chứa 

Phosphate nên đã phong tỏa chưa cho xuất khẩu do vậy chưa có hàng để 

xếp lên tàu. Vì đến ngày vẫn chưa nhận được hàng nên Nguyên đơn làm 

thủ tục cho tàu rời cảng.  

Nguyên đơn yêu cầu: Yêu cầu được lấy toàn bộ tiền cước là 44.000 

USD như hợp đồng đã ký, trừ đi 5.000 USD đã nhận cọc, còn lại Bị đơn 

là Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine phải trả là 39.000 

USD. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Bác yêu cầu của Nguyên đơn đòi số tiền 

39.000 USD tiền cước vận chuyển hàng hóa đối với Bị đơn Tổng Công 

ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine. Buộc Nguyên đơn trả lại tiền 

cọc 5.000 USD cho Bị đơn.  

Bản án Phúc thẩm tuyên: Xét việc chưa có hàng cũng không phải 

hoàn toàn do lỗi của phía Bị đơn, mà xuất phát từ những nguyên nhân 

khách quan ngoài ý muốn của phía Bị đơn. Còn phía Nguyên đơn thực 

tế cũng đã bỏ ra các chi phí trong việc đưa tàu đi và về. Để tránh thiệt 

thòi quyền lợi của các bên, cần chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo 

của Nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm. Buộc Bị đơn phải có trách nhiệm 

thanh toán cho nguyên đơn số tiền tương đương với cước vận chuyển 

theo hợp đồng mà hai bên đã ký. Cụ thể: 44.000 USD : 2 = 22.000 

USD, trừ 5000 USD đã đặt cọc, số tiền còn lại bị đơn phải thanh toán 
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cho nguyên đơn là 17.000 USD. 

6.  

Bản án số 18/2009/KDTM-ST ngày 04/02/2009 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội 

V/v Tranh chấp kiện đòi bồi bảo hiểm do hàng hóa bị tổn thất trong quá 

trình vận chuyển. 

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty CP Hoàn Mỹ và Bị đơn – Công ty 

bảo hiểm Thành Công ký hợp động bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội 

địa cho hàng hóa của Nguyên đơn là phụ gia ninh kết chậm Compas R 

của hãng Fosroc trị giá 1.391.639.920 đồng, chở từ Hải Phòng đi Sơn 

La trên xe tải. Trên đường vận chuyển thì bị thủng lốp làm toàn bộ lô 

hàng bị rơi xuống, mức độ thiệt hại là 100%.  

Nguyên đơn yêu cầu: Bị đơn - Công ty Bảo hiểm Thành Công thanh 

toán số tiền bảo hiểm tổn thất lô hàng là 1.391.639.920 đồng và tiền lãi 

phát sinh do chậm thực hiện thanh toán tiền bảo hiểm. 

Bản án Sơ thẩm nhận định khi hoạt động kinh doanh bảo hiểm và khi ký 

kết hợp đồng bảo hiểm vận chuyển hàng hóa Bị đơn có nhiều sai phạm 

khi ký hợp đồng bảo hiểm với Nguyên đơn HOMYCO dẫn chiếu những 

văn bản quy phạm pháp luật không còn giá trị để điều chỉnh. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, 

buộc Bị đơn phải thanh toán khoản tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa 

là 974.147.944 đổng và tiền lãi phát sinh là 87.673.314 đồng với tổng số 

tiền 1.061.821.258 đồng. 
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7.  

Bản án số: 44/2009/KDTM-PT ngày 06/03/2009 của Tòa án tối cao – 

Tòa án phúc thẩm tại Hà Nội  

V/v Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm vận chuyển hàng hóa 

Nội dung: Bị đơn - Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có ký hợp đồng 

mua 4.000 tấn bánh bã dừa của Công ty Sojitz Asia có tổng giá trị lô 

hàng là 332.000 USD. Đồng thời Bị đơn cũng có ký hợp đồng bảo hiểm 

hàng hóa vận chuyển bằng đường biển với Nguyên đơn là Công ty Cổ 

phần bảo hiểm Thanh Long. Khi Bị đơn nhận hàng tại cảng Khánh Hội 

và Cảng Tân Thuận, trong quá trình giao nhận hàng đã phát sinh việc 
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tàu giao thiếu hàng và Nguyên đơn đã bồi thường cho Bị đơn số tiền 

360.297.000 đồng, tại bản thanh toán này Bị đơn cam kết sẽ hoàn trả 

100% số tiền bồi thường nếu thời hiệu khiếu nại đòi chủ tàu hết hiệu 

lực. Nguyên đơn đã thuê đơn vị đòi thuê quốc tế tiến hành khiếu nại chủ 

tàu tuy nhiên đơn vị này khẳng định thời hiệu khiếu nại đã hết nên 

Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn hoàn trả lại 100% số tiền bảo hiểm nhưng 

Bị đơn không thực hiện nên khởi kiện.  

Nguyên đơn yêu cầu: Buộc bị đơn là Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc 

Lợi phải hoàn trả cho Nguyên đơn là Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh 

Long số tiền bảo hiểm: 360.297.000 đồng. Buộc Bị đơn phải bồi thường 

cho Thanh Long những thiệt hại xảy ra do không thực hiện nghĩa vụ bồi 

thường đã cam kết. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Nguyên đơn đối với Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi về việc đòi bồi 

thường số tiền 360.297.000 đồng theo Hợp đồng bảo hiểm hàng bằng 

đường biển do lỗi từ Nguyên đơn.  

Bản án Phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên Bản án Sơ thẩm và không chấp 

nhận kháng cáo yêu cầu khởi của Nguyên đơn.  

8.  

Bản án số 23/2014/KDTM-ST ngày 11/9/2914 của Tòa án nhân dân 

quận X thành phố Hồ Chí Minh  

V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất 

nhập khẩu Hương My và Bị đơn – Công ty TNHH Tiếp vận Thương 

mại Linh Chi ký hợp đồng vận chuyển 02 lô hàng dừa tơi của nguyên 

đơn từ cảng Tp. HCM đến cảng Felixstowe, UK để giao cho khách hàng 

là Công ty Ming Foods LTD với tổng giá trị 26.269 USD tương đương 

555.063.970 đồng. Khi thực hiện vận chuyển Bị đơn không đảm bảo 

được lịch trình vận chuyển đã cam kết làm lô hàng dừa tươi quá hạn sử 

dụng, khách hàng không nhận, phải làm thủ tục tiêu hủy.  

Nguyên đơn yêu cầu: Bị đơn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại toàn bộ 02 lô hàng và bảo lưu quyền yêu cầu thiệt hại phát sinh có 

liên quan, cước vận chuyển, chi phí tiêu hủy hàng, yêu cầu trả lãi chậm 
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thanh toán tiền bồi thường thiệt hại với tổng cộng là 905.442.282 đồng. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiển của 

Nguyên đơn, buộc Bị đơn bồi thường thiệt hại giá trị lô hàng và bồi 

thường cước vận chuyển, chi phí tiêu hủy hàng hóa,…tổng thiệt hại là 

296.897.058 đồng. Chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn bảo lưu quyền 

yêu cầu Bị đơn bồi thường các thiệt hại phát sinh liên quan khi có thêm 

chứng cứ. Bác yêu cẩu của Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn phải trả lãi 

chậm thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng 

Nhà nước tại thời điểm hiện nay là 9%/năm tương đương 0,75%/tháng 

là 53.481.854 đồng. 

9.  

Bản án số: 34/2017/KDTM-PT ngày 31/8/2017 của Tòa án nhân dân 

tối cao tại TP. Hồ Chí Minh  

V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa  

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty TNHH Xuất nhập khẩu H có ký hợp 

đồng mua bán với Công ty Xuất nhập khẩu H1 đế nhập khẩu ô tô và 

Nguyên đơn đã thanh toán giá trị lô hàng. Bên bán đã thuê Công ty Vận 

tải Biển P vận chuyển 04 xe ô tô từ Hoa Kỳ đến cảng Hải Phòng, Việt 

Nam và được Bị đơn - Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr là đại lý 

giao nhận hàng. Tuy nhiên khi nhận được thông báo tàu đã dến cảng thì 

hàng không được trả mà bị Bị đơn giữ lại hàng yêu cầu thanh toán cước 

vận tải biển và phí lưu container. Nguyên đơn không đồng ý và cho 

rằng giá mua hàng đã bao gồm phí vận chuyển, bên vận chuyển muốn 

thu cước nơi người nhận thì phải có thỏa thuận.  

Nguyên đơn yêu cầu: Phát lệnh giao trả lô hàng 04 xe ô tô trong 02 

container. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu H có trách nhiệm thanh toán 

toàn bộ cước phí vận tải ghi trên vận đơn, Công ty TNHHH Mạng lưới 

Vận tải Tr phải chịu toàn bộ chi phí lưu kho, bai và container 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 giữa nguyên đơn với Ngân hàng N để nhập lô hàng. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, 

buộc Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr có trách nhiệm phát lệnh 
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giao trả lô hàng, phải chịu toàn bộ chi phí lưu hàng, kho bãi. Công ty 

TNHH Xuất Nhập khẩu H có trách nhiệm thanh toán toàn bộ cước phí 

vận tải ghi trên vận đơn. 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. 

Bản án Phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận đơn kháng cáo của các 

đương sự, giữ nguyên Bản án Sơ thẩm.  

10.  

Bản án số 03/2018/KDTM-PT ngày 11/01/2018 của Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Phòng  

V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ  

Nội dung: Nguyên đơn – Công tu Cổ phần bảo hiểm N (BIC Hải 

Phòng) và Bị đơn – Công ty TNHH Nhã Phương ký hợp đồng bảo hiểm 

vận chuyển hàng hóa 01 khởi kiện Container lạnh chứa hàng đông lạnh 

vận chuyển từ Hải Phòng đến Lạng Sơn. Trong quá trình vận chuyển do 

không làm chủ được tốc độ, đoạn đường cong cua, đường xấu nhiều ổ 

gà dẫn đến lật. Nguyên đơn đã thanh toán tiền bảo hiểm cho Công ty 

Nhã Phương nhận thế quyền, nhân danh Công ty Nhã Phương yêu cầu 

Công ty T&C bồi thường thiệt hại.  

Nguyên đơn yêu cầu: 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.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: 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 T phải bồi hoàn cho 

Nguyên đơn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm N khoản tiền 

185.392.000 đồng.  

Bản án Phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty 

Cổ phần T&C sửa Bản án Sơ thẩm buộc Công ty Cổ phần T phải trả cho 

Nguyên đơn  92.696.000 đồng 
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11.  
Bản án số 11/2018/KDTM-PT ngày 22/11/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bến Tre  
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V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa 

Nội dung: Nguyên đơn - Lê Thị Phương chủ phương tiện và Bị đơn - 

ông Trần Văn B ký hợp đồng vận chuyển nhãn đi từ cơ sở S đến Lạng 

Sơn vào Trung Quốc cước vận chuyển hàng hóa là 87.000.000 đồng, đã 

ứng 10.000.000 đồng. Khi chuẩn bị về thì người bán hàng ở Lạng Sơn 

đã mượn hợp đồng ghi vô xe chạy yếu lạnh không trả tiền cước. Ông B 

không thanh toán cước phí vận chuyển còn lại cho Nguyên đơn nên 

Nguyên đơn khởi kiện.   

Nguyên đơn yêu cầu: Yêu cầu ông B phải thanh toán cước phí còn lại 

là 77.000.000 đồng và tính lãi đối tổng cộng thành tiền là 100.677.500 

đồng. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn 

buộc ông B phải có nghĩa vụ bồi thường cho phải thanh toán cước phí 

vận chuyển và số tiền lãi chậm thực hiện nghĩa vụ với tổng giá trị là 

100.667.500 đồng.  

Bản án Phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của Bị đơn, giữ 

nguyên Bản án Sơ thẩm. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Trần 

Văn B yêu cầu Nguyên đơn bồi thường số tiền 443.928.000 đồng.  

12.  

Bản án số 41/2018/KDTM-PT ngày 22/11/2018 của Tòa án nhân 

daanl thành phố Hải Phòng  

V/v Tranh chấp bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng vận chuyển.  

Nội dung:  Nguyên đơn – Công ty A và Bị đơn – Công ty B có ký hợp 

đồng vận chuyển hàng hóa là đá xẻ từ Yên Bái đến cảng Hải Phòng. 

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa bị đổ nghiêng toàn bộ lô hàng bị 

gãy vỡ không có giá trị sử dụng. Nguyên đơn đã bồi thường toàn bộ chi 

phí thiệt hại do Bị đơn gây ra cho Công ty M số tiền là 448.763.240 

đồng. Tuy nhiên Công ty B đã không hợp tác và cũng không có trách 

nhiệm về việc hoàn trả bồi thường thiệt hại cho Nguyên đơn.  

Nguyên đơn yêu cầu: Buộc Bị đơn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại 

đối với lô hàng cho Công ty A số tiền 448.763.240 đồng.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn: 
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Buộc Bị đơn phải bồi thường cho Nguyên đơn số tiền là 448.763.240 

đồng.  

Bản án phúc thẩm nhận định 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.  

Bản án Phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên Bản án Sơ thẩm, chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của Nguyên đơn buộc Bị đơn phải bồi thường thiệt hại 

cho Nguyên đơn.  

13.  

Bản án số 02/2019/KDTM-ST ngày 15/02/2018 của Tòa án nhân dân 

quận N, thành phố Cần Thơ 

V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển đòi tiền cước vận chuyển tài sản. 

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty TNHH MTV DVH và Bị đơn – Công 

ty TNHH V ký hợp đồng vận chuyển bằng đường bộ và đường thủy từ 

Cái Cui – Cần Thơ – Hồ Chí Minh. Qua đối chiếu công nợ Bị đơn còn 

nợ Nguyên đơn số tiền 152.589.600 đồng nhưng do nhiều lần yêu cầu 

Bị đơn thanh toán Bị đơn không trả nên Nguyên đơn khởi kiện.  

Nguyên đơn yêu cầu: Bị đơn thanh toán số tiền còn nợ nêu trên và tiền 

lãi so chậm thanh toán với lãi suất 1,25%/tháng, kể từ ngày đối chiếu 

công nợ đến khi trả dứt số tiền trên. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. 

Buộc Bị đơn  phải có nghĩa vụ trả cho Công ty TNHH MTV DV H số 

tiền vận chuyển hàng hóa gốc còn nợ là 152.589.600 đồng và tiền lãi là 

19.836.648 đồng. Tổng cộng gốc và lãi bị đơn phải trả cho Nguyên đơn 

là 172.426.248 đồng.  
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14.  

Bản án số 66/2019/DS-PT ngày 23/5/2019 của Tòa án nhân dân tình 

Sóc Trăng  

V/v Tranh chấp bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng vận chuyển.  

Nội dung: Ông C là Thuyền trưởng ghe ST và bà NLQ2 có ký hợp 

đồng vận chuyển hàng hóa ký hợp đồng vận chuyển lô hàng phân bón 

nông nghiệp từ cảng Gò Dầu, Đồng Nai về kho của NLQ2 tại Sóc 

Trăng. Trong quá trình vận hàng hóa tàu đã va vào vật thể ngầm gây vỡ, 
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thủng tàu làm ướt phân bón trong hầm.  Trước đó, bà NLQ2 có mua bảo 

hiểm hàng hóa vận chuyển của Nguyên đơn- Tổng Công ty cổ phần bảo 

hiểm P. Nguyên đơn đã tiến hành chi trả cho bà NLQ2 số tiền thiệt hại 

là 307.483.554 đồng và thế quyền cho Nguyên đơn được quyền truy đòi 

lại số tiền bồi thường đối với ông C và chủ ghe ST là ông NLQ 1. Tuy 

nhiên, Bị đơn không phản hồi, trốn tránh trách nhiệm nên Nguyên đơn 

khởi kiện.  

Nguyên đơn yêu cầu: Buộc ông c và ông NLQ 1 liên đới chi trả số tiền 

307.483.554 đồng mà Công ty p đã chi trả cho bà NLQ 2.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Nguyên đơn về việc yêu cầu buộc ông C và ông NLQ 1 liên đới chịu 

trách nhiệm bồi thường số tiền 307.483.554 đồng, tiền lãi suất chậm trả 

tính cho đến khi trả xong số tiền còn nợ của Tổng công ty cổ phần bảo 

hiểm P. 

Bản án Phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận nội dung của Nguyên đơn 

bảo hiểm, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

15.  

Bản án số 12/2018/KDTM-ST ngày 28/5/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa  

Nội dung: Nguyên đơn - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuất 

nhập khẩu T (Công ty T) và Bị đơn -  Công ty TNHH K & T  (Công ty 

K) ký hợp đồng dịch vụ đại lý vận chuyển hàng hóa xuất khẩu cho 

Công ty K vận chuyển từ cảng Hồ Chí Minh/sân bay Tân Sơn Nhất đến 

cảng/các sân bay quốc tế theo yêu cầu do Công ty K đưa ra, tuy nhiên 

sau khi ký hợp đồng Công ty K vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Công 

ty T ngưng thực hiện công việc vận chuyển cho Công ty K. Hiện Công 

ty K còn nợ 64.029.085 đồng nên khởi kiện.  

Nguyên đơn yêu cầu: Buộc Công ty K phải thanh toán số nợ còn lại và 

khoản tiền lãi đối với khoản nợ chậm thanh toán.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu T về việc yêu cầu Công ty 

TNHH K & T trả số nợ chưa thanh toán là 64.029.085 đồng và tiền lãi 

118 



 

 

đối với khoản nợ chậm thanh toán. Buộc Công ty TNHH K & T phải 

thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu T 

tổng số tiền 75.698.385 đồng.  

16.  

Bản án số 09/2019/KDTM-PT ngày 07/6/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Phòng 

V/v Tranh chấp kiện đòi tiền bồi thường thiệt hại hàng hóa theo hợp 

đồng vận chuyển bằng đường biển 

Nội dung: Công ty D thuê Công ty B vận chuyển các lô hàng là gạo từ 

cảng thành phố Hồ Chí Minh đến một số cảng của Philippines trên các 

tàu: Vĩnh Phước, Vĩnh An, Vĩnh Thuận và Lan Hạ. Nguyên đơn là 

Tổng công ty bảo hiểm A là nhà bảo hiểm hàng hóa cho lô hàng gạo 

đóng bao của Công ty D. Trong quá trình vận chuyển, dỡ hàng, một số 

bao gạo đã hư hỏng, bị rách, rơi vãi không thu hồi được dẫn đến hàng 

hóa giao bị thiếu.  

Nguyên đơn yêu cầu: Bị đơn bồi thường tổn thất số lượng 60,75 tấn 

gạo của lô hàng được vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển tại tàu Lan 

Hạ với tổng số tiền là 679.434.844 đồng.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công 

ty Cổ phần bảo hiểm A về việc đòi bồi thường tổn thất 60,75 tấn gạo 

được vận chuyển trên tàu Lan Hạ. Buộc Công ty Cổ phần Vận tải B 

phải bồi thường cho Tổng Công ty bảo hiểm A số lượng gạo bị thiếu hụt 

và rách vỡ với tổng số tiền là 679.434.834 đồng.  
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17.  

Bản án số 05/2019/KDTM-ST ngày 12/8/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  

V/v Tranh chấp kiện đòi tiền bồi thường thiệt hại hàng hóa theo hợp 

đồng vận chuyển.  

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty TNHH S Việt Nam và Bị đơn – Công 

ty Cổ phần Ch ký hợp đồng vận chuyển. 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 
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xe phù hợp với yêu cầu của Công ty S. Khi Công ty S bố trí giao hàng 

cho Công ty vận chuyển Ch đã nhận đủ hàng, kiểm tra tình trạng hàng 

không có vấn đề gì. Tuy nhiên tại địa điểm giao hàng phát hiện thấy 

hàng hóa không được chằng buộc, hàng bị móp méo, biến dạng (07 

thùng hàng hư hỏng toàn bộ) giá trị thiệt hại tương đương 230.962.174 

đồng. Nguyên nhân được xác định do lỗi của bên vận chuyển nhưng bên 

vận chuyển là công ty Cổ phần Ch không thực hiện bồi thường thiệt hại.  

Nguyên đơn yêu cầu: Buộc Công ty Cổ phần Ch phải thực hiện bồi 

thường thiệt hại cho Nguyên đơn với số tiền là 230.962.174 đồng.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

Nguyên đơn và chấp nhận yêu cầu phản tố của Bị đơn. Buộc Công ty cổ 

phần Ch Vina phải bồi thường cho Công ty TNHH S Việt Nam số tiền 

230.900.000 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. Công ty cổ phần Ch 

Vina còn phải bồi thường cho Công ty TNHH S Việt Nam số tiền là 

210.000.000 đồng.  

18.  

Bản án số 06/2019/KDTM-ST ngày 08/11/2019 của Tòa án nhân dân 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.  

V/v Tranh chấp kiện đòi tiền nợ cước phí vận chuyển hàng hóa bằng 

đường biển.  

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty Cổ phần L và Bị đơn – Công ty 

TNHH Đ ký hợp đồng vận chuyển hàng sắt thép với khối lượng vận 

chuyển khoảng 24.700 tấn từ Quảng Ninh về cầu cảng Hải Phòng. Sau 

khi hai bên ký bản thanh lý Họp 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 nên đã khởi kiện.  

Nguyên đơn yêu cầu: Bị đơn thanh toán số tiền còn nợ theo hợp đồng 

vận chuyển hàng hóa là 442.535.600 đồng, không yêu cầu phải trả bất 

kỳ một khoản tiền lãi nào.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cố 
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phần L. Buộc Công ty TNHH Đ phải thanh toán cho Công ty cố phần L 

số tiền còn nợ từ Họp đồng vận chuyển số tiền là 442.535.600đ 

19.  

Bản án số 10/2019/KDTM-PT ngày 20/11/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hải Dương  

V/v Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng 

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty TNHH MTV Xuất nhận khẩu và 

Thương mại S và Bị đơn – ông Vũ Đình N là cá nhân có đăng ký kinh 

doanh dịch vụ vận tải hàng hóa ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa là 

sập gỗ với tổng giá trị là 450.000.000 đồng từ kho của Công ty S ở Hải 

Dương đến Tp. HCM giao cho ông Vũ Hữu H với cước vận chuyển là 

11.000.000 đồng. Tuy nhiên khi vào Tp. HCM Bị đơn không giao hàng 

cho ông H như thỏa thuận mà tự ý giao cho người khác dẫn đến mất 

toàn bộ hàng hóa.  

Nguyên đơn yêu cầu: Tuyên hủy hợp đồng vận chuyển và buộc Bị đơn 

là ông N phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng gồm: Thiệt hại 

do mất 04 miếng sập gỗ là 449.550.000đ, tiền chi phí Nguyên đơn phải 

đi vào TP. Hồ chí Minh để giải quyết sự việc đòi lại số gỗ, nhưng không 

thành là 10.500.000đ.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Hủy hợp đồng vận chuyển ngày 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 11.000.000 đồng 

tiền phí vận chuyển. 

Cấp phúc thẩm nhận định: Quá trình giải quyết vụ việc có chưa thu thập 

đầy đủ chứng cứm tài liệu để làm rõ các tình tiết vụ án dân đến việc 

đánh giá chứng cứ chưa khách quan, toàn diện. Sau khi xảy ra vụ việc 

Nguyên đơn đã có đơn tố giác tội phạm, mặc dù chưa nhận được kết 

quả trả lời của Cơ quan công an nhưng Tòa án nhân dân huyện Bình 

Giang vẫn đưa vụ án ra xét xử dẫn đến vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 
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tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đương sự.  

Bản án Phúc thẩm tuyên: 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. 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 27/2019/KDTM-ST ngày 20/11/2019 của Tòa án nhân dân 

quận 6 thành phố Hồ Chí Minh 

V/v Tranh chấp kiện đòi tiền cước phí vận chuyển hàng hóa 

Nội dung: Nguyên đơn – Công ty TNHH MTV V và Bị đơn Công ty 

TNHH Sắt thép M ký hợp đồng vận chuyển cát tại địa điểm lấy cát từ 

Quảng Ngãi đến địa điểm đổ cát tại Quảng Nam. Công ty V đã vận 

chuyển cát cho Công ty M đúng như thỏa thuận. Chi phí vận chuyển là 

1.322.569.670 đồng. Tuy nhiên, Công ty M còn thiếu nợ Công ty V tiền 

vận chuyển nêu trên, đã nhiều Nguyên đơn yêu cầu thanh toán nhừn Bị 

đơn không thực hiện nên Nguyên đơn khởi kiện. 

Nguyên đơn yêu cầu: Buộc Công ty M thanh toán cho Công ty V số nợ 

là 1.322.569.670 đồng. Tuy nhiên, Nguyên đơn có đơn xin rút một phần 

yêu cầu khởi kiện, cụ thể rút lại số tiền 29.300.000 đồng tại mục III các 

khoản chi hộ tại bản đối chiếu thanh toán từ ngày 29/9/2018 đến 

29/11/2018. Do đó, Công ty V yêu cầu Công ty M trả số tiền còn lại là 

1.293.269.670 đồng 

Bản án Sơ thâm tuyên: Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của 

Nguyên đơn đã rút tại mục III các khoản chi hộ tại bản đối chiếu thanh 

toán với số tiền là 29.300.000 đồng. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn Công ty TNHH MTV V. Buộc Công ty trách 

nhiệm hữu hạn sắt thép M phải thanh toán cho Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên V số tiền là 1.293.269.670 đồng.  
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21.  

Bản án số 26/2019/KDTM-ST ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

V/v Tranh chấp kiện đòi tiền cước vận chuyển quốc tế 
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Nội dung: Nguyên đơn – Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại 

thương và Bị đơn – Công ty Cổ phần Z ký hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa quốc tế. Bị đơn có cam kết sẽ hoàn tất công nợ còn lại 342.388.030 

đồng trong vòng 04 tháng kể từ ngày có công văn. Tuy nhiên, cho đến 

nay rất nhiều lần Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn thanh toán như Bị đơn 

vẫn không thanh toán nên Nguyên đơn khởi kiện.  

Nguyên đơn yêu cầu: Bị đơn phải thanh toán số tiền 342.388.030 đồng 

nợ gốc và 101.054.640 đồng tiền lãi phát sinh.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn 

đối với Bị đơn. Buộc Bị đơn phải thanh toán cho Công ty cổ phần giao 

nhận ngoại thương Việt Nam(VNT) số tiền gốc và lãi tổng cộng 

211.553.503 đồng.  

22.  

Bản án số 01/2020/KDTM-ST ngày 10/01/2020 của Tòa án nhân dân 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

V/v Tranh chấp kiện đòi bồi thường thiệt hại hàng hóa theo hợp đồng 

vận chuyển bằng đường biển.  

Nội dung: Nguyên đơn - Tổng Công ty Cổ phần B M nhận bảo hiểm 

cho Công ty Cổ phần tập đoàn H S đối với lô hàng 131 cuộn/2.708,96 

tấn thép cuộn được vận chuyển từ cảng Phú Mỹ đến cảng Thanh Hóa. 

Trong quá trình vận chuyển đã xảy ra đâm va làm toàn bộ hàng hóa bị 

chìm theo tàu. 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 tuy đòi tiền bồi thường đối với lô hàng được bảo hiểm theo hợp 

đồng nguyên tắc về việc vận chuyển lô hàng nêu trên có giá trị là là 

30.193.028.303 đồng.  

Nguyên đơn yêu cầu: 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. 

Bán án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn 

về việc yêu cầu Bị đơn phải bồi hoàn khoản tiền mà Tổng Công ty cổ 
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phần B M đã bồi thường cho Công ty cổ phần tập đoàn H S và khoản 

tiền lãi chậm thanh toán tổng cộng là 14.300.774.822 đồng.  

23.  

Bản án số 28/2020/KDTM-PT ngày 06/5/2020 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh 

V/v Tranh chấp kiện đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến hợp đồng 

vận chuyển theo chuyến.  

Nội dung: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu TN và 

Công ty ALLIED HARVEST COMPANY LIMITED ký hợp đồng mua 

bán lô phân có trọng lượng 11.000 tấn từ Hồng Kong về Việt nam. Lô 

hàng đã được chủ hàng là Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu TN mua bảo hiểm tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm BL. Tuy 

nhiên, khi làm giám định mớn nước để xác định khối lượng hàng dỡ, 

giám định viên và tàu đã không thống nhất được số liệu hàng đã dỡ, số 

liệu hàng chênh lệch nhau nên đã yêu cầu Tổng Công ty cổ phần bảo 

hiểm BL thanh toán tiền bảo hiểm hàng hóa vận chuyển. Sau khi nhận 

tiền bảo hiểm Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu TN 

đã biên nhận và thế quyền để Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm BL truy 

đòi Bị đơn - Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại PĐ phải bồi 

thường số tiền 897.504.000 đồng. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ 

phần bảo hiểm BL về bồi thường tổn thất vận chuyển theo chuyến đối 

với Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại PĐ. Buộc Công ty cổ 

phần Vận tải biển và Thương mại PĐ phải trả cho Công ty Cổ phần bảo 

hiểm BL số tiền là 897.504.000 đồng. 

Bản án Phúc thẩm tuyên: Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của Bị đơn sửa án về cách tuyên. Đình 

chỉ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn BL về yêu cầu buộc bị đơn phải 

bồi thường khoản tiền chi phí giám định là 27.671.325 đồng và tiền lãi 

chậm trả. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn về bồi thường 

tổn thất vận chuyển theo chuyến đối với Bị đơn. Buộc Bị đơn phải trả 

cho Nguyên đơn số tiền là 897.504.000 đồng. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA PHÚC THẨM TẠI HN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 171/2006/KT-PT 
Ngày: 06/9/2006
V/v: “Tranh chấp Hợp đồng vận chuyển 
Container”

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HN 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Bà Đinh Thị p
Các Thẩm phán: 2. Ông Nguyễn Đạt T

3. Ông Nguyễn Xuân K
Thư kỷ Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh T, cán bộ Tòa phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối cao tại HN.

Ngày 06 tháng 9 năm 2006 tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại HN, 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 ỉỹn theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2386/2006/QĐPT 
ngày 22 tháng 8 năm 2006.

Nguyên đơn:
NĐ Công ty TDD 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 THN và Cộng sự ủy quyền lại theo Giấy ủy quyền ngày 17/11/2004 của Giám đốc 
NĐ Công ty TDD.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư PVD -  Văn phòng 
Luật sư THN và Cộng sự.

Bị đơn:
BĐ Công ty WIN LINES Việt Nam
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Trụ sở: số 153 NTT, quận X, thành phố HCM;
Chi nhánh HN: 99 LD, quận HK, HN;
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Lê Thị Hinh -  Giám đốc Chi nhánh HN 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:
BĐ_Công ty WIN LINES Việt Nam (gọi tắt là BĐ_Công ty Win) do ông JOHNNY 

CHEW khi đó là Giám đốc điều hành Chi nhánh tại HN đã ký vận đơn yêu cầu NĐ Công ty 
TDD LOGISTICS GMBH (gọi tắt là NĐ Công ty TDD) vận chuyển Container từ thành phố 
HCM đến Praha. Sau khi chuyển số hàng theo Vận đơn số 31 OA và 311A tới địa điểm NĐ Công 
ty TDD đã gửi hai Hóa đơn số: 200200351 và 200200353 ngày 30/9/2002 yêu cầu BĐ_Công ty 
Win thanh toán chi phí vận chuyển là 6.502,60 USD nhưng BĐ Công ty Win mới trả được 1000 
USD nên ngày 21/3/2005 NĐ_Công ty TDD làm đơn khởi kiện đến Tòa buộc BĐ_Công ty Win 
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:
NĐ Công ty TDD kiện đòi BĐ Công ty Win các khoản tiền trên là không đúng vì 

BĐ_Công ty Win 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 HCM - Hamburg như NĐ Công ty TDD khai.

Còn ông Johnny Chew đã thôi việc tại BĐ_Công ty từ 01/9/2002. Trước đó ông là Giám 
đốc Chi nhánh tại HN. Đồng thời theo đơn khởi kiện thể hiện ông Chew đã trả 1000 USD cho 
NĐ Công ty TDD với danh nghĩa cá nhân. Vì vậy BĐ Công ty Win không đồng ý trả các khoản 
tiền này theo yêu cầu của NĐ_Công ty TDD.

Tại Bản án số 38/2006/KDTMST ngày 26/4/2006, Tòa án nhân dân thành phố HN 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 NĐ Công ty TDD LOGISTICS GMBH đòi BĐ Công ty WIN 

LINES Việt Nam trả phí vận chuyển Container theo 2 Vận đơn ngày 2/8/2003 ghi số:
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1. POLHAN/HCM-HAM/02-31 OA
2. POLHAN/HCM-HAM/02-311A
Theo 2 Hóa đơn ngày 30/9/2002 ghi số:
1.200200351
2.200200353
Là: 5.502,60 USD = 87.491.340 đồng Việt Nam (1 USD = 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 NĐ Công ty TDD vẫn đề nghị 

BĐ Công ty Win 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 5.502,60 USD lãi theo quy định của Ngân 
hàng Ngoại thương K, rút yêu cầu về khoản chi phí giao dịch và phí luật sư.

Đại diện BĐ Công ty Win không nhất trí trả số tiền trên vì BĐ Công ty chỉ dịch vụ 
chuyển hàng Container chè từ thành phố HCM 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 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 chấp 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 1000 USD.

Xét thấy NĐ Công ty TDD đòi BĐ Công ty Win 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 6.502,6 USD. Đại diện của NĐ_Công ty xác nhận ông Johnny Chew đã trả 
1000 USD vào ngày 15/2/2004 còn lại 5.502,60 USD. Nhưng xét thấy tại vận đơn chỉ thể hiện 
việc vận chuyển Container chè từ thành phố HCM 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 
NĐ Công ty TDD và BĐ Công ty Win 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 NĐ Công ty TDD 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
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HCM đi Hamburg thì BĐ Công ty Win đã có hóa đơn thuế giá trị gia tăng thanh toán xong với 
Công ty Đại lý Liên hiệp Vận chuyển với số tiền 4.320USD. Đồng thời BĐ_Công ty Win đã 
nhận khoản tiền phí vận chuyển từ Công ty HANALE (chủ hàng) theo 2 vận đơn trên số tiền là 
4.720 USD (BL 21,24).

Tại phiên tòa đại diện BĐ Công ty Win 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.

v ề  thư ngày 11/9/2002 (BL 97) mà nguyên đơn cho rằng ông Johnny Chew yêu cầu 
NĐ Công ty TDD 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 1000 USD 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 NĐ Công ty TDD. 
Tòa án cấp sơ thẩm đã bác đơn khởi kiện của nguyên đơn kiện đòi tiền phí vận chuyển đối với 
BĐ Công ty Win 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.
Xử bác yêu cầu khởi kiện của NĐ Công ty TDD LOGICSTIC GMBH đòi BĐ Công ty 

WIN 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 5.502,60 USD 

= 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.

NĐ Công ty TDD LOGISTICS GMBH phải nộp tiền án phí kinh tế sơ thẩm là 5.560.000 
đồng Việt Nam.

Xác nhận NĐ_Công ty TDD 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 HN được khấu trừ, 
còn phải nộp 3.560.000 đồng Việt Nam.
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Án phí kinh tế phúc thẩm NĐ Công ty TDD LOGISTICS GMBH phải nộp 200.000 đồng 
Việt Nam, được trừ vào dự phí nộp tại Biên lai thu tiền số NO 007737 ngày 11/5/2006 của Phòng 
Thi hành án thành phố HN.

Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản số: 21/2007/KDTM-ST 
Ngày: 05/3/2007
V/v: “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm ”

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Ngày 5/2/2007 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố HN xét xử công khai sơ thẩm vụ 
án kinh doanh thương mại thụ lý số 91/2006/TLST-KDTM ngày 12 tháng 10 năm 2006 về 
việc “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
18/2007/QĐST ngày 05 tháng 2 năm 2007 giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
NĐ Công ty cổ phần Vận tải Tiến Đạt
Địa chỉ: 83A LTK, HK, HN
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: ông Phạm Công Linh đại diện theo uỷ 

quyền (có mặt);

Bị đơn:
BĐ Công ty cố phần Bảo hiếm Phương Nam
Địa chỉ: 46 THL, quận PN, thành phố HCM;
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: ông Thái Quân cần, đại diện theo Giấy uỷ 

quyền số 153 ngày 23/12/2005 (có mặt);
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư NHT - Đoàn Luật sư HN 

(có mặt);

NHẬN THẤY:
Tại đơn khởi kiện đề ngày 17/5/2005, NĐ_Công ty cổ phần Vận tải Tiến Đạt là 

nguyên đơn trình bày:
Ngày 20/12/2004, nguyên đơn được bị đơn -  BĐ_Công ty cổ phần Bảo hiểm Phương 

Nam -  Chi nhánh tại HN cấp Đơn bảo hiểm hàng hoá vận chuyển số 04/01/KD2/91130/0011 
- để NĐ_Công ty mua bảo hiểm cho lô hàng 72 chiếc xe máy nguyên chiếc, mới 100% mà 
nguyên đơn vận chuyển cho khách hàng từ Đồng Nai đến Hà Tây. Trên đường vận chuyển 
đến địa phận xã MT, huyện PM, tỉnh BĐ, lô hàng đã bị tổn thất hoàn toàn do cháy vào thời 
điểm sau 11 giờ 00’ cùng ngày 20/12/2004.
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Nguyên đơn đã yêu cầu bị đơn -  BĐ Công ty cổ  phần Bảo Hiểm Phương Nam thanh 
toán bồi thường trị giá lô hàng đã được bảo hiểm là 916.363.656 đồng nhưng bị đơn không 
chấp nhận.

Nay nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán trả nguyên đơn các khoản sau:
- Tiền bảo hiểm 916.363.656 đồng;
- Lãi chậm trả theo quy định.

Phía bị đơn không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn từ chối bồi thường với 
các lý do:

- Người được bảo hiểm đã vi phạm Điều 55 Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển
trong lãnh thổ. Cụ thể: xếp hàng sai quy cách an toàn về “hàng hoá nguy hiểm” khi vận 
chuyển - đó là còn để xăng trong xe máy và bịt thùng xe tải kín quá.

- Hợp đồng (Đơn bảo hiểm) được giao kết (được bên được bảo hiểm nhận) vào 11 
giờ 00’ ngày 20/12/2004. Tại thời điểm này tài sản được bảo hiểm không còn tồn
tại vì tổn thất đã xảy ra trước 11 giờ 00’ ngày 20/12/2004.

Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn xác định giữ yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết 
buộc bị đơn bồi thường tổn thất theo “Hợp đồng” bảo hiểm với số tiền 916.363.565 đồng và 
233.580.000 đồng lãi do chậm trả từ 1.1.2005. Ngoài ra, không còn yêu cầu nào khác.

Phía nguyên đơn chứng minh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm thuộc phía bị đơn với 
các tài liệu chứng cứ gồm:

- Đơn yêu cầu bảo hiểm ngày 20/12/2004. Nội dung đơn đã thể hiện hợp đồng được
giao kết trước 11 giờ.

- Biên bản Khám nghiệm hiện trường ngày 20/12 và bổ sung ngày 27/12/2004 của
cơ quan Công an tỉnh BĐ.

- Báo cáo số 161 ngày 20/12/2004 của trực ban Công an tỉnh BĐ.
- Bản Kết luận nguyên nhân vụ cháy số 11/BKL-PC23 ngày 19/1/2005 của Phòng

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh BĐ.
- Công văn số 43/PC23 ngày 7.3.2005 của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Công an tỉnh BĐ.

Tại phiên tòa, bị đơn vẫn giữ quan điểm từ chối bồi thường với các lý do:
- Tổn thất đã xảy ra trước 11 giờ 00’ ngày 20/12/2004, vào thời điểm Hợp đồng bảo

hiểm có hiệu lực đối tượng được bảo hiểm đã không còn tồn tại. Căn cứ để bị đơn đưa ra 
quan điểm này là:

+ Phía nguyên đơn nhận Đơn bảo hiểm có xác nhận của bị đơn sau 11 giờ 00’ 
ngày 20/12/2004 theo báo cáo của nhân viên phía bị đơn.

+ Công văn số 24/CV-CSĐTTP về trật tự xã hội ngày 14/1/2005 của Công an
huyện PM, tỉnh BĐ.

+ Công văn số 117/CSĐT (PC14) ngày 3/9/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an tỉnh BĐ.

+ Bị đơn xác định văn bản như Khám nghiệm hiện trường, bản Ket luận giám
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định, bản Kết luận nguyên nhân vụ cháy, Công văn số 43/PC23 mà nguyên 
đơn đã trình bày cũng là những tài liệu có giá trị pháp lý, cần được tôn trọng.

-  Nguyên đơn đã vi phạm Điều 5.5 Quy tắc bảo hiểm các bên đã viện dẫn trong 
Đơn bảo hiểm.

XÉT THẤY:
về tư cách tham gia tố tụng của các bên:
NĐ Công ty cổ phần Vận tải Tiến Đạt là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập 

theo Quyết định số 617/QĐ/TCCB-LĐ ngày 5/4/1993, số 2053/QĐ/TCCB-LĐ ngày 6.8.1996 
và 3139/QĐ-TCCB-LĐ ngày 26/11/1996 của Bộ Giao thông vận tải.

NĐ Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 111639 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư HN cấp ngày 29/4/1993, thay đổi lần thứ 15 ngày 9/12/2004, ngành nghề kinh doanh 
của NĐ Công ty là kinh doanh vận tải và đại lý vận tải ... giao nhận hàng hoá... Đại diện 
pháp nhân của NĐ Công ty là Tổng Giám đốc.

NĐ Công ty cổ phần Vận tải Tiến Đạt có nhiều đơn vị thành viên, trong đó có Xí 
nghiệp vận tải và đại lý là đơn vị hạch toán phụ thuộc NĐ Công ty. Xí nghiệp được hoạt 
động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hoá... theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định 
660/QĐ/TC-HC ngày 29/9/2004 của NĐ_Công ty và Đăng ký kinh doanh của Xí nghiệp số 
306697 ngày 13/3/1997 do Sở Kế hoạch và Đầu tư HN cấp.

BĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Phương Nam là doanh nghiệp cổ phần hoạt động 
trong lĩnh vực bảo hiểm, được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 23/GP-KDBH ngày 
7/11/2003 của Bộ Tài chính. Giấy phép điều chỉnh ngày 24/2/2005, đại diện của BĐ_Công ty 
là Tổng Giám đốc.

Quy tắc bảo hiểm hàng hoá trong lãnh thổ Việt Nam của BĐ Công ty đã được đăng 
ký tại Bộ Tài chính.

Trên cơ sở điều kiện về tư cách pháp lý của hai bên như trên, phía nguyên đơn đại
diện là Tổng Giám đốc đã ký đơn khởi kiện là phù hợp quy định của pháp luật.

Đơn yêu cầu bảo hiểm được BĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Phương Nam -  Chi 
nhánh tại HN cấp đã quy định việc “thanh toán bồi thường tại HN”.

Ngày 17/5/2005, bên “được bảo hiểm” có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành 
phố HN. Phía bị đơn -  bên bảo hiểm đồng ý tham gia tố tụng tại Tòa án HN và không có ý 
kiến gì về thẩm quyền của Tòa án. Do đó, Tòa án nhân dân thành phố HN thụ lý giải quyết vụ 
tranh chấp là phù hợp với Điểm i Khoản 1 Điều 29 và Điều 36 Khoản 1 Điểm b Bộ luật Tố 
tụng dân sự. Và thời điểm nguyên đơn khởi kiện vẫn còn trong thời hiệu khởi kiện được quy 
định tại Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Điều 159 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Xác định thời gian có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm:
Căn cứ nội dung đơn yêu cầu bảo hiểm của nguyên đơn theo mẫu do bị đơn phát ra,

ngày 20/12/2004 bị đơn đã đồng ý nhận bảo hiểm cho lô hàng của nguyên đơn vận chuyển là 
72 chiếc xe hiệu STAR nguyên chiếc 100%, với quãng đường vận chuyển từ kho VMEP 
Đồng Nai đến kho VMEP Hà Tây. số tiền được bảo hiểm là 916.363.656 đồng. Điều kiện 
bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và không bảo
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hiểm cho mọi rủi ro xảy ra trước 1 lhoo ngày 20/12/2004. Tỷ lệ bảo hiểm là 0,1% đã bao gồm 
VAT với số tiền phải nộp là 916.000 đồng.

Nguyên đơn xác định đơn bảo hiểm đã được bị đơn chấp nhận trước llhOO’ ngày 
20/12/2004.

Phía bị đơn cho rằng: Khoảng llh lO ’, bị đơn mới nhận được điện thoại của nguyên 
đơn xin mua bảo hiểm. Thời gian này lô xe 72 chiếc STAR đã phát cháy trong tỉnh BĐ. Như 
vậy phía nguyên đơn có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm.

Ngoài lời trình bày trên, phía bị đơn cũng xác định không có tài liệu nào khác ngoài 
báo cáo của nhân viên của mình.

Hội đồng xét xử xét thấy: Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng chuyên biệt, doanh nghiệp 
kinh doanh bảo hiểm được đưa ra các sản phẩm, các điều kiện bảo hiểm trên cơ sở Luật Kinh 
doanh bảo hiểm và các văn bản có liên quan. Cụ thể đối với bị đơn trong vụ kiện này, bị đơn 
đã đưa ra mẫu đơn yêu cầu bảo hiểm để nguyên đơn điền vào nội dung yêu cầu. Sau đó, phía 
bị đơn xác nhận chấp nhận yêu cầu đó và giao lại cho nguyên đơn -  bên được bảo hiểm.

Theo quy trình nêu trên thì thời điểm bị đơn ký đóng dấu chấp nhận vào đơn có nội 
dung yêu cầu của nguyên đơn chính là thời điểm giao kết hợp đồng. Do đó, thấy cần dựa trên 
cơ sở điều kiện thời gian bảo hiểm tại đơn yêu cầu để xác định thời điểm giao kết hợp đồng là 
llhOO’ ngày 20/12/2004.

v ề  việc xác định thời điểm xảy ra cháy:
Phía nguyên đơn căn cứ các tài liệu dưới đây khẳng định vụ cháy xảy ra sau llhOO’ 

ngày 20/12/2004:
- Đơn yêu cầu bảo hiểm ngày 20/12/2004.
- Biên bản Khám nghiệm hiện trường ngày 20/12/2004 và bổ sung ngày 27/12/2004

của Công an tỉnh BĐ.
- Báo cáo số 161 ngày 20/12/2004 của trực ban Công an tỉnh BĐ.
- Bản kết luận nguyên nhân cháy số 11/BKL-PC23 ngày 19/1/2005 của Phòng Cảnh

sát phòng cháy chữa cháy -  Công an tỉnh B Đ.
- Công văn số 43/PC 23 ngày 7/3/2005 Công an tỉnh BĐ.
Phía bị đơn căn cứ các tài liệu dưới đây khẳng định vụ cháy xảy ra trước 1 lhOO’ ngày

20/12/2004:
- Xác nhận ký tên đóng dấu vào Đơn bảo hiểm sau llhOO’ ngày 20/12/2004 theo

báo cáo của nhân viên.
- Công văn số 24/CV-CSĐTTP về trật tự xã hội ngày 14/1/2005 của Công an huyện

PM, tỉnh BĐ.
- Công văn số 117/CSĐT (PC 14) ngày 3/9/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra -

Công an tỉnh BĐ.
Hội đồng xét xử thấy: Công văn số 24/CV-CSĐTTP về trật tự xã hội ngày 14/1/2005 

của Công an huyện PM, tỉnh BĐ xác định thời điểm cháy xe ô tô 29S-1059 xảy ra trước 
llhOO’ ngày 20/12/2004 chỉ là suy diễn không có căn cứ. Vì theo Báo cáo ngày 20/12/2004 
của chính Trưởng Công an huyện PM lại khẳng định lúc l lh l5 ’ ngày 20/12/2004 trên quốc 
lộ 1A thuộc Trà Lương, MT, PM xe ô tô 29S -  1059 do Phan Thành Nhân điều khiển bị phát 
cháy.
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Hai văn bản này của cùng cơ quan phát hành ra lại có thời gian xác định thời điểm 
cháy khác nhau nên không có cơ sở để xác định tính chính xác của Công văn 24.

Ngày 6/12/2006, Tòa án nhân dân thành phố HN đã ra Quyết định uỷ thác thu thập 
chứng cứ số 171/QĐ-UTTA cho Tòa án nhân dân tỉnh BĐ để tiến hành thu thập chứng cứ với 
yêu cầu sau:

-  Xác định chính xác thời điểm xảy ra cháy xe ô tô mang biển kiểm soát 29S -  1059 
vào ngày 20/12/2004 tại địa phận xã MT, PM, BĐ thông qua cơ quan chuyên môn 
và tiến hành thực hiện nghiệm tại hiện trương.

-  Tiến hành lấy lời khai của Hà Văn Phương trú tại thôn Trà Lựa, MT, PM, BĐ là 
người biết việc đến trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh BĐ để xác định thời điểm phát 
hiện cháy và gọi điện báo cháy cho cơ quan Phòng cháy chữa cháy tỉnh BĐ.

Thực hiện Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ số 171/QĐ-UTTA; Tòa án nhân dân 
tỉnh BĐ đã báo gọi và lấy lời khai của ông Hà Văn Phương là người biết việc. Đồng thời có 
Công văn số 115/2007/CV-TA ngày 10/1/2007 gửi Tòa án nhân dân thành phố HN để phúc 
đáp với nội dung “riêng việc thông qua cơ quan chuyên môn và tiến hành thực nghiệm tại 
hiện trương Tòa án nhân dân tỉnh BĐ không thể thực hiện được”.

Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ vào lời khai của ông Hà Văn Phương và ông Phan 
Thành Nhân và các công văn của Công an tỉnh BĐ để xác định thời điểm xảy cháy.

Theo lời khai của ông Hà Văn Phương -  Chủ quán cơm Phương Hoa khi nhìn thấy xe 
bốc khói từ xe ô tô cách quán cơm của ông lOOm, ông đã gọi điện thoại báo cho Cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy.

Theo lời khai của ông Phan Thành Nhân -  lái xe 29S -  1059: Khi phát hiện phía đằng 
sau xe có khói không màu, không mùi, xe của anh cách quán cơm Phương Hoa khoảng 150m 
đến 200m. Anh cho xe chạy với tốc độ khoảng 50km đến 60km/h để đến quán cơm Phương 
Hoa có nước chữa cháy.

Như vậy, xét tốc độ xe và quãng đường từ khi phát cháy đến quán cơm Phương Hoa, 
xe chạy khoảng 01 phút. Hơn nữa, theo xác minh của Công an tỉnh BĐ thì nhận được tin báo 
cháy qua điện thoại lần 1 là llh03 ’6” , lần hai là llh06 ’7” ngày 20/12/2004. Theo quy định 
tại Điều 32 Luật Phòng cháy chữa cháy, thông tin báo cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng điện 
thoại. Điều 41 Khoản 2 quy định: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm lập hồ sơ 
vụ cháy, đánh giá hậu quả vụ cháy, tham gia khám nghiệm hiện trương và xác định nguyên 
nhân gây ra cháy.

Tại bản Kết luận số 11/BKL-PC23 ngày 19/1/2005 đã ghi nhận “hồi llh lO ’ ngày 
20/12/2004 Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hoài Nhân thuộc Phòng Cảnh sát phòng 
cháy chữa cháy tỉnh BĐ nhận tin báo cháy xảy cháy ô tô biển kiểm soát 29S-1059”.

Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định 72 chiếc xe máy STAR được vận chuyển trên ô 
tô biển kiểm soát 29S-1059 xảy ra cháy sau 1 lhOO’ ngày 20/12/2004.

Xét yêu cầu của bị đơn, 72 chiếc xe máy STAR được vận chuyển trên xe ô tô biển 
kiểm soát 29S-1059 là hàng hoá nguy hiểm vì trong xe máy có chứa xăng.

Tại Biên bản làm việc ngày 8/12/2006 giữa Tòa án nhân dân thành phố HN với Nhà 
máy VMEP Đồng Nai là đơn vị sản xuất 72 chiếc xe máy STAR được vận chuyển từ Nhà 
máy VMEP Đồng Nai đến VMEP Hà Tây trên xe ô tô biển kiểm soát 29S-1059 là xe mới 
100% hoàn hoàn không có xăng. Căn cứ Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của
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Chính phủ thì xe máy không phải là hàng hoá nguy hiểm.
Như vậy Lời đề nghị của bị đơn cho rằng 72 chiếc xe máy STAR được vận chuyển 

trên xe ô tô biển kiểm soát 29S-1059 trong xe máy có chứa xăng là hàng hoá nguy hiểm vi 
phạm Điều 5.5 Quy tắc bảo hiểm để từ chối bồi thường bảo hiểm là không có căn cứ.

Từ những nhận định trên, thấy cần chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn 
phải trả phí bảo hiểm 916.363.656 đồng và 233.580.000 đồng tiền lãi phát sinh từ ngày 
01/01/2005 đến ngày xét xử sơ thẩm với lãi suất 1%/tháng.

Bác các yêu cầu khác của các đương sự.

Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 28.149.934 đồng.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 29; Điểm b Khoản 1 Điều 36; Khoản 1 Điều 131; Điều 
245 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Căn cứ Điều 15, Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Căn cứ Điều 15, 19 Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ quy định về lệ 

phí, án phí Tòa án.
Căn cứ Điểm 1 Mục III 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, Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
thi hành án về tài sản.

Xử:

1. Chấp nhận đơn khởi kiện của NĐ Công ty cổ phần Vận tải Tiến Đạt.
2. Đơn bảo hiểm hàng hoá vận chuyển số 04/01/KD2/91139/0011 ngày 20/12/2004 

có hiệu lực.
3. Buộc BĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Phương Nam chi trả cho NĐ Công ty cổ 

phần Vận tải Tiến Đạt số tiền bảo hiểm là 916.363.656 đồng và 233.580.000 đồng tiền lãi. 
Tổng cộng 1.149.943.656 đồng (một tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi 
ba nghìn sáu trăm năm sáu đồng).

Kể từ khi án có hiệu lực, NĐ Công ty cổ phần Vận tải Tiến Đạt có đơn yêu cầu thi 
hành án mà BĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Phương Nam chưa trả hết số tiền trên thì hàng 
tháng BĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Phương Nam còn phải chịu lãi suất theo mức lãi suất 
tín dụng quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa trả cho đến 
khi trả xong.

4. Bác các yêu cầu khác của các đương sự.
5. Án phí:
-  BĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Phương Nam chịu 28.149.943 đồng án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm.
-  NĐ_Công ty cổ phần Vận tải Tiến Đạt được hoàn lại 13.000.000 đồng dự phí đã
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nộp tại Biên lai thu tiền số 7168 ngày 27.5.2005 của Phòng Thi hành án thành phố HN.

Án xử công khai, có mặt đại diện hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn vắng mặt khi 
tuyên án.

Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Bị đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án./.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA PHÚC THẨM TẠI HN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 94A/2008/KT-PT 
Ngày: 29/4/2008
V/v: “Đòi bồi thường tiền hàng hóa 
bị mất trong quá trình vận chuyển 
bằng đường biển ”

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HN 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có .

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Ông Trần Trọng L
Các Thẩm phán: 2. Ông Nguyễn Huy

3. Bà Nguyễn Thị T
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỉnh Phước H, cán bộ Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân toi cao tại HN.

Ngày 29 tháng 4 năm 2008, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại HN 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh tế: “Đòi bồi thường tiền hàng hóa bị mất trong quá 
trình vận chuyển bằng đường biển ” thụ lý số 03/2007/TLPT-KT ngày 14 tháng 4 năm 2008.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 129/2007/KT-ST ngày 06/11/2007 của 
Tòa án nhân dân thành phố HN bị kháng cáo;

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 896/2008/QĐPT ngày 14/4/2008 
giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
NĐ Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm;
Trụ sở: số 532 đường L, quận ĐĐ, HN
Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn: ông Nguyễn Viết Sơn làm đại diện; có mặt

Bị đơn:
BĐ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Amnifed;
Trụ sở: Lô CC1-1.3.1 khu đô thị mới PV, TH, quận HM, HN,
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: bà Trương Thanh Thủy làm đại diện; có mặt.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư LQL, BQH -  Văn phòng 

Luật sư BQH và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư thành phố HN; có mặt.
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NHẬN THẤY:
Ngày 25/3/2005, Tổng Công ty lương thực Miền Bắc (viết tắt là Vinaíbod 1) có ký 

hợp đồng thuê tàu với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (sau đây được viết tắt là 
Amnifed) để vận chuyển lô hàng gạo từ Việt Nam sang Cu Ba. Tàu được chỉ định vận chuyển 
là Amnifed Sun thuộc quyền quản lý của BĐ Công ty vận tải Amnifed nay là BĐ Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Amnifed (viết tắt là BĐ Công ty Amnifed).

Ngày 22/4/2006, tàu Amnifed Sun đã phát hành Vận đơn số 08/ALP/05 vận chuyển lô 
hàng gạo với tổng trọng lượng 9.000 tấn được đóng thành 180.000 bao từ cảng Sài Gòn tới 
một hoặc hai cảng an toàn tại Cu Ba. Bên được thông báo là Công ty Alimport, Havana -  Cu 
Ba. Cùng ngày 22/4/2005 Vinaíbod cũng đã ký Hợp đồng bảo hiểm số 
05/HNO/HHA/1120/0083 với NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm (viết tắt là 
NĐ Công ty Minh Tâm) bảo hiểm rủi ro cho lô hàng nêu trên.

Ngày 11 và 23 tháng 6 năm 2005, tàu Amnifed Sun đã lần lượt cập cảng Havana và 
Nuevitas của Cu Ba để dỡ toàn bộ lô hàng. Sau khi hoàn tất việc dỡ hàng, tổn thất lô hàng đã 
được phát hiện.

Theo Biên bản giám định số M05/138/AL ngày 17/8/2005 của Công ty giám định
Marinter S.A, Cu Ba do NĐ Công ty Minh Tâm chỉ định thì tổn thất hàng hóa được phát
hiện bị thiếu hụt là 131,528 tấn, trong đó thiếu nguyên bao là 2.395 bao tương đương 119.750 
tấn.

Ngày 12/9/2005, trên cơ sở đơn bảo hiểm đã được Vinaíbod ký hậu chuyển hợp pháp, 
Alimport đã yêu cầu NĐ Công ty Minh Tâm thanh toán tiền bảo hiểm tổn thất đối với lô 
hàng gạo là 60.732,86 USD.

NĐ Công ty Minh Tâm với tư cách là người bảo hiểm đã tiến hành bồi thường cho 
Alimport là 60.732,86 USD, bao gồm các khoản:

-  Giá trị hàng tổn thất: 59.331,62 USD;
-  Chi phí xử lý hàng tổn thất: 1.373,46 USD;
-  Phí xác nhận thư kháng cáo: 27,78 USD.
Ngày 09/02/2006, Alimport gửi giấy biên nhận và thế quyền xác nhận đã nhận đầy đủ 

số tiền bồi thường. Đồng thời chuyển giao tất cả quyền của mình cho NĐ_Công ty Minh tâm 
liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường đối với tổn thất lô hàng gạo được vận chuyển lên tàu 
Amnifed Sun theo Vận đơn số 08/ALP/05 ngày 22/4/2005 do BĐ_Công ty vận tải Amnifed 
phát hành.

Ngày 15/02/2006, NĐ_Công ty Minh Tâm với tư cách là người thế quyền đã gửi 
Công văn số 214/GD-BT/2006 tới BĐ_Công ty vận tải Amnifed yêu cầu bồi thường số tiền là 
60.732,86 USD.

Ngày 04/4/2006, BĐ_Công ty vận tải Amnifed đã gửi Công văn SỐ285/CV-VTVD- 
PC tới Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) là người bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu 
Amnifed Sun yêu cầu Bảo Việt thay mặt BĐ Công ty vận tải Amnifed giải quyết bồi thường.

Ngày 29/52006, Bảo Việt đã gửi Công văn số 273/TT/BHVN từ chối bồi thường với 
lý do tàu được miễn trách với lô hàng này.

Ngày 12/6/2007 và ngày 23/8/2007 NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm có đơn 
khởi kiện đề nghị Tòa án buộc BĐ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải 
Amnifed và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phải bồi thường toàn bộ tổn thất của lô 
hàng gạo được vận chuyển trên tàu Amnifed Sun với số tiền là 60.732,86 USD.
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NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm do ông Nguyễn Viết Sơn đại diện theo ủy 
quyền trình bày:

Theo Điều 81, 86 Bộ luật hàng hải năm 1990 có quy định: Vận đơn là bằng chứng về 
việc người vận chuyển đã nhận hàng theo số lượng, chủng loại, tình trạng ghi rõ trong vận 
đơn để vận chuyển đến nơi trả hàng. Người vận chuyển có quyền từ chối ghi vào vận đơn sự 
mô tả về hàng hóa nếu có căn cứ nghi ngờ tính chính xác về lời khai báo của người giao hàng 
ở thời điểm bốc hàng hoặc khi không có điều kiện xác minh. BĐ Công ty Amnifed là người 
phát hành vận đơn không có bất kỳ nhận xét nào với lô hàng này. Do vậy, NĐ_Công ty Minh 
Tâm đề nghị bên vận chuyển phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thuê vận chuyển tài 
sản bị mất mát và hư hỏng nêu trên.

Bị đơn -  Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, do ông Đặng Huy Dũng đại diện 
theo ủy quyền trình bày:

Ngày 21/01/2003, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã có Quyết định số 
78/CNT/KDĐN ủy quyền cho BĐ_Công ty vận tải và dịch vụ hàng hải Amnifed (nay là 
BĐ Công ty Amnifed) được quyền quản lý, khai thác tàu Amnifed Sun. Do vậy, BĐ Công 
ty Amnifed có quyền ký các hợp đồng thuê tàu với khách hàng. Để xác định Hợp đồng thuê 
tàu ngày 25/3/2005 do Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam nay là BĐ_Công ty Amnifed 
ký, đề nghị nguyên đơn cung cấp hợp đồng bản chính để xác minh chữ ký và con dấu của 
pháp nhân, từ đó mới có cơ sở để Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tham gia tố tụng 
với tư cách là bị đơn trong vụ kiện.

Tại phiên tòa ông Đặng Huy Dũng đại diện cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt 
Nam cho rằng NĐ Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm khởi kiện Tập đoàn công nghiệp tàu 
thủy Việt Nam với tư cách là đồng bị đơn là không có căn cứ vì Tập đoàn công nghiệp tàu 
thủy Việt Nam không phải là đơn vị phát hành vận đơn.

BĐ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Amnifed, do bà Trương 
Thanh Thủy đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ngày 25/3/2005 Vinaíbod 1 có ký hợp đồng thuê tàu với Tập đoàn công nghiệp tàu 
thủy Việt Nam và chỉ định tàu Amnifed Sun vận chuyển lô hàng gạo của Vinaíbod 1 sang Cu 
Ba. Ngày 22/4/2005 việc xếp hàng lên tàu được hoàn thành. Cùng ngày, BĐ_Công ty 
Amnifed có giám sát việc dỡ hàng nhưng không kiểm đếm. Toàn bộ số lượng, trọng lượng 
ghi trên vận đơn trên cơ sở do Vinaíbod 1 khai báo. Hơn nữa tại mặt trước của vận đơn cũng 
quy định: “chi tiết về số lượng, chất lượng hàng hóa được tuyên bố bởi người giao hàng”; 
“cân nặng, số lượng, tình trạng, nội dung, giá trị như đề cập trong Bill chúng tôi không biết 
trừ khi có bằng chứng hoặc thỏa thuận trái ngược. Việc ký phát Bill này không được coi là 
thỏa thuận trái ngược đó”.

Ngày 11/6/2005, hàng bắt đầu được dỡ tại cảng Havana, theo Biên bản giám định số 
05/138/AL ngày 17/8/2005 của Marinter thì ngày 11/6/2005 đã phát hiện việc thiếu hụt hàng 
hóa, ngày 22/6/2007 NĐ_Công ty Minh Tâm mới có đơn khởi kiện là đã quá thời hiệu 02 
năm được quy định tại Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự. Hơn nữa, số tiền NĐ Công ty Minh 
Tâm đã trả cho Vinaíbod 1 trên cơ sở đơn bảo hiểm bán theo giá 110% CIF. Người chuyên 
chở không phải chịu hoàn toàn số tiền này.
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Từ những cơ sở trên, tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 129/2007/KTST
ngày 06/11/2007 Tòa án nhân dân thành phố HN đã quyết định:

Căn cứ vào Điều 159; Điều 245 Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ Khoản 1 Điều 81; Khoản 1 Điều 112; Khoản 1 Điều 214 Bộ luật Hàng hải

năm 1990;
Căn cứ Nghị định 70/CP của Chính phủ ngày 12/6/1997 quy định về án phí, lệ phí 

Tòa án. Quyết định:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của NĐ Công ty cổ phần bảo hiểm Minh 

Tâm về việc đòi bồi thường tổn thất lô hàng gạo được vận chuyển trên tàu Amnifed Sun theo 
Vận đơn số 08/ALP/05 ngày 22/4/2005 của BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
vận tải Amnifed.

2. Buộc BĐ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Amnifed phải bồi 
thường cho NĐ Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm số gạo bị mất mát, thiếu hụt và các 
khoản chi phí khác với tổng số tiền là 59.334,13 USD (năm mươi chín nghìn ba trăm ba mươi 
tư đô la Mỹ, mười ba cent). số tiền này sẽ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

3. Bác các yêu cầu khác của các đương sự.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và tuyên quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật.

Ngày 22/11/2007 BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Amnifed 
kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ kiện theo hướng hủy bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp cho Tập đoàn Amnifed là bà 
Trương Thanh Thủy trình bày nội dung kháng cáo như sau:

- Nguyên đơn không có quyền khởi kiện vì theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam quy định: “Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là hợp đồng được ký kết giữa 
người vận chuyển và người thuê vận chuyển...Như vậy hợp đồng vận chuyển hàng hóa chỉ 
có hai chủ thể đó là: người vận chuyển và người thuê vận chuyển.

Trong vụ kiện này Vinaíbod 1 là người thuê vận chuyển... do vậy NĐ_Công ty Minh 
Tâm không phải là chủ thể trong vụ kiện này.

- Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng quyền tố tụng được quy định tại Điểm 
d Điều 58 Bộ luật tố tụng dân sự, đó là: “Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ 
do các đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập”. Chúng tôi nhận thấy bản dịch của 
Vận đơn 08/ALP/05 là không chính xác theo hướng bất lợi cho bị đơn. Tòa án cấp sơ thẩm 
không cung cấp cho bị đơn hợp đồng thuê tàu, do vậy bị đơn gặp nhiều khó khăn.

Tòa án cấp sơ thẩm không đưa đầy đủ người tham gia tố tụng vào vụ án.
- Có sự mâu thuẫn giữa kết luận giám định và xác nhận của thuyền trương của tàu 

Amnifed Sun.
Trong Biên bản hàng hóa hư hỏng ngày 28/6/2005 với kết luận của Công ty giám 

định, cụ thể thuyền trưởng đã ghi ý kiến phản đối: “Tất cả hàng hóa đã được dỡ tại cảng 
Havana và Nuevitas theo đúng như giấy lược khai hàng hóa, tàu không có trách nhiệm đối
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với hàng hóa được dỡ tại cảng”.
- Kết luận giám định không rõ ràng:
Biên bản giám định tổng số 130,295 tấn hàng thiếu hụt có 8,53 tấn hàng thiếu là quy

cho tàu do bao bị rách và tuột chỉ chứ không phải mất hàng.
Biên bản giám định không có kết luận rõ ràng do tàu, do cảng hay do người bán hàng 

giao thiếu hàng.
- Đề nghị Tòa triệu tập người giám định (Công ty Marinter) tham gia phiên tòa.
- Tòa án cấp sơ thẩm xét xử vụ án chưa có đủ chứng cứ cần thiết:
Thiếu một phần của hợp đồng thuê tàu ngày 25/3/2005 quy định: Những điều khoản 

khác chưa được quy định tại đây thì sẽ được điều chỉnh theo mẫu hợp đồng thuê tàu Gencon 
1994. Chúng tôi đã yêu cầu tòa sơ thẩm yêu cầu nguyên đơn cung cấp các điều khoản mẫu 
Gencon 1994 nhưng Tòa sơ thẩm đã từ chối yêu cầu này.

Thiếu biên bản giám định cuối cùng. Đề nghị Tòa yêu cầu nguyên đơn cung cấp biên
bản giám định cuối cùng.

Đề nghị Tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm SỐ129/2007/KDTM-ST ngày 05 và 06 
tháng 11 năm 2007 của Tòa án nhân dân thành phố HN và đình chỉ giải quyết vụ án vì 
nguyên đơn không có quyền khởi kiện.

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: ông Nguyễn Viết Sơn không chấp nhận yêu cầu 
kháng cáo của người đại diện cho NĐ Công ty Amnifed với lập luận sau:

Theo Vận đơn số 08/ALP/05 ngày 22/4/2005 thì tàu Amnifed đã nhận đủ 9.000 tấn 
gạo được đóng thành 180.000 bao vận chuyển từ cảng Sài Gòn sang Cu Ba.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 81 Bộ luật Hàng hải năm 1990 thì người vận chuyển và 
phát hành vận đơn phải chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa được ghi trên vận đơn kể từ 
khi phát hành vận đơn cho đến khi giao hàng cho người được hưởng ghi trên vận đơn 
(Alimport).

Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố
HN.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu và chứng cứ, kết quả việc thẩm tra các chứng cứ tại 
phiên tòa, ý kiến của nguyên đơn, bị đơn và của luật sư.

XÉT THẤY:
Kháng cáo của BĐ Công ty vận tải Amnifed có 4 vấn đề sau:

1. Nguyên đơn NĐ_Công ty Minh Tâm không có thẩm quyền khởi kiện:
Căn cứ vào Hợp đồng mua bán ngoại thương số 4962-2605 ngày 03/11/2004 bên bán 

Vinaíbod 1 với Công ty Alimport của Cu Ba thì Vinaíbod 1 bán cho Alimport 9.000 tấn gạo, 
được đóng thành 180.000 bao.

Ngày 22/4/2005 Vinaíbod 1 ký hợp đồng bảo hiểm với NĐ_Công ty cổ phần bảo 
hiểm Minh Tâm để bảo hiểm mọi rủi ro cho lô hàng trên.

Đại diện của Vinaíbod 1 trình bày: Hợp đồng ngoại thương giữa Vinaíbod 1 và 
Alimport được mua bán theo phương thức CIF (là tiền hàng + bảo hiểm và cước vận chuyển).

17



Như vậy Vinaíbod 1 phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cho lô hàng từ cảng đi cho đến cảng 
dỡ hàng.

Theo Biên bản giám định số M05/138/AP ngày 17/8/2005 của Công ty giám định 
Marinter S.A, tổng lượng hàng thiếu hụt là 131,528 tấn, trong đó thiếu nguyên bao là 2.395 
bao tương đương 119,750 tấn gạo.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 108 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 1990 quy định: 
“Người vận chuyển có nghĩa vụ chăm sóc chu đáo hàng hóa và chịu trách nhiệm về các tổn 
thất do hư hỏng, mất mát hàng hóa từ khi nhận bốc lên tàu cho đến khi giao cho người nhận 
hàng. Người vận chuyển có nghĩa vụ bồi thường tổn thất hàng hóa, nếu không chứng minh 
được rằng mình không có lỗi gây ra các tổn thất đó”.

Tại Khoản 1 Điều 214 Bộ luật Hàng hải năm 1990 quy định: “Việc chuyển quyền 
theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải có cấp đơn bảo hiểm được thực hiện cùng với việc chuyển 
nhượng đơn bảo hiểm”.

Vinaíbod 1 đã ký bảo hiểm hàng với NĐ_Công ty Minh Tâm và NĐ_Công ty Minh 
Tâm đã thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm toàn bộ tổn thất hàng hóa cho Công ty Alimport Cu Ba 
với số tiền là 60.732,86 USD.

Ngày 09/02/2006, Alimport có công văn xác nhận đã nhận đủ số tiền trên và việc 
chuyển giao quyền kiện đòi của mình cho NĐ_Công ty Minh Tâm để NĐ_Công ty Minh 
Tâm thực hiện quyền của mình đối với người vận chuyển đã gây ra thiệt hại về tài sản.

Từ phân tích trên, có cơ sở khẳng định Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của 
NĐ_Công ty Minh Tâm là đúng pháp luật Việt Nam.

2. về việc Tòa án cấp sơ thẩm không cho bị đơn sao chép tài liệu, được quy định tại 
Điểm đ Khoản 2 Điều 58 Bộ luật tố tụng dân sự.

Xét thấy: Vụ án đã được Tòa án thành phố thụ lý từ ngày 25/7/2007, xét xử ngày 
06/11/2007. Trong giai đoạn điều tra và hòa giải phía bị đơn có đủ thời gian để biết về Vận 
đơn số 08/ALP/05 nhưng phía bị đơn không sao chụp vận đơn mà đến khi phiên tòa sơ thẩm 
lại tiếp tục yêu cầu và cho rằng bản dịch ra tiếng Việt là không sát đúng với vận đơn bằng 
tiếng Anh, nhưng ở các đơn từ thì bị đơn lại viện dẫn Điều 25 của Hợp đồng vận tải đường 
biển về tham chiếu Gencon 1994.

Như vậy, có cơ sở khẳng định phía bị đơn có đầy đủ hợp đồng thuê tàu và Vận đơn số 
08/ALP/05, nhưng vì không thiện chí để giải quyết nghĩa vụ nên bị đơn đã đưa ra những yêu 
sách không khách quan, nên không thể chấp nhận yêu cầu của bị đơn về Tòa án nhân dân 
thành phố HN đã vi phạm Điểm đ Khoản 2 Điều 58 Bộ luật tố tụng dân sự.

3. Kháng cáo về Tòa án sơ thẩm không triệu tập đầy đủ người tham gia tố tụng: Yêu 
cầu của bị đơn đề nghị triệu tập Cơ quan giám định Marinter Cu Ba để làm rõ bản giám định 
chưa rõ ràng.

Tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu trên vì không thể thực hiện được.
Mặt khác bản giám định đã phản ánh đầy đủ lượng hàng thiếu, thuyền trương của tàu 

đã ký xác nhận “tất cả hàng hóa đều được dỡ tại cảng Havana và Nuevitas theo bản kê khai 
hàng hóa chở trên tàu. Tàu không chịu trách nhiệm đối với việc thiếu hàng dỡ tại cảng 
Nuevitas”. Điều đó có nghĩa thuyền trưởng xác nhận có Biên bản giám định số M05/138/AL 
là sự thật và chỉ có một biên bản giám định này. Cho dù không có đại diện của Công ty
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Marinter Cu Ba ở phiên tòa nhưng kết luận giám định của họ vẫn chỉ là một và đó là sự thật 
khách quan.

Kết luận giám định đã phản ánh đầy đủ như số lượng hàng do bao đựng gạo bị rách và 
tuột chỉ có trọng lượng là 8,53 tấn, đầu bao thiếu là 2395 bao tương đương 119,750 tấn, như 
vậy lượng hàng đã mất là do tàu vận chuyển chịu trách nhiệm, vì căn cứ theo vận đơn đã 
khẳng định là 9.000 tấn gạo được đóng thành 180.000 bao.

4. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử vụ án chưa đủ chứng cứ cần thiết:
Xét thấy: Bị đơn đề nghị phải xem xét Điều 25 của hợp đồng thuê tàu; điều này ghi 

nhận: “Các điều khoản khác không được quy định trong hợp đồng thuê tàu sẽ được xác định 
theo hợp đồng thuê tàu Gencon 1994”. Đây là điều ước thỏa thuận với cách thức chỉ dẫn, 
nhưng chính trong Điều 9 của bản hợp đồng này tại gạch đầu dòng thứ 3 đã ghi rõ trách 
nhiệm như sau: “chủ hàng cố gắng giữ gìn hàng hóa trong tình trạng tốt trong suốt chuyến đi 
và chịu trách nhiệm cho việc mất mát hàng hóa hoặc thiếu hàng do tàu gây ra khi đến cảng 
đích”.

Trong hợp đồng đã thỏa thuận về bồi thường tổn thất hàng hóa do vậy không cần thiết 
phải tham chiếu Gencon 1994 như đề nghị của bị đơn.

Bởi lẽ trên, căn cứ Khoản 1 Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự; giữ nguyên bản án sơ
thẩm.

Căn cứ Điều 159; Điều 245 Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ Khoản 1 Điều 81; Khoản 1 Điều 108; Khoản 1 Điều 112 và Khoản 1 Điều 214 

Bộ luật Hàng hải năm 1990.

QUYẾT ĐỊNH:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của NĐ Công ty cổ phần bảo hiểm Minh 

Tâm về việc đòi bồi thường tổn thất lô hàng gạo được vận chuyển trên tàu Amnifed Sun theo 
Vận đơn số 08/ALP/05 ngày 22/4/2005 của BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
vận tải Amnifed.

2. Buộc BĐ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Amnifed phải bồi 
thường cho NĐ Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm số lượng gạo bị mất, thiếu hụt và các 
khoản chi phí khác với tổng số tiền là 59.334,13 USD (năm mươi chín nghìn ba trăm ba mươi 
tư đô la Mỹ, mười ba cent). số tiền bồi thường được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ 
giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

3. Bác các yêu cầu khác của các đương sự.
4. về án phí: BĐ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Amnifed phải 

chịu 27.170.000 đồng (hai mươi bảy triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng) án phí kinh doanh 
thương mại sơ thẩm và 200.000 đồng án phí phúc thẩm, cộng là 27.370.000 đồng.

NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm phải chịu 1.130.000 đồng (một triệu một 
trăm ba mươi nghìn đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Xác nhận NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm Minh Tâm đã nộp 13.78.500 đồng tạm ứng 
án phí theo Biên lai thu số 003415 ngày 24/7/2007 của Thi hành án dân sự thành phố HN. 
Trừ án phí, số tiền còn được nhận lại 12.655.500 đồng (mười hai triệu sau trăm năm lăm
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (29/4/2008).
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA KINH TỂ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 05/2008/KDTM-GĐT 
Ngày: 03/6/2008
V/v: “Tranh chấp về hợp đồng dịch vụ 
giao nhận hàng hóa

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA KINH TỂ 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI 
Với thành phần Hội đồng giám đốc thẩm gồm có'.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Ông Nguyễn Huy T
Các Thẩm phán: 2. Ông Nguyễn Ngọc V

3. Bà Hoàng Thị B
Thư kỷ Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Q, Thẩm tra viên chính Tòa 

án nhân dân tối cao.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân toi cao tham gia phiên tòa'. Ông Đoàn Văn T-Kiểm 

sát viên.

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 HCM 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:
NĐ Công ty liên doanh Trường An
Trụ sở tại: Phòng 306, lầu 3, số 02 TS, quận X, thành phố HCM
Do ông Huỳnh Bá Anh Vũ đại diện theo giấy ủy quyền ngày 20/02/2006 của Giám 

đốc NĐ_Công ty liên doanh Trương An.

Bị đơn:
BĐ công ty trách nhiệm hữu hạn Hyung San
Trụ sở tại: E4/48 phường BTĐ, huyện BC, thành phố HCM.
Do bà Min Kyung Hee, Phó tổng giám đốc làm đại diện theo giấy ủy quyền ngày 

28/3/2006 của Tổng giám đốc BĐ công ty trách nhiệm hữu hạn Hyung San Co., Ltd.
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
LQ công ty G.F Hwan
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, NĐ_Công ty liên doanh Trương An (viết tắt là NĐ_Trường An) có 

đơn khởi kiện (BL 148-146) đối với bị đơn là BĐ công ty trách nhiệm hữu hạn Hyung San 
(viết tắt là BĐ_HS) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là LQ công ty G.F Hwan (viết 
tắt là LQ_GFH) để đòi tiền cước vận chuyển hàng hóa còn thiếu.

Trình bày của nguyên đơn:
Ngày 28/02/2004, BĐ_HS và NĐ_Trường An có ký với nhau “Hợp đồng dịch vụ giao 

nhận hàng hóa”, theo đó NĐ Trường An sẽ chở một lô hàng may mặc từ thành phố HCM, 
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 BĐ_HS (BL.54-51) và thư xác nhận ngày 28/02/2004 
của NĐ Tmờng An (BL.84-83).

Thực hiện hợp đồng, NĐ Tmờng An đã vận chuyển lô hàng đi Miami, Florida, Hoa 
Kỳ, theo vận đơn hàng không (AWB) số NĐ_Trường An-400053 ngày 03/3/2004 (BL.78-73) 
trên chuyến bay 0Z392 và OZ222 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 NĐ Tmờng An hoàn tất nghĩa vụ giao hàng, phía BĐ_HS mới thanh toán 
tiền cước vận chuyển được 33.000USD thông qua LQ_GFH, cụ thể: Ngày 05/5/2004 trả 
20.000USD, 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, NĐ_Trường An có văn bản yêu cầu BĐ_HS (người chính thức có 
quan hệ hợp đồng với NĐ_Trường An) phải chịu trách nhiệm trả số tiền 28.395,20USD 
(BL.80).

NĐ Tmờng An yêu cầu Tòa án xét xử buộc BĐ_HS phải trả cho NĐ Tmờng An số 
tiền còn nợ là 28.395,20USD và tiền lãi phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Trình bày của bị đơn:
BĐ_HS xác nhận có yêu cầu NĐ Tmờng An vận chuyển bằng đường hàng không lô 

hàng may mặc mà BĐ_HS gia công cho LQ_GFH (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 BĐ_HS gửi cho NĐ Tmờng An ngày 
26/02/2004 (được NĐ_Trường An chấp nhận ngày 28/02/2004) và trong vận đơn hàng không 
đã ghi rõ “cước phí trả trước bởi LQ công ty G.F Hwan” (BL.75). Do đó, LQ_GFH mới là 
người có trách nhiệm thanh toán cước phí vận chuyển cho NĐ Trường An và phải thanh toán 
trước khi vận chuyển. BĐ_HS chỉ ký hợp đồng gia công cho LQ_GFH và không nhận được
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bất kỳ L/C nào từ người thụ hưởng và cũng không ký hợp đồng FOB. Vì vậy, BĐ_HS không 
có trách nhiệm thanh toán cước phí vận chuyển.

NĐ_Trường An cung cấp vận đơn hàng không cho lần xuất hàng ngày 03/3/2004, 
nhưng không gửi cho BĐ_HS bất kỳ hóa đơn nào. NĐ Tmờng An đã nhận được 33.000USD 
cước phí vận chuyển từ LQ_GFH và số cước phí vận chuyển còn lại là 28.395,20USD cũng 
vẫn do LQ_GFH có trách nhiệm thanh toán tiếp cho NĐ Trường An.

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 HCM đã xử:

Chấp nhận yêu cầu của NĐ Công ty liên doanh Trường An , buộc BĐ công ty trách 
nhiệm hữu hạn Hyung San phải trả cho NĐ Công ty liên doanh Trường An 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, 

về án phí:
BĐ công ty trách nhiệm hữu hạn Hyung San phải chịu án phí là 16.668.000 đồng, 

nộp tại Thi hành án dân sự thành phố HCM.
Hoàn trả cho NĐ Công ty liên doanh Trường An 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 HCM.

Ngày 04/10/2006, BĐ_HS 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 HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án 
“Tranh chấp đòi tiền cước vận chuyển” với lý do: Người kháng cáo là BĐ_công ty trách 
nhiệm hữu hạn Hyung San 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 HCM có 
hiệu lực pháp luật.

Khi nhận được quyết định phúc thẩm nêu trên, BĐ công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hyung San 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 
HCM.

Tại Quyết định số 05/KN-VKSTC-V12 ngày 28/3/2008, Viện trương Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao nhận định:

về thủ tục tố tụng:
Bản án xác định LQ_GFH 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 NĐ Trường An 
khởi kiện LQ_GFH 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 NĐ Trường An 

và BĐ_HS là không chính xác, mà phải áp dụng Bộ Luật dân sự 1995 tại các Điều 538,
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Khoản 1 Điều 541. Quan hệ giữa NĐ Tmờng An 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 HCM. 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 HCM 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 NĐ Trường An (người khởi kiện) là nguyên đơn,

BĐ_HS (người bị nguyên đơn khởi kiện) là bị đơn và LQ_GFH (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 BLTTDS.

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 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 BĐ_HS và NĐ Tmờng An 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 NĐ_Trường An 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 BĐ_HS, NĐ Trường An 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), NĐ Trường An 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 NĐ_Trường An-400053 ngày 03/3/2004 (BL.78-73) mà NĐ_Trường An cấp 
cho BĐ_HS 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
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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 kỷ 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 NĐ_Trường An (BL.54-51), 
BĐ_HS đã “chỉ dẫn” rõ “cước phí trả trước bởi LQ_công ty G.F Hwan”. Ngày 28/02/2004, 
NĐ Tmờng An gửi thông báo cho BĐ_HS , xác nhận đã đặt chỗ cho lô hàng cần vận chuyển 
của BĐ_HS. 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 BĐ_HS và NĐ Trường An , với điều khoản 
thanh toán được thỏa thuận là “cước phí trả trước bởi LQ công ty G.F Hwan”. Tuy nhiên, khi 
thực hiện nghĩa vụ vận chuyển lô hàng trên vào ngày 03/3/2004, NĐ_Trường An vẫn chưa 
được LQ_GFH thanh toán tiền cước phí, “không thực hiện được toàn bộ chỉ dẫn của khách 
hàng”, nhưng NĐ Trường An đã không thông báo cho BĐ_HS 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, NĐ_Trường An mới có thư điện tử (BL.80) thông báo việc không được thanh 
toán đủ cho BĐ_HS).

Khoản 7 Điều 168 Luật Thương mại 1997 quy định: “Khách hàng có những quyền và 
nghĩa vụ sau đây:

Bồi thường thiệt hại, trả các chi phỉ 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 NĐ Trường An. Không có lỗi của 
BĐ_HS. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 168 Luật Thương mại 1997 đã dẫn chiếu trên, 
BĐ_HS không có nghĩa vụ trả cho NĐ Tmờng An số tiền cước phí vận chuyển còn thiếu.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ thấy: Trước khi BĐ_HS có yêu cầu vận chuyển gửi 
cho NĐ_Trường An vào ngày 26/02/2004 thì từ ngày 09/02/2004, giữa LQ_GFH và 
NĐ_Trường An 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, NĐ Tmờng An đã lập “Phiếu ghi 
nợ” cho LQ_GFH (BL.63) chứ không phải là BĐ_HS. Tại phiên tòa sơ thẩm (BL.162, 161) 
đại diện của NĐ Trường An xác nhận “ngay sau khi liên lạc với phía Công ty LQ_GFH 
không được thanh toán, chúng tôi đòi BĐ công ty trách nhiệm hữu hạn Hyung San 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, NĐ Trường An đã xác định rõ người có trách nhiệm trả 
tiền cho mình là LQ_GFH chứ không phải là BĐ_HS. Chỉ sau khi gặp rủi ro do không thực 
hiện đúng thỏa thuận “cước phí trả trước bởi LQ công ty G.F Hwan ” trên hợp đồng và vận 
đơn thứ cấp, NĐ Trường An mới tìm đến người yêu cầu vận chuyển là BĐ_HS để đòi tiền.

Từ những nhận định trên,
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 291; Khoản 3 Điều 297 và Khoản ỉ, 2 Điều 299 Bộ Luật tố 

tụng dân sự;
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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 HCM, giao hố sơ vụ án về Tòa án nhân dân thành phố HCM 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 TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA PHÚC THẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TẠI THÀNH PHỐ HCM ------------------------------------

Số: 170/2008/KDTM-PT 
Ngày: 18/12/2008
về vụ án: “ Tranh chấp hợp đồng vận 
chuyển hàng hóa

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HCM 
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Ông Vỗ Văn c
Các Thẩm phán: 2. Ông Phạm Trung T

3. Bà Lương Ngọc T
Thư kỷ Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy L - Cán bộ Tòa phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối cao tại thành phố HCM.

Ngày 18 tháng 12 năm 2008 tại trụ sở Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành 
phố HCM xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 122/2008/TLPT - 
KDTM ngày 17 tháng 10 năm 2008 về việc “Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa”.

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1199/2008/KDTM-ST ngày 11/8/2008 của 
Tòa án nhân dân thành phố HCM có kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 641/QĐ-KDTMPT ngày 10/11/2008 đối với các 
đương sự:

Nguyên đơn:
NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên
Địa chỉ: 47 đường CL, phường 12, quận BT, thành phố HCM.
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Nghiệp - Giám đốc (có mặt).
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn:
Có ông TTP - Luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố HCM (có mặt).

Bị đơn:
BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine
Địa chỉ: 58 đường BĐ, quận HC, thành phố ĐN
Đại diện theo ủy quyền có ông Cao Xuân Hùng - sinh năm 1965 (có mặt).
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn:
Có ông NSL - Luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố HCM (có mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
LQ Chi nhánh Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine.
Đại diện : Ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc chi nhánh (có mặt).

NHẬN THẤY
Theo đơn khởi kiện ngày 24/3/2008, nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH Vận tải biển Chi 

Tiên do bà Nguyễn Thị Nghiệp là Giám đốc, có bà Lê Thị Minh Thư - đại diện trình bày thì giữa 
nguyên đơn và bị đơn có thỏa thuận ký hợp đồng kinh tế số 23-02-08/LV-HĐVC hợp đồng vận 
chuyển hàng hóa ngày 23 tháng 02 năm 2008.

Với nội dung vận chuyển 2000 tấn phân MOP từ cảng Xinxing Hainan, Trung Quốc về 
cảng thành phố HCM, Việt Nam, cước vận chuyển là 22 USD/tấn (FIOT BSS 1/1), thời gian dự 
kiến xếp hàng là ngày 25-27/02/2008, mức xếp/mức dỡ tổng cộng 7 ngày sử dụng cho cả hai đầu 
cảnh (Trong điều kiện thời tiết tốt và trừ trường hợp bất khả kháng).

Cước khống: Người thuê tàu vẫn phải thanh toán cho chủ tàu 100% cước phí như điều 3, 
4 của hợp đồng dù không có hàng, thiếu hàng hoặc tàu xếp không hết 2000 tấn hàng.

Sau khi về cảng Việt Nam, NĐ_Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên có yêu cầu 
LQ Chi nhánh Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine trả tiền cước vận chuyển là 
24.144 USD tương đương với 386.300.000 VND.

BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine chi nhánh thành phố HCM chỉ 
đồng ý trả số tiền 106.389.600 đồng.

Do không thống nhất với nhau về trả tiền cước vận chuyển nên NĐ Công ty TNHH Vận 
tải biển Chi Tiên khởi kiện yêu cầu được lấy toàn bộ tiền cước là 44.000 USD như hợp đồng đã 
ký, trừ đi 5.000 USD đã nhận cọc, còn lại BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine 
phải trả là 39.000 USD.

Ông Hùng đại diện cho BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine có yêu 
cầu phản tố đề nghị NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên phải trả lại 5.000 USD tiền đặt 
cọc vì bên Công ty có lỗi cho tàu về trong khi Công ty chúng tôi có văn bản yêu cầu tàu Long 
Vân chờ đợi thêm mấy ngày nữa để bốc hàng và đồng ý chịu tiền dôi nhật nhưng Công ty lại cho 
tàu về.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1199/2008/KDTM-ST ngày 11/8/2008 của 
Tòa án nhân dân thành phố HCM đã quyết định:

Áp dụng điểm I khoản 1 Điều 29; Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự.
Áp dụng Điều 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 Bộ luật dân sự
Áp dụng Điều 103, 107 Luật hàng hải Yiệt Nam.
Áp dụng Điều 306 Luật thương mại năm 2006.
Tuyên xử:
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Bác yêu cầu của NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên đòi số tiền 39.000 USD tiền 
cước vận chuyển hàng hóa đối với BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine - Chi 
nhánh thành phố HCM.

Mức phạt dôi nhật: Là 15.000.000 VNĐ/ngày và phải thanh toán trước khi dỡ xong hàng 
trên tàu. Thời gian tính dôi nhật căn cứ theo TBSSLH và biên bản làm hàng.

Hình thức thanh toán: Bên chi nhánh thành phố HCM BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất 
nhập khẩu Tine Kine đặc cọc 5000 USD ngay khi ký hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh 
toán sau khi dỡ hàng lên cảng tại thành phố HCM.

Để thực hiện hợp đồng NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên đã điều tàu Long Vân 
đến cảng HaiKou theo đề nghị của bên BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine 
để xếp hàng lên tàu, theo dự kiến trong hợp đồng tàu Long Vân ngày 28/02/2008 đã đến cảng 
HaiKou và chờ để xếp hàng lên tàu. Tuy nhiên, ngày 01/3/2008 BĐ Tổng Công ty Tine Kine 
Chi nhánh thành phố HCM có văn bản số 20/CVCNSG gởi NĐ_Công ty TNHH Vận tải biển Chi 
Tiên nêu rằng: “Vào thời điểm này phía bên Trung Quốc ban hành văn bản hạn chế xuất khẩu 
các mặt hàng phân bón có chứa thành phần Phosphate, Hải quan cảng Hailcou đã nghi ngờ lô 
hàng xuất khẩu phần Kali có chứa thành phần Phosphate là DAP và MOP nên đã phong tỏa chưa 
cho xuất khẩu do vậy chưa có hàng để xếp lên tàu.

Ngày 03/3/2008 BĐ_Tổng Công ty Tine Kine Chi nhánh tại thành phố HCM lại có văn 
bản gửi NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên có nội dung là người làm dịch vụ kê khai sai 
mã hàng hóa nên Hải quan yêu cầu kiểm tra thực tế. Đồng thời thông báo chậm nhất đến ngày 
05/3/2008 có thể xong thủ tục và xếp hàng lên tàu, nên đề nghị NĐ_Công ty TNHH Vận tải biển 
Chi Tiên giữ tàu lại để chờ xếp hàng lên tàu sau khi người bán hoàn tất thủ tục Hải quan và cùng 
ngày BĐ Tổng Công ty Tine Kine chi nhánh tại

thành phố HCM có văn bản số 21/CV/CNSG đồng ý chịu chi phí phát sinh dôi nhật và 
thanh toán trước khi kết tóc việc dỡ hàng trên tàu.

Ngày 06/3/2008 NĐ_Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên có văn bản số 016-08/CLC 
gửi CNTP.HCM BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine thông báo sẽ cho tàu rời 
cảng để về Việt Nam vì đã chờ đến hết ngày 05/03/2008 nhưng vẫn không có hàng để xếp lên 
tàu và xác định sự trì trệ, kéo dài thời gian của lô hàng quý công ty đã gây ra cho NĐ_Công ty 
TNHH Vận tải biển Chi Tiên nhiều tổn thất và làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch vận chuyển lô 
hàng tiếp theo của tàu Long Vân.

Buộc NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên phải trả 5.000 USD là tiền cọc cho 
BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine - Chi nhánh thành phố HCM ngay khi án 
có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày có đơn thi hành án của BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine 
Kine nếu NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên chưa thi hành xong số tiền nêu trên thì hàng 
tháng còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản trung bình do Ngân hàng Nhà nước quy 
định tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.
Ngày 15/8/2008 đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thư có đơn

kháng cáo xin xét xử lại.
Tại phiên tòa hôm nay, đại diện cho nguyên đơn - bà Nguyễn Thị Nghiệp là giám đốc 

NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng
xét xử buộc phía bị đơn phải thanh toán toàn bộ tiền cước phí theo hợp đồng đã ký,
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Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn cho rằng phía nguyên đơn đã 
thực hiện đúng hợp đồng, việc không có hàng là do lỗi phía bị đơn. Ngày 01/03/2008 bị đơn đã 
có văn bản số’ 20/CVCNSG gởi cho nguyên đơn đề nghị thanh lý hợp đồng. Như vậy, đây là 
thời điểm hai bên thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Do nguyên đơn không có lỗi trong việc thực 
hiện hợp đồng nên yêu cầu của nguyên đơn đòi phía bị đơn thanh toán tiền cước vận chuyển theo 
Điều 9 của hợp đồng là có căn cứ, đề nghị Toà chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn.

Phía bị đơn - (BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine) do ông Cao Xuân 
Hùng đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn không đồng 
ý với yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn và cho rằng: hai bên không hề có việc thỏa thuận thanh 
lý hợp đồng, bị đơn đã có văn bản đề nghị nguyên đơn lưu tàu lại để chờ xếp hàng lên tàu và 
đồng ý thanh toán các chi phí phát sinh, nhưng nguyên đơn đã tự ý cho tàu rời cảng về Việt Nam. 
Do vậy, lỗi thuộc về phía nguyên đơn. Bị đơn và luật sư phía bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử 
không chấp nhận kháng cáo của phía nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

XÉT THẤY:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:
Ngày 23/02/2008 giữa NĐ_Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên (nguyên đơn) và 

BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine - Chi nhánh thành phố HCM (bị đơn) có 
ký một hợp đồng vận chuyển số 23-02-08/LV-GĐVC với nội dung: nguyên đơn vận chuyển cho 
bị đơn 2000 tấn phân MOP từ cảng Xinxing, Hainan, Trung Quốc về cảng thành phố HCM, cước 
vận chuyển là 22 USD/tấn, thời gian dự kiến xếp hàng là từ ngày 25-27/02/2008, mức xếp/ mức 
dỡ tổng cộng 07 ngày sử dụng cho cả hai đầu cảng (trong điều kiện thời tiết tốt và trừ trương hợp 
bất khả kháng). Ngoài ra, hai bên còn quy định một số điều khoản khác như:

Cước khống: người thuê tàu vẫn phải thanh toán cho chủ tàu 100% cước phí như điều 3,4 
của hợp đồng dù không có hàng, thiếu hàng hoặc tàu xếp không hết 2000 tấn hàng (Điều 9 của 
HĐ).

Mức phạt dôi nhật : 15.000-000 VNĐ/ngày và phải được thanh toán trước khi dỡ xong 
hàng trên tàu. Thời gian tính dôi nhật căn cứ theo TBSSLH và biên bản làm hàng (Điều 10 của 
HĐ).

Hình thức thanh toán: bên BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine - Chi 
nhánh thành phố HCM đặt cọc 5000 USD ngay khi ký hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh 
toán cho chủ tàu trước khi dỡ xong hàng trên tàu (Điều 11 của HĐ).

về phía chủ hàng: phải chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, chịu trách nhiệm pháp lý về hàng hóa. 
Trương hợp hàng hóa không hợp lệ, chủ tàu có quyền từ chối không xếp mà vẫn tính tiền cước 
như ở điều 3 và 4 của hợp đồng (Điều 20 của HĐ).

Thực hiện hợp đồng phía nguyên đơn đã tiến hành cho tàu Long Vân đến cảng nhận hàng 
theo hợp đồng đã ký, ngày 25 và 26/02/2008 bị đơn đã có 2 thông báo tàu đến số 25-02-08/LV- 
TB và 26-02-08/LV-TB thông báo cho phía bị đơn chuẩn bị chân hàng, hoàn tất các thủ tục cần 
thiết...để tàu Long Vân nhận hàng ngay. Đồng thời ngày 27/02/2008 nguyên đơn có công văn số 
27-02-08/LV-TBSSLH gởi bị đơn về việc “Thông báo sẵn sàng làm hàng” và xác định sẽ “...xếp 
lô hàng của quý công ty lúc 07 giờ 00 ngày 28/02/2008...”. Tuy nhiên, do lô hàng phân bón của 
phía bị đơn bị phía Hải quan cảng Haikou nghi ngờ là có chứa thành phần Phosphate nên đã 
phong tỏa chưa cho xuất khẩu. Vì vậy, chưa có hàng để xếp lên tàu. Đến ngày 01/03/2008 bị đơn
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có công văn số 20/CV/CNSG nêu việc chưa có hàng là do lý do khách quan nên đề nghị thanh lý 
hợp đồng và đồng ý để nguyên đơn điều tàu đi nhận hàng khác thay thế. Sau khi trao đổi ngày 
03/03/2008 phía bị đơn lại có công văn không số xác định chậm nhất đến ngày 05/03/2008 cổ thể 
xong thủ tục và xếp hàng lên tàu được và đề nghị nguyên đơn giữ lại tàu để chờ xếp hàng lên tàu. 
Đề nghị này được phía nguyên đơn đồng ý. Tuy nhiên đến ngày 05/03/2008 vẫn chưa có hàng để 
xếp lên tàu, nên cùng ngày nguyên đơn đã có công văn số 015-08/CV-CLC thông báo cho bị đơn 
biết là không thể chờ đợi thêm và sẽ làm thủ tục cho tàu Long Vân rời cảng vào sáng ngày 
06/03/2008. Trước khi rời cảng nguyên đơn gởi tiếp cho bị đơn công văn số 016-08/CV-CL ngày 
06/3/2008 nêu rõ: sự trì tệ, kéo dài thời gian của bị đơn đã gây ra cho chúng tôi (nguyên đơn) 
nhiều tổn thất và làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch vận chuyển nhiều lô hàng tiếp theo của tàu 
Long Vân.

Như vậy, xét phía nguyên đơn đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những trách nhiệm, nghĩa 
vụ của mình đã ký theo hợp đồng. Theo hợp đồng hai bên không thỏa thuận thời gian dôi nhật, 
mà chỉ xác định ‘Thời gian dôi nhật căn cứ theo TBSSLH và biên bản làm hàng”. Thực tế 
nguyên đơn đã có TBSSLH nhưng do không có hàng để xếp lên tàu, nên cũng không có biên bản 
làm hàng. Trong vụ án này, khi phía bị đơn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về lô hàng thì hai bên 
cũng đã có sự trao đổi bàn bạc về việc kéo dài thời gian chờ đợi để xếp hàng. Khi bị đơn đề nghị 
giữ tàu lại hạn chót đến ngày 05/03/2008 sẽ có hàng để xếp lên tàu và chấp nhận thanh toán tiền 
dôi nhật, thì phía nguyên đơn đã chấp nhận. Như vậy, căn cứ vào sự thỏa thuận này để xác định 
thời gian dôi nhật là đến ngày 05/03/2008. Tuy nhiên, đến hết thời hạn do hai bên thỏa thuận vẫn 
không có hàng để nguyên đơn xếp hàng lên tàu. Việc nguyên đơn thông báo không thể chờ đợi 
thêm và cho tàu Long Vân rời cảng ngày 06/03/2008 là phù hợp và hoàn toàn không có lỗi. cấp 
sơ thẩm cho rằng do hai bên không quy định thời gian dôi nhật là bao nhiêu ngày. Do vậy, phải 
lấy thời gian theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 107 của Bộ luật hàng hải Việt Nam để giải 
quyết.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, điểm b khoản 2 Điều 107 Bộ luật hàng hải quy định: 
“Bốc lên tàu biển số hàng hóa đã tập kết ở nơi bốc hàng hải, mặc dù thời hạn dôi nhật đã kết 
thúc, nếu việc bốc số hàng hóa đó chỉ làm lưu tàu trong thời hạn không quá 14 ngày và vẫn được 
hưởng quyền lợi quy định tại khoản 3 Điều 103 của Bộ luật này”. Theo điều luật trên quy định, 
thì “lưa tàu trong thời hạn không quá 14 ngày” được xác định trong điều kiện phải có hàng hóa 
và hàng hóa đã được tập kết tại nơi bốc hàng, đồng thời thời hạn dôi nhật đã hết, nhưng hàng hóa 
chưa được bốc xong mà vẫn phải lưa tàu để tiếp tục bốc cho xong lượng hàng. Đối chiếu với vụ 
án này thì thực tế hàng hóa chưa có và chưa được tập kết ở cảng, hành vi bốc hàng chưa xảy ra, 
nên không thể lấy thời hạn 14 ngày để tính thời gian dôi nhật như cấp sơ thẩm được.

Hơn nữa, tại Điều 20 của Hợp đồng vận chuyển quy định: chủ hàng (tức phía bị đơn) 
phải chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, chịu trách nhiệm pháp lý về hàng hóa...ở đây việc không có hàng 
hóa rõ ràng là trách nhiệm thuộc phía chủ hàng. Nguyên đơn chỉ là người vận chuyển và đã thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Lẽ ra, phải căn cứ Điều 9 của Hợp đồng vận chuyển 
để giải quyết vụ án thì mới thỏa đáng.

Cấp sơ thẩm phân tích, đánh giá các chứng cứ của vụ án chưa khách quan, toàn diện và 
việc vận dụng pháp luật chưa chính xác, nên đã toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là không đúng, 
gây thiệt thòi đến quyền lợi cho nguyên đơn.

Tuy nhiên, xét việc chưa có hàng cũng không phải hoàn toàn do lỗi của phía bị đơn, mà 
xuất phát từ những nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của phía bị đơn. Còn phía nguyên

31



đơn thực tế cũng đã bỏ ra các chi phí trong việc đưa tàu đi và về. Để tránh thiệt thòi quyền lợi 
của các bên, cần chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm. 
Buộc bị đơn phải có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn số tiền tương đương với cước vận 
chuyển theo hợp đồng mà hai bên đã ký. Cụ thể: 44.000 USD : 2 = 22.000 USD, trừ 5000 USD 
đã đặt cọc, số tiền còn lại bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn là 17.000 USD.

Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm thi hành án.

Do sửa án nên cần tính lại án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm mà các bên phải chịu 
và ngụyên đơn không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

Vì các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH
Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên, 

sửa bản án sơ thẩm, tuyên xử:
BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine -  Chi nhánh Minh phải thanh 

toán cho NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên 17.000 USD.
Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố tại thời điểm thi hành án.
về án phí: NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên phải chịu án phí kinh kinh doanh 

thương mại sơ thẩm là 14.154.000đ. Đã nộp 10.240.000đ theo biên lai nộp tiền tạm ứng án phí 
sơ thẩm số 004627 ngày 09/04/2008 và 200.000đ theo biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc 
thẩm số 5606 ngày 18/8/2008 của Thi hành án thành phố HCM, còn phải nộp tiếp 3.714.000đ.

BĐ Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Tine Kine - Chi nhánh thành phố HCM phải 
chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 11.619.000đ. Đã nộp 3.479.500đ theo biên lai tạm 
ứng án phí số 00551 ngày 06/08/2008 của thi hành án thành phố HCM, còn phải nộp tiếp 
8.139.500 đồng.

NĐ Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên không phải chịu tiền án phí kinh doanh 
thương mại phúc thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành 
án, nếu bên phải thi hành án chưa thi hành xong khoản tiền nói trên, thì hành tháng bên phải thi 
hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định, tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HN

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

Bản án số: 18/2009/KDTM-ST 
Ngày: 04/02/2009
V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Ông Phạm Tuấn A
Các Hội thẩm nhân dân: 2. Ông Nguyễn Hữu c

3. Ông Nguyễn Văn L
Thư kỷ Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa H - Cán bộ Tòa án nhân 

dân Thành phố HN.

Trong ngày 04 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố HN, xét xử 
sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 120/2008/TLST-KDTM ngày 20 tháng 11 năm 2008 về 
“Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 301/QĐST ngày 31 
tháng 12 năm 2008 các đương sự:

Nguyên đơn:
NĐ Công ty cổ phần (CP) Hoàn Mỹ
Trụ sở: B28 mới, VQ, Thị xã HĐ, Thành phố HN.
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: ông Nguyễn Nam Hồng, Chức vụ: Phó 

Tổng Giám đốc.
Đại diện được ủy quyền, theo Giấy ủy quyền số 71CT/KTKH ngày 14/11/2008 của 

Tổng Giám đốc Hoàng Văn Toán (Có mặt tại phiên tòa).
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư NĐT - Văn phòng 

Luật sư NĐT thuộc Đoàn Luật sư tỉnh KH (có mặt tại phiên tòa).

Bị đơn:
BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công.
Trụ sở: Tầng 10 Tháp A v c ,  191 BT, Quận HBT, Thành phố HN.
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: ông Hoàng Anh, Chức vụ: Phó Phòng Giao dịch 

bồi thường và bà Trần Thị Hồng Nhung - Chuyên viên Pháp chế;
Ông Hoàng Anh và bà Trần Thị Hồng Nhung đại diện được ủy quyền, theo Giấy ủy 

quyền số 140/UQ-KTNB ngày 03/02/2009 của ông Phạm Quang Tùng - quyền Giám đốc.
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(Có mặt tại phiên tòa).
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư NMT - Văn phòng Luật 

sư T, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố HN.

NHẬN THẤY:
Theo đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì nội dung vụ án được xác 

định như sau:
1. Ngày 30 tháng 05 năm 2007, NĐ_Công ty CP Hoàn Mỹ (sau đây được gọi theo tên 

giao dịch là NĐ HOMYCO) và BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công (sau đây được gọi theo 
tên giao dịch là BĐ BTC) đã ký Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa số 
0001/KDHT-2007. Theo đó, BĐ BTC sẽ bảo hiểm cho hàng hoá vận chuyển của 
NĐ HOMYCO là phụ gia ninh kết chậm Compas R của hãng Fosroc. Hợp đồng bảo hiểm là 
cơ sở để cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng chuyến hàng; theo Điểm 5.3 Điều 5 Hợp 
đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT-2007 ngày 30/05/2005: “Bên 
được bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm 03 tháng một lần trên cơ sở tổng hợp 
các thông báo thu phí bảo hiểm của các chuyến hàng phát sinh trong kỳ”.

2. Thực hiện hợp đồng nêu trên, BĐ BTC đã tiến hành cấp giấy chứng nhận bảo hiểm 
cho 72 chuyến, hàng vận chuyển của NĐ HOMYCO theo cách thức: NĐ HOMYCO gửi 
giấy yêu cầu bảo hiểm cho từng chuyến hàng cụ thể và BĐ BTC cấp giấy chứng nhận bảo 
hiểm cho từng chuyến hàng đó.

3. Trên cơ sở Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT-2007, 
ngày 23/06/2008 NĐ_HOMYCO gửi giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hoá vận chuyển là (44 tấn - 
mỗi Tank là 1000 kg) đựng phụ gia ninh kết chậm Compas R; trị giá 1.391.639.920 đồng, 
chở từ Hải Phòng đi Sơn La trên xe tải biển kiểm soát 33H-8355; chi tiết hàng hoá theo Hợp 
đồng kinh tế số 09/SĐ5-HOMYCO/2008 ngày 02/01/2008 ký giữa NĐ HOMYCO và Công 
ty CP Vận tải Sông Đà 5.

4. Cùng ngày 23/06/2008 BĐ_BTC đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa vận 
chuyển trong lãnh thổ Việt Nam số 1103452 cho chuyến hàng nêu trên.

NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ (NĐ HOMYCO) đã chuyển trả phí bảo hiểm cho giấy 
chứng nhận bảo hiểm nêu trên theo ủy nhiệm chi (không số).

5. Ngày 25/06/2008 khi xe vận tải chở hàng đi trên quốc lộ 6 xã Sặc Vặt, huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La thì bị thủng lốp, lái xe đã dừng xe để kiểm tra nhưng nền đường yếu nên 
đã xảy ra hiện tượng sụt lún làm đổ xe và toàn bộ lô hàng rơi xuống, mức độ thiệt hại là 
100%. NĐ HOMYCO đã gửi Công văn số 379 CT/KD ngày 25/06/2008 đề nghị BĐ BTC 
cử cán bộ đến hiện trương xác minh và làm thủ tục thanh toán bảo hiểm.

6. Ngày 11/07/2008 BĐ_BTC đã có Công văn số 0508/CV-HN-BT trả lời từ chối 
trách nhiệm bảo hiểm cho tổn thất đối với lô hàng của NĐ HOMYCO với lý do sự kiện bảo 
hiểm thuộc trương hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Điểm 5 Điều 5 Chương III của 
Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa trong lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 10/11/2008 NĐ HOMYCO đã có đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân Thành 
phố HN yêu cầu: BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công thanh toán số tiền bảo hiểm tổn thất lô 
hàng là 1.391.639.920 đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thực hiện thanh toán tiền bảo hiểm.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ (NĐ HOMYCO) trình
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Khi ký Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT-2007 ngày 
30/05/2007 và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm số 110345 ngày 23/06/2008 BĐ_BTC đã 
không giải thích những trường hợp miễn trừ trách nhiệm bồi thường bảo hiểm như Luật Kinh 
doanh bảo hiểm đã quy định. Việc BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công (BĐ BTC) đưa ra 
“Quy tắc chung hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam” của Bộ Tài chính, điều đó 
không có nghĩa là thay thế cho Quy tắc Bảo hiểm của BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công. 
Thực tế BĐ BTC cũng không cung cấp cho NĐ HOMYCO bản “Quy tắc chung hàng hoá 
vận chuyển nội địa trong lãnh thổ Việt Nam” của Bộ Tài chính như Điều 2 của Hợp đồng; 
cũng như “Quy tắc chung hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam” của BĐ_Công ty 
Bảo hiểm Thành Công như Điểm 3/1 Hợp đồng bảo hiểm.

Việc BĐ BTC cung cấp các giấy chứng nhận yêu cầu bảo hiểm cho của 
NĐ HOMYCO (trong đó chuyến thứ 73 xảy ra sự kiện bảo hiểm) với đầy đủ thông tin trên 
Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của BĐ BTC) mà NĐ HOMYCO gửi đến BĐ BTC, kèm 
theo đó là đầy đủ các giấy tờ liên quan đến thông tin lô hàng và phương tiện vận chuyển. 
Giấy chứng nhận yêu cầu bảo hiểm là bản thoả thuận hai bên không tách rời với Hợp đồng 
bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT-2007 ngày 30/05/2007. Nghĩa là hai 
bên đã thoả thuận với nhau, BĐ BTC đã chấp nhận cấp Giấy chứng nhận yêu cầu bảo hiểm 
cho 73 chuyến hàng của NĐ HOMYCO và chấp nhận các thông tin ghi trong Giấy yêu cầu 
bảo hiểm, nếu không đồng ý BĐ BTC đã không cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với lô 
hàng đó.

Trên cơ sở Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT- 2007 
ngày 30/05/2007 NĐ_HOMYCO và BĐ_BTC đã tiến hành bảo hiểm cho 72 chuyến hàng 
trước đó với cách làm tương tự. Bản thân mỗi chuyến hàng trước đó cũng có thể không đúng 
trọng tải, nhưng về phía BĐ BTC không có sự khuyến cáo đối với NĐ HOMYCO về vấn đề 
quá tải nằm trong điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Như vậy, lô hàng phụ gia ninh kết chậm thứ 73 của NĐ HOMYCO là hoàn toàn 
không thuộc trương hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Do đó, BĐ BTC phải có trách nhiệm 
chi trả bảo hiểm cho lô hàng đã được cấp Giấy chứng nhận yêu cầu bảo hiểm đó của 
NĐHOMYCO.

Những người đại diện theo ủy quyền của BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công trình 
bày như sau:

Ngày 30/05/2007 NĐ_Công ty CP Hoàn Mỹ và BĐ_Công ty Bảo hiểm Thành Công 
(BĐ BTC) có ký Hợp đồng bảo hiểm số 0001/KDHT-2007, theo đó BĐ BTC nhận bảo hiểm 
cho hàng hoá vận chuyển của NĐ HOMYCO. Căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hoá 
vận chuyển ngày 23/06/2008 của NĐ_HOMYCO thì BĐ_BTC đã cấp Giấy chứng nhận bảo 
hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam số 11083452 ngày 23/06/2008 để bảo 
hiểm cho lô hàng 44 tấn đựng phụ gia ninh kết chậm Compas R.

BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công không chấp nhận việc bồi thường bảo hiểm cho 
NĐ HOMYCO với lý do phía NĐ HOMYCO vi phạm những điều khoản trong Hợp đồng 
bảo hiểm bao hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT-2007 ngày 30/05/2007 xếp hàng 
quá trọng tải quy định của rơmooc. Mặc dù phía NĐ HOMYCO đã thực hiện đúng các điều 
khoản kê khai theo mẫu yêu cầu nhưng phía NĐ HOMYCO đã xếp hàng 44 tấn là quá trọng

bày:
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tải của rơmooc. Riêng đối với đầu kéo thì chưa vượt quá trọng tải cho phép, do đó phía 
BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công (BĐ BTC) mới cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho 
NĐ HOMYCO.

Theo quy định tại Điểm 5 và Điểm 8 Điều 5 Chương III - Điều khoản loại trừ trách 
nhiệm bảo hiểm của “Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam”, 
BĐ BTC sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại gây ra bởi “xếp hàng quá 
tải” và “Phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn giao thông”. Do đó, việc 
NĐ HOMYCO chở hàng quá tải trọng cho phép theo đăng kiểm đã vi phạm Điểm a Khoản 2 
Điều 63 Luật Giao thông đường bộ, Điều 5 Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao 
thông vận tải; và thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm của BĐ BTC.

Luật sư NĐT - Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày ý 
kiến của mình như sau:

-  BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công (BĐ BTC) khi ký Hợp đồng bảo hiểm bao 
hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT-2007 ngày 30/05/2007 hoàn toàn không có các 
quy tắc vận chuyển nội địa.

-  Theo Hợp đồng bảo hiểm nêu trên NĐ HOMYCO đã yêu cầu BĐ Công ty Bảo 
hiểm Thành Công (BĐ BTC) cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm của 73 chuyến hàng trong đó 
chuyến hàng 73 xảy ra sự kiện Bảo hiểm 17 mà hiện đang có tranh chấp mà Tòa án đang giải 
quyết. NĐ HOMYCO thực hiện đúng các yêu cầu của BĐ BTC kê khai đầy đủ những nội 
dung theo giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hoá vận chuyển. Trong đó trọng lượng hàng hoá 
NĐ HOMYCO kê khai là 44 tấn) nhưng vẫn được BĐ BTC chấp nhận cấp giấy chứng nhận 
bảo hiểm.

-  Khi ký hợp đồng và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm phía BĐ BTC đã không thực 
hiện đúng nghĩa vụ của người bán bảo hiểm theo Điểm a Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh 
Bảo hiểm là: “Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; 
quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm”. Nhưng do phía BĐ BTC không có quy tắc bảo 
hiểm nên họ đã không giải thích được cho bên mua bảo hiểm vì vậy, theo tinh thần Điều 21 
Luật Kinh doanh doanh bảo hiểm thì: Các điều khoản hợp đồng bảo hiểm không rõ ràng thì 
phải được giải thích các điều khoản đó theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm.

-  Việc BĐ BTC đưa Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt 
Nam và Quyết định số 927CT/QĐ/TCNH ngày 18/08/1995 của Bộ Tài chính lấy căn cứ này 
để loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là không đúng. Vì Luật Kinh doanh Bảo hiểm được Quốc 
hội thông qua ngày 09/12/2000 và có hiệu lực từ ngày 01/04/2001 do đó những văn bản mà 
phía BĐ BTC việc dẫn là không còn hiệu lực pháp luật để thi hành.

-  BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công (BĐ BTC) cho rằng họ được kế thừa quyền 
và nghĩa vụ từ Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt - ú c  theo Điều 1 Quyết định số 
11/GPĐC4/KDBH ngày 27/12/2005 của Bộ Tài chính là không đúng. Bởi lẽ, theo Quyết định 
số 11GP/KDBH ngày 10/04/2006 thì BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công là pháp nhân được 
thành lập mới theo quy định của pháp luật Việt Nam không liên quan đến quyền và nghĩa vụ 
của Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt - úc.

Luật sư NMT - Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của BĐ Công ty Bảo hiểm 
Thành Công trình bày như sau:
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Tại phiên tòa hôm nay Luật sư NMT đưa ra những lý do từ chối trách nhiệm bảo hiểm 
tương tự như ý kiến của những người đại diện theo ủy quyền của BĐ BTC đã nêu ở trên. 
Ngoài ra, Luật sư NMT còn trình bày:

BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công (BĐ BTC) được hình thành trên cơ sở nối tiếp 
hoạt động của Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt - ú c  được thành lập năm 1999. BĐ BTC 
tiếp tục sử dụng “Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam” do Bộ Tài 
chính ban hành và cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng theo Quyết định số 
927TC/QĐ/TCNH ngày 18/08/1995. Đây là quy tắc duy nhất của BĐ_Công ty Bảo hiểm 
Thành Công áp dụng cho loại hình vận chuyển hàng hoá trong lãnh thổ Việt Nam tại thời 
điểm ký hợp đồng, mọi dẫn chiếu khác về quy tắc dẫn chiếu trong hợp đồng bảo hiểm vận 
chuyển hàng hóa đều dẫn chiếu đến quy tắc này.

Luật sư NMT còn cho rằng: NĐ HOMYCO đã vi phạm Điểm 5.3 Điều 5 Hợp đồng 
bảo hiểm bảo hiểm bao hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT- 2007 ngày 30/05/2007. 
Theo hợp đồng thì: “Sau khi bên được bảo hiểm nhận được chứng từ (thông báo thu phí, hoá 
đơn tài chính) trên có trách nhiệm thanh toán cho bên bảo hiểm chậm nhất 05 ngày”. Trong 
khi đó ủy nhiệm chi ngày 28/07/2008 phía NĐ_Công ty CP Hoàn Mỹ mới nộp số tiền 
12/149.673 đồng phí bảo hiểm. Như vậy, NĐ_HOMYCO đã nộp chậm số tiền phí bảo hiểm 
so với quy định của hợp đồng.

Bởi căn cứ nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 
NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ.

XÉT THẤY:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn 

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

NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà 
nước có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0303000131 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh HT (trước đây) cấp ngày 24/12/2003; BĐ Công ty Bảo hiểm Thành 
Công được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 11GP/KDPH ngày 10/04/2006 của Bộ 
Tài chính. Đây là hai pháp nhân được thành lập và hoạt động phù hợp với các quy định của 
pháp luật Việt Nam.

Ngày 30/5/2007, hai bên có ký Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa số 
0001/KDHT-2007, theo đó hàng hoá được bảo hiểm là phụ gia ninh kết chậm Conplast R của 
hãng Fosroc cấp cho thi công công trình thủy điện Bản vẽ. BĐ BTC sẽ cấp giấy chứng nhận 
bảo hiểm cho từng chuyến hàng sau khi có Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu đính kèm) 
thông báo cho bên Bảo hiểm. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm đã ký, BĐ BTC đã cấp Giấy 
chứng nhận cho 72 chuyến hàng. Ngày 23/06/2008 NĐ_Công ty CP Hoàn Mỹ đã có đơn yêu 
cầu BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chuyến hàng thứ 
73 là Phụ gia ninh kết chậm Conplast R của hãng Fosroc chi tiết theo Hợp đồng mua bán số: 
09CT7SĐ5-HOMYCO/2008 ngày 02/01/2008 về việc Cung cấp phụ gia ninh kết chậm 
Conplast R dùng trong Bê tông đầm lăn - Công trình thủy điện Sơn La ký giữa NĐ Công ty 
CP Hoàn Mỹ và Công ty cổ phần Sông Đà 5, phương thức đóng gói: Đóng Tank chuyên 
dụng, số lượng 44 Tank trên xe tải số 33H- 8355. Cùng ngày 23/06/2008 BĐ_BTC đã cấp
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Giấy chứng nhận bảo hiểm số GI 1083452. Như vậy, trong việc bảo hiểm lô hàng nói trên, 
ngoài Giấy chứng nhận bảo số GI 1083452 cấp ngày23/06/2008 các bên đã dẫn chiếu đến 
Hợp đồng bảo hiểm số 0001/KDHT-2007 ngày 30/05/2007, đây là một trong những cơ sở 
pháp lý để xem xét đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Tòa nhận thấy:
Ngày 25/6/2008, khi xe vận tải chở hàng đi trên quốc lộ 6 xã Sặc Vặt, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La thì bị thủng lốp, lái xe đã dùng xe để kiểm tra nhưng nền đường yếu nên 
đã xảy ra hiện tượng sụt lún làm đổ xe và toàn bộ lô hàng rơi xuống, mức độ thiệt hại là 
100%. Ngay sau khi tổn thất xảy ra, đại diện Người được bảo hiểm đã thông báo cho 
BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công và Cảnh sát giao thông huyện Yên Châu biết về thông tin 
vụ tai nạn nói trên. Như vậy, người được bảo hiểm đã thực hiện đúng Điểm 6/1, Điều 6 của 
Hợp đồng bảo hiểm bao hàng hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT-2007 ngày 30/05/2007 
và các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Sau khi các cơ quan chức năng đã làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, 
NĐ HOMYCO đã thực hiện việc giao nhận chứng từ (các tài liệu của cơ quan Công an về vụ 
tai nạn: Biên bản khám nghiệm hiện trương vụ tai nạn ...) cho phía BĐ Công ty Bảo hiểm 
vào ngày 30/06/2008 và ngày 07/07/2008. Tuy nhiên phía BĐ_BTC đã từ chối trách nhiệm 
bảo hiểm với lý do:

Đầu xe kéo có Biển kiểm soát số 33H-8355 theo giấy phép đăng kiểm có đủ điều kiện 
để chuyên chở số hàng (44 tấn) như phía NĐ HOMYCO đã kê khai trong đơn yêu cầu. 
Nhưng Sơ mi rơ mooc có Biển kiểm soát số 29R-0618 chỉ có đủ điều kiện chất tải khoảng 19 
đến 20 tấn nhưng phía NĐ HOMYCO đã chất tải 55 tấn chở vượt quá tải trọng cho phép 
theo đăng kiểm của xe.

Tòa nhận thấy:
Theo Điều 63 Luật Kinh doanh bảo hiểm có quy định về điều kiện để cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động kinh doanh bảo hiểm như sau:
“Các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:
2. Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 64 của 

Luật Kinh doanh bảo hiểm”.
Tại Khoản 6 Điều 64 Luật Kinh doanh bảo hiểm:
“Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:
6. Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự 

kiến tiến hành”.
Tại Điểm 10 Điều 13 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của BĐ Công ty Bảo hiểm 

Thành Công ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐHĐQT ngày 29/12/2005 của Hội đồng 
quản trị Ngân hàng Thành Công có quy định: “Đăng ký với Bộ Tài chính quy tắc, điều 
khoản, biểu phí bảo hiểm trước khi áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”. Tại Khoản 3 
Điều 20 Nghị định số 45/2007/NĐCP ngày 27/03/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm có nêu: “Đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo 
hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép chủ động xây dựng và 
triển khai quy tắc điều khoản và biểu phí bảo hiểm”. Cũng tại Điểm c Khoản 4 Điều 20 của 
văn bản trên có qui định: “Quy tắc, điều khoản biểu phí do doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng
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phải đảm bảo: thể hiện rõ ràng, minh bạch quyền lợi có thể được bảo hiểm, đối tượng bảo 
hiểm, phạm vi và các rủi ro được bảo hiểm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo và người 
được bảo hiểm, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo 
hiểm, phương thức trả tiền bảo hiểm, các quy định giải quyết tranh chấp”.

Tại Khoản 2 Điều 17 có Quy định:
“Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ: Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều 

kiện, quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;...”
Từ những căn cứ đã viện dẫn ở trên Hội đồng xét xử thấy rằng:
BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 

01GP/KDPH ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính. Trước và sau khi được thành lập cho đến 
khi xảy ra sự kiện bảo hiểm vụ án đang giải quyết này BĐ BTC đã không thực hiện đúng các 
quy định của Nhà nước trong việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm: Không xây dựng quy tắc bảo hiểm phi nhân thọ của BĐ Công ty Bảo hiểm Thành 
Công để trình Bộ Tài chính. Tại phiên tòa hôm nay, phía bị đơn đã không xuất trình được 
Quy tắc bảo hiểm phi nhân thọ riêng của Công ty mình, không đưa ra được các căn cứ mà 
Quy tắc đã quy định các trương hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; Phía BĐ Công ty BTC 
chỉ viện dẫn ra các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong “Quy tắc hàng hoá vận 
chuyển nội địa trong lãnh thổ Việt Nam” của Bộ Tài chính để lấy lý do từ chối trách nhiệm 
bảo hiểm.

v ề  “Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa trong lãnh thổ Việt Nam” do Bộ 
Tài chính ban hành nêu ở trên, cũng như Quyết định số 927CT/QĐ/TCNH ngày 18/08/1995 
của Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp sử dụng quy tắc trên Trong hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm như bị đơn nêu ra, để cho rằng BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công vẫn được 
sử dụng các văn bản này để điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm của mình. Hội đồng 
xét xử thấy: Đây là các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành của Bộ Tài chính chỉ tạm 
thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm trước khi chưa có Luật Kinh doanh bảo hiểm 
(có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/04/2001). Như vậy, BĐ_Công ty Bảo hiểm Thành Công 
không thể lấy những căn cứ quy phạm pháp luật trước đây để điều chỉnh những hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm khi Luật Kinh doanh bảo hiểm mới đã có hiệu lực pháp luật. Những căn 
cứ để loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong các văn bản cũ không còn giá trị pháp luật để điều 
chỉnh. Vì vậy, quan điểm này của phía đại diện bị đơn và luật sư không được Tòa chấp nhận.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện của NĐ HOMYCO trình bày: Khi ký kết hợp đồng 
cũng như được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm các chuyến hàng người mua bảo hiểm không 
được doanh nghiệp nhận bảo hiểm giải thích những điều khoản miễn trừ bảo hiểm là có căn 
cứ để chấp nhận vì: Thực tế khi tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm BĐ BTC đã không 
có các quy tắc bảo hiểm phi nhân thọ của riêng mình, không thể hiện rõ những trương hợp 
loại trừ bảo hiểm của chính mình như quy định trong các văn bản pháp luật của nhà nước về 
kinh doanh bảo hiểm đã nêu.

Mặt khác, tại phiên tòa đại diện BĐ BTC thừa nhận NĐ HOMYCO đã kê khai đầy 
đủ các mục thông tin về chuyến hàng như mẫu “Giấy yêu cầu bảo hiểm” của BĐ BTC phát 
hành; nhưng thông tin về trọng tải của rơmooc kéo không được phía NĐ HOMYCO thông 
báo cho BĐ BTC biết; như vậy là NĐ HOMYCO đã không kê khai đầy đủ trung thực. Xét 
thấy: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm, thì bên BĐ BTC phải có 
trách nhiệm yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ trung thực các thông tin liên quan, 
yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụng các biện pháp để hạn chế tổn thất; và bên mua bảo hiểm
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có nghĩa vụ phải kê khai đầy đủ trung thực mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo 
yêu cầu của doanh nghiệp bán bảo hiểm. Trong khi đó, khi Công ty BĐ BTC cấp Giấy 
chứng nhận bảo hiểm số GI 1083452 ngày 23/06/2008 cho NĐ_HOMYCO đã không có yêu 
cầu đối với bên mua bảo hiểm phải kê khai thông số kỹ thuật của rơmooc kéo số 29R- 0618 
không tìm hiểu phương thức vận tải, mà chỉ đơn thuần căn cứ vào thông số kỹ thuật của đầu 
xe kéo để cấp giấy chứng nhận. Vì vậy BĐ BTC không thể đổ lỗi xếp hàng quá tải cho phía 
NĐ HOMYCO để từ chối trách nhiệm bồi thường bảo hiểm lô hàng.

Tóm lại, khi hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung và khi ký kết hợp đồng bảo 
hiểm và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho NĐ HOMYCO nói riêng, phía BĐ BTC đã có 
nhiều sai phạm như sau: Không thực hiện đúng các quy định trong việc xin phép thành lập và 
hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm như Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định; 
không xây dựng quy tắc bảo hiểm phi nhân thọ của doanh nghiệp mình; khi ký hợp đồng bảo 
hiểm với NĐ HOMYCO dẫn chiếu những văn bản quy phạm pháp luật không còn giá trị để 
điều chỉnh; khi cấp giấy chứng nhận bảo hiểm không nêu rõ những trường hợp loại trừ trách 
nhiệm bảo hiểm và không giải thích cho người mua bảo hiểm biết; khi bán bảo hiểm đã 
không xem xét cụ thể đến khả năng, phát hiện vận chuyển hàng hóa được bảo hiểm.

Tại Khoản 1 Điều 576 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Bên bảo hiểm phải trả 
tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm trong thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận 
về thời hạn thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày 
nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm”. Hội đồng xét xử thấy, vì vậy 
BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công phải có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với tổn thất 
lô hàng 44 tấn phụ gia ninh kết chậm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm số GI 1083452 ngày 
23/06/2008. Tuy nhiên, trong việc thực hiện Hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo 
hiểm nêu trên thì NĐ HOMYCO cũng có một phần lỗi do đã xếp hàng vượt quá tải trọng cho 
phép của rơmooc kéo. Đây cũng là căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần trách 
nhiệm cho phía BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công. Hội đồng xét xử thấy: cần buộc 
NĐ HOMYCO phải chịu 30% giá trị tổn thất của lô hàng nhằm để NĐ HOMYCO thấy rõ 
trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn giao thông 
đường bộ. Như vậy BĐ BTC phải chịu trách nhiệm bồi thường cho NĐ HOMYCO 70% giá 
trị tổn thất lô hàng là 974.147.944 đồng.

Xét về yêu cầu đòi bồi thường lãi của NĐ HOMYCO Tòa nhận thấy:
Tại phiên tòa đại diện BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công (BĐ BTC) đã khai: Theo 

quy định chung của Nhà nước thì BĐ BTC có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho bên mua 
bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được toàn bộ tài liệu có liên quan tới vụ 
việc bảo hiểm. Tòa xét: Theo các tài liệu có trong hồ sơ thì NĐ HOMYCO đã cung cấp đầy 
đủ các tài liệu yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho BĐ_BTC vào hai ngày 30/06/2008 và ngày 
07/07/2008. Như vậy, trách nhiệm phải bồi thường bảo hiểm tổn thất lô hàng của BĐ_BTC sẽ 
phát sinh vào ngày 23/07/2008; Nay NĐ_HOMYCO chỉ yêu cầu tiền lãi của khoản tiền phải 
bồi thường tổn thất bảo hiểm tính từ ngày 01/08/2008 cho đến 01/02/2009 (trước khi xét xử 
sơ thẩm) với mức lãi suất quá hạn là 1,5%/tháng là có cơ sở để xem xét.

Tại Khoản 2 Điều 576 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Trong trường hợp bên 
bảo hiểm chậm trả tiền bảo hiểm thì phải trả cả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ 
bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm trả tiền bảo hiểm tương ứng với thời gian 
chậm trả”. Hội đồng xét xử thấy cần buộc BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công (BĐ BTC)

40



phải bồi thường cho NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ (NĐ HOMYCO) lãi phát sinh của số tiền 
phải bồi thường thiệt hại tổn thất lô hàng là: 974.147.944 đồng; với mức lãi suất 1.5%/tháng 
và tính lãi từ 01/08/2008 đến 1/02/2009 số tiền lãi chậm thanh toán mà BĐ_BTC phải chịu là 
87.673.314 đồng.

Tổng cộng hai khoản mà BĐ BTC phải bồi thường cho NĐ HOMYCO là 
1.061.821.258 đồng.

Trong quá trình nghị bàn, Hội đồng xét xử xem xét đến các ý kiến những người đại 
diện theo ủy quyền của bị đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: về  
việc họ cho rằng BĐ BTC được kế thừa quyền và nghĩa vụ từ Công ty Liên doanh Bảo hiểm 
Việt - Úc. Hội đồng xét xử thấy: Quan điểm này của bị đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của bị đơn là không có cơ sở chấp nhận. Bởi lẽ theo Khoản 1 Điều 127 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm có quy định: “Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã 
thành lập và hoạt động theo quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy phép đầu tư, giấy 
chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm; cấp trước ngày Luật 
này có hiệu lực thi hành không phải thực hiện các thủ tục xin cấp lại giấy phép”. Như vậy, 
Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC4/KĐBH ngày 27/12/2005 của Bộ Tài chính cấp cho 
BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công không còn hiệu lực pháp luật để điều chỉnh hoạt động 
kinh doanh của BĐ BTC. Chính vì vậy, họ đã phải làm thủ tục để xin cấp lại giấy phép kinh 
doanh. Ngày 10/04/2006 Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 
11GP/KDBH cho BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công; trong nội dung của giấy phép này 
không có điều khoản nào cho phép BĐ Công ty kế thừa quyền và nghĩa vụ từ Công ty Liên 
doanh bảo hiểm Việt - úc.

v ề  việc Luật sư NMT cho rằng phía NĐ HOMYCO đã trả chậm tiền phí bảo hiểm là 
vi phạm hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Hội đồng xét xử thấy: Theo hợp đồng hai bên ký kết 
phía BĐ BTC đã chấp nhận để NĐ HOMYCO “thanh toán phí bảo hiểm 3 tháng một lần 
trên cơ sở tổng hợp các thông báo thu phí bảo hiểm của các chuyến hàng phát sinh trong kỳ”. 
Ngày 15/07/2008 Phòng Kinh doanh NĐ_Công ty CP Hoàn Mỹ căn cứ vào Hoá đơn số 
0001243 ngày 10/07/2008 của Chi nhánh BĐ_Công ty Bảo hiểm Thành Công đã có giấy đề 
nghị Giám đốc Công ty duyệt chuyển khoản tiền là 12/149.673 đồng, trong đó có khoản phí 
mua bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm số GI 1083452 ngày 23/06/2008 và đến ngày 
28/07/2008 NĐ_Công ty CP Hoàn Mỹ đã có ủy nhiệm chi chuyển khoản tiền này vào Tài 
khoản của Ngân hàng Thành Công - Chi nhánh HT; Ngày 30/07/2008 BĐ_BTC mới có thông 
báo thu phí. Như vậy NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ (NĐ HOMYCO) đã trả phí mua bảo hiểm 
trước khi BĐ BTC có thông báo.

Ngoài ra, những quan điểm khác của những người đại diện theo ủy quyền cũng như 
của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn dã được xem xét ở phần nhận định 
trên nên không cần phân tích lại.

v ề  án phí: Công ty BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công phải chịu 28.061.821 đồng án 
phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ phải chịu án phí dối với yêu cầu không được chấp nhận là 
455.008.662 đồng. Như vậy khoản án phí phải chịu là 16.650.259 đồng án phí kinh doanh 
thương mại sơ thẩm.
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Bác các yêu cầu khác của đương sự.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điểm n Khoản 1 Điều 29; Điều 131; Điều 245 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 576 Bộ luật Dân sự;
Căn cứ Khoản 3 Điều 12; Khoản 2 Điều 16; Khoản 2 Điều 17; Điều 63; Điều 64 Luật 

Kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí.

Xử:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ đối với 

BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công về việc đòi bồi thường thiệt hại theo Giấy chứng nhận 
bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam số L1083452 ngày 23/06/2008.

2. Buộc BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công phải thanh toán cho NĐ Công ty CP 
Hoàn Mỹ các khoản tiền cụ thể như sau:

-  Khoản tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa là 974.147.944 đổng (chín trăm bảy 
mươi tư triệu; một trăm bốn mươi bảy nghìn; chín trăm bốn mươi bốn đồng).

-  Tiền lãi phát sinh là 87.673.314 đồng (tám mươi bảy triệu; sáu nghìn; ba trăm 
mười bốn đồng).

Tổng cộng: 1.061.821.258 đồng (một tỷ không trăm sáu tám trăm hai mươi mốt 
nghìn; hai trăm năm mươi tám đồng).

3. về án phí:
BĐ Công ty Bảo hiểm Thành Công phải chịu 28.061.821đ (hai mươi tám triệu; 

không trăm sáu mươi mốt nghìn; tám trăm hai mươi mốt đồng chẵn) án phí kinh doanh 
thương mại sơ thẩm.

NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ phải chịu 16.650.259 đồng án phí kinh doanh thương mại 
sơ thẩm.xác nhận NĐ_Công ty CP Hoàn Mỹ đã nộp khoản tiền tạm ứng án phí là 14.200.000 
đồng (theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0008577 ngày 13/11/2008 của Cơ quan Thi 
hành án dân sự Thành phố HN). Như vậy NĐ Công ty CP Hoàn Mỹ phải nộp tiếp khoản án 
phí là 2.450.259 đồng (Hai triệu; bốn trăm năm mươi nghìn; hai trăm năm mươi chín đồng).

Ke từ khi nguyên đơn có đơn xin thì hành án nếu bị đơn không trả hết các khoản nợ 
thì sẽ phải chịu lãi suất quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên số tiền 
chậm trả tương đương với thời hạn trả chậm.

Án xử công khai sơ thẩm đại diện nguyên đơn có mặt, bị đơn có mặt.
Đã báo các bên có quyền chống án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA PHÚC THẨM TẠI HN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 44/2009/KDTM-PT 
Ngày: 06/3/2009
V/v: “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm. ”

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HN 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: 1. Ông Nguyễn Minh M
Các Thẩm phán: 2. Ông Phạm Tuấn c

3. Bà Đinh Thị L.
Thư kỷ Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng H, cán bộ Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân tối cao tại HN.

Ngày 06 tháng 3 năm 2009, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại HN, 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 73/2008/KDTM-TL ngày 
12 tháng 11 năm 2008 về việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm của Tòa án nhân dân thành phố 
HN.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 128/2008/KDTM-ST ngày 04/09/2008 
của Tòa án nhân dân thành phố HN bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 286/2009/QĐPT ngày 19/02/2009 
giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
NĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long;
Trụ sở: số 185 đường ĐBP, quận X, thành phố HCM.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông TAD sinh năm 1971; Luật sư Văn phòng luật sư 

T; có mặt tại phiên tòa.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông TAD sinh năm 1971; 

Luật sư Văn phòng luật sư T; có mặt tại phiên tòa.

Bị đơn:
BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi (BĐ Xinalilaco);
Trụ sở: số 519 phố MK, quận HBT, thành phố HN;
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Lê Phương Hạnh, sinh năm 1956; Trương
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phòng Xuât nhập khâu 2 tham gia tô tụng theo ủy quyên.

NHẬN THẤY:
Theo Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố HN thì 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
NĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long do ông TAD làm đại diện theo ủy quyền 

trình bày:
Ngày 08/02/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi (BĐ_Xinalilaco) có ký 

Hợp đồng mua bán hàng hoá số WPR-1873 mua của Công ty SOJITZ ASIA (trụ sở tại: số 77 
đường RBS, #32 00 Tòa nhà SIA, Singapore) với nội dung: BĐ Xinalilaco mua của Công ty 
SOJITZ ASIA 4.000 tấn bánh bã dừa. Tổng giá trị của lô hàng là 332.000 USD; trọng lượng, 
số lượng hàng hoá được xác định cuối cùng tại cảng chất hàng dựa trên giấy chứng nhận 
kiểm định do cơ quan kiểm định độc lập phát hành, bảo hiểm rủi ro hàng hải do bên mua 
chịu.

Ngày 13/02/2006, BĐ_Xinalilaco ký Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá đường biển số 
1A1011/062/2006-H1 và bản Phụ lục Hợp đồng số 1A1011/062/2006-H1 với NĐ_Công ty 
cổ phần Bảo hiểm Thanh Long (NĐ Thanh Long). Bên được bảo hiểm là BĐ Xinalilaco, 
đối tượng được bảo hiểm 4.000 tấn bánh bã dừa theo Hợp đồng mua bán số WPR-1837 ký 
ngày 08/02/2006 giữa bên mua hàng là BĐ Xinalilaco và bên bán hàng là Công ty SOJTTZ 
ASIA. Số tiền được bảo hiểm là 5.837.333.000 đồng.

Ngày 15/02/2006, Công ty KOREA TDG và Công ty GODWIN AUSTEN 
INTERNATIONNAL đã ký hợp đồng thuê tàu với nội dung vận chuyển 4.000 tấn hàng nêu 
trên tới cảng thành phố HCM.

Ngày 10/03/2006, BĐ_Xinalilaco đã nhận hàng tại cảng Khánh Hội và cảng Tân 
Thuận. Trong quá trình giao nhận hàng tại cảng đã phát sinh việc tàu giao hàng thiếu so với 
B/L là 261.919 tấn. Để đảm bảo quyền lợi đòi người thứ 3 của NĐ Thanh Long, NĐ Thanh 
Long đã yêu cầu BĐ Xinalilaco cung cấp ngay Hợp đồng thuê tàu sao y nhưng không nhận 
được sự hợp tác của BĐ Xinalilaco.

Ngày 06/6/2007, BĐ_Xinalilaco mới cung cấp cho NĐ_Thanh Long bản sao y bản 
Hợp đồng thuê tàu do người bán (Công ty SOJITZ SINGAPORE) cung cấp và mãi đến sau 
ngày 27/6/2007, BĐ_Xinalilaco mới gửi cho NĐ_Thanh Long giấy nhận và thế quyền.

BĐ Xinalilaco đã vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của người được bảo hiểm theo 
Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá đường biển theo quy định của pháp luật.

BĐ Xinalilaco đã vi phạm nghĩa vụ cung cấp cho NĐ Thanh Long Hợp đồng thuê 
tàu được ký ngày 15/02/2006 bởi hợp đồng thuê tàu là tài liệu chứa đựng thông tin liên quan 
đến việc giao kết hợp đồng bảo hiểm có thể ảnh hưởng đến việc xác định khả năng xảy ra rủi 
ro hoặc quyết định của người bảo hiểm về việc nhận bảo hiểm và các điều kiện bảo hiểm mà 
BĐ Xinalilaco biết và buộc phải biết.

BĐ Xinalilaco còn vi phạm nghĩa vụ cung cấp kịp thời cho NĐ Thanh Long hợp 
đồng thuê tàu và Giấy nhận và thế quyền dẫn đến việc NĐ Thanh Long không thể thực hiện 
được quyền khiếu nại đối với bên thứ 3 (chủ tàu). Bởi nếu thiếu hai văn bản này NĐ Thanh 
Long không có cơ sở và không có tư cách khiếu nại chủ tàu.

Ngày 07/6/2007, NĐ_Thanh Long đã gửi cho BĐ_Xinalilaco Bảng thanh toán tiền 
bồi thường về hàng hoá vận chuyển đường biển số 4A1011/0096/2007 với nội dung
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NĐ Thanh Long đồng ý bồi thường cho BĐ Xinalilaco số tiền bồi thường 360.297.000 
đồng. Tại bảng thanh toán này, phía BĐ Xinalilaco đã tái cam kết sẽ hoàn trả 100% tiền bồi 
thường nếu thời hiệu khiếu nại đòi chủ tàu hết hiệu lực.

Như vậy, trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá đường biển số 
1A1011/062/2006-H1 và bản Phụ lục Hợp đồng số 1A1011/062/2006-H1 ký ngày 
13/02/2006 giữa NĐ Thanh Long và BĐ Xinalilaco đã xác lập một thoả thuận sửa đổi, bổ 
sung điều khoản phạm vi bảo hiểm, trách nhiệm bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm của Hợp 
đồng bảo hiểm với nội dung cơ bản sau:

-  NĐ Thanh Long sẽ chuyển cho BĐ Xinalilaco số tiền 360.297.000 đổng.
-  BĐ Xinalilaco có trách nhiệm trả lại NĐ Thanh Long khoản tiền nêu trên nếu 

thời hiệu khiếu nại đòi chủ tàu hết hiệu lực.
Để thực hiện thoả thuận nêu trên, NĐ Thanh Long đã chuyển ngay cho 

BĐ Xinalilaco số tiền 360.297.000 đồng và BĐ Xinalilaco đã gửi cho NĐ Thanh Long 
giấy nhận và thế quyền với nội dung: BĐ Xinalilaco xác nhận đã nhận đủ của NĐ Thanh 
Long số tiền 360.297.000 đồng nêu trên.

Căn cứ vào giấy nhận và thế quyền Hợp đồng thuê tàu do BĐ Xinalilaco cung cấp 
NĐ Thanh Long đã đề nghị đơn vị đòi thuê quốc tế (DOLPHINNE MARITIME & 
AVIATION SERVICES LIMITED) tiến hành khiếu nại chủ tàu.

Theo Công văn số AG/1568/07 ngày 06/8/2007, đơn vị đòi thuê quốc tế khẳng định: 
Thời hiệu khiếu nại đối với hãng vận tải đã hết hạn vào tháng 03/2007 (tức là trước 3 tháng 
so với thời điểm BĐ Xinalilaco cung cấp cho NĐ Thanh Long bản hợp đồng thuê tàu sao
y)-

Ngày 07/8/2007, NĐ_Thanh Long đã gửi cho BĐ_Xinalilaco Công văn số 521 với 
nội dung đề nghị BĐ Xinalilaco thực hiện cam kết hoàn trả cho NĐ Thanh Long số tiền
360.297.000 đồng theo các cam kết của BĐ_Xinalilaco tại Công văn số 411/CN/CV- XN2 
ngày 31/05/2007 và Bảng thanh toán tiền bồi thường về hàng hoá vận chuyển đường biển số 
4A1011/0096/2007 ngày 27/6/2007.

Ngày 08/10/2007, NĐ_Thanh Long lại gửi cho BĐ_Xinalilaco Công văn số 
659/BL2007 với nội dung như Công văn số 521 ngày 07/8/2007. Tuy nhiên, đến nay 
BĐ Xinalilaco vẫn không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả cho NĐ Thanh Long khoản tiền
360.297.000 đồng nêu trên.

Ngày 31/5/2008 NĐ_Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long có đơn khởi kiện yêu
cầu:

Buộc BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi phải hoàn trả cho NĐ Công ty cổ phần 
Bảo hiểm Thanh Long số tiền bảo hiểm: 360.297.000 đồng.

Buộc BĐ Xinalilaco phải bồi thường cho NĐ Thanh Long những thiệt hại xảy ra do 
BĐ Xinalilaco không thực hiện nghĩa vụ bồi thường đã cam kết.

Bị đơn - BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi do bà Lê Phương Hạnh đại diện theo 
ủy quyền trình bày:

Ngày 13/02/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có mua bảo hiểm của 
NĐ_Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long (NĐ_Thanh Long) cho 4000 (+/-10%) tấn cám 
dừa - hàng xá không đóng bao được chứa trong các hầm tàu, Đơn bảo hiểm số 
1A1011/062/2006-H1 ngày 13/02/2006.
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Ngày 07/03/2006, BĐ_Tống Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi nhận được thông báo của 
Hãng tàu T&T thông báo ngày 10/03/2006 sẽ cập cảng Tân Thuận, thành phố HCM, trên tàu 
chở 3.765,319 tấn cám dừa.

Ngay lập tức BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi FAX thông báo này đến 
NĐ_Công ty Thanh Long để làm sửa đổi bổ sung số 1B10011/0071/2006-H1 ngày 
08/03/2006.

Ngày 21/03/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi nhận được biên bản kết 
toán nhận hàng với tàu (ROROC) và bảng phân chia hàng thừa thiếu cho các đơn vị của 
Cảng ủy quyền cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng làm. Trong ROROC, thuyền trương 
ký xác nhận hàng được chở trên tàu là 3.756,319 tấn, còn trong bảng phân chia hàng thừa 
thiếu tỷ lệ thiếu hụt quy ra tấn là 261,919 tấn.

Ngay lập tức, BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi điện thoại yêu cầu phía 
NĐ Thanh Long cung cấp biên bản Chứng thư giám định về khối lượng hàng để chúng tôi 
lập đơn yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm hàng hoá thiếu hụt trên tàu theo đúng trình tự bồi 
thường bảo hiểm.

Ngày 03/4/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi nhận được biên bản Chứng 
thư giám định khối lượng hàng của Công ty Giám định SSL thông báo trọng lượng hàng 
được dỡ ra khỏi tàu bằng phương pháp đo mớn là 3.543,084 tấn, số lượng thiếu so với giám 
định mớn nước là 213,235 tấn, số lượng thiếu so với vận đơn là 261,919 tấn. Đây là một 
chứng thư giám định bình thường như các vụ khác nên ngày 12/5/2006, BĐ_Tổng Công ty 
Chăn nuôi Phúc Lợi làm đơn yêu cầu bồi thường tổn thất hàng hoá với số tiền bồi thường là
360.300.000 đồng.

Theo đúng pháp luật bảo hiểm hàng hoá (Qui tắc Thanh Long 2005) thì chỉ trong 
vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, NĐ Thanh Long phải thanh toán bồi thường hoặc 
thông báo những giấy tờ còn thiếu hoặc không hợp lệ.

Ngày 08/8/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi nhận được Công văn số 578 
của NĐ Thanh Long thông báo hàng cám dừa của BĐ Xinalilaco là hàng đóng bao được 
xếp trong các hầm tàu và thông báo của NĐ Thanh Long có chứng thư photo của thuyền 
trưởng xác nhận việc xếp hàng lên tàu Buyonl chỉ là 3.450,266 tấn (Công văn số 654 ngày 
11/9/2006 của NĐ_Thanh Long). Sự việc này thể hiện thiếu sót của NĐ_Công ty Thanh 
Long là không bắt giữ tàu ngay sau khi đo mớn nước và phát hiện hàng tàu thiếu hụt với số 
lượng lớn.

Ngày 07/9/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có Công văn số 767 trả lời 
về việc NĐ Thanh Long đã nhầm việc hàng chở trên Buyonl là xá (hàng rời không đóng 
bao) chứ không phải là hàng đóng bao. Theo chứng thư của người bán - Công ty PT 
Insurindo Inter Services, người bán đã đem 49.809 bao hàng đóng gói không đồng nhất về 
trọng lượng xả xá xuống các hầm tàu.

Ngày 20/9/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có Công văn 804 trả lời 
NĐ Thanh Long về việc chứng thư không rõ ràng của thuyền trưởng tàu Buyonl và bằng 
biện pháp nghiệp vụ BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có được bản nháp của Chứng 
thư giám định của Công ty Giám định SSL (ngày 21/03/2006) gửi NĐ_Thanh Long về việc 
thuyền trương từ chối ký vào biên bản giám định cũng như không chứng minh được sự xác 
thực của chứng thư thuyền trương cung cấp.

Ngày 26/9/2006, NĐ_Thanh Long có công văn phúc đáp và hứa sẽ xác minh biên bản
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giám định của thuyền trưởng.
Ngày 26/9/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có công văn yêu cầu 

NĐ Thanh Long nhanh chóng xác minh biên bản giám định của thuyền trưởng và nhanh 
chóng thực hiện việc bồi thường cho BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi.

Ngày 28/9/2006, NĐ_Thanh Long có Công văn số 705 yêu cầu BĐ_Tổng Công ty 
Chăn nuôi Phúc Lợi cung cấp biên bản đo mớn nước tại cảng đi.

Ngày 12/10/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có Công văn số 957 phúc 
đáp yêu cầu của NĐ Thanh Long về việc không cung cấp được biên bản đo mớn nước tại 
cảng đi vì đây là hàng bao xả xá xuống tàu nên chỉ cung cấp giấy chứng nhận trọng lượng và 
chất lượng theo đúng chứng từ của người bán cung cấp.

Ngày 24/10/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi tiếp tục có Công văn số 
1003 yêu cầu NĐ Thanh Long trả tiền bồi thường cho BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc 
Lợi.

Ngày 13/11/2006, NĐ_Thanh Long có Công văn số 860 yêu cầu BĐ_Tổng Công ty 
Chăn nuôi Phúc Lợi cung cấp hợp đồng thuê tàu Buyonl và sắp xếp một buổi làm việc giữa 
hai bên.

Ngày 22/11/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi và NĐ_Thanh Long có 
buổi làm việc trực tiếp đi đến thống nhất sự việc bằng biên bản làm việc giữa hai bên.

Ngày 04/12/2006, NĐ_Thanh Long có Công văn số 927 trả lời sau khi nhận được hợp 
đồng thuê tàu Buyonl sẽ xem xét bồi thường cho BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi.

Ngày 18/12/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có công văn gửi 
NĐ Thanh Long về việc BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi đã cung cấp cho NĐ Thanh 
Long hợp đồng thuê tàu Buyonl bản photocopy do người bán hàng cung cấp qua FAX (vì 
trong hợp đồng thuê tàu thể hiện chỉ cung cấp hợp đồng cho người thuê tàu và người chuyên 
chở, BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi không là đối tượng của hợp đồng) và yêu cầu 
NĐ Thanh Long sớm bồi thường cho BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi.

Sau đó NĐ Công ty Thanh Long cũng không thanh toán tiền bảo hiểm nên liên tục 
các ngày 20/12/2006, ngày 26 đến 30/10/2007, 06/03/2007, 28/03/2007, 23/5/2007 BĐ Tổng 
Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có các công văn yêu cầu NĐ Thanh Long nhanh chóng chuyển 
tiền bồi thường cho BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi.

Đến 31/5/2007, NĐ_Thanh Long mới có công văn trả lời và yêu cầu BĐ_Tổng Công 
ty Chăn nuôi Phúc Lợi cam kết hoàn trả tiền bồi thường nếu hết thời hạn khiếu nại bồi 
thường thì mới chuyển tiền bồi thường.

Ngày 31/5/2007, do muốn sớm nhận được tiền bồi thường để không phải trả tiền lãi 
đối với Ngân hàng, BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi buộc phải làm Công văn cam kết 
theo đúng nội dung yêu cầu của NĐ_Thanh Long số 375 ngày 31/5/2007.

Ngày 07/6/2007, NĐ_Thanh Long FAX giao bảng thanh toán tiền bồi thường tàu 
Buyonl và thế quyền, yêu cầu BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi ký và FAX lại.

Ngày 03/7/2007, NĐ_Thanh Long chuyển tiền bồi thường 360.297.000 đồng cho 
BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi.

Ngày 07/8/2007, NĐ_Thanh Long có Công văn số 521 yêu cầu BĐ_Tổng Công ty 
Chăn nuôi Phúc Lợi hoàn trả tiền bồi thường của tàu Buyonl kèm theo có thư của Công ty tái 
Bảo hiểm Dolphin.

Ngày 08/10/2007 NĐ_Thanh Long tiếp tục có Công văn số 659 yêu cầu BĐ_Tổng

47



Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi hoàn trả tiền bồi thường.
Ngày 10/10/2007, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có công văn trả lời về việc 

hoàn trả tiền bồi thường của NĐ Thanh Long.
Như vậy, BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của 

người được bảo hiểm trong vụ việc này. NĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long đã 
nhận bảo hiểm lô hàng này với điều kiện “A” mọi rủi ro nhưng không thực hiện trọn trách 
nhiệm của mình. Ngay sau khi phát hiện tàu thiếu 213,235 tấn hàng theo biên bản giám định 
của Công ty Giám định SSL trên tổng số hàng 3.756,319 tấn (theo B/L) tương đương 5,68%. 
NĐ Thanh Long phải làm thủ tục bắt giữ tàu ngay để làm rõ nguyên nhân thiếu hụt. Đề nghị 
Tòa án làm rõ trách nhiệm của NĐ Công ty Thanh Long.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 128/2008/KDTM-ST ngày 04/9/2008 
của Tòa án nhân dân thành phố HN căn cứ Điều 29; Điều 131; Điều 245 Bộ luật Tố tụng dân 
sự;

Căn cứ Điều 238; Điều 242; Điều 243; Điều 244 Bộ luật Hàng hải Việt Nam.
Căn cứ Điều 22; Điều 32; Điều 36 Quy tắc chung về Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển 

bằng đường biển.
Căn cứ Nghị định 70/CP của Chính phủ ngày 12/9/1997 quy định về Án phí, quyết

định:
Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long 

đối với BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi về việc đòi bồi thường số tiền 360.297.000 
đồng theo Hợp đồng bảo hiểm hàng bằng đường biển số 1A1011/062/2006-H1 và bản Phụ 
lục Hợp đồng số 1A1011/062-H1 ngày 13/02/2006.

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

Ngày 17/9/2008, NĐ_Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long (NĐ_Thanh Long) 
kháng cáo không đồng ý với bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa hôm nay, phía nguyên đơn bổ 
sung thay đổi kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra công khai 
tại phiên tòa phúc thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận, trên cơ sở ý kiến của các bên đương 
sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo,

XÉT THẤY:
BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi (gọi tắt là BĐ Xinalilaco) ký Hợp đồng mua 

bán số WPR 1873 ngày 08/02/2006 với Công ty SOJITZ ASIA (SINGAPORE) vơi nội dung: 
BĐ Xinalilaco (bên mua) mua 4000 tấn bánh bã dừa của Công ty SOJITZ ASIA (bên bán) 
với tổng giá trị hợp đồng là 332.000 USD. Đây là hợp đồng mua bán ngoại thương, các bên 
thoả thuận áp dụng quy tắc chính thức của ICC có tham khảo INCOTERMS 2000 theo điều 
kiện CFR, theo đó bên mua trả cho bên bán chỉ gồm tiền hàng và cước vận tải, không có tiền 
bảo hiểm hàng hoá, cho nên bên mua là BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi đã phải ký 
Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá đường biển số 1A1011/062/2006-H1 ngày 13/02/2006 và Phụ
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lục hợp đồng 1A1001/062/2006-H1 cùng ngày 13/02/2006 với NĐ_Công ty cổ phần Bảo 
hiểm Thanh Long (NĐ Thanh Long) để bảo hiểm cho lô hàng 4000 tấn cám dừa của Hợp 
đồng số WPR 1837 ngày 08/02/2006 nói trên, theo điều kiện bảo hiểm “A” với số tiền bảo 
hiểm là 5.837.333.000 đồng.

Thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm đã nộp phí bảo hiểm với 21.927.000 đồng 
thay vì phí cũ là 23.349.000 đồng như xác nhận của hai bên tại phiên tòa hôm nay.

Ngày 07/03/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi nhận được thông báo của 
Hãng tàu T&T cho biết ngày 10/03/2006 tàu Buyonl cập cảng Tân Thuận, thành phố HCM. 
Ngày 08/03/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi đã FAX cho NĐ_Công ty cổ phần 
bảo hiểm Thanh Long biết trên tàu chở 3.756,319 tấn cám dừa (như tàu Buyonl thông báo).

Ngày 03/4/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi nhận được Chứng thư giám 
định khối lượng hàng hoá là 3.543,084 tấn, thiếu so với vận đơn là 261,919 tấn. Ngày 
05/4/2006, NĐ_Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long cũng có chứng thư giám định, xác 
định hàng bị thiếu 261,919 tấn. Ngày 12/5/2006, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có 
văn bản gửi NĐ Thanh Long yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm, do hàng hoá bị 
thiếu với giá trị 360.300.000 đồng, nhưng đến ngày 08/8/2006, NĐ_Công ty Thanh Long 
mới có Công văn số 578/BL 2006 từ chối bồi thường với lý do hàng thiếu do xếp lên tàu tại 
cảng đi. Hai bên tiếp tục gặp nhau thương lượng bồi thường nhưng không có kết quả. Ngày 
31/5/2007, NĐ_Công ty Thanh Long có Công văn số 375 gửi yêu cầu BĐ_Tổng Công ty 
Chăn nuôi Phúc Lợi tiếp tục xác nhận sao y vào bản photocopy bản hợp đồng thuê tàu cam 
kết hoàn trả 100% tiền bồi thường nếu thời hiệu khiếu nại đòi chủ tàu hết hiệu lực.

Ngày 31/5/2007, BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi có Công văn số 411/CV- 
XNK2 với nội dung BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi cam kết hoàn trả 100% tiền bồi 
thường nếu thời hiệu khiếu nại với chủ tàu hết hiệu lực... và gửi kèm bản photocopy bản hợp 
đồng thuê tàu do người bán là Công ty SOJITZ PTE SINGAPORE cung cấp.

Ngày 07/6/2007, NĐ_Công ty Thanh Long FAX cho BĐ_Tổng Công ty Chăn nuôi 
Phúc Lợi Bảng thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm số 4A1011/0096/2007 đồng ý bồi 
thường số tiền 360.297.000 đồng và yêu cầu BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi thế 
quyền bảo hiểm để NĐ_Công ty Thanh Long truy đòi đối với chủ tàu. Ngày 27/6/2007, 
BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi đã ký xác nhận và Fax lại cho NĐ Công ty Thanh 
Long, đồng thời phát hành giấy biên nhận đã nhận đủ số tiền 360.297.000 đồng và giấy thế 
quyền cho NĐ Thanh Long.

Sau khi có giấy tờ, NĐ Công ty Thanh Long đã thuê Công ty đòi thuê quốc tế 
DOLPHINNE MARITIME & AVIATION SERVICES LIMITED. Vào ngày 06/8/2006 
Công ty đòi thuê quốc tế nói trên đã có Công văn số AG/15682/07 gửi NĐ_Công ty Thanh 
Long thông báo thời hiệu khiếu nại đối với hãng vận tải đã hết vào tháng 03/2007. Như vậy 
NĐ Công ty Thanh Long đã mất quyền đòi.

NĐ Công ty Thanh Long cho rằng BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi đã có cam 
kết “nếu thời hiệu khiếu nại đòi chủ tàu hết hiệu lực thì sẽ hoàn trả 100% tiền bồi thường...” 
nên đã khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi phải hoàn trả 
cho NĐ Công ty Thanh Long số tiền trên.

Với diễn biến và phân tích chứng cứ như nêu ở trên thì thấy rằng BĐ Tổng Công ty 
Chăn nuôi Phúc Lợi không phải là bên ký hợp đồng thuê tàu nên không có hợp đồng vận tải 
(thuê tàu) và chỉ nhận được hàng trên cơ sở có vận đơn do chủ tàu cấp cho, do đó BĐ Tổng
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Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi phải xin lại bản Hợp đồng sao để cung cấp cho NĐ Công ty 
Thanh Long.

Mặt khác, khi nhận được thông báo của Hãng tàu T&T thì ngay lập tức đã gửi một 
bản Fax cho NĐ Công ty Thanh Long về việc thiếu hàng so với hợp đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi không phải là 
người ký hợp đồng vận tải nên không có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp bản sao hợp đồng 
vận tải cho NĐ Thanh Long là có căn cứ. Mặt khác, trước đó BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi 
Phúc Lợi đã thông báo cho NĐ Công ty Thanh Long về việc thiếu hụt hàng hoá và yêu cầu 
NĐ Thanh Long bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm, trên cơ sở đó, NĐ Công ty Thanh 
Long đã chi trả tiền bồi thường bảo hiểm cho BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi. Nay 
NĐ Công ty Thanh Long lại đòi hoàn lại số tiền bồi thường này là vô lý.

NĐ Công ty cổ phần bảo hiểm Thanh Long là đơn vị kinh doanh bảo hiểm hàng hải 
phải nắm rõ về trình tự, thủ tục, thời hạn truy đòi đối với chủ tàu. Việc để thời hiệu khiếu nại 
hàng hải bị hết là lỗi của NĐ Công ty Thanh Long, không thể nói việc để thời hiệu khiếu nại 
hàng hải quá hạn là lỗi của BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi. Do đó, có cơ sở giữ 
nguyên bản án sơ thẩm, bác kháng cáo của NĐ Công ty Thanh Long.

BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi và NĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh 
Long là hai pháp nhân kinh tế, tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá. Việc đã 
trả tiền bảo hiểm do hàng hoá bị thiếu hụt, nay lại kiện để đòi lại số tiền đó là tranh chấp kinh 
doanh thương mại. Và Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tài liệu chứng cứ do các bên 
cung cấp, không vi phạm tố tụng như nguyên đơn nêu.

Bởi các lẽ trên,
Căn cứ Khoản 1 Điều 275 Bộ luật Tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:
Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và giữ nguyên bản án sơ thẩm như sau:
Căn cứ các Điều 238; 242; 243; 244 Bộ luật Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ các Điều 22; 32; 36 Quy tắc chung về Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng 

đường biển;
Căn cứ Nghị định 70/CP ngày 12/9/1997 của Chính phủ quy định về Án phí.

1. Không chấp nhận kháng cáo yêu cầu khởi kiện của NĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm 
Thanh Long (NĐ Thanh Long) đối với BĐ Tổng Công ty Chăn nuôi Phúc Lợi và việc đòi 
hoàn lại số tiền 360.297.000 đồng theo Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá bằng đường biển số 
1A1011/062/2006-H1 và bản Phụ lục Hợp đồng số 1A1011/062/2006-H1 ngày 13/02/2006.

2. NĐ Công ty cổ phần Bảo hiểm Thanh Long (NĐ Thanh Long) phải chịu án phí 
Kinh doanh thương mại sơ thẩm là 13.808.910 đồng và 200.000 đồng án phí kinh tế phúc 
thẩm, tổng cộng là 14.008.910 đồng (Mười bốn triệu, không trăm không chục tám nghìn chín 
trăm mười đồng), được đối trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Cơ quan Thi hành án 
dân sự thành phố HN theo Biên lai thu tiền số 000453 ngày 16/7/2008 số tiền 6.900.000 đồng 
và Biên lai thu tiền số 0007537 ngày 20/10/2008, sau khi đối trừ NĐ_Công ty cổ phần Bảo 
hiểm Thanh Long còn phải nộp là 7.108.910 đồng (Bảy triệu, một trăm lẻ tám nghìn chín
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trăm mười đồng).

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬNX 

THÀNH PHỐ HCM

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

Số: 23/2014/KDTM-ST 
Ngày: 11/9/2914
v ề  vụ án: “ Tranh chấp hợp đồng vận 
chuyển hàng hóa bằng đường biển

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X - THÀNH PHỐ HCM 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: 1. Bà Lê Thị H
- Các Hội thẩm nhân dân: 2. Bà Đinh Kim H

3. Bà Nguyễn Thị Huyền N
- Thư kỷ Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Phan Quế A, Cán bộ Tòa án nhân 

dân Quận X.
- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Quận X  tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang

T

Trong ngày 11 tháng 9 năm 2014 tại phòng xử án, Tòa án nhân dân Quận X mở phiên tòa 
công khai để xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 12/2014/ TLST- KDTM 
ngày 08 tháng 5 năm 2014 về “Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển” 
theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 350/2014/QĐXX - ST ngày 11/9/2014 (Quyết định này 
thay thế Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 325/2014/QĐXX-ST ST ngày 21/8/2014), giữa:

Nguyên đơn:
NĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hương My (Viết tắt là 

NĐ_Công ty Hương My)
Trụ sở: Phòng A2 4.10 -  số 856 (số cũ 340) TQB, Phường 5, Quận T, Thành phố HCM. 
Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Bà Phùng Thị Phương Thảo -  Giám đốc 

công ty (có mặt)
Người đại diện ủy quyền hợp pháp của nguyên đơn:
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân. (Có mặt).

Bị đơn:
BĐ Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại Linh Chi (viết tắt là BĐ Công ty Linh Chi)
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Trụ sở: 42/37 HD, Phường 12, Quận X, TP HCM
Người đại diện ủy quyền hợp pháp của nguyên đơn: Ông Hoàng Chí Vệ -  Phó giám đốc 

Công ty. (Có mặt).

NHẬN THẤY:
Theo đơn khởi kiện đề ngày 12/02/2014 của NĐ_Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Hương My (Viết tắt là NĐ_Công ty Hương My) -  Bút lục 55 -  56 và các bản 
khai tiếp theo của người đại diện ủy quyền của Công ty là Nguyễn Thị Hồng Ngân trình bày: 
Ngày 25/03/2013 NĐ_Công ty Hương My và BĐ_Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại Linh 
Chi (viết tắt là BĐCông ty Linh Chi) có ký hợp đồng dịch vụ Logistics 
1303002/HĐDVĐLVCHH -  QT, theo đó BĐ Công ty Linh Chi tiếp nhận, vận chuyển 02 lô 
hàng dừa tươi của NĐ Công ty Hương My từ cảng Thành phố HCM đến cảng FELIXSTOWE, 
UK để giao cho khách hàng là Công ty Ming FOODS LTD, có các nội dung chi tiết, trong đó 
đối với Vận đơn số SGNRCT 1304 -  094 ngày 22/4/2013: Dự kiến ngày đến là ngày 22/5/2013, 
Hàng hóa là 01 Container 40’ dừa tươi, Tổng giá trị lô hàng là 12.809USD

Đối với Vận đơn số SGNFXT 1306 -  003 ngày 27/05/2013: Dự kiến ngày đến là ngày 
18/06/2013, Hàng hòa là 01 Container 40’ dừa tươi, Tổng giá trị lô hàng là 13.460USD.

Tuy nhiên khi thực hiện việc vận chuyển, BĐ Công ty Linh Chi đã không đảm bảo được 
lịch trình vận chuyển đã cam kết dẫn đến việc 02 lô hàng dừa tươi quá hạn sử dụng, khách hàng 
không nhận, phải làm thủ tục tiêu hủy.

Ngày 05/12/2013 NĐ_Công ty Hương My đã gửi thư khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt 
hại đến BĐ Công ty Linh Chi nhưng không nhận được phản hồi của BĐ Công ty Linh Chi. Do 
đó Nay NĐ_Công ty Hương My khởi kiện yêu cầu BĐ_Công ty Linh Chi phải chịu trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại toàn bộ 02 lô hàng dừa tươi thuộc 02 vận đơn nêu trên, giá trị là 26.269 USD 
(dô la Mỹ) tương dương 555.063.970 đồng và bảo lưu quyền yêu cầu thiệt hại phát sinh có liên 
quan.

Tại đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 15/7/2014 của NĐ_Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Xuất nhập khẩu Hương My ( Bút lục 337 -  338) và các bản khai tiếp theo của người đại diện 
ủy quyền của Công ty bà Nguyễn Thị Hồng Ngân trình bày:

1/ Yêu cầu BĐ Công ty Linh Chi bồi thường thiệt hại toàn bộ 02 lô hàng dừa tươi thuộc 
02 vận đơn nêu trên, giá trị là 26.269 USD (đô la Mỹ) tương đương 555.063.970 đồng.

2/ NĐ Công ty Hương My còn yêu cầu BĐ Công ty Linh Chi phải chịu trách nhiệm bồi 
thường các thiệt hại phát sinh từ 02 lô hàng trên như sau:

- Cước vận chuyển của vận đơn ngày 22/4/2013 là 2,612.91 GBP, Chí phí giám định lô 
hàng là 525.00GBP, Chi phí thuê lao động 216GBP, cộng chung là 3,353.91 GBP;

- Cước vận chuyển vận đơn ngày 27/5/2013 là 2,473.48 đồng, Chí phí tiêu hủy hàng bị 
hư hỏng 2,092.80GBP, Chi phí thuê lao động 216GBP, cộng chung là 4,782.28 GBP

Tổng thiệt hại phát sinh là 8,136.19 GBP (Bảng Anh) tương đương 296.897.058 đồng ( 
quy đổi theo tỷ giá ngày 10/7/2014 36.490,92 đồng/1 GBP).

3/ Yêu cầu trả lãi do chậm thanh toán tiền bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh 
tạm tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/7/2014 tương đương 6,3 tháng X ỉ ,  52%/tháng -  (là lãi 
suất quá hạn trung bình trên thị trường theo Điều 306 Luật Thương mại bằng 18,25%/năm tương 
đương 1,52%/thang) X (555.063.970 đồng + 296.897.058 đồng) = 81.583788 đồng.
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4/ Bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường các thiệt hại phát sinh có liên quan khi có thêm các 
chứng cứ từ phía người mua.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân Quận X đã tống đạt thông báo thụ lý vụ án và các 
văn bản tố tụng khác cho bị đơn là BĐ Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại Linh Chi, nhưng 
cho đến nay Công ty không có văn bản trình bày ý kiến mà chỉ có người đại diện ủy quyền của 
Công ty là ông Hoàng Chí Vệ -  Phó giám đốc Công ty viết bản tự khai và trình bày ý kiến trong 
các phiên tòa giải tại Tòa án như sau: BĐ Công ty Linh Chi có ký hợp đồng vận chuyển 02 lô 
hàng dừa tươi cho NĐ_Công ty Hương My, sự việc xảy ra là ngoài ý muốn của Công ty. Khi ký 
hợp đồng BĐ Công ty Linh Chi không xác định chính xác thời gian vận chuyển, v ề  chất lượng 
hàng hóa BĐ Công ty Linh Chi không chịu trách nhiệm, vì BĐ Công ty Linh Chi giao Container 
trống cho khách tự sắp xếp hàng, niêm phong hàng và khách hàng yêu cầu cài đặt nhiệt độ bao 
nhiêu thì BĐ Công ty Linh Chi thực hiện đúng như vậy. Do đó BĐ Công ty Linh Chi không có 
trách nhiệm gì về việc hư hỏng của 02 lô hàng này. BĐ Công ty Linh Chi xác nhận trong thời 
gian vận chuyển 02 lô hàng của NĐ_Công ty Hương My có bị trễ: 01 lô hàng bị rớt lại cảng 
chuyển tải tại Singapo là 09 ngày và 01 lô hàng bị rớt lại 15 ngày, Khi đến Anh do sương mù tàu 
không cập cảng được trễ thêm 04 ngày nữa, nhưng việc hàng bị hư hỏng không phải do 
BĐ Công ty Linh Chi mà do việc sắp xếp hàng hóa và yều cầu cài đặt nhiệt độ của chủ hàng là 
NĐ Công ty Hương My, do đó BĐ Công ty Linh Chi không chấp nhận bồi thường phần nào 
trong yêu bồi thường của NĐ_Công ty Hương My.

XÉT THẤY:
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 nghe Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X phát biểu ý kiến; Hội đồng xét 

xử nhận định:

v ề  tố tụng: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của NĐ_Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hương My và BĐ Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại 
Linh Chi thì đây là 02 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, BĐ Công ty Linh Chi có trụ sở 
đăng ký tại Quận X.Việc hai bên ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa đều vì mục đích lợi nhuận. 
Do đó, xác định đây là quan hệ pháp luật kinh doanh thương mại về hợp đồng vận chuyển hàng 
hóa bằng đường biển.

Khi xảy ra tranh chấp, nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án có thẩm quyền giải quyết là 
Tòa án nơi có trụ sở của bị đơn, nơi thực hiện hợp đồng hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn nếu 
hai bên có văn bản thỏa thuận về việc này. Tuy nhiên nguyên đơn đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa 
án nhân dân Quận X là nơi bị đơn có trụ sở cùng địa giới hành chính với Tòa án Quận X, Do đó, 
xác định đây là vụ án Kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Tòa án 
nhân dân Quận X theo quy định của điểm k khoản 1 Điều 29; điểm b khoản 1 Điều 33, điểm a 
khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

v ề  nội dung: Tại phiên tòa Người đại diện ủy quyền của nguyên đơn - NĐ_Công ty 
TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hương My bà Nguyễn Thi Hồng Ngân thay đổi
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một phần lời khai và yêu cầu trong đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ sung của NĐ Công ty 
Hương My, cụ thể:

1/ Yêu cầu BĐ Công ty Linh Chi bồi thường thiệt hại do 02 lô hàng dừa tươi bị hư hỏng 
vì giao hàng chậm , giá trị 02 lô hàng là 26.269 USD (đô la Mỹ) tương đương 555.063.970 đồng.

2/ Yêu cầu BĐ Công ty Linh Chi phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát 
sinh từ 02 lô hàng bao gồm:

- Cước vận chuyển của vận đơn ngày 22/4/2013 là 2,612.91 GBP, Chí phí giám định lô 
hàng là 525.00GBP, Chi phí thuê lao động 216GBP, cộng chung là 3,353.91 GBP;

- Cước vận chuyển vận đơn ngày 27/5/2013 là 2,473.48 đồng, Chí phí tiêu hủy hàng bị 
hư hỏng 2,092.80GBP, Chi phí thuê lao động 216GBP, cộng chung là 4,782.28 GBP

Tổng thiệt hại phát sinh là 8,136.19 GBP (Bảng Anh) tương đương 296.897.058 đồng.
3/ Yêu cầu trả lãi do chậm thanh toán tiền bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh 

theo lãi suất cơ bản của ngân hàng là 9%/ năm : 12 tháng = 0,75% / tháng. Tạm tính từ ngày 
01/01/2014 đến ngày xét xử 11/9/2014 là 53.481.854 đồng. (555.063.970 + 296.897) X 8,37 
tháng X 0,75 =53.481.854 đồng.

Tổng cộng (1) +(2) + (3) = 555.063.970 đồng + 296.897.058 đồng + 53.481.854 đồng = 
905.442.282 đồng.

4/ Bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường các thiệt hại phát sinh có liên quan khi có thêm các 
chứng cứ từ phía người mua.

[
Để chứng minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại của mình NĐ Công ty Hương My đã 

nộp các tài liệu chứng cứ như: Hợp đồng dịch vụ Logictics, Tờ khai hải quan điện tử, Bằng 
chứng giao nhận hàng hóa, Vận đơn Báo cáo khảo về nguyên nhân hàng bị hư hỏng, các thư từ 
điện tử và các tài liệu khác liên quan đến việc tiếp nhận, vận chuyển hai lô hàng dừa tươi trong 
hai 02 Container được xếp lên tàu ngày 22/4/2013 và ngày 27/5/2013; Thời gian vận chuyển, lý 
do vận chuyển kéo dài, giao hàng chậm trễ, hàng bị hư hỏng, khách mua hàng từ chối không 
nhận hàng... Đồng thời tại phiên tòa, NĐ Công ty Hương My cho rằng thời gian vận chuyển 
kéo dài, chậm trễ giao hàng là do lỗi của BĐ Công ty Linh Chi chưa làm hết trách nhiệm trong 
việc theo dõi lịch trình vận chuyển của hàng, đặt lịch tàu chạy từ nơi đi đến nơi đến chậm trễ dẫn 
đến việc lô hàng lên tàu ngày 22/4/2013, dự kiến trả hàng ngày 21/5/2013. Nhưng đến ngày 
30/5/2013 mới giao hàng (trễ 10 ngày). Đối với lô hàng lên tàu ngày 27/5/2013, dự kiến trả hàng 
18/6/2013 nhưng đến ngày 03/7/2013 mới giao hàng (trễ 15 ngày), hàng bị rớt lại tại cảng 
chuyển tải của Singapore.

Tại phiên tòa người đại diện ủy quyền của bị đơn - BĐ Công ty TNHH Tiếp vận Thương 
mại Linh Chi là ông Hoàng Chí Vệ trình bày: Sự việc về hai lô hàng đúng như nguyên đơn đã 
trình bày. Hai lô hàng có bị chậm trễ do hàng bị cắt lại tại cảng chuyển tải ở Singapore. Tuy 
nhiên BĐ Công ty Linh Chi đã thông báo lịch tàu chạy có thể bị thay đổi cho NĐ Công ty 
Hương My, đồng thời theo hợp đồng thì không quy định chính xác ngày giao hàng bắt buộc. 
NĐ_Công ty Hương My chỉ thông báo thời gian vận chuyển ngắn ngày chứ không cụ thể là 
trong bao lâu thì hàng bị hư hỏng. Hàng bị hư hỏng không có chứng cứ là do tàu chạy trễ. về  
chất lượng hàng hóa, là do NĐ_Công ty Hương My thực hiện việc xếp hàng vào Container và 
BĐ Công ty Linh Chi đã thực hiện việc cài đặt nhiệt độ và thông gió đối với lô hàng này theo 
đúng yêu cầu của NĐ_Công ty Hương My. Vì vậy bác bỏ toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.
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Sau khi thụ lý vụ án Tòa án đã tống đạt Thông báo thụ lý vụ án, Thông báo thụ lý bổ 
sung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong đó nêu rõ các yêu cầu của NĐ_Công ty Hương My 
đối với BĐ Công ty Linh Chi và thông báo cho BĐ Công ty Linh Chi biết trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo phải có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn và nộp các tài liệu chứng cứ cho yêu cầu của mình, nhưng BĐ Công ty Linh 
Chi chỉ cử người đại diện đến Tòa án trình bày ý kiến như trên, không làm văn bản trình bày ý 
kiến, không nộp bất cứ tài liệu chứng cứ nào mặc dù trong các bản tự khai của người đại diện 
đều có cam kết sẽ nộp văn bản trình bày ý kiến của BĐ Công ty Linh Chi và tài liệu chứng cứ 
kèm theo. Nhưng không thực hiện.

Tại phiên tòa, BĐ_Công ty Linh Chi đã nộp văn bản ngày 03/9/2014 trình bày ý kiến về 
việc hai lô hàng bị chậm trễ không phải lỗi của BĐ Công ty Linh Chi như đã trình bày tại Tòa 
án trước đây, do đó không chấp nhận yêu cầu bồi thường. Kèm theo văn bản này, BĐ Công ty 
Linh Chi đã nộp một số tài liệu tiếng nước ngoài không có bản dịch bằng tiếng Việt có công 
chứng. Do đó không được chấp nhận là tài liệu chứng cứ hợp pháp để xem xét.

Đồng thời ông Hoàng Chí Vệ cho biết: Đối với các tài liệu chứng cứ khác thì BĐ Công 
ty Linh Chi đã có yêu cầu nhưng chưa được Hãng tàu nước ngoài cung cấp nên không có để nộp 
cho Tòa án.

Xét yêu cầu khởi kiện của NĐ_Công ty Hương My nhận thấy: Theo giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên đăng ký lần đầu ngày 22/01/2013 Đăng ký 
thay đổi lần 1 ngày 30/01/2013 của NĐ_Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu 
Hương My thì trong các ngành nghề Công ty đăng ký có ngành buôn bán thực phẩm, chi tiết: 
Buôn bán trái cây, rau quả, chè, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc....

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên đăng 
ký lần đầu ngày 07/07/2010 của BĐ_Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại Linh Chi thì trong 
những ngành nghề Công ty đăng ký kinh doanh có nghề Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan 
đến vận tải: Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, hoạt động của đại lý làm 
thủ tục hải quan... thì đây là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một 
trong những công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, 
các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách Được quy định tại Điều 233 Dịch vụ Logictics của Luật 
thương mại.

Do đó, việc hai Công ty có đăng ký kinh doanh ký hợp đồng dịch vụ Logictics số 
1303002/HĐDVĐLVCHH -  QT ngày 25/03/2013 là hợp đồng hợp pháp và đã phát sinh hiệu lực 
kể từ ngày ký hợp đồng.

Theo hợp đồng dịch vụ Logistics ngày 25/3/2013 và các tài liệu chứng khác như: Tờ khai 
báo Hải Quan, Bằng chứng về việc giao hàng hóa, Vận đơn và lời khai xác nhận của của 02 bên, 
có căn cứ xác định trên thực tế hợp đồng đã được thực hiện, cụ thể vào ngày 22/4/2013 và 
27/5/2013 BĐ_Công ty Linh Chi đã tiếp nhận 02 lô hàng hóa dừa tươi được xếp trong 02 
Containers và đưa lên tàu ở Cảng tại Thành phố HCM để vận chuyển đến cảng FELIXSTOWE 
UNITED KINGDOM để giao cho khách hàng MINGFOODS LTD ở Anh.

Theo Điều 1 của hợp đồng thì BĐ Công ty Linh Chi tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa 
xuất khẩu của NĐ Công ty Hương My bằng đường biển từ cảng biển Thành phố HCM -  Việt 
Nam đến cảng biển ở nước ngoài.. . .Tên hàng: Dừa tươi.. Nhiệt độ bảo quản: + 2oC đến + 5o 
c. Thời gian vận chuyển ước tính: Theo lịch booking với hãng.
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Đối với lô hàng thuộc vận đơn ngày 22/4/2013 theo thông báo và xác nhận của 
BĐ_Công ty Linh Chi thì dự kiến tàu đến cảng đích vào ngày 21/5/2013 nhưng thực tế theo xác 
nhận của bên nhận hàng thì đến ngày 30/5/2013 mới giao hàng. Như vậy lô hàng này trễ 10 
ngày.

Đối với lô hàng thuộc vận đơn ngày 27/5//2013 theo thông báo và xác nhận của 
BĐ_Công ty Linh Chi thì dự kiến đến cảng đích vào ngày 18/ 6/ 2013 nhưng thực tế theo xác 
nhận bên nhận hàng thì lô hàng được giao vào ngày 02/7/2013. Trễ 15 ngày.

Nguyên nhân của việc vận chuyễn chậm trễ, theo người đại diện ủy quyền của BĐ_Công 
ty Linh Chi -  ông Hoàng Chí Vệ là do hàng đến cảng chuyển tải Singapore thì bị rớt lại và khi 
đến Anh thì do sương mù nên tàu không cập cảng được trễ thêm 04 ngày.

Theo NĐ Công ty Hương My thì hàng vận chuyển là dừa tươi nên trong thời gian vận 
chuyển phải cài đặt nhiệt độ theo đúng yêu cầu của chủ hàng và vận chuyển trong một thời gian 
nhất định theo yêu cầu của chủ hàng từ 22 -  26 ngày. Tuy nhiên, do thời gian vận chuyển kéo dài 
dẫn đến sự việc 02 lô hàng của NĐ_Công ty Hương My bị hư hỏng, khách hàng từ chối không 
nhận, công ty bị thiệt hại toàn bộ giá trị của 02 lô hàng đồng thời phát sinh thêm chí phí vận 
chuyển, lưu kho, chi phí giám định xác định nguyên nhân hư hỏng, chi phí thuê nhân công bốc 
dỡ, tiêu hủy...

Tại thư điện tử BĐ Công ty Linh Chi do ông Hoàng Chí Vệ -  Phó giám đốc Công ty ký 
tên đóng dấu gưi cho Cô Thảo/MD NĐ_Công ty Hương My giải thích về việc chậm trễ lô hàng 
tới FELIXSTOWE -  Vận đơn số 1306-003 có nội dung tàu xuất phát từ cảng Thành phố HCM 
vào ngày 27/5/2013, đến cảng trung chuyển vào ngày 01/6/2013. Nếu không có gì thay đổi, 
Container hàng nói trên sẽ được chất lên tàu chuyển tiếp. Tuy nhiên do tàu chuyển tiếp quá trọng 
lượng, thuyền trưởng cương quyết yêu cầu chủ tàu cắt giảm hàng hóa, do đó lô hàng của 
NĐ_Công ty Hương My và một số lô hàng khác bị cắt giảm vào thời điểm đó và được chất lên 
tàu ngày 11/6/2013 mà mất nhiều thời gian quá cảnh Cuối cùng lô hàng đến FELIXSTOWE -  
vào ngày 02/7/2013.

Đồng thời tại Tòa án phía BĐ Công ty Linh Chi cũng thừa nhận thời gian vận chuyển 02 
lô hàng dừa tươi của NĐ Công ty Hương My có bị chậm trễ nhưng cho rằng là ngoài ý muốn, 
v ề  chất lượng hàng hóa thì BĐ Công ty Linh Chi không chịu trách nhiệm vì BĐ Công ty Linh 
Chi giao Container trống cho NĐ Công ty Hương My tự xếp hàng hóa và BĐ Công ty Linh Chi 
cài đặt nhiệt độ, thông gió theo đúng yêu cầu của NĐ_Công ty Hương My.

Theo thư điện tử gửi ngày 04/7/2013 thừa nhận khiếu kiện về hàng hóa... của khách 
hàng gửi cho NĐ_Công ty Hương My có nội dung họ tới kho hàng vào tối ngày 03/7/2013. Kế 
hoạch gởi hàng bị chậm trễ mất khoảng 02 tuần. Khi mở Container hàng hóa và kiểm tra dừa thì
dừa bị mốc, các hộp bị ẩm ướt gần hết Yêu cầu bên chở hàng chịu trách nhiệm cho sự chậm
trễ và bất thường về nhiệt độ của Container ....

Đính kèm theo thư này là biên nhận chi phí việc hủy bỏ dừa, bảo quản, chất và dỡ hàng 
và chi phí đại lý vận chuyển cho chuyến hàng này

Theo thư điện tử ngày 4/6/2014 của bên nhận hàng gửi cho NĐ_Công ty Hương My thì 
giao hàng vào ngày 30/6/2013, dừa bị hư, hàng đến nơi bị hư và không còn phù hợp để dùng cho 
người ...

Đồng thời gửi kèm thư là chứng từ chi việc dọn dừa hư, chi phí dỡ hàngvà lưu kho của 
số dừa bị hư này.

57



Với các chứng cứ trên, có căn cứ xác định hai lô hàng dừa tươi lên tàu ngày 22/4/2013 
và 27/5/2013 khi đến cảng FELIXSTOWE của Vương Quốc Anh thì hàng đã bị hư hỏng, không 
thể sử dụng cho người, không bán được, khách hàng mua không nhận hàng, phải bỏ đi, như vậy 
thiệt hại là có thật và thiệt hại chính là giá trị của 02 lô hàng mà NĐ Công ty Hương My đã thỏa 
thuận mua bán với khách hàng với tổng giá trị là 26.269 USD (Đô la Mỹ)

(12.809USD + 13.460USD) nếu quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm xét xử thì cao hơn so 
yêu cầu của nguyên đơn, do đó xác định thiệt hại của 02 lô hàng theo quy đổi của nguyên đơn là 
555.063.970 đồng.

về các chi phí khác phát sinh sau khi khách mua hàng từ chối nhận do hàng bị hư hỏng, 
trên thực tế NĐ_Công ty Hương My đã phải chi phí để giải quyết hậu quả. Xem xét các chứng từ 
NĐ Công ty Hương My xuất trình nhận thấy các chứng từ hợp pháp và có căn cứ xác định tổng 
thiệt hại phát sinh là 8,136.19 GBP (3,353.91 GBP+ 4,782, 28 GBP (Bảng Anh) quy đổi ra tiền 
đồng Việt Nam tương đương 296.897.058 đồng

v ề  nguyên nhân thiệt hại trên, theo báo cáo khảo sát của khảo sát viên, nhân viên Lloyd 
thìCó khả năng thời gian vận chuyển 38 ngày (22/4 đến 30/6/2013) là yếu tố quan trọng trong vụ 
việc này. Người được bảo hiểm cho rằng thời gian vận chuyển trong khu vực là 26 ngày thêm 
vào thời hạn sử dụng của sản phẩm. Không có thông tin về nhiệt độ của lô hàng này do đó không 
thể nói đây có phải là một yếu tố.

Tuy nhiên, theo hợp đồng của hai Công ty thì hàng : Dừa tươi. Nhiệt độ bảo quản: + 2C 
đến + 5o c , theo ông Vệ thì nhiệt độ đã được BĐ Công ty Linh Chi cài đặt đúng theo yêu cầu 
của NĐ Công ty Hương My, nhưng theo thư điện tử của bên nhận hàng thì Container không có 
nhiệt độ. Như vậy có căn cứ xác định dừa bị hư hỏng nguyên nhân chính là do thời gian vận 
chuyển kéo dài, chậm trễ trong việc giao hàng. Bên cạnh đó có nguyên nhân BĐ Công ty Linh 
Chi không cài đặt nhiệt độ theo đúng yêu cầu của chủ hàng trong suốt thời gian vận chuyển.

Theo khoản 2 Điều 3 của Hợp đồng Logistics quy định:
2. Bên B (BĐ Công ty Linh Chi):
* Hàng hóa có khả năng hư hỏng do bên B (BĐ Công ty Linh Chi) làm việc với hãng 

tàu cài đặt nhiệt độ và thông gió cho Container không đúng với yêu cầu của bên A (NĐ_Công ty 
Hương My).

* Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A (NĐ Công ty Hương My) do bên B 
Booking (đặt lịch tàu) bị delay (chậm trễ) ảnh hưởng đến thời gian bảo quản hàng hóa của bên A 
(trừ trương hợp bất khả kháng).

Xem xét về nguyên nhân gây hư hỏng 02 lô hàng dừa tươi mà BĐ Công ty Linh Chi thực 
hiện hợp đồng vận chuyển cho NĐ Công ty Hương My là do lỗi hoàn toàn thuộc về BĐ Công 
ty Linh Chi khi thực hiện hợp đồng đã không làm hết trách nhiệm trong việc theo dõi lịch trình 
vận chuyển hàng, đặt lịch tàu chậm trễ khiến hàng bị rớt lại cảng chuyển tải, làm cho thời gian 
vận chuyển kéo dài so với thời gian dự kiến và không phù hợp với thời hạn vận chuyển theo 
thông lệ chung trong khu vực đối với loại hàng hóa là thực phẩm tươi. Không có nguyên nhân 
thuộc trường hợp bất khả kháng, trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường được quy định tại 
Điều 237 Luật thương mại về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics và quy định tại Điều 294 Luật Thương mại về các trường hợp miễn trách nhiệm 
đối với hành vi vi phạm. Do đó căn cứ vào khoản 2 Điều III của Hợp đồng Logistics ngày 
25/03/2013, căn cứ Điều 302 Luật thương mại và Điều 108 Luật hàng hải chấp nhận yêu cầu của 
NĐ Công ty Hương My buộc BĐ Công ty Linh Chi bồi thường giá trị 02 lô hàng bị hư hỏng,
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không bán được và toàn bộ các chi phí phát sinh giải quyết hậu quả đó. Tổng giá trị phải bồi 
thường là 26.269 Đô la Mỹ tương đương 555.063.970 đồng Và 8,136.19 Bảng Anh tương đương 
296.897.058 đồng.Tồng cộng là 851.961.028 đồng

Đối với yêu cầu của NĐ_Công ty Hương My về việc BĐ_Công ty Linh Chi phải trả lãi 
do chậm thực hiện nghĩa vụ bồi thường (Theo Điều 305 Bộ Luật dân sự) theo lãi suất cơ bản của 
Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm hiện nay là 9%/năm tương đương 0,75%/tháng từ tháng 
01/2014 đen 11/9/2014 bằng 53.481.854 đồng.

Hội đồng xét xử nhận thấy: Nếu đây là một yêu cầu về phạt vi phạm hợp đồng theo Điều 
300 và 301 của Luật thương mại thì yêu cầu này không được chấp nhận vì trong hợp đồng hai 
không có thỏa thuận về phạt hợp đồng khi có vi phạm. Còn nếu đây là yêu cầu bồi thường thiệt 
hại do chậm thanh toán tiền quy định tại Điều 306 Luật thượng mại thì yêu cầu này chỉ được 
chấp nhận trong trương hợp bên vi phạm chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao 
dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. Nếu yêu cầu trả lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo 
Điều 305 Bộ Luật dân sự thì yêu cầu này chỉ được chấp nhận trong trường hợp bên có nghĩa vụ 
chậm trả tiền. Tức là khoản tiền hàng, thù lao dịch vụ, chi phí; Nghĩa vụ trả tiền đã được các bên 
thỏa thuận và xác định. Còn trong trường hợp này hai bên đang tranh chấp. Chưa được xác định. 
Mặt khác về lãi suất cớ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định trước đây là 9%/năm, còn hiện 
này là 6%/năm. Do đó không chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn.

Tuy nhiên, để bảo đảm việc thi hành án thì kể từ ngày NĐ_Công ty Hương My có đơn 
yêu cầu thi hành án, BĐ Công ty Linh Chi phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ 
bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian và số tiền 
chậm thi hành án.

Thi hành tại cơ quan Thi hành án Dân sự có thẩm quyền khi bản án có hiệu lực pháp
luật.

Đối với yêu cầu bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường các thiệt hại phát sinh có liên quan 
khi có thêm các chứng cứ từ phía người mua. Đây là yêu cầu hợp pháp, chính đáng do đó chấp 
nhận quyền bảo lưu yêu cầu này của NĐ_Công ty Hương My (NĐ_Công ty Hương My có quyền 
khởi kiện trong một vụ án khác khi có chứng cứ và có tranh chấp).

- về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:
BĐ Công ty Linh Chi phải nộp án phí đối với những yêu cầu của NĐ Công ty Hương 

My được chấp nhận, cụ thể BĐ Công ty Linh Chi phải nộp án phí là 37.558.830 đồng (giá trị 
tranh chấp là 851.961.028 đồng, trong đó 800 triệu đồng, án phí là 36.000.000 đồng, phần vượt 
quá 800 triệu án phí là 51.961.028 đồng X 3 %  =  1.558.830 đồng )

NĐ Công ty Hương My phải nộp án phí đối với yêu cầu không được chấp nhận, án phí 
phải nộp là 2.674.092 đồng (giá trị tranh chấp là 53.481.854 đồng X 5%) nhưng được khấu trừ 
vào tiền tạm ứng án phí 13.101.279 đồng mà NĐ Công ty Hương My đã nộp. Hoàn trả cho 
NĐ_Công ty Hương My số tiền còn lại là 10.427.187 đồng.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ Điều 29, 33, 131, 238 và Điều 245 Bộ Luật Tố tụng Dân sự;
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Căn cứ Điều 233, 302 Luật Thương mại; Căn cứ Điều 108 Luật Hàng hải; Căn cứ Điều 
305 Bộ luật Dân sự;

Căn cứ Pháp lệnh quy định về án phí, lệ phí Toà án;
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn :
- Buộc BĐ Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại Linh Chi phải bồi thường thiệt hại cho 

NĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hương My là 851.961.028 đồng. 
Trong đó:

+ Bồi thường thiệt hại giá trị 02 lô hàng dừa tươi bị hư hỏng là 26.269 USD (đô la Mỹ) 
tương đương 555.063.970 đồng.

+ Bồi thường cước vận chuyển của vận đơn ngày 22/4/2013 là 2,612.91 GBP, Chí phí 
giám định lô hàng là 525.00GBP, Chi phí thuê lao động 216GBP, cộng chung là 3,353.91 GBP; 
Bồi thường cước vận chuyển vận đơn ngày 27/5/2013 là 2,473.48 đồng, Chí phí tiêu hủy hàng bị 
hư hỏng 2,092.80GBP, Chi phí thuê lao động 216GBP, cộng chung là 4,782.28 GBP. Tổng thiệt 
hại phát sinh là 8,136.19 GBP (Bảng Anh) tương đương 296.897.058 đồng.

Kể từ ngày NĐ Công ty Hương My có đơn yêu cầu thi hành án thì BĐ Công ty Linh Chi 
còn phải trả lãi cho số tiền chậm thi hành theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố 
tại thời điểm thi hành án tương ứng với thời gian chậm thi hành án.

- Chấp nhận yêu cầu của NĐ_Công ty Hương My bảo lưu quyền yêu cầu BĐ_Công ty 
Linh Chi bồi thường các thiệt hại phát sinh có liên quan khi có thêm các chứng cứ từ phía người 
mua.

- Bác yêu cầu của NĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hương My 
về việc BĐ Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại Linh Chi phải trả lãi do chậm thực hiện nghĩa 
vụ bồi thường theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm hiện nay là 9%/năm 
tương đương 0,75%/tháng từ tháng 01/2014 đến 11/9/2014 là 53.481.854 đồng.

2. v ề  án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:
BĐ Công ty Linh Chi phải chịu án phí là 37.558.830 đồng
NĐ_Công ty Hương My phải nộp án phí là 2.674.092 đồng, nhưng được khấu trừ vào 

tiền tạm ứng án phí 13.101.279 đồng mà NĐ Công ty Hương My đã nộp theo biên lai thu số 
08684 ngày 23/4/2014 của Thi hành án dân sự Quận X. Hoàn trả cho NĐ_Công ty Hương My số 
tiền còn lại là 10.427.187 đồng.

Thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền khi bản án có hiệu lực pháp luật.
3. Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày. Đối với đương sự có 

mặt thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án. Đối với đương sự vắng mặt thời hạn kháng 
cáo được tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.

4. Trương hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì 
người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 
quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại 
các Điều 6, 7 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.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ■ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 34/2017/KDTM-PT 
Ngày: 31 - 8 - 2017 

V/v Tranh chấp hợp đồng vận chuyển.

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:

Tham phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Đình Thanh;

Các Tham 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, (cỏ 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 N gl, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh, (cổ mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Nguyễn Thị 
Hồng Ng, Luật sư Công ty Luật TNHH T l, thuộc Đoàn luật sư Thành phố 
Hồ Chí Minh, (cổ mặt).

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty Xuất Nhập khẩu H l; địa chỉ: QSD, Q l, MA, Hoa Kỳ, (vẳng
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, (vẳng mặt).

5. Công ty HM; địa chỉ: F Tower, đường H5, Quận M, Thành phố Hồ 
Chí Minh, (vẳng 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 HI 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 I 5OO-OTT-O81034285 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 H l; 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 ừên 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 c ổ  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 vàHDMU6414102.

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 vàHDM U 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 c ổ  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 phổ Hồ Chỉ 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 
khẩuH.
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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.

v ề  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 Paciíĩc 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 HI 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 Paciíĩc 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
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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 HI 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] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, 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; giữ nguyên Bản 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 theo quy định pháp 
luật.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT 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; giữ nguyên Bản 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. Án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Bị đơn Công ty TNHH Mạng lưới Vận tải Tr phải nộp 200.000 đồng 
án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm 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 thẩm.

- Án phí Kinh doanh thương mại phúc thẩm:
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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 Kinh 
doanh thương mại phúc thẩm.

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 Kinh 
doanh thương mại phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 
Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 
hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 
tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 
Điều 6, 7 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. TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- Tòa án nhân dân tôi cao; t h ẩ m ’PHÁN -  CHỦ T Ọ A  PHIÊN TÒA
- 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).Ỉ8b. (Án 38) ĐÔ Đ inh T h an h
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Bản án số: 03/2018/KDTM-PT 
Ngày 11 - 01- 2018 

V/v tranh chấp hợp đồng vận chuyển 
hàng hóa bằng đường bộ

NH ÂN DANH  
NƯỚC CỘ NG  H O À X Ã  H Ộ I CH Ủ NG H ĨA 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

-  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.

Ông Nguyễn Văn Dương
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- Bị đơn: Công ty c ổ  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 Tong Công ty Co phần Bảo hiếm 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: v ỏ  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 làl5R-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 đom Công ty c ổ  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, v ề  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 ngày 08/9/2017 của Tòa án nhân dân Ngô 
Quyền 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
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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 c ổ  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 phổ Hải Phòng tham gia phiên tòa 
phát biểu ỷ  kiếm

v ề  tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuân theo đúng 
các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự . Các đương sự đã chấp hành đúng các 
quyền và nghĩa v ụ , tham gia phiên tòa theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân 
sự.

v ề  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] v ề  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. v ề  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 hiếm phải trả cho người được bảo hiếm 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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v ỏ  Container lạnh 40” số GESU9600130 đã bán thanh lý được 
56. lOO.OOOđồng 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 hiếm, doanh nghiệp bảo hiếm 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 p h ỉ 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 đổi 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 370.784.211 đồng 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 ngày 08/9/2017 của Tòa án nhân dân 
Ngô Quyền không tính lỗi cho Công ty Nhã Phương là không đúng, làm ảnh hưởng 
đến quyền lợi của Công ty T&c.

v ề  số tiền bồi thường còn lại sau khi trừ đi khoản tiền bán vỏ cont là 
370.784.21 lđ  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,
QUYÉT ĐỊNH:

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 ủ y  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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Nơi nhận:
-VKSNDTP Hải Phòng;
- TAND quận Ngô Quyền;
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án, HCTP.

TM. HỘI ĐỘNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đặng Hồ Điệp
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÉN TRE Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 11/2018/KDTM-PT 
Ngày: 22/11/2018
V/v: “Tranh chấp hợp đồng 
vận chuyển

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • •

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Ngọt
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Biên Thùy

Ông Huỳnh Ngọc Dũng
- Thư kỷ phiên tòa: Bà Phạm Thị Yến Mai - Thư ký Tòa án tỉnh Bến Tre
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre:
Ông Trần Văn Sung - Kiểm sát viên

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 06/2018/TLPT- 
KDTM ngày 06/8/2018 về “Tranh chấp hợp đồng vận chuyến”

Do bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số: 13/2016/KDTM-ST ngày 
26/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre bị Tòa án nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh hủy theo Quyết định giám đốc thẩm số 
54/2017/KDTM-GĐT ngày 26/12/2017.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 174/2018/QĐ-PT ngày 
01/11/2018, giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Bà Lê Thị p, sinh năm 1966
Địa chỉ: số 26/8, Lê Thị Hồng G, phường 6, thành phố T, tỉnh Tiền Giang.
- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Trung T, 

sinh năm 1979. Địa chỉ: 246/24 Hòa H, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh, (theo văn bản ủy quyền ngày 19/11/2018).

* Bị đơn: Ông Trần Văn B, sinh năm 1955
Địa chỉ: ấp 1, xã H, huyện T, tỉnh Bến Tre.
- Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Trần Văn N, sinh năm 

1951. Địa chỉ: ấp 2, xã H, huyện T, tỉnh Bến Tre (theo văn bản ủy quyền ngày 
19/11/2018)

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Nguyễn 
Hoàng V - Văn phòng Luật sư Nguyễn Hoàng V thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bến 
Tre.
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Phan Văn K, sinh năm 1966

Địa chỉ: ấp B, xã N, huyện G, tỉnh Tiền Giang.

(Ông K đã được triệu tập hợp lệ để dự phiên tòa đến lần thứ hai nhưng 
vắng mặt).

- Bà Hà Thị s, sinh năm 1975

- Ông Mạc Vĩnh L, sinh năm 1966 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Cùng địa chỉ: số 21, khu Q, thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Lạng Sơn.

Bà s ủy quyền cho ông L tham gia tố tụng.

Người kháng cáo: bị đơn là ông Trần Văn B.

(Ông T, ông N, Luật sư V có mặt tại phiên tòa).

NHẬN THẤY:
Theo nội dung án sơ thắm:

Theo đơn khởi kiện ngày 11/01/2013 và đơn khởi biện bo sung ngày 
07/7/2016; bản tự khai; biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thắm, người đại 
diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Lê Thị p  là chị Thái Thị Thanh T trình 
bày:

Bà Lê Thị p là chủ phương tiện xe mang biển số 63K-2746. Vào ngày 
21/9/2011, giữa bà p và ông Trần Văn B có ký hợp đồng vận chuyển nhãn đi từ 
cơ sở s (xã H) do ông B làm chủ đến Lạng Sơn vào Trung Quốc bỏ hàng. Anh c  
là người của ông B đã nhận hàng đủ và có ký nhận trong hợp đồng, cước phí vận 
chuyển là 87.000.000 đồng, ông B đã ứng trước 10.000.000 đồng, còn lại
77.000.000 đồng về Việt Nam thanh toán, ông B còn cho số điện thoại Bác p để 
nhận 77.000.000 đồng. Trong thời gian này xe quay về thì không có chuyện gì 
xảy ra, nhưng vì không có hàng nên xe phải ở lại 02 ngày (15/10/2012) xe mới 
về, khi xe chuẩn bị về thì bà Hà Thị s  là vợ ông Mạc Vĩnh L (ông L là người bán 
hàng của ông B ở Lạng Sơn) mượn hợp đồng ghi vô “Xe chạy yếu lạnh không trả 
tiền cước”. Đến nay, ông B vẫn không thanh toán tiền cước phí còn lại nên bà p 
khởi kiện yêu cầu ông B phải thanh toán cước phí còn lại là 77.000.000 đồng và 
tính lãi đối với số tiền trên từ ngày 13/01/2013 đến ngày 13/6/2016 lãi suất 
0,75%/tháng, tổng cộng thành tiền là 77.000.000 + (77.000.000 X 0.75%) X 41 
tháng = 100.677.500 đồng.

Đối với yêu cầu phản tố của ông B, buộc bà p phải bồi thường cho ông B 
số tiền 443.928.000 đồng, bà p không đồng ý vì bà p đã vận chuyển theo đúng 
hợp đồng, không gây thiệt hại cho ông B.

Theo đơn phản tổ ngày 29/3/2013, bản tự khai, biên bản hòa giải và tại 
phiên tòa sơ thắm, người đại diện theo ủy quyằĩ cua bị đơn ông Trần Văn B là ông Trần Văn 
N  trình bày:

85



Vào ngày 21/9/2011, ông Trần Văn B có ký hợp đồng vận chuyển nhãn với 
bà Lê Thị p, phương tiện vận chuyển là xe mang biển số 63K-2746, địa điểm từ 
cơ sở s thuộc ấp 3, xã H đến cửa khẩu T, tỉnh Lạng Sơn. Người nhận hàng là ông 
Mạc Vĩnh L.

Sau khi xe đã nhận hàng từ H, thì ông B có điện báo cho ông L đón nhận 
hàng ở Lạng Sơn trên chuyến xe của chị p. về quy trình vận chuyển và thanh 
toán như sau: Hợp đồng lập thành 03 bản, ông B giữ 01 bản, chủ xe giữ 01 bản, 
tài xế giữ 01 bản. Hàng hóa chở ra Lạng Sơn, sau khi giao hàng, tài xế giao cho 
ông L01 bản để quyết toán với ông B và ký xác nhận vào bản còn lại của chủ xe 
để về nhận tiền vận chuyển từ ông B. Theo các biên bản lấy lời khai của ông L, 
ông L xác nhận không có nhận hàng nên ông L cũng không trả tiền hàng cho ông 
B, gây tổn thất cho ông B toàn bộ 4.188 rổ nhãn nhà xe vận chuyển. Vì vậy, ông 
B không đồng ý thanh toán tiền cước phí vận chuyển cho bà p. Đồng thời ông B 
yêu cầu phản tố đối với bà p yêu cầu bồi thường lô hàng 4.188 rổ nhãn với giá trị
443.928.000 đồng.

Theo giấy xác nhận ngày 12/3/2103, biên bản lẩy lời khai và các tài liệu 
chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông 
Mạc Vĩnh L trình bày:

Trước đây, ông có thường xuyên giao dịch mua bán nhãn tươi với ông 
Trần Văn B. Vào khoảng tháng 9/2012, ông B có điện thoại cho ông báo là đã 
xuất hàng ra trên chuyến xe mang biển kiểm soát 63K-2746, địa chỉ nhận hàng là 
tại cửa khẩu T, Lạng Sơn nhưng ông đợi mãi không thấy xe mang biển số trên 
đến giao hàng. Tại biên bản lấy lời khai ngày 20/02/2014, ông L khai nếu hàng 
vận chuyển đến thì ông sẽ trực tiếp nhận hàng với lái xe tại Pò Chài (Trung 
Quốc) sau đó kiểm tra hàng và thanh toán tiền hàng cho ông B qua hệ thống ngân 
hàng Việt Nam. Trường hợp nếu hàng hư hỏng, hoặc quá thời gian vận chuyển 
ông điện vào cho ông B để không nhận hàng từ chủ xe và chủ vựa đóng hàng để 
họ tự thỏa thuận giải quyết với nhau. Còn nếu nhận hàng ông L sẽ giữ lại hợp 
đồng vận chuyễn của lái xe đối chiếu với số lượng để thanh toán với ông B. Tại 
biên bản lấy lời khai ngày 24/8/2015, ông L trình bày: Trong quá trình giao dịch 
buôn bán, ông L là người trực tiếp nhận hàng và trả tiền hàng với ông B khi hàng 
được vận chuyển đến địa điểm giao hàng. Trong những người làm công cho ông 
không có ai tên A K, L, B hay c . Quy trình nhận và chuyển hàng: khi có điện báo 
của các lái xe chở hàng của các chủ hàng, ông sẽ điện thoại cho các đội trên cửa 
khẩu để báo số xe để cho hàng qua Trung Quốc, nếu đồng ý họ tự gọi đội bốc vác 
xuống bốc hàng và cho đội bốc vác bên Trung Quốc ký xác nhận về số lượng vào 
phía sau bản hợp đồng. Sau khi đã giao dịch hàng bên Trung Quốc xong thì theo 
quy trình lái xe phải chuyển hợp đồng về cho ông, coi như đã nhận hàng. Theo 
hợp đồng vận chuyển bình thường là 60-65 tiếng, nhưng hợp đồng xe nhãn đó 
khoảng 15 ngày mới đến nơi nhận hàng nên chất lượng nhãn rổ không đạt yêu 
cầu nên ông có ý kiến: một là ông nhận và bán hàng, nhưng nhà xe phải bồi 
thường thiệt hại, hai là nếu không bồi thường thì nhà xe tự thỏa thuận với chủ 
hàng phía trong ông không liên quan. Sau đó nhà xe tự giao hàng và cầm hợp 
đồng về, ông không biết gì cả. Ông được ghi các nội dung “ứ n g  TT = 10.000.000
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đồng, còn lại 77.000.000 đồng (“ứ n g  TT” là ứng Tân Thanh, hôm đó chưa giao 
hàng, xe bị hỏng nên lái xe đã gọi điện thoại bảo ông ứng tiến trước 10.000.000 
đồng để sửa xe). Trong vụ án này ông không liên quan gì.

Theo biên bản lạy lời khai ngậy24/8/2015, và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 
người có qyyằĩ lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hà Thị s  trình bậy:

Chồng bà là ông Mạc Vĩnh L có quan hệ mua bán hoa quả với ông Trần 
Văn B từ những năm 1995,1996 đến nay. Trong quá trình giao dịch buôn bán 
chồng bà là người trực tiếp nhận hàng và trả tiền hàng cho ông B. Bà có biết ‘T ờ  
hợp đồng kinh tế v/v vận chuyển nhãn” ngày 30/9/2012 giữa ông Trần Văn B và 
bà Lê Thị p nhưng không rõ nội dung cụ thể là gì, hôm đó xe chuyển hàng đến 
quá thời gian quy định nên bà ghi sau bản hợp đồng là “Xe chạy yếu lạnh không 
trả tiền cước”, còn các nội dung ứ ng  TT = 10.000.000 đồng, còn lại 77.000.000 
đồng do chồng bà viết.

Theo bản tự khai, biên bản hòa giải, các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ  
vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ồng Phan Văn K  trình bày:

Ông là tài xế làm công cho bà Lê Thị p theo từng chuyến hàng. Vào ngày 
21/9/2012, ông có chở chuyến hàng vận chuyển nhãn rổ từ cơ sở Song L đến cửa 
khẩu T, Lạng Sơn. Trên đường vận chuyển, xe có dừng ở bãi xe hợp nhất của 
Lạng Sơn khoảng 03 ngày vì ông B có điện thoại cho ông bảo ông dừng để lưu 
hàng, do hàng chưa bán được. Hết thời gian này ông B điện thoại kêu chở hàng 
lên bãi T lưu hàng khoảng 9-10 ngày, hết thời gian 09 ngày, ông có điện thoại 
cho ông B hỏi bán hàng được chưa, ông B nói để báo với cơ sở Song L. Sau đó, 
xe tiếp tục đi đến Trung Quốc tới bãi giao hàng thì lính ông L tên c  đến đó cho 
rằng hàng chưa có mối bán nên ông Công yêu cầu ông tiếp tục ở lại bãi giao hàng 
khoảng 9-10 ngày, lúc này tình trạng hàng như thế nào ông không biết rõ vì hàng 
còn đóng gói. Sau thời gian này, ông c  ra nhận hàng thành nhiều đợt trong nhiều 
ngày và có nhiều người đại diện bên mua ở Trung Quốc nhận hàng xuống. Ông c  
chỉ giám sát việc nhận hàng. Sau khi hết hàng, ông Ccó ghi vào tờ hợp đồng số 
điện thoại “0915.225.986 của Bác P” để ông liên hệ với Bác p là người đại diện 
trả tiền thay cho cơ sở Song L. Trên hợp đồng có ghi chữ “Đủ hàng c  đã khớp rổ 
TQ” là do ông c  ghi và xác nhận vào tờ hợp đồng. Những chi tiết như “A K 
nhận”, “A L nhận” là những người phía mua hàng ghi vào. Hợp đồng sửa ngày 
21/9/2012 thành 30/9/2012 là do ông B yêu cầu ông sửa lại để lùi ngày dễ bán 
hàng, ứ n g  TT = 10.000.000 đồng, còn lại 77.000.000 đồng, “Xe chạy yếu lạnh 
không trả tiền cước” tất cả do bà Song ghi vào hợp đồng, số tiền 10.000.000 
đồng ông có nhận của vợ ông L khi xe vừa đến bãi T để chờ sáng qua bãi giao 
hàng ở Trung Quốc, số tiền này bà Song đưa ông để lo chi phí bến bãi, ăn uống. 
Sau khi ông giao hàng xong ở Trung Quốc trên đường quay về ông có điện thoại 
cho bà p nói chưa lấy tiền cước được thì bà p nói sẽ liên hệ với ông B và ông 
đem tờ hợp đồng về đưa cho bà p. Việc bà p thuê ông chở hàng với số tiền
4.500.000 đồng, bà p chưa trả nhưng ông không yêu cầu trong vụ án này.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 
14/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, quyết định:
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Áp dụng Điều 306 Luật thương mại; Điều 535, Điều 538, Điều 541 Bộ 
luật Dân sự; Điều 147,Điều 226, Điều 273, Điều 278 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Pháp lệnh về án phí, lệ phí, tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị p đối với ông Trần Văn B về 
việc tranh chấp hợp đồng vận chuyển.

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Trần Văn B đối với bà Lê Thị p.

Buộc ông Trần Văn B phải có nghĩa vụ thanh toán cước phí vận chuyển và 
số tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ cho bà Lê Thị p tổng số tiền là
100.667.500 đồng, trong đó tiền gốc là 77.000.000 đồng, lãi là 23.677.500 đồng.

Ngoài ra bản án còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các bên.

Ngày 26/9/2016, bị đơn ông Trần Văn B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 
yêu cầu cấp phúc thần xem xét giải quyết lại vụ án.

Tại bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số: 13/2016/KDTM-ST ngày 
26/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Ben Tre, quyết định:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị p đối với ông Trần Văn
B.

Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Trần Văn B đối với bà Lê Thị p.

Cụ thể tuyên:

1. Buộc bà Lê Thị p phải có nghĩa vụ bồi thường cho ông Trần Văn B số 
tiền 443.928.000 đồng do vi phạm hợp đồng vận chuyển.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị p đối với ông Trần 
Văn B về việc yêu cầu thanh toán tiền cước phí vận chuyển số tiền 100.667.500 
đồng, trong đó tiền gốc là 77.000.000 đồng, lãi là 23.667.500 đồng.

Ngoài ra bản án còn tuyên án phí, phần thi hành án của các đương sự.

Tại Quyết định giám đốc thẩm sổ 54/2017/KDTM-GĐT ngày 26/12/2017 
của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phổ Hồ Chỉ Minh, quyết định:

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Hủy toàn bộ bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số: 
13/2016/KDTM-ST ngày 26/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre; chuyển 
hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử lại phúc thẩm theo đúng 
quy định pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ồng Trần Văn B là ồng Trần Văn N  

trình bày:
Ông Trần Văn B vẫn giữ quan điểm kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét giải quyết lại vụ án ông cho rằng nguyên đơn vi phạm hợp đồng, 
giao hàng không đúng người trong hợp đồng gây thiệt hại cho ông B.
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ồng B trình bày.

Phía nguyên đơn đã vi phạm nhiều nghĩa vụ theo hợp đồng vận chuyển 
ngày 21/9/2012, cụ thể vi phạm về thời gian vận chuyển, theo hợp đồng là 60 giờ 
nhưng thực tế là 15 ngày; không đúng địa điểm giao hàng và không đúng người 
nhận hàng. Ông Mạc Vĩnh L xác định không nhận được hàng nên không quyết 
toán cho ông B, làm thiệt hại cho ông B. Bên giao hàng đã tự sửa ngày ghi trong 
hợp đồng, ông B không biết. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ 
thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận yêu cầu phản tố của bị 
đơn, đồng thời đề nghị không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về đòi tiền lãi 
do chậm thực hiện nghĩa vụ, vì yêu cầu này là không phù hợp.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Lê Thị p  là ồng Nguyễn 
Trung Trực trình bày.

Bà p có yêu cầu bổ sung đơn khởi kiện về phần tiền lãi do chậm thực hiện 
nghĩa vụ, bà p yêu cầu ông Trần Văn B phải có nghĩa vụ thanh toán cho bà p số 
tiền cước phí vận chuyển là 77.000.000 đồng và số tiền lãi do chậm thực hiện 
nghĩa vụ 42.221.400 đồng. Tổng cộng là 119.221.400 đồng.

Kiếm sát viên phát biếu quan điếm:

v ề  tố tụng: Hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố 
tụng thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

v ề  nội dung: Căn cứ bút tích của ông Mạc Vĩnh L và bà Hà Thị Song(vợ 
ông L) trên bản hợp đồng vận chuyển nhản được ông bà thừa nhận tại biên bản 
làm việc ngày 24/8/2015, chứng tỏ ông L (người nhận hàng cho ông Trần văn B) 
đã nhận được hàng. Theo lời trình bày của bà Hà Thị p (chị một bà S) tại biên 
bản làm việc ngày 12/10/2018 thì bà chưa thanh toán tiền cước còn lại cho ông 
Phan Văn K (tài xế vận chuyển hàng theo hợp đồng). Như vậy, ông L đã nhận 
hàng nhưng hiện nay vẫn chưa thanh toán đủ tiền cước phí cho bà Lê Thị p. Tòa 
án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà p, buộc bị đơn ông Trần văn 
B thanh toán đủ tiền cước cho bà p, đồng thời không chấp nhận yêu cầu phản tố 
của ông B đối với bà p là phù hợp, kháng cáo của ông B là không có cơ sở, nên 
đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông B, giữ nguyên bản 
án sơ thẩm.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 
kiểm tra xem xét tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. 
Xét kháng cáo của bị đơn ông Trần Văn B và ý kiến của Kiểm sát viên đại diện 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Ngày 21/9/2011 bà Lê Thị p là chủ phương tiện xe mang biển số 63K- 

2746 và ông Trần Văn B có ký hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển nhãn, đi từ 
cơ sở s (xã H) do ông B làm chủ đến cửa khẩu T, Lạng Sơn và Trung Quốc. 
Người nhận hàng là anh Mạc Vĩnh L. Thời gian giao hàng là 60 giờ. Cước phí 
vận chuyển là 87.000.000 đồng. Bà p cho rằng bà đã thực hiện đúng hợp đồng
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vận chuyển và đã giao hàng cho ông L như thỏa thuận, ông L đã tạm ứng số tiền
10.000.000 đồng, còn lại 77.000.000 đồng chưa thanh toán, nay bà yêu cầu ông B 
thanh toán số tiền cước phí vận chuyển và tiền lãi chậm trả là 100.667.500 đồng. 
Còn ông B cho rằng bà p vi phạm hợp đồng, không giao hàng đúng người trong 
hợp đồng gây thiệt hại cho ông với số tiền 443.928.000 đồng, ông yêu cầu bà p 
phải bồi thường số tiền trên.

[2] Theo hợp đồng ký kết giữa các bên thì người nhận hàng tại Lạng Sơn là 
ông Mạc Vĩnh L. Trong quá trình tham gia tố tụng, ông L trình bày không thống 
nhất, tại giấy xác nhận ngày 12/3/2013 ông cho rằng đã đến địa điểm giao hàng 
nhưng đợi không thấy xe đến giao hàng và ông cũng không có nhận số hàng trên. 
Tuy nhiên, tại biên bản lấy lời khai ngày 24/8/2015 ông L thừa nhận: thông 
thường thời gian chuyển hàng bình thường là 60-65 tiếng, nhưng xe nhãn rổ này 
phải mất 15 ngày mới tới nơi nhận hàng, nên chất lượng nhãn rổ không đạt yêu 
cầu, vì vậy ông mới đưa ra ý kiến: một là ông sẽ nhận hàng và bán nhưng nhà xe 
phải bồi thường, hai là nếu không bồi thường thì nhà xe và chủ hàng tự thương 
lượng ông không liên quan. Điều đó chứng minh ông L đã gặp tài xế, nhận lô 
hàng nên ông mới biết lô hàng không đạt yêu cầu. Mặt khác, theo trình bày của 
ông B thì hợp đồng được lập thành 03 bản, 01 bản do chủ xe giữ, 01 bản ông B 
giữ và 01 bản giao cho tài xế. Hàng hóa chở ra ngoài Lạng Sơn, sau khi giao 
hàng tài xế giao cho ông L một bản để quyết toán với ông B và ký xác nhận vào 
bản còn lại của chủ xe để về nhận tiền vận chuyển từ ông B. Ông L và bà s đều 
thừa nhận có ghi vào bản hợp đồng do tài xế đưa, dòng chữ “ứ n g  TT =
10.000.000 đồng (mười triệu đồng) còn lại 77.000.000 đồng (bảy bảy triệu đồng) 
và có ký tên cùng dòng chữ “Xe chạy yếu lạnh không trả tiền cước” theo thỏa 
thuận của các bên thì khi đã giao hàng xong thì ông L mới xác nhận vô hợp đồng 
cho tài xế mang về, điều đó cho thấy ông L đã nhận hàng nên mới viết xác nhận 
vào hợp đồng của tài xế. Đồng thời ông L cũng đã cho tài xế là ông K tạm ứng số 
tiền 10.000.000 đồng, nếu không nhận được lô hàng thì ông L đã không ứng 
trước tiền cho ông Kính. Ông L cho rằng đợi không thấy xe chở hàng tới và 
không có nhận lô hàng trên là không hợp lý, vì nếu không gặp tài xế và không 
nhận hàng thì ông đã không biết hàng kém chất lượng cũng như ông đã không 
viết xác nhận vào hợp đồng cho tài xế. Từ những nhận định trên cho thấy thực tế 
người nhận hàng theo hợp đồng là ông L đã nhận lô hàng trên do xe bà p chở ra 
Lạng Sơn. Điều này phù hợp với lời trình bày của ông K cũng như các xác nhận 
đủ hàng trên hợp đồng kinh tế.

[3] Mặt khác, trong khoảng thời gian gần 06 tháng (từ ngày 21/9/2012 đến 
ngày 12/3/2013), ông B cũng không có khiếu nại gì về hàng hóa không nhận 
được. Tại biên bản xác minh ngày 05/10/2018 đối với ông Mạc Vĩnh L thì ông L 
khai rằng ông c  là người làm thuê cho các chủ buôn bên Trung Quốc và hiện nay 
ông cũng không biết ông Công đang làm gì, ở đâu nên Tòa án không thể tiến 
hành lấy lời khai ông c  được. Đối với người có tên “bác P” được ghi trên hợp 
đồng thì bà Hà Thị p khai rằng bà là chị một của bà s và là người đại diện cho 
ông L, bà s  để thanh toán cước phí, đến nay bà chưa được ông K liên hệ với bà 
để thanh toán số tiền cước phí 77.000.000 đồng còn lại. Như vậy, số tiền vận
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chuyển còn lại hiện nay phía nguyên đơn vẫn chưa nhận được. Do đó, bà p yêu 
cầu ông B thanh toán tiền cước phí vận chuyển còn thiếu và yêu cầu trầ tiền lãi suất 
ừong thời gian chậm ịrầ tiền cước phí vận chuyển là có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm 
chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà p là có cơ sở.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của phía nguyên đơn 
yêu cầu bổ sung phần tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ (tính từ ngày xét xử sơ thẩm 
đến nay). Xét thấy yêu cầu này là không phù hợp vì vượt quá nội dung khởi kiện của 
bà p, hơn nữa hậu quả phát sinh thêm không phải do phía bị đơn gây ra. Vì vậy, Hội 
đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của người đại diện theo ủy quyền của bà p tại 
phiên tòa phúc thẩm về bổ sung phần tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ.

[4] Ông B yêu cầu phản tố buộc bà p phải có nghĩa vụ bồi thường cho ông 
số tiền 443.928.000 đồng do giao hàng không đúng người trong hợp đồng gây 
thiệt hại cho ông, nhưng ông B không chứng minh được nếu ông K không giao 
hàng cho ông L thì ông K giao hàng cho ai, đồng thời theo như nhận định nêu 
trên thì ông L là người đại diện nhận hàng cho ông B đã nhận được hàng hóa vận 
chuyển nên ông L mới viết xác nhận vào hợp đồng cho ông K đem về. Vì vậy, 
Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông B là có cơ sở.

[5] Quan điểm của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của Hội đồng xét 
xử nên được chấp nhận.

[6] Ông B kháng cáo nhưng không có chứng cứ mới chứng minh tại phiên 
tòa phúc thẩm nên không chấp nhận kháng cáo của ông B.

[7] v ề  án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Do ông B thuộc diện người 
cao tuổi nên được miễn án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội.

[8] v ề  án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: do kháng cáo của ông 
Trần Văn B không được chấp nhận nên ông phải chịu án phí phúc thẩm theo quy 
định. Tuy nhiên, ông B thuộc diện người cao tuổi theo điểm đ khoản 1 Điều 12 
của Nghị quỵết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội nên ông B được miễn án phí.

Vì các lẽ trên;

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

- Không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Văn B.

- Giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 01/2016/KDTM- 
ST ngày 14/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bến Tre.

Tuyên xử:

Áp dụng Điều 306 Luật Thương mại; Điều 535, Điều 536, Điều 537, Điều 
538, Điều 541 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 12
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của Nghị quỵết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội;

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị p đối với ông Trần Văn B.
Buộc ông Trần Văn B phải có nghĩa vụ thanh toán cước phí vận chuyển và 

số tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ cho bà Lê Thị p tổng số tiền là
100.667.500 đồng (Một trăm triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng), 
trong đó: tiền gốc là 77.000.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu đồng), tiền lãi là
23.677.500 (Hai mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

Kể từ ngày Bản án 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 chưa 
được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng 
bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 
theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Trần Văn B yêu cầu bà Lê 
Thị p đòi bồi thường số tiền 443.928.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi ba nghìn 
chín trăm hai mươi tám nghìn đồng).

3. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch:

3.1. Ông Trần Văn B được miễn. Hoàn lại cho ông Trần Văn B số tiền tạm 
ứng án phí phản tố đã nộp là 10.879.000đ (Mười triệu tám trăm bảy mươi chín 
nghìn đồng) theo biên lai thu số 0001538 ngày 01/4/2013 của Chi cục thi hành án 
dân sự huyện T.

3.2. Hoàn lại bà Lê Thị p số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.575.000đ (Hai 
triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) theo các biên lai thu số 0001382 ngày 
14/01/2013 và biên lai thu số 0000676 ngày 12/7/2016 của Chi cục thi hành án 
dân sự huyện T, tỉnh Bến Tre.

4. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Ông Trần Văn B được miễn.

Hoàn lại cho ông Trần Văn B số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 200.000đ 
(Hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0000841 ngày 26/9/2016 của Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Bến Tre.

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, người phải thi hành án dân sự 
có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật 
thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 
30 Luật Thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Ben Tre;
- TAND huyện T;
- Chi cục THADS huyện T;

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

92



- Phòng KTNV&THA;
- Các đương sự;
- Lưu.

Phạm Văn Ngọt

10
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ■ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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:
Tham 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
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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 V I, 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 N l, 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 B l, tỉnh Hà Giang) bị đổ nghiêng xuống vách Taluy bên trái, độ cao lOm. 
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 m2, đơn giá hàng theo hóa đơn là 
39,55USD/ m2, 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 (Cồng ty A) trong suốt quá trình vận chuyển, trong trường hợp xảy 
ra hư hỏng hoặc mẩt 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 chuyến phải bồi thường thiệt hại do 
bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mẩt 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 lẩy 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 bo 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 m2 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 m2, 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 sổ 03/2018/KDTM-ST ngày 24/5/2018 của Tòa án nhân dân 
quận N, thanh phổ 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 ủ y  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 {Bổn trăm bổn mươi tám triệu, bẩy trăm 
sáu mươi ba nghìn, hai trăm bổn 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 thắm: 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 tổ 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.

100



[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 m2, đơn giá hàng theo 
hóa đơn là 39,55USD/m2, 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,

QUYÉT 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 ủ y  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(ổo« trăm bổn mươi tám triệu, bẩy 
trăm sáu mươi ba nghìn, hai trăm bổn 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.

- v ề  án phí sơ thẩm:

Án phí sơ thẩm: Công ty B phải chịu 21.462.897đ (Hai mươi mốt triệu, bổn 
trăm sáu mươi hai nghìn, tám trăm chỉn bay đồng) án phí kinh doanh thương mại 
sơ thẩm. Trả lại cho Công ty A 1 l.OOO.OOOđ {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 2.000.000đựỉai 
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: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSND TP Hải Phòng; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND quận N;
- Chi cục THADS quận N;
- Các đương sự (để thi hành);
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP,TKT.

Nguyễn Văn Dương
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN N Đôc lâp -  Tư do -  Hạnh phúc

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
Bản án số: 02/2019/KDTM - ST 
Ngày: 15/02/2019
V/v: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN N -  TP CẦN THƠ

- Với thành phần Hội đồng xét xử  sơ  thẩm gồm có:

Tham phán -  Chủ toạ phiên toà: Bà Đặng Thị Huệ 

Các Hội thắm nhân dân

1. Ông Phan Công Ny

2. Ông Dương Minh Dũng

- Thư ký phiên toà: Ông Huỳnh Minh Đức -  Thư ký Tòa án nhân dân
quận N.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N  tham gia phiên tòa -  ông 
Nguyễn Xuân Lôc -  Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận N tiến hành 
xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 76/2018/TLST-KDTM ngày 17 tháng 09 
năm 2018 về việc tranh chấp “Hợp đồng vận chuyển tài sản ”, theo Quyết định đưa 
vụ án ra xét xử số: 1189/2018/QĐST-KDTM ngày 27/12/2018 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV DV H
Địa chỉ: Khu công nghiệp S, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang.
Đại diện theo pháp luật: Ông Võ Thanh P -  Tổng giám đốc.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Văn H1, sinh năm 1994 
Địa chỉ: 80 đường N, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ (văn bản ủy quyền 

ngày 25/9/2018)
* Bị đơn: Công ty TNHH V
Địa chỉ: 12/16 đường T, phường A1, quận N, thành phố Cần Thơ.
Đại diện theo pháp luật: Ông Thái Hữu H2 -  Giám đốc 
(bị đơn vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN
Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết -  đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn trình bày:

104



2

Nguyên đơn và bị đơn có ký kết hợp đồng vận chuyển số 04/VNL -  HG ngày 
01/02/2016, theo đó nguyên đơn thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa ch o bị đơn 
bằng đường thủy và đường bộ ở các cung đường vận chuyển “Cái cui -  Cần Thơ -  
Hồ Chí Minh”. Đến ngày 31/12/2017 qua đối chiếu công nợ giữa các bên xác định 
bị đơn còn nợ lại nguyên đơn số tiền 152.589.600 đồng. Sau thời điểm đối chiếu 
công nợ, nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền trên nhưng bị 
đơn vẫn không trả. Do vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền 
còn nợ nêu trên và tiền lãi so chậm thanh toán với lãi suất 1,25%/tháng, kể từ ngày 
đối chiếu công nợ đến khi trả dứt số tiền trên.

Phía bị đơn -  công ty TNHH V (gọi tắt là công ty V): Tòa án đã nhiều lần 
đến thực hiện thủ tục tống đạt trực tiếp cho bị đơn tại địa chỉ nơi bị đơn có đăng ký 
kinh doanh tại số 12/16 đường T, phường A1, quận N, thành phố Cần Thơ nhưng 
không thực hiện được việc tống đạt do công ty thường xuyên đóng cửa, không có 
người nhận. Công văn số 5984/ĐKKD ngày 15/11/2018 của Sở kế hoạch và Đầu tư 
xác định công ty V hiện vẫn đăng ký kinh doanh tại địa chỉ trên, do vậy Tòa án tiến 
hành lập thủ tục niêm yết công khai theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự để 
đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định.

Tại phiên tòa:
Đại diện nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện về phần tiền gốc, 

riêng về tiền lãi, đại diện nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu tính 
mức lãi suất 1%/tháng trên số tiền gốc, kể từ ngày 15/01/2018 (ngày bị đơn vi 
phạm nghĩa vụ thanh toán).

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N phát biểu quan điểm:
Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân quận N thụ lý giải quyết là đúng thẩm 

quyền, đưa vụ án ra xét xử đúng thời hạn.
về nội dung vụ án: Các chứng cứ nguyên đơn cung cấp đã đủ căn cứ để 

chứng minh bị đơn còn nợ lại nguyên đơn tiền chi phí vận chuyển hàng hóa là 
152.589.600 đồng. Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu 
khởi kiện về mức lãi suất, chỉ yêu cầu tính mức lãi là 1%/tháng tính từ ngày 
15/01/2018 đến ngày xét xử là hoàn toàn tự nguyện và không trái với các quy định 
của pháp luật nên đề nghị xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ kết quả được 

thẩm tra công khai tại phiên toà. Hội đồng xét xử nhận định:
[1] về quan hệ tranh chấp: Đây là tranh chấp kinh doanh thương mại về 

“Hợp đồng vận chuyển tài sản” giữa pháp nhân với pháp nhân. Tranh chấp này do 
Bộ luật dân sự, Luật Thương mại điều chỉnh và thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về thủ tục tố tụng:
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Do không tiến hành tống đạt trực tiếp được cho phía bị đơn nên Tòa án đã 
tiến hành niêm yết các thông báo triệu tập và Quyết định đưa vụ án ra xét xử tại địa 
chỉ nơi bị đơn đăng ký kinh doanh. Nay căn cứ vào các thủ tục niêm yết đã được 
tiến hành hợp lệ, Tòa án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại Điều 
228 Bộ luật tố tụng dân sự là hoàn toàn phù hợp.

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
Hợp đồng vận chuyển số 04 ngày 01/02/2016 do nguyên đơn cung cấp, có 

dấu mộc và chữ ký của bị đơn chứng minh được giữa nguyên đơn và bị đơn có ký 
hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ ở các cung đường 
vận chuyển “Cái cui -  Cần Thơ -  Hồ Chí Minh” là sự thật. Chứng cứ nguyên đơn 
cung cấp là Biên bản bù trừ công nợ ngày 31/12/2017 (bản gốc); Thư xác nhận số 
dư ngày 31/3/2018 (bản gốc), tất cả đều có chữ ký và dấu mộc xác nhận của bị đơn, 
chứng minh được quá trình thực hiện hợp đồng, bị đơn còn nợ lại nguyên đơn số 
tiền 152.589.600 đồng. Do vậy, có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn, buộc bị đơn phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền còn nợ như 
trên.

Về tiền lãi, tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn yêu cầu được tính mức lãi suất 
là 1%/tháng, kể từ ngày bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 15/01/2018 đến ngày 
xét xử sơ thẩm, xét yêu cầu này, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại Điều 3 của hợp 
đồng vận chuyển số 04 ký giữa các bên, có quy định về thời hạn thanh toán là bên 
có nghĩa vụ phải thanh toán sau 15 ngày, kể từ ngày xác nhận nợ. Phía bị đơn đã ký 
Biên bản bù trừ công nợ với nguyên đơn vào ngày 31/12/2017, xác định còn nợ 
nguyên đơn số tiền 152.589.600 đồng đến nay chưa thanh toán, nên ngoài nghĩa vụ 
trả tiền gốc, bị đơn còn phải trả tiền lãi cho nguyên đơn tính từ ngày 15/01/2018 là 
có căn cứ. Mức lãi suất 1% mà nguyên đơn yêu cầu tại phiên tòa là mức lãi suất có 
lợi cho bị đơn, thấp hơn mức lãi suất quá hạn trên thị trường theo quy định tại Điều 
306 Luật thương mại, nên có căn cứ để chấp nhận, cụ thể tiền lãi được tính:

Tiền gốc: 152.589.600 x 1%/tháng x 13 tháng (từ 15/01/2018 đến 
15/02/2019) = 19.836.648 đồng.

[4] An ph í kinh doanh thương mại sơ tham: Nguyên đơn được chấp nhận yêu 
cầu nên được nhận lại tạm ứng án phí đã nộp. Bị đơn phải chịu án phí theo quy 
định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:
Khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; Điều 147; Điều 228 và Điều 271 

Bộ luật tố tụng dân sự.
Điều 530, 535 Bộ luật dân sự.
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Điều 306, 319 Luật Thương mại.
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30 

tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, quản lý sử dụng án phí và lệ phí 
Tòa án.

Tuyên xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
Buộc công ty TNHH V (có đại diện theo pháp luật là ông Thái Hữu H2) phải có 

nghĩa vụ trả cho Công ty TNHH MTV DV H số tiền vận chuyển hàng hóa gốc còn nợ 
là 152.589.600 đồng và tiền lãi là 19.836.648 đồng. Tổng cộng gốc và lãi bị đơn 
phải trả cho nguyên đơn: 172.426.248 đồng (một trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm 
hai mươi sáu ngàn, hai trăm bốn mươi tám đồng).

Kể từ khi nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn chưa trả số tiền 
trên thì còn phải chịu lãi suất phát sinh đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy 
định tại điều 357 Bộ luật dân sự 2015.

2. Án phí kinh doanh thương mại:
- Bị đơn phải chịu: 8.621.000 đồng.
- Nguyên đơn được nhận lại: 4.115.000 đồng, tiền tạm ứng án phí theo biên 

lai thu số 001810 ngày 17/9/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận N.
Nguyên đơn có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 
nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 của Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 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.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhân:
Đương sự

- VKSND quận N
- TAND TPCT (Đã ký)
- THA
- Lưu hồ sơ

Đặng Thị Huệ
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CỘNG HÒA X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
-  Thành phần Hội đồng xét x ử  phúc thẩm gồm có :

Thâm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Tố Hương.

Các Thẩm phán : Ong: Nguyễn Văn Toàn.

Ông: Nguyễn Hoàng Thành.

- Thư kỷ phiên tòa: Ông Nguyễn Văn ú t, thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc
Trăng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Sóc Trăng. Bà Tăng Thị Thúy 
Hằng - Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa.

Trong các ngày 02 ngày 06 và ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án 
nlĩân dân tính Sóc Trăng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 40/2019/TLPT- 
DS, ngày 28 tháng 02 năm 2019, về tranh chấp bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp 
đồng vận chuyển.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-ST, ngày 17-01-2019 của Tòa án 
nhân dân huyện c , tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 76/2019/QĐ-PT ngày 15 
tháng 3 năm 2019, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn\ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP (P).

Địa chỉ: Tòa nhà M, T, quận Đ, Hà Nội.
Người đại diện theo ủy quyền:

- Ông A, sinh năm 1978, chức vụ: Giám đốc Công ty bảo hiểm p Sóc Trăng; 
địa chỉ: Quốc lộ M, Khóm B, Phường H, thành phố s, tỉnh Sóc Trăng, theo văn bản 
ủy quyền số 71/GUQ-TGĐ ngày 29-01-2019 (vắng mặt).

- Ông B; địa chỉ: phường N, thành phố s, theo văn bản ủy quyền số 71/GUQ- 
TGĐ ngày 29-01-2019 (có mặt).

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH SÓC TRĂNG

Bản án số:62 /2019/DS-PT 
Ngày: 23-5-2019 

V/v: tranh chấp bồi thường thiệt 
hại do vi phạm HĐ vận chuyển .
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2. Bị đơn: Ông c , sinh năm 1978; địa chỉ: Ảp B, xã B, huyện c , tỉnh Sóc 
Trăng (vắng mặt).

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quam

3.1. ÔngNLQ 1, sinh năm 1955 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ảp B, xã B, huyện c , tỉnh Sóc Trăng.

3.2. Bà NLQ 2, sinh năm 1991 (vắng mặt).

Địa chỉ: Khóm M, Phường T, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng.

4. Người kháng cáo: nguyên đơn Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP (P).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện ngày 17/8/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án 

người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày .

Vào ngày 14/4/2014, ông c  là Thuyền trưởng ghe ST - 02925 có ký hợp đồng 
vận chuyển số 01/HĐVCHH/2014 với bà NLQ 2, lộ trình vận chuyển từ cảng Gò Dầu 
thuộc tỉnh Đồng Nai về kho hàng của bà NLQ 2 tại thị xã N, tỉnh Sóc Trăng, hàng vận 
chuyển là phân bón nông nghiệp. Trong lộ trình vào ngày 18 tháng 4 năm 2014, tại 
kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thì ghe ST - 02925 đã va vào một vật thể ngầm gây 
vỡ, thủng tàu làm ướt phân bón trong hầm. Trước đó vào ngày 16 tháng 4 năm 2014, 
khi ghe ST - 02925 chuẩn bị khởi hành thì bà NLQ 2 có mua bảo hiểm hàng vận 
chuyển của Công ty bảo hiểm p.

Khi bà NLQ 2 nhận được thông báo ghe bị thủng, bà đã thông báo với Công 
ty p, Công ty đã phối hợp với bà NLQ 2 và ông NLQ 1 thuê Công ty giám định FCC 
để giám định thiệt hại. Theo chứng thư giám định số CF24/01.31.1973 ngày 08 tháng 
5 năm 2014 của Công ty giám định FCC thì nguyên nhân gây tổn thất lô hàng là do 
phương tiện vận chuyển đã đâm va vào vật thể ngầm, thủng thân vỏ với tổng giá trị 
tổn thất là: 307.483.554 đồng.

Ngày 17 tháng 11 năm 2014, Công ty p Sóc Trăng đã tiến hành chi trả cho bà 
NLQ 2 số tiền thiệt hại là: 307.483.554 đồng và cũng trong ngày bà NLQ 2 đã ký 
giấy xác nhận đã nhận đủ số tiền bồi thường và thế quyền lại cho Công ty p được 
quyền truy đòi lại số tiền bồi thường: 307.483.554 đồng đối với ông c  và chủ ghe ST 
- 02925 là ông NLQ 1 theo quy định tại khoản 1 điều 49 Luật kinh doanh bảo hiểm.

Sau khi có văn bản thế quyền của bà NLQ 2, Công ty p đã có 2 công văn 
(ngày 04/6/2014 và ngày 17/11/2015) gởi ông c  và ông NLQ 1 để yêu cầu bồi thường 
tổn thất theo hợp đồng vận chuyển, nhưng cả hai không phản hồi, trốn tránh trách 
nhiệm cho đến nay.

Ngày 20/10/2016, Công ty p có đơn khởi kiện yêu cầu Toà án nhân dân 
huyện c , tỉnh Sóc Trăng xem xét buộc ông c  và ông NLQ 1 liên đới chi trả số tiền:
307.483.554 đồng mà Công ty p đã chi trả cho bà NLQ 2, nhưng sau đó ngày 
23/5/2017, Toà án nhân dân huyện c  đã ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết yêu
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cầu trên do không tống đạt được thông báo đến ông c  và ông NLQ 1. Tuy nhiên, qua 
tìm hiểu, ngày 20/4/2014 (tức sau khi ghe ST-02925 bị tai nạn 02 ngày) ông NLQ 1 
có đến ủ y  ban nhân dân xã B, huyện c , tỉnh Sóc Trăng để ký giấy uỷ quyền cho ông 
o  liên hệ với Công ty bảo hiểm Bảo Việt Sóc Trăng làm thủ tục và nhận tiền bảo 
hiểm. Đây là căn cứ để xác định ông NLQ 1 đã nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ 
của mình đối với vụ tai nạn của ghe ST - 02925 thuộc sỡ hữu của mình.

Mặt khác, sau khi có đơn yêu cầu, Công ty p đã được Công an xã B, huyện c , 
tỉnh Sóc Trăng xác nhận vào ngày 05/5/2017 về việc hai đương sự NLQ 1 và c  có 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp B, xã B, huyện c , tỉnh Sóc Trăng nhưng vắng mặt 
tại nơi cư trú. Đây là địa chỉ duy nhất cho đến thời điểm này mà Công ty p biết được, 
ngoài địa chỉ này công ty không còn biết địa chỉ nào khác. Việc ông NLQ 1 và ông c  
vắng mặt nơi cư trú trong khoảng thời gian dài là hành vi chủ động nhằm trốn tránh 
trách nhiệm đối với vụ tai nạn của chính phương tiện do ông làm chủ gây ra.

Trường hợp ông c  và ông NLQ 1 tiếp tục vắng mặt tại nơi cư trú không thông 
báo với Công ty p và chính quyền địa phương, Công ty p cũng đề nghị Toà xem xét 
giải quyết theo hướng niêm yết để xét xử vắng mặt (theo Điều 5 và Điều 6 của Nghị 
quyết số 04/2017/NQ -  HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối 
cao), buộc ông NLQ 1 và ông c  liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền:
307.483.554 đồng cho Tổng Công ty cổ  phần bảo hiểmP (P) theo quy định tại điểm e 
khoản 1 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm; cộng với lãi suất chậm trả theo quy định 
của pháp luật, thời gian chậm trả tính từ ngày 17/11/2014 cho đến ngày khởi kiện là 
115.306.332 đồng và tiếp tục chịu lãi suất chậm trả theo quy định của pháp luật cho 
đến khi trả xong số tiền nêu trên.

Đổi với bị đơn ông c  và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông NLQ 1 : 
Từ khi thụ lý vụ án cho đến nay các ông không có mặt tại địa phương, nên Tòa án 
không tiến hành lấy lời khai để ghi nhận ý kiến của các ông về việc yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn. Tại các biên bản xác minh cùng ngày 11/10/2018 đối với Ban nhân 
dân ấp B, xã B và đối với Công an xã B đã cung cấp như sau: Ông NLQ 1 và ông c  
có đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp B, xã B, huyện c , tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, 
các ông đã bỏ địa phương đi trên 10 năm nay, hiện địa phương không biết các ông 
đang ở đâu.

Đổi với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà NLQ 2: Tại biên bản lấy 
lời khai ngày 18/9/2018 và biên bản xác minh ngày 10/01/2019 thì bà NLQ 2 trình 
bày là bà có nhận được Thông báo thụ lý vụ án cũng như các thông báo khác của Tòa 
án, do sự việc trước đây bà ký hợp đồng vận chuyển với ông c  như thế nào thì bà 
không còn nhớ vì thời gian đã do lâu, việc bà mua bảo hiểm hàng hóa là mua trước 
khi hàng hóa được vận chuyển và đúng theo quy định của pháp luật, bà không còn 
liên quan gì đối với Công ty p cũng như chủ ghe. Trước đây, bà đã ủy quyền cho 
Công ty p nên bà từ chối tham gia tố tụng, từ chối cung cấp thông tin có liên quan.

Bản án dân sự sơ thẩm số : 01/2019/DS-ST, ngày 17-01-2019 của Tòa án 
nhân dân huyện c , tỉnh Sóc Trăng, quyết định như sau:
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Căn cứ Điều 5, khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 
Điều 39, điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 271, khoản 1 Điều 
273 và Điều 278 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 12, Điều 13, Điều 17 và Điều 49 
Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2010); khoản 3 Điều 541 
Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 3 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, 
ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:
1/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Tổng Công ty cổ phần 

bảo hiểmP (P) về việc yêu cầu Tòa án: Buộc ông c  và ông NLQ 1 liên đới chịu trách 
nhiệm bồi thường số tiền: 307.483.554 đồng, tiền lãi suất chậm trả tính từ ngày 
17/11/2014 cho đến nay là 115.306.332 đồng và tiếp tục chịu lãi suất chậm trả theo 
quy định của pháp luật cho đến khi trả xong số tiền còn nợ của Tổng công ty cổ phần 
bảo hiểmP.

2/ v ề  án phí: Nguyên đơn Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP (P) phải chịu
20.911.595 đồng (liai mươi triệu, chín trăm mười một ngàn năm trăm chín mươi lăm 
đồng), nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 10.455.000 đồng 
(mười triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 
phí Tòa án số 0000587 ngày 20-8-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện c . 
Như vậy, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP (P) còn phải nộp thêm số tiền án phí là
10.456.595 đồng (ìmrời triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm chín mươi lăm 
đồng).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự 
theo quy định của pháp luật.

Ngày 30-01-2019 nguyên đơn Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP làm đơn 
kháng cáo có nội dung: yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn giữ 
nguyên nội dung đơn khởi kiện và giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến:

- về thủ tục tố tụng ở giai đoạn phúc thẩm những người tiến hành tố tụng; 
những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng 
dân sự và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Riêng đối với bị 
đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa tuân thủ đúng các quy định của 
pháp luật về tố tụng, không tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án.

- về nội dung: sau khi phân tích đơn kháng cáo của nguyên đơn, sau cùng vị 
đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ 
luật tố tụng dân sự năm 2015, không chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn Tổng 
Công ty cổ phần bảo hiểmP, giữ nguyên bản án sơ thấm. Tuyên không chấp nhận yêu 
cầu khởi kiện của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP về yêu cầu buộc ông c  và ông

111



NLQ 1 liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 307.483.554 đồng và tiền lãi 
suất chậm trả đối với khoản tiền mà Công ty đã bồi thường cho bà NLQ 2.

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 ltụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 
định:

I. về tố tung:
[1] Bị đơn là ông c và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm ông NLQ 

1 và bà NLQ 2 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt 
không có lý do, nên Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố 
tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt đối với ông c , ông NLQ 1 và bà NLQ 2.

[2] v ề  xác định quan hệ pháp luật tranh chấp: theo yêu cầu khởi kiện của 
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP thì đây là quan hệ pháp luật tranh chấp về bồi 
thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng vận chuyển, bị đơn cư trú tại ấp B, xã B , huyện 
c , tỉnh Sóc Trăng, nên Tòa án nhân dân huyện c  thụ lý giải quyết là đúng thẩm 
quyền. Tòa án cấp sơ thấm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 
là chưa chính xác.

[3] về quyền khởi kiện: ngày 17-11-2014 bà NLQ 2 làm giấy biên nhận và 
thế quyền có nội dung bà đã nhận đủ số tiền bồi thường 517.081.554 đồng, trong đó 
209.598.000đồng là tiền bán thanh lý tài sản thu hồi, phần còn lại 307.483.554 đồng 
bồi thường cho tổn thất lô hàng từ Công ty bảo hiểm p Sóc Trăng, bà cam kết từ bỏ 
mọi khiếu nại với công ty về tổn thất, tổn hại và các chi phí phát sinh đến lô hàng. Bà 
làm thế quyền chuyển toàn bộ khiếu nại về hàng hóa tổn thất và các chi phí phát sinh 
khác đối với lô hàng cho Công ty được áp dụng theo Giấy chứng nhận bảo hiểm số P- 
14/STR/KDO/1300/0003, đồng thời Công ty có quyền sử dụng tên của bà để tiến 
hành những công việc truy đòi người thứ ba với số tiền không vượt quá số tiền bà đã 
nhận.

Căn cứ vào giấy thế quyền, nhận thấy việc chuyển quyền yêu cầu này phù 
hợp với quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật kinh doanh bảo hiểm và Điều 309, Điều 
310 Bộ luật dân sự năm 2005.

II. về nội dung:
[1] Ngày 14-4-2014 bà NLQ 2 (bên A- bên chủ hàng) với ông ông c  -  chức 

vụ: thuyền trưởng (bên B -  bên chủ phương tiện) ký kết hợp đồng vận chuyển hàng 
hóa hóa số 01/HĐVCHH/2014, nội dung của hợp đồng: bên Athuê bên B vận chuyển 
phân bón ngông nghiệp số lượng 240 tấn, phương tiện bằng ghe gỗ biển số ST-02925; 
địa điểm giao nhận hàng tại số 90 đường 3/2 thị trấn N, huyện N, tỉnh Sóc Trăng; thời 
gian vận tải hàng hóa từ ngày 16-4-2014 đến ngày 21-4-2014. Tại Điều 4 của hợp 
đồng quy định về trách nhiệm của hai bên như sau:
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“ Đổi với bên A: chuẩn bị đủ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa ở nơi giao nhận 
hàng tạo điều kiện để bên B nhận hàng nhanh chổng; thanh toán đầy đủ tiền vận 
chuyển cho bên B khi nhận hàng xong.

Đổi với bên B: bố trí phương tiện đạt tiêu chuẩn đã đăng kiểm còn hiệu lực 
và phải có bảo hiểm phương tiện theo đúng quy định của Nhà nước; chịu trách 
nhiệm vận chuyển và bảo quản hàng hóa cho bên A trong suốt quá trình vận chuyển 
từ khi nhận hàng đến khi giao hàng xong; Neu bên B giao hàng bị hao hụt hay bị 
biến chất hay hư hại so với tổng sổ lượng hàng hóa bên A giao cho bên B vận chuyển 
thì bên B phải bồi thường sổ lượng hàng hóa bị hao hụt, hư hao (theo giá thị trường 
tự do) cho bên Ẩ ”.

[2] Sau khi ký kết hợp đồng vận chuyển với ông c, đến ngày 16-4-2014, bà 
NLQ 2 có ký “Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam” 
số: P-14/STR/KDO/1300/0003 với Công ty bảo hiểm p Sóc Trăng; cùng ngàỵ bà 
NLQ 2 có giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa, tổng số tiền bảo hiểm là 3.500.000đồng; 
ngày 16-4-2014 giữa Công ty và bà NLQ 2 ký đơn bảo hiểm hàng hóa số 30006794 
trong đó phí bảo hiểm là 3.500.000đồng, thuế giá trị gia tăng là 350.000đồng, tổng số 
tiền là 3.850.000đồng; ngày 18/4/2014, bàNLQ 2 đã đóng phí bảo hiểm đối với hàng 
hóa vận chuyển.

[3] Thực hiện hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVCHH/2014, thì vào ngày 17- 
4-2014 ông c  điều khiển tàu ST-02925 chở phân bón các loại cho bà NLQ 2, tàu xuất 
phát từ cảng Gò Dầu, đến khoảng 09 giờ ngày 18-4-2014 tại kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang trên đường vận chuyển thì tàu đã va vào một vật thể ngầm chưa xác định gây 
vở, thủng thân võ tại vị trí mũi bên mạn trái tàu làm nước tràn vào hầm hàng gây tổn 
thất hàng. Sau khi sự việc xảy ra ông c  có thông báo cho các bên liên quan biết.

[4] Ngày 18-4-2014 các bên liên quan gồm đại diện Công ty bảo hiểm p Sóc 
Trăng, bà NLQ 2 và ông NLQ 1 (chủ tàu) lập biên bản thỏa thuận thống nhất chọn và 
thuê Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC thực hiện giám định xác định 
nguyên nhân tai nạn và mức độ thiệt hại hàng hóa, các bên thống nhất kết luận của 
Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC là cơ sở cuối cùng để cho các bên làm 
căn cứ thực hiện nghĩa vụ sau này.

[5] Tại chứng thư giám định số CF24/01.31.1973 ngày 08-5-2014 của Công 
ty cổ phần giám định và khử trùng FCC tiến hành giám định với kết quả như sau:

- Tình trạng ghe ST-02925 và ghi nhận mũi ghe tại vị trí mạn trái có 01 vết xé 
dọc mạn kích thước chiều dài 130cm, chiều rộng lớn nhất 21cm, chiều rộng nhỏ nhất 
17cm, đã khắc phục tạm bằng cách bọc bạt bên ngoài. Khoang hàng động nước tại vị 
trí vết rách và vị trí buồng máy.

- Tình trạng hàng hóa: từ ngày 21-4-2014 đến ngày 07-5-2014 trong hóa trình 
dỡ hàng đã ghi nhận:

+ Hàng hóa trong khoang có dấu hiệu ẩm ướt tổng khối lượng 4.800 
bao/239,5 tấn;
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+ Hàng hóa trong tình trạng bình thường 3.642 bao/181,6 tấn;

+ Hàng hóa bị tổn thất 1.158 bao/ 57,9 tấn (vỏ bao bị dơ, ẩm ướt, vón cục với 
nhiều mức độ khác nhau) tổng số tiền = 517.933.044 đồng.

- Mức độ tổn thất: các bên liên quan đã thống nhất bán để thu hồi toàn bộ 
hàng hóa tổng thất được Công ty TNHH TM XD Khánh Long đã chào mua với giá 
3.620.000đồng/tấn; ông Nguyễn Hữu Thuận đã chào mua với giá 3.460.000đồng/tấn. 
Các bên liên quan đã đồng ý bán toàn bộ số lượng hàng bị tổn thất cho Công ty 
TNHH TM XD Khánh Long, số lượng hàng sau khi bán thu hồi là 1.158 bao/57,9 tấn 
X 3.620.000đồng/tấn = 209.598.000đồng.

- Nguyên nhân tổn thất hàng hóa là do ghe ST 02925 đâm va với vật thể 
ngầm gây vỡ, thủng thân vỏ phương tiện vận chuyển, nước tràn vào hầm hàng.

[6] Với những căn cứ nêu trên, nhận thấy khi tai nạn xảy ra các bên liên quan 
đã thực hiện việc giám định tổn thất theo đúng quy định tại Điều 48 Luật kinh doanh 
bảo hiểm. Do bà NLQ 2 đã ký “Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh 
thổ Việt Nam” số: P-14/STR/KDO/1300/0003 với Công ty bảo hiểm p Sóc Trăng, 
theo đúng quy định tại các Điều 12, 13, 14 Luật kinh doanh bảo hiểm, nên Công ty 
bảo hiểm đã chi trả cho bà NLQ 2 số tiền thiệt hại là: 307.483.554 đồng sau khi khấu 
trừ số hàng hóa hư hỏng đã bán để khắc phục thiệt hại.

[7] Ngày 17-11-2014 bà NLQ 2 làm giấy biên nhận và thế quyền cho Công ty 
bảo hiểm p Sóc Trăng được quyền truy đòi lại số tiền bồi thường: 307.483.554 đồng 
đối với ông c  và chủ ghe ST - 02925 là ông NLQ 1 theo quy định tại khoản 1 điều 49 
Luật kinh doanh bảo hiểm.

Sau khi có văn bản thế quyền của bà NLQ 2, Công ty bảo hiểm p Sóc Trăng 
đã có 2 công văn (ngày 04/6/2014 và ngày 17/11/2015) gởi ông c  và ông NLQ 1 để 
yêu cầu bồi thường tổn thất theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa được ký kết giữa bà 
NLQ 2 với ông c .

[8] Theo các tài liệu có trong hồ sơ nhận thấy phương tiện ST-02925 được 
Chi cục đăng kiểm Sóc Trăng cấp chứng nhận ngày 09-9-2013, chủ phương tiện là 
ông NLQ 1, phương tiện được ghi trong sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa 
số 2231/10V83, có trạng thái kỹ thuật thỏa mãn các yêu cầu của quy phạm, quy định 
hiện hành và được trao cấp VR-SII, vùng hoạt động SII, khả năng khai thác lượng 
hàng 247.00 tấn/ trọng tải toàn phần 250.00 tấn, giấy chứng nhận có hiệu lực đến 
ngày 09-9-2014.

Sổ danh bạ thuyền viên ghe tải ST-02925 do ông NLQ 1 đăng ký tại Sở giao 
thông vận tải tỉnh Sóc Trăng, gồm có: ông c  là thuyền trưởng (có bằng thuyền trưởng 
phương tiện thủy nội địa được cấp ngày 11-10-2012); bà E là máy trưởng (có bằng 
máy trưởng được cấp ngày 31-8-2010); và các thuyền viên gồm T, R và NLQ 1.

[9] Tại “Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông” ngày 
18/4/2014 của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Gao, tỉnh Tiền Giang đã 
thể hiện: “Nơi xảy ra tai nạn là đoạn kênh thẳng...., không có chưởng ngại vật, tầm
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nhìn không bị che khuất, hai bên bờ của đoạn kênh không có biển báo hiệu đường 
thủy nội địa....khi đang hành trình phương tiện va chạm vào một vật cứng ở dưới 
kênh làm phương tiện bị hỏng bên mạn trái và nước vào phương tiện làm hư hỏng 
hàng hóa”.

[10] Căn cứ vào các tài liệu nêu trên, nhận thấy trước thời điểm xảy ra sự cố 
thì tàu có đầy đủ các giấy chứng nhận đăng kiểm, đăng ký theo quy định, và các giấy 
tờ này đều còn hiệu lực. Như vậy tàu có đủ các điều kiện vận chuyển và các giấy tờ 
thủ tục về an toàn. Khi xảy ra tai nạn chủ tàu tuân thủ nghĩa vụ thông báo cho các bên 
liên quan. Khi xảy ra tổn thất thì chủ tàu cũng thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục về 
cứu hộ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Công ty bảo hiểm và Công ty giám 
định.

v ề  nguyên nhân xảy ra tai nạn theo kết luận của Công ty cổ phần giám định 
và khử trùng FCC là do ghe ST 02925 đâm va với vật thể ngầm gây vỡ, thủng thân 
vỏ phương tiện vận chuyển, nước tràn vào hầm hàng. Đồng thời tại biên bản khám 
nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông” ngày 18/4/2014 của Đội Cảnh sát giao 
thông Công an huyện Chợ Gao, tỉnh Tiền Giang đã thể hiện: “Nơi xảy ra tai nạn là 
đoạn kênh thẳng...., không có chướng ngại vật, tầm nhìn không bị che khuất, hai bên 
bờ của đoạn kênh không có biển báo hiệu đường thủy nội địa....khi đang hành trình 
phương tiện va chạm vào một vật cứng ở dưới kênh làm phương tiện bị hỏng bên 
mạn trái và nước vào phương tiện làm hư hỏng hàng hóa Như vậy, ông c  không vi 
phạm nghĩa vụ vận chuyển, sự cố tai nạn xảy ra ngày 18-4-2014 là do hoàn cảnh 
khách quan, không phải do lỗi của thiết bị hoặc của thuyền trưởng hay do lỗi chủ 
quan của các thuyền viên trên tàu và có cả chủ tàu là ông NLQ 1. Do đó, Tổng Công 
ty cổ phần bảo hiểmP (P) yêu cầu buộc ông c  và ông NLQ 1 liên đới chịu trách 
nhiệm bồi thường số tiền: 307.483.554 đồng và tiền lãi suất chậm trả tính từ ngày 
17/11/2014 cho đến ngày khởi kiện là 115.306.332 đồng và tiếp tục chịu lãi suất 
chậm trả theo quy định của pháp luật cho đến khi trả xong đối với số tiền mà Công ty 
đã tbồi thường cho bà NLQ 2 trong vụ tai nạn xảy ra ngày 18-4-2014 là không có căn 
cứ, nên không được chấp nhận.

Như đã phân tích nêu trên, nhận thấy kháng cáo của nguyên đơn không có 
căn cứ nên không được chấp nhận.

[11] Với những phân tích nên trên, nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm xác định 
quan hệ pháp luật tranh chấp hợp đồng bảo hiểm là không chính xác. Tuy nhiên, khi 
xem xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cấp sơ thẩm đã đánh giá chứng cứ và đã 
căn cứ vào khoản 3 Điều 541 Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định về trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển để giải giải quyết vụ án cũng là phù hợp 
với nhận định của cấp phúc thẩm, nên sai sót này của cấp sơ thẩm không ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, cấp phúc thẩm sửa lại 
việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp về bồi thường thiệt hại do vi 
phạm hợp đồng vận chuyển. Đồng thời, theo đơn khởi kiện thì Tổng Công ty cổ phần 
bảo hiểmP yêu cầu buộc ông c và ông NLQ 1 liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 
cho công ty số tiền mà công ty đã bồi thường cho bà NLQ 2 trong vụ tai nạn xảy ra
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ngày 18-4-2014 do ông c  điều khiển tàu ST-02925 trên đường vận chuyển chở phân 
bón các loại cho bà NLQ 2. Nhưng quyết định của bản án tuyên không chấp nhận yêu 
cầu khởi kiện của công ty về việc buộc ông c  và ông NLQ 1 liên đới chịu trách 
nhiệm bồi thường số tiền: 307.483.554 đồng, cùng tiền lãi suất chậm trả cho đến khi 
trả xong số tiền còn nợ của Tổng công ty cổ phần bảo hiểmP là không không clĩính 
xác, nên cấp phúc thẩm sửa lại phần này và nêu để cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm.

[12] Kiểm sát sát viên tham gia phiên tòa đề nghị không chấp nhận kháng cáo 
của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp với nhận định của Hội đồng 
xét xử nên chấp nhận.

[13] về án phí dân sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015; căn cứ khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30-12-2016 của ủ y  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 nguyên đơn phải chịu án 
phí phúc thẩm là 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng).

[13] Theo quy định tại khoản 2 Điều 282, 293 Bộ luật tố tụng dân sự, thì các 
quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực 
pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 1 điều 308; khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng Dân sự.

Không chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của Tổng Công ty cổ phần bảo 
hiểmP (P).

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số số 01/2019/DS-ST, ngày 17-01-2019 
của Tòa án nhân dân huyện c , tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP 
(P) về việc yêu buộc ông c  và ông NLQ 1 liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP số tiền mà Tổng công ty đã bồi thường cho bà NLQ 
2 trong vụ tai nạn xảy ra ngày 18-4-2014, do ông c  điều khiển tàu ST-02925 trên 
đường vận chuyển chở phân bón các loại cho bà NLQ 2, cụ thể số tiền là 307.483.554 
đồng (ba tram lẻ bảy triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, năm trăm năm mươi bốn 
đồng), cùng tiền lãi suất chậm trả tính từ ngày 17/11/2014 cho đến ngày khởi kiện 
(ngày 17-8-2018) là 115.306.332 đồng và tiếp tục chịu lãi suất chậm trả theo quy 
định của pháp luật cho đến khi trả xong số tiền mà Công ty đã bồi thường cho bà 
NLQ 2 như đã nêu trên.

2. về án phí sơ thẩm: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP (P) phải chịu
20.911.595 đồng (hai mươi triệu, chín trăm mười một nghìn, năm trăm chín mươi 
lăm đồng), nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 10.455.OOOđồng 
(mười triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 
phí Tòa án số 0000587 ngày 20-8-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện c .
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Như vậy, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP (P) còn phải nộp thêm số tiền án phí là
10.456.595 đồng (mười triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm chín mươi lăm 
đồng).

3. Án phí dân sự phúc thẩm :Tổng Công ty cổ phần bảo hiểmP (P) phải chịu 
là 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng), được khấu trừ số tiền tạm ứng đã nộp theo biên 
lai thu tiền số 0000661 ngày 18-02-2019 của Chi cục Thi hành án dân huyện c.

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

- VKSND tỉnh Sóc Trăng;
- TAND huyện C;
- Chi cục THA- huyện C;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trương Tố Hương

Các Thẩm phán Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Hoàng Thành Trương Tố Hương
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN HÓC MÔN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 12/2018/KDTM-ST 
Ngày: 28-5-2018 
V/v tranh chấp Hợp đồng 
vận chuyển hàng hóa.

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, TP.h Ồ c h í  m i n h

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Tham phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh 
Các Hội tham nhân dân:
1. Ông Phạm Văn Chính
2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên
-  Thư ký phiên tòa: Ông Phan Anh Phong -  Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc 
Môn.
-  Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn tham gia phiên tòa: Ông
Nguyễn Trọng Hiếu -  Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành 
phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 17/2017/TLST-KDTM 
ngày 16 tháng 5 năm 2017 về việc “Tranh chấp Hợp đồng vận chuyển hàng hóa” theo 
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2018/QĐXXST-KDTM ngày 09 tháng 4 năm 
2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 62/2018/QĐST-KDTM ngày 03 tháng 5 năm 
2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH Thương mại -  Dịch vụ Xuất nhập khẩu T có địa
chỉ trụ sở chính tại đường số 6, phường H, quận T, TP.HCM.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông S, chức danh: Giám đốc.
- Người đại diện do Công ty ủy quyền: Ông Phan Phụng Đức D, địa chỉ: 41 
đường T, phường Đ, Quận 1, TP.HCM (có mặt).
(Văn bản ủy quyền ngày 29/3/2017).
2. Bị đơn: Công ty TNHH K & T có địa chỉ trụ sở chính tại ấp T, xã T, huyện H,
TP.HCM. ,
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bà L, chức danh: Giám đốc, địa 
chỉ: ấp T, xã T, huyện H, TP.HCM (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Trong Đơn khởi kiện ngày 29/3/2017 và các lời khai trong quá trình giải quyết 
vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thắm, nguyên đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Xuất nhập khau T có đại diện là ông Phan Phụng Đức D trình bày:

Ngày 19/01/2015 Công ty TNHH Thương mại -  Dịch vụ Xuất nhập khẩu T (sau 
đây viết tắt là Công ty T) và Công ty TNHH K & T (sau đây viết tắt là Công ty K) ký 
Hợp đồng dịch vụ đại lý vận chuyển hàng hóa số 30/15/01/HDDVDLVCHH-QT, theo 
đó, Công ty T nhận vận chuyển hàng hóa xuất khẩu cho Công ty K, địa điểm vận 
chuyển từ cảng Hồ Chí Minh/sân bay Tân Sơn Nhất đến cảng/các sân bay quốc tế theo 
yêu cầu do Công ty K đưa ra, số lượng hàng vận chuyển và giá cả do hai bên thông báo 
bằng bảng báo giá theo tuần hoặc theo tháng tùy thời điểm thực hiện công việc.

Sau khi ký hợp đồng, hai bên hợp tác thực hiện công việc theo thỏa thuận đã ký 
kết, tuy nhiên từ ngày 29/5/2015 Công ty K bắt đầu vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên 
Công ty T ngưng thực hiện công việc vận chuyển cho Công ty K. Tính đến thời điểm 
Công ty K vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Công ty K còn nợ của Công ty T số tiền là
674.029.085 đồng. Ngày 15/9/2015 Công ty K có viết Giấy cam kết sẽ thanh toán hết 
số tiền còn nợ cho Công ty T vào tháng 3/2016. Sau đó Công ty K đã thanh toán cho 
Công ty T 06 lần vào cac ngày 10/10/2015, 05/11/2015, 30/12/2015, 29/01/2016, 
28/3/2016 và ngày 19/5/2016 với tổng số tiền là 610 triệu đồng. Đối với số nợ còn lại 
là 64.029.085 đồng đến nay Công ty K chưa thanh toán cho Công ty T. Do đó, phía 
nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét buộc Công ty K có trách nhiệm thanh 
toán cho Công ty T số nợ là 64.029.085 đồng và tiền lãi đối với khoản nợ chậm thanh 
toán tạm tính từ ngày 19/5/2016 đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất quá hạn do 
Nhà nước quy định, thi hành 1 lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của phía nguyên đơn căn cứ tiền cước vận 
chuyển của các lô hàng phía Công ty T xuất cho Công ty K theo 26 Hóa đơn GTGT (từ 
ngày 18/3/2015 đến ngày 19/5/2015) với tổng số tiền là 1.522.121.183 đồng và thực tế 
Công ty K đã thanh toán cho Công ty T tổng cộng 09 đợt với tổng số tiền là
1.458.092.000 đồng, đề nghị Tòa án xem xét buộc Công ty K có trách nhiệm thanh 
toán cho Công ty T số nợ là 64.029.085 đồng và tiền lãi đối với khoản nợ chậm thanh 
toán tạm tính từ ngày 19/5/2016 đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất cơ bản do 
pháp luật quy định, thi hành 1 lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng bị đơn Công ty K vắng mặt nên Tòa án nhân 
dân huyện Hóc Môn quyết định đưa vụ án ra xét xử để Hội đồng xét xử xem xét, quyết 
định.

Ý kiến của Viện Kiểm sát: Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 
luật tố tụng của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa và những người 
tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết 
vụ án như sau:

- Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, thông qua việc kiểm sát thụ lý, lập hồ sơ 
vụ án và kiểm sát trực tiếp tại phiên tòa cho thấy Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư 
ký phiên tòa đã thực hiện đúng các quy định do Bộ Luật Tố tụng dân sự quy định. Bị 
đơn trong vụ án đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Vì
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vậy, Tòa án tiến hành thủ tục xét xử vắng mặt bị đơn là đúng quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Ý kiến về việc giải quyết vụ án: căn cứ vào tài liệu, chứng cứ ừong hồ sơ vụ án 
thể hiện Công ty K còn nợ của Công ty T số tiền chưa trả là 64.029.085 đồng. Do đó, 
đại diện phía nguyên đơn yêu cầu Công ty K trả cho Công ty T số nợ chưa thanh toán 
là 64.029.085 đồng và tiền lãi đối với khoản nợ chậm thanh toán tính từ ngày 
19/5/2016 đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất cơ bản do pháp luật quy định là có 
cơ sở nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] 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, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn nhận 
định:

[2] về thủ tục tố tụng:
Nguyên đơn Công ty T căn cứ Hợp đồng dịch vụ đại lý vận chuyển hàng hóa số 

30/15/01/HDDVDLVCHH-QT do Công ty K và Công ty T ký ngày 19/01/2015, căn 
cứ thực tế thực hiện công việc và việc thanh toán công nợ giữa hai công ty để khởi kiện 
yêu cầu Công ty K trả số nợ chưa thanh toán là 64.029.085 đồng và tiền lãi đối với 
khoản nợ chậm thanh toán nên đây là tranh chấp Hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa 
hai công ty có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận. Bị đơn là Công ty K 
có trụ sở trên địa bàn huyện Hóc Môn. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, 
Tp.HCM thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm là đúng thủ tục tố tụng được 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 2015.

[3] Công ty K (là bị đơn trong vụ án) đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 
nhưng vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Theo 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án vẫn tiến 
hành xét xử vắng mặt phía bị đơn.

[4] về nội dung:
Xét yêu cầu của nguyên đơn Công ty T có đại diện là ông Phan Phụng Đức D 

yêu cầu Công ty K trả cho Công ty T số nợ chưa thanh toán là 64.029.085 đồng và tiền 
lãi, Hội đồng xét xử xét thấy căn cứ Hợp đồng dịch vụ đại lý vận chuyển hàng hóa số 
30/15/01 /HDDVDLVCHH-QT do Công ty K và Công ty T ký ngàỵ 19/01/2015 thể 
hiện giữa hai bên có thỏa thuận Công ty K thuê Công ty T vận chuyển hàng hóa xuất 
khẩu của Công ty Fashion từ cảng Hồ Chí Minh/sân bay Tân Sơn Nhất đến các 
cảng/các sân bay quốc tế bằng đường hàng không, đường biển theo yêu cầu do Công ty 
K đưa ra. Căn cứ Cam kết thanh toán nợ ngày 15/9/2015, Công văn số 04/12/CV-TT 
ngày 18/12/2015 về việc xác nhận số liệu công nợ có đại diện phía Công ty K ký xác 
nhận, căn cứ tiền cước vận chuyển của các lô hàng phía Công ty T xuất cho Công ty K 
theo 26 Hóa đơn GTGT (từ ngày 18/3/2015 đến ngày 19/5/2015) với tổng số tiền là 
1.522.121.183 đồng và phía Công ty T xác nhận từ ngày 03/4/2015 đến ngày 
19/5/2016 Công ty K đã thanh toán cho Công ty T tổng cộng 09 đợt với số tiền là
1.458.092.000 đồng thể hiện Công ty K còn nợ của Công ty T số tiền chưa trả là
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64.029.085 đồng. Do đó, phía Công ty T khởi kiện yêu cầu Công ty K trả số nợ chưa 
thanh toán là 64.029.085 đồng là có cơ sở chấp nhận.

Đối với yêu cầu về tiền lãi, tại phiên tòa đại diện hợp pháp của nguyên đơn xác 
định yêu cầu Công ty K thanh toán thêm tiền lãi đối với khoản nợ chậm thanh toán tính 
từ ngày 19/5/2016 đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất cơ bản do pháp luật quy 
định, Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình hai bên hợp tác, tính đến ngày 
19/5/2015 Công ty T đã xuất 26 Hóa đơn tiền cước vận chuyển cho Công ty K với tổng 
số tiền là 1.522.121.183 đồng, phía Công ty K đã thanh toán cho Công ty T 09 đợt với 
số tiền là 1.458.092.000 đồng và kể từ ngày 19/5/2016 thì Công ty K ngưng không 
thanh toán cho đến nay nên Công ty K đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Căn cứ Điều 
357 Bộ luật dân sự 2015 và Điều 306 Luật Thương mại 2005 quy định bên có nghĩa vụ 
chậm trả tiền phải có trách nhiệm trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời 
gian chậm trả. Do đó, Công ty T yêu cầu Công ty K phải trả lãi trên số tiền chậm trả 
tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất cơ bản là phù hợp nên có cơ sở 
chấp nhận. Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2010 thì mức lãi suất cơ bản là 
9%/năm nên lãi suất hàng tháng là 0,75%. Vì vậy, Công ty K phải thanh toán cho Công 
ty T khoản tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản đối với khoản nợ chậm thanh toán tính từ 
ngày 19/5/2016 đến ngày Tòa án xét xử với số tiền là 11.669.300 đồng (64.029.085 
đồng X 0,75% X 24 tháng 09 ngày).

Đối với phía bị đơn là Công ty K đã được tông đạt hợp lệ thông báo việc thụ 
lý vụ án, thông báo phiên hòa giải và tiếp cận công khai chứng cứ, thông báo kết 
quả việc tiếp cận công khai chứng cứ, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định 
hoãn phiên tòa, như vậy Công ty K biết rõ nội dung cũng như sô" tiền mà Công ty T 
khởi kiện nhưng Công ty K đã không đến Tòa để giải quyết vụ án. Theo quy định tại 
khoản 4 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định: “Đương sự có nghĩa vụ đưa ra 
chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ 
chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được 
có trong hồ sơ vụ việc”. Do đó, bị đơn Công ty K đã từ bỏ quyền chứng minh của 
mình và phải chấp nhận sô" tiền nợ chưa thanh toán mà phía nguyên đơn đã đưa ra.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần buộc Công ty K thanh 
toán cho Công ty T số tiền nợ là 64.029.085 đồng và tiền lãi đối với khoản nợ chậm 
thanh toán là 11.669.300 đồng.

[6] về án phí sơ thẩm: nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số nợ chưa thanh toán và 
tiền lãi đối với khoản nợ chậm thanh toán được Tòa án chấp nhận, theo quy định tại 
khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 
thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị đơn phải chịu 
toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được 
Tòa án chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:
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Căn cứ các Điều 30, Điều 35, Điều 39, Điều 91 và Điều 227 Bộ Luật Tố tụng dân 
sự 2015;

Căn cứ Điều 357, Điều 466 và Điều 468 Bộ luật dân sự 2015;
Căn cứ Điều 306 Luật Thương mại 2005;
Căn cứ Điều 26 Nghị quyết 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.
1/. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất 

nhập khẩu T về việc yêu cầu Công ty TNHH K & T trả số nợ chưa thanh toán là
64.029.085 đồng và tiền lãi đối với khoản nợ chậm thanh toán tính từ ngày 19/5/2016 
đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất cơ bản do Nhà nước quy định:

Buộc Công ty TNHH K & T phải thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Xuất nhập khẩu T tổng số tiền 75.698.385 (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm chín 
mươi tám ngàn ba trăm tám mươi lăm) đồng. Thi hành một lần ngay sau khi án có hiệu 
lực pháp luật.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đổi với các trường hợp cơ 
quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kế từ ngày có đơn 
yêu cầu thi hành án của người được thi hành án {đổi với các khoản tiền phải trả cho 
người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng 
bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 
mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng 
với thời gian chậm trả.

2/. về án phí dân sự sơ thẩm:
2.1. Công ty TNHH K & T phải chịu 3.784.919 (Ba triệu bảy trăm tám mươi bốn 

ngàn chín trăm mười chín) đồng, nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.
2.2. Hoàn trả lại cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu T số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.041.382 (Ba triệu không trăm bốn mươi mốt ngàn ba 
trăm tám mươi hai) đồng theo Biên lai thu tiền số 0030847 ngày 16/5/2017 tại Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn.

3/. Trường hợp 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.

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày bản án được 
tống đạt hợp lệ.
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Nơi nhận:
-  Các đương sự;
- VKDND H.HÓC Môn;
- Chi cục THADS H.HÓC Môn;
- Lưu: HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Phạm Thị Thanh
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Bản án số: 09/2019/KDTM-PT 
Ngày 07-6-2019 

V/v tranh chấp kiện đòi bồi thường thiệt 
hại hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển 

bằng đường biển

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:

Tham phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Tuyến

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dương

Bà Vũ Thị Thu Hà

- Thư kỷ phiên toà: Bà Phạm Thị Nguyệt Minh - Thẩm tra viên của Toà án 
nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 
toà: Bà Phạm Thị Hồng Thúy - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 5 năm 2019 và ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở, Toà án 
nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
01/2019/TLPT-KDTM ngày 14 tháng 01 năm 2019 về tranh chấp kiện đòi bồi 
thường thiệt hại hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển bằng đường biển.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2018/KDTM-ST ngày 23 tháng 11 năm 
2018 của Tòa án nhân dân quận B3, thành phố Hải Phòng bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1048/2019/QĐ-PT ngày 
15 tháng 3 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 1399/2019/QĐ-PT ngày 08 
tháng 4 năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm A (sau đây viết tắt là Tổng 
Công ty Bảo hiểm A); địa chỉ trụ sở: Số A1 đường A2, Phường A3, Quận A4, 
thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại di ện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lã Viết N; nơi ĐKNKTT: 
Thôn N1, xã N2, huyện N3, Hải Phòng; nơi tạm trú: Số N5 đường N6, quận N7,
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thành phố Hải Phòng, là người đại diện theo ủy quyền “Văn bản ủy quyền ngày 02 
tháng 8 năm 2017”. Có mặt.

- Bị đơn: Công ty cổ  phần Vận tải B (sau đây viết tắt là Công ty B); địa chỉ 
trụ sở: số BI đường B2, phường B3, quận B3, thành phố Hải Phòng.

Người đại diện hợp pháp của bị đon : Ông Đoàn Thành Tr; chức vụ: Phó 
Trưởng phòng An toàn Hàng hải, Công ty cổ  phần Vận tải B; địa chỉ liên lạc: số 
BI đường B2, phường B3, quận B3, thành phố Hải Phòng, là người đại diện theo 
ủy quyền “Văn bản ủy quyền số: 83/UQ-VOSCO ngày 31 tháng 01 năm 2019”. 
Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Tổng Công ty Bảo hiểm C; địa chỉ trụ sở: số 104 đường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện hợp pháp của Tong Công ty Bảo hiếm C: Bà Trương Thanh 
Th; chức vụ: Phó Giám đốc Ban pháp chế Tổng Công ty Bảo hiểm c ,  là người đại 
diện theo ủy quyền “Văn bản ủy quyền ngày 13 tháng 3 năm 2018”. Có mặt.

+ Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty lương thực D (sau đây viết 
tắt là Công ty D); địa chỉ trụ sở: số 333 Trần Hưng Đạo, phường cầu  Kho, Quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của Công ty D: Ông Huỳnh Thế N8; chức vụ: 
Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật, vắng mặt.

- Người kháng cáo: Bị đơn Công ty cổ  phần Vận tải B (VOSCO).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 02 tháng 8 năm 2017, các bản tự khai tại Tòa 
án cũng như tại phiên tòa sơ thắm, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 
Tong Công ty Bảo hiếm A trình bày:

Tổng Công ty Bảo hiểm A là nhà bảo hiểm hàng hóa cho các lô hàng gạo 
đóng bao của Công ty D.

Công ty D và Công ty B đã ký kết các hợp đồng vận chuyển gồm: Hợp đồng 
vận chuyển số 08/VNF- V 0sc0/PH IL-2015 ngày 21 tháng 10 năm 2015, Hợp 
đồng vận chuyển số 02/VNF- V 0sc0/PH IL-2016 ngày 02 tháng 02 năm 2016, 
Hợp đồng vận chuyển số 05/VNF- V 0sc0/PH IL-2015 ngày 30 tháng 6 năm 
2015, Hợp đồng vận chuyển số 12/VNF- V 0sc0/PH IL-2015 ngày 03 tháng 02 
năm 2016 và Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF- VOSCO/PHIL -2014 ngày 18 
tháng 11 năm 2014.
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Nội dung của các hợp đồng nêu trên là Công ty D thuê Công ty B vận 
chuyển các lô hàng là gạo từ cảng thành phố Hồ Chí Minh đến một số cảng của 
Philippines trên các tàu: Vĩnh Phước, Vĩnh An, Vĩnh Thuận và Lan Hạ. Tàu Vĩnh 
Phước, Vĩnh An, Vĩnh Thuận và Lan Hạ đều thuộc quyền sở hữu, quản lý, khai 
thác của Công ty B.

Các lô hàng gạo đóng bao được xếp xuống đầy đủ theo từng vận đơn đường 
biển. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, dỡ hàng và giao hàng, một số bao gạo 
đã hư hỏng, bị rách vỡ, rơi vãi, không thu hồi được dẫn đến hàng hóa giao bị thiếu.

Tại Đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, Tổng Công ty Bảo hiểm A 
đã khởi kiện đề nghị Tòa án buộc Công ty B phải bồi thường thiệt hại hàng hóa 
của 05 lô hàng gạo theo 05 Hợp đồng vận chuyển và được vận chuyển trên các 
tàu Vĩnh Phước, Vĩnh An, Vĩnh Thuận, Lan Hạ với số tiền là: 2.207.459.075 (Hai 
tỷ hai trăm linh bảy triệu bổn trăm năm mươi chỉn nghìn không trăm bảy mươi 
lăm) đồng.

Sau khi Tòa án ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tổng Công ty Bảo 
hiểm A và Công ty B đã hòa giải thỏa thuận bồi thường với nhau xong 04 lô hàng 
được vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển số 08/VNF-VOSCO/PHIL- 2015 
ngày 21 tháng 10 năm 2015 ; Hợp đồng vận chuyển số 02/VNF-VOSCO/PHIL -  
2016 ngày 02 tháng 02 năm 2016 tại tàu Vĩnh Phước; Hợp đồng vận chuyển số 
05/VNF-VOSCO/PHIL - 2015 ngày 30 tháng 6 năm 2015 tại tàu Vĩnh An và Hợp 
đồng vận chuyển số 12/VNF-V0sc0/PHIL-2015 ngày 03 tháng 02 năm 2016 
được vận chuyển tại tàu Vĩnh Thuận.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tổng Công ty Bảo hiểm A thay đổi và rút một phần 
yêu cầu khởi kiện, giữ yêu cầu Tòa án buộc Công ty B bồi thường tổn thất số 
lượng 60,75 tấn gạo của lô hàng gạo được vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển 
số 29/VNF-VOSCC)/PHIL-2014 ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại tàu Lan Hạ với 
tổng số tiền là: 679.434.834 đồng.

Theo bị đơn Công ty B trình bày: Bị đơn thống nhất với lời khai của nguyên 
đơn về việc hai bên đã ký kết 05 hợp đồng vận chuyển với Công ty D và các lô 
hàng đều được vận chuyển từ cảng thành phố Hồ Chí Minh đến một số cảng của 
Philippines trên các tàu: Vĩnh Phước, Vĩnh An, Vĩnh Thuận và Lan Hạ, cũng như 
thống nhất quá trình thực hiện hợp đồng vận chuyển và những tổn thất hàng hóa 
như nguyên đơn đã nêu. Trên thực tế, quá trình vận chuyển 05 lô hàng hóa nêu trên 
đã xảy ra tổn thất hàng hóa và các thiệt hại trong quá trình vận chuyển đã được tiến 
hành giám định tại Công ty Giám định Intertek tại Philippines.

Sau khi Tòa án ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Công ty B và Tổng Công 
ty Bảo hiểm A đã thỏa thuận bồi thường xong đối với 04 Hợp đồng vận chuyển 
được vận chuyển tại các tàu Vĩnh Phước, Vĩnh An, Vĩnh Thuận.
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Ngày 08 tháng 8 năm 2018, bị đơn có Đơn đề nghị Tòa án áp dụng thời hiệu 
để giải quyết tranh chấp đối với Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCO/PHIL- 
2014 được vận chuyển trên tàu Lan Hạ vì hợp đồng này đến nay hết thời hiệu khởi 
kiện và đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án.

Với nội dung trên, tại Bản án sơ thẩm số 14/2018/KDTM-ST ngày 23 tháng 
11 năm 2018, Tòa án nhân dân quận B3 quyết định:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, Điều 35, Điều 147, khoản 2 Điều 244, Điều 
227 và Điều 228 Bộ luật Tổ tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 157, Điều 530, Điều 531, Điều 534 Bộ 
luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 70, Điều 75, khoản 1 Điều 77; Điều 118 và Điều 247 Bộ 
luật Hàng hải 2005;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết sổ 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của úy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miên, giảm, thu, 
nộp, quản lỷ và sử dụng án p h ỉ và lệ ph ỉ Tòa án.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty c ổ  phần Bảo hiểm A về 
việc đòi bồi thường tổn thất 60,75 tẩn gạo được vận chuyển trên tàu LAN HẠ theo 
Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCO/PHIL-2014 ngày 18/11/2014.

Buộc Công ty c ổ  phần Vận tải B phải bồi thường cho Tổng Công ty bảo 
hiểm A số lượng gạo bị thiếu hụt và rách vỡ với tổng số tiền là 679.434.834 
đồng (Sáu trăm bảy mươi chỉn triệu, bổn trăm ba mươi tư nghìn, tám trăm ba 
mươi tư đồng).

2. Đình chỉ giải quyết đổi với yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty cổ  phần 
Bảo hiểm A về việc buộc Công ty cổ  phần Vận tải B về việc đòi bồi thường tổn 
thất lô hàng gạo được vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển số 08/VNF- 
VOSCO/PHIL- 2015 ngày 21/10/2015 trên tàu Vĩnh Phước; Hợp đồng vận chuyển 
số: 02/VNF-VOSCO/PHIL -  2016 ngày 02/02/2016 được vận chuyển trên tàu Vĩnh 
Phước; Hợp đồng vận chuyển số 12/VNF-V0sc0/PHIL-2015 ngày 03/02/2016 
được vận chuyến trên tàu Vĩnh Thuận và Hợp đồng vận chuyến sổ 05/VNF- 
VOSCO/PHIL-2015 ngày 30/6/2015 được vận chuyến trên tàu Vĩnh An.

Ngoài ra bản án còn tuyên nghĩa vụ chịu án phí, lãi suất thi hành án và 
quyền kháng cáo cho các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07 tháng 12 năm 2018, bị đơn Công ty B đã có 
Đơn kháng cáo toàn bộ Bản án số 14/2018/KDTM-ST ngày 23 tháng 11 năm 2018
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của Tòa án nhân dân quận B3 trừ phần nội dung tại mục số 2 trong quyết định của 
Bản án với lý do:

- Thứ nhất, Intertek là đơn vị giám định do Tổng Công ty cổ  phần Bảo hiểm 
A chỉ định. Biên bản giám định số 14COM/AGR/0393-11 ngày 16 tháng 3 năm 
2015 do đơn vị này phát hành cũng không có ký nhận của thuyền trưởng tàu Lan 
Hạ cũng như đại diện cảng hoặc đơn vị liên quan nào khác tại cảng Manila. Do đó, 
Biên bản giám định này không đảm bảo tính khách quan nên không được coi là 
bằng chứng xác nhận tình trạng, số lượng cũng như chất lượng hàng hóa được dỡ 
khỏi tàu Lan Hạ. Tòa án sơ thẩm căn cứ vào biên bản này để xác nhận số lượng 
hàng hóa bị thiếu hụt là không đủ cơ sở pháp lý.

- Thứ hai, Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét đến các bằng chứng khách 
quan khác, có xác nhận của các bên liên quan là: Các chứng từ quyết toán hàng hóa 
gồm giấy chứng nhận dỡ hàng số 0482 của Philworld; Giấy chứng nhận dỡ hàng 
của Avega Bros thì hàng giao nguyên bao là 230.721 bao, thiếu 279 bao/13,95 tấn 
so với số bao và trọng lượng đã thể hiện trong vận đơn.

- Thứ ba, tại khoản k điều 15 trách nhiệm của chủ tàu Hợp đồng vận chuyển 
số 29 (Fixture Note) quy định: “Chủ tàu có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và 
thiệt hại trong quá trình vận chuyển hàng hóa sau khi hàng hóa đã được chuyển 
qua lan can tàu tại cảng dỡ”, số liệu tổn thất về hàng hóa của Tổng Công ty Bảo 
hiểm A là dựa vào số liệu về số lượng và chất lượng hàng giao tại kho của người 
nhận hàng, tức là sau khi hàng hóa đã được dỡ khỏi lan can tàu nên không thuộc 
trách nhiệm của chủ tàu.

- Thứ tư, tại Điểm (c), Điều (2) Điều kiện vận chuyển ghi trên mặt sau của 
Vận đơn số 19/PH-4 cũng quy định rõ: “Trong mọi trường hợp, người vận chuyển 
không phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất hoặc tổn hại của hàng hóa phát sinh 
trước khi xếp hàng xuống tàu và sau khi dỡ hàng khỏi tàu”.

- Thứ năm, tại mục “Kiểm tra hầm hàng và niêm phong hầm hàng trước khi 
bắt đầu dỡ hàng” của chính Biên bản giám định số 14CƠM/ARG/0339-11, cũng đã 
xác nhận “Tất cả niêm phong hầm hàng còn nguyên vẹn”.

Không có đủ cơ sở để khẳng định người vận chuyển Công ty B và tàu Lan 
Hạ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào đối với hàng hóa 
sau khi hàng hóa đã được dỡ khỏi lan can tàu tại cảng dỡ Manila.

- Thứ sáu, căn cứ khoản 2 Điều 1, Điều 118 , Điều 195 Bộ luật Hàng hải 
năm 2005, tính đến ngày 04 tháng 8 năm 2017 (ngày Tòa án nhận được Đơn khởi 
kiện của Tổng Công ty Bảo hiểm A) thì đã quá thời hiệu khởi kiện 07 tháng 14 
ngày. Ngày 08 tháng 8 năm 2018, bị đơn đã có Đơn đề nghị Tòa án áp dụng thời 
hiệu khởi kiện để giải quyết tranh chấp và đơn này được gửi cho Tòa án trước thời 
điểm mở phiên tòa sơ thẩm theo đúng quy định.
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Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 26 tháng 4 năm 2019, 
người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty B đã có Đơn xin rút một phần 
căn cứ kháng cáo đối với đề nghị Tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện để giải quyết 
tranh chấp.

Tại phiên toà phúc thắm,

Nguyên đơn Tổng Công ty Bảo hiểm A giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề 
nghị Tòa án buộc Công ty B phải bồi thường tổn thất số lượng 60,75 tấn gạo của lô 
hàng gạo được vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCO/PHIL- 
2014 ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại tàu Lan Hạ và thay đổi một phần yêu cầu khởi 
kiện yêu cầu Công ty B phải bồi thường thiệt hại theo mức giá 475USD/tấn (theo 
Hóa đơn thương mại của người bán số 19/NFA/C4-14 ngày 28 tháng 11 năm 2014 
của Công ty D), tức đề nghị Tòa án buộc Công ty B phải bồi thường cho Tổng 
Công ty Bảo hiểm A số tiền là 617.668.031 đồng (60,75 tấn X 475 USD/tấn X 
21.405 VNĐ/USD).

Bị đơn Công ty B giữ nguyên yêu cầu kháng cáo không đồng ý với một phần 
quyết định của Bản án sơ thẩm đã quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
Tổng Công ty Bảo hiểm A về việc đòi bồi thường tổn thất 60,75 tấn gạo được vận 
chuyển trên tàu Lan Hạ theo Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCO/PHIL- 
2014 ngày 18 tháng 11 năm 2014, buộc Công ty B phải bồi thường cho Công ty 
Bảo hiểm Toàn cầu  số lượng gạo bị thiếu hụt và rách vỡ với tổng số tiền là 
679.434.834 đồng với các căn cứ kháng cáo như Đơn kháng cáo của Công ty B, rút 
nội dung căn cứ kháng cáo về yêu cầu Tòa án áp dụng Thời hiệu khởi kiện để giải 
quyết tranh chấp, giữ nguyên các nội dung căn cứ kháng cáo còn lại.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phổ Hải Phòng tham gia phiên tòa 
phát biếu quan điếm:

- về việc chấp hành pháp luật: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 
tòa phúc thẩm, Thẩm phán, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã chấp hành đúng các 
quy định của Bộ luật Tố tụ ng dân sự. Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty Bảo hiểm c  đã thực hiện đúng các quy định 
của pháp luật về quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự . 
Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty D không có mặt theo giấy 
triệu tập của Tòa án, vắng mặt tại phiên tòa không có lý do là chưa chấp hành đúng 
quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ tố tụng, phần nào đó có ảnh hưởng tới 
việc giải quyết vụ án. Việc kháng cáo của bị đơn đúng theo quy định của pháp luật 
về quyền kháng cáo, đơn và thời hạn kháng cáo. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm đã 
thụ lý giải quyết để xem xét kháng cáo theo đúng quy định của pháp luật.

- về nội dung:
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v ề  nội dung căn cứ kháng cáo của Công ty B đề nghị Tòa án áp dụng thời 
hiệu để giải quyết tranh chấp đã được người đại diện theo ủy quyền của Công ty B 
tự nguyện rút nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

Các căn cứ kháng cáo khác của Công ty B về việc không đồng ý với một 
phần quyết định của Bản án sơ thẩm đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
Tổng Công ty Bảo hiểm A về việc đòi bồi thường tổn thất 60,75 tấn gạo được vận 
chuyển trên tàu Lan Hạ theo Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCO/PHIL- 
2014 ngày 18 tháng 11 năm 2014, buộc Công ty B phải bồi thường cho Tổng Công 
ty Bảo hiểm A số lượng gạo bị thiếu hụt và rách vỡ với tổng số tiền là 679.434.834 
đồng, Kiểm sát viên có quan điểm:

Trong quá trình giải quyết tại Tòa án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Công 
ty B nhất trí lời trình bày của nguyên đơn về việc ký kết các hợp đồng bảo hiểm, 
quá trình vận chuyển và những tổn thất hàng hóa như Công ty D đưa ra và chấp 
nhận kết quả giám định của Intertek về số lượng hàng hóa bị tổn thất thiếu hụt tại 
tàu Lan Hạ. Biên bản giám định nêu trên được Cơ quan có thẩm quyền của 
Philippines công chứng, được chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự bởi Bộ ngoại giao 
Philippines và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines nên có giá trị pháp lý để xem 
xét xác định thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 478 của Bộ luật Tố tụng dân 
sự. Công ty B kháng cáo cho rằng Biên bản giám định không có chữ ký xác nhận 
của Thuyền trưởng tàu Lan Hạ, không khách quan không có giá trị pháp lý là 
không có căn cứ, bởi lẽ: Công ty B không cung cấp được bất cứ tài liệu nào khác 
làm bằng chứng xác nhận về khối lượng cũng như chất lượng hàng hóa được dỡ 
khỏi tàu Lan Hạ. Hợp đồng vận chuyển không có thỏa thuận thống nhất việc Biên 
bản giám định phải được Thuyền trưởng tàu, đại điện cảng ... ký xác nhận. Không 
có quy định của pháp luật về việc Biên bản giám định không có ký xác nhận của 
các bên liên quan thì không có giá trị.

về xác định trách nhiệm bồi thường: Căn cứ Biên bản giám định số 
14COM/ARG/0393-11 ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Intertek xác định người 
vận chuyển là Công ty B phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với số lượng gạo 
bị tổn thất (thiếu hụt) là 47,338 tấn, bởi lẽ: số lượng gạo đã giao 12.000 tấn - 
hàng tốt nhận là 11.939,250 tấn (gồm 238.358 bao + 427 bao phục hồi tốt) = 
60,75 tấn (bao gồm số lượng hàng thiếu hụt và hàng hư hỏng nguyên đơn yêu cầu 
bị đơn bồi thường), cần  giảm trừ trách nhiệm bồi thường của bị đơn đối với 263 
bao hư hỏng không đủ căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường và 23 bao bị hư 
hỏng bởi công nhân bốc dỡ tại cầu tàu, quét hót tại kho (60,75 - 12,332- 1.08= 
47,338 tấn). Công đoạn vận chuyển hàng bằng xe tải từ cầu tàu đến kho có thể 
phát sinh tổn thất hàng. Tuy nhiên, do khi hàng bốc dỡ khỏi lan can tàu không 
được tính cân, việc tính cân được thực hiện khi giao hàng tại kho nên toàn bộ
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hàng thiếu hụt Công ty B phải chịu trách nhiệm bởi không có căn cứ xác định lỗi 
thiếu hụt hàng do người khác.

về giá trị bồi thường: Căn cứ Hóa đơn thương mại của người bán số 
19/NFA/C4-14 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Công ty D thể hiện: Đơn giá hàng 
là 475 USD/tấn, tỷ giá được xác định theo yêu cầu của nguyên đơn là 21.405 
VNĐ/USD.

Như vậy, nội dung kháng cáo của bị đơn về xem xét đánh giá chứng cứ, xác 
định trách nhiệm bồi thường của bị đơn là có phần có căn cứ, cần xem xét chấp 
nhận loại bớt lượng hàng tổn thất thuộc về công đoạn bốc dỡ, phương tiện vận 
chuyển hàng từ cầu tàu đến kho của khách hàng do chủ hàng thuê 23 bao, trọng 
lượng 11.08 tấn; loại bớt trách nhiệm bồi thường đối với 263 bao, trọng lượng
12,332 tấn gạo hư hỏng do không đủ căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của 
người vận chuyển và tính thiệt hại theo đơn giá hàng là 475 USD/tấn, xác định lại 
án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Từ các nhận định trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 2 
Điều 308, Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự, chấp nhận một phần kháng cáo 
của bị đơn ; sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 14/2018/KDTM-ST 
ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận B3, thành phố Hải Phòng 
theo hướng:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Tổng Công ty Bảo 
hiểm A, buộc Công ty B phải bồi thường cho Tổng Công ty Bảo hiểm A số tiền là 
481.303.198 đồng (47,338 tấn X 475 USD/tấn X 21.405 VNĐ/USD).

- Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty Bảo hiểm 
A về việc buộc Công ty B bồi thường tổn thất lô hàng gạo được vận chuyển theo 
các Hợp đồng vận chuyển số 08, 02, 12 và 05.

- về án phí dân sự sơ thẩm: Công ty B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có 
giá ngạch tính trên tổng số tiền phải bồi thường phải trả cho Tổng Công ty Bảo 
hiểm A. Tổng Công ty Bảo hiểm A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với 
phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận.

- về án phí dân sự phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm bị sửa nên bị đơn Công ty 
B không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Sau khi xem xét các tài liệu có trong hồ sơ, cũng như lời trình bày của các 
đương sự, quan điểm của Viện Kiểm sát tại phiên tòa,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA AN:

- về tố tụng:
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[1] về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Tổng Công ty Bảo hiểm A 
đã thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm hàng hoá bị tổn thất cho Công ty D và 
được Công ty D thế quyền truy đòi số tiền bồi thường đối với lô hàng được bảo 
hiểm theo Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCO/PHIL-2()14 ngày 18 tháng 11 
năm 2014 giữa Công ty D với Công ty B. Vì vậy quan hệ pháp luật tranh chấp là 
“Tranh chấp kiện đòi bồi thường thiệt hại hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển bằng 
đường biển”. Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

[2] Kháng cáo của bị đơn Công ty B trong thời hạn luật định nên được xem 
xét, giải quyết.

[3] Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty D vắng 
mặt. Đây là phiên tòa mở lại lần thứ ba, các đương sự đã được Tòa án triệu tập hợp 
lệ đến phiên tòa nên Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ vào khoản 2 
Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, xét xử vắng mặt Công ty D.

[4] về tư cách người tham gia tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định Tổng 
Công ty Bảo hiểm c  là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là không đúng. Bởi 
lẽ, Công ty B có mua bảo hiểm cho các tàu Vĩnh Phước, Vĩnh An, Vĩnh Thuận và 
Lan Hạ tại Tổng Công ty Bảo hiểm c . Đối với tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại 
hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển giữa Tổng Công ty Bảo hiểm A và Công ty B 
thì Tổng Công ty Bảo hiểm c  không có trách nhiệm và nghĩa vụ bồi thường vì 
Tổng Công ty Bảo hiểm c  chỉ có quan hệ hợp đồng bảo hiểm với Công ty B.

[5] Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của Tổng Công ty Bảo 
hiểm A thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện yêu cầu Công ty B phải bồi thường 
thiệt hại theo mức giá 522,5USD/tấn, tương ứng 110% của giá CIF (theo Hợp đồng 
bảo hiểm số KT0136/14HB08GD giữa Tổng Công ty Bảo hiểm A với Công ty D), 
đề nghị Tòa án chấp nhận mức giá 475USD/tấn (theo Hóa đơn thương mại của 
người bán số 19/NFA/C4-14 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Công ty D). Xét thấy 
việc thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, 
không vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm 
căn cứ khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự chấp nhận yêu cầu thay đổi 
này của nguyên đơn.

- về nội dung kháng cáo của Công ty B:
[6] về nội dung căn cứ kháng cáo của Công ty B đề nghị Tòa án áp dụng 

thời hiệu để giải quyết tranh chấp đã được người đại diện theo ủy quyền của Công 
ty B tự nguyện rút nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

[7] Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCO/PHIL-2014 ngày 18 tháng 11 
năm 2014 giữa Công ty D với Công ty B đều do đại diện hợp pháp của các bên ký 
kết trên cơ sở tự nguyện và đã thực hiện. Như vậy giữa hai Công ty đã xác lập quan
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hệ hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo chuyến. Nội dung hợp đồng vận chuyển 
theo chuyến phù hợp với các quy định của pháp luật nên là hợp đồng kinh tế hợp 
pháp và được pháp luật bảo vệ.

[8] v ề  xác định số lượng thiếu hụt: Căn cứ vận đơn số 19/PH4 có chữ ký 
của thuyền trưởng tàu Lan Hạ và Phiếu đóng gói hàng hóa số 19/NFA-C4-14 của 
Công ty D ngày 28 tháng 11 năm 2014 xác nhận số lượng hàng hóa xếp lên tàu 
Lan Hạ tại cảng thành phố Hồ Chí Minh là 240.000 bao gạo được đóng gói 
50kg/bao, tương đương 12.000 tấn, tổng trọng lượng là 12.028,8 tấn. Khi tàu đến 
cảng Manila tại Phillipines và tiến hàng dỡ hàng: Tại các giấy chứng nhận dỡ hàng 
số 0482 của Philword Adjustments và Avega Bros đều có chữ ký xác nhận của 
thuyền trưởng tàu Lan Hạ và đại diện đại lý của tàu, trong đó có nêu rõ ngoài 279 
bao thiếu hụt còn có 1363 bao rách vỡ, rỗng (1350 bao rách, 13 bao rỗng). Như 
vậy, việc thiếu hụt đã được phía chủ tàu là Công ty B xác nhận. Trước khi tiến 
hành dỡ hàng, ngày 31 tháng 12 năm 2014, Công ty D đã ra Thông báo số 345 đến 
thuyền trưởng tàu Lan Hạ, cảng vụ Manila, Tổng Công ty Bảo hiểm A và các bên 
liên quan về việc ghi nhận lô hàng được phát hiện là bị tổn thất và thông báo sẽ 
bảo lưu quyền khiếu nại đối với tổn thất này khi những chi tiết và giá trị tổn thất 
được xác định. Như vậy, việc bị đơn là Công ty B có quan điểm trong đơn kháng 
cáo, căn cứ vào các giấy chứng nhận dỡ hàng số 0482 của Philword Adjustments 
và Avega Bros để xác định số lượng thiếu hụt là 279 bao là không có căn cứ để 
chấp nhận vì ngoài số lượng trên, đại diện bên vận chuyển đã có chữ ký xác nhận 
về tình trạng của 1363 bao rách vỡ, rỗng và phía nguyên đơn cũng đã có thông báo 
bảo lưu quyền khiếu nại đối với những tổn thất này đến khi xác định được chi tiết 
giá trị. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận căn cứ kháng cáo này 
của Công ty B.

[9] về nội dung căn cứ kháng cáo của bị đơn cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm 
căn cứ Biên bản giám định của Intertek để xác định số lượng hàng hóa thiếu hụt, 
hư hỏng là không đủ cơ sở pháp lý: Biên bản giám định số 14CƠM/ARG/0393-11 
ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Intertek phù hợp với Giấy chứng nhận dỡ hàng số 
0482 của Philword Adjustments và Avega Bros đều có chữ ký xác nhận của 
Thuyền trưởng tàu Lan Hạ và các tài liệu có liên quan đến việc vận chuyển hàng. 
Trong suốt quá trình giải quyết tại Tòa án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty 
B nhất trí lời trình bày của nguyên đơn về việc ký kết các Hợp đồng bảo hiểm, quá 
trình vận chuyển và những tổn thất hàng hóa như Công ty D đưa ra và chấp nhận 
kết quả giám định của Intertek về số lượng hàng hóa bị tổn thất thiếu hụt tại tàu 
Lan Hạ. Biên bản giám định nêu trên được Cơ quan có thẩm quyền của Philippines 
công chứng, được chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao Manila 
Philippines và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines có giá trị pháp lý để xem xét 
xác định thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 478 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
Công ty B kháng cáo cho rằng Biên bản giám định không có chữ ký xác nhận của 
Thuyền trưởng tàu Lan Hạ, không khách quan, không có giá trị pháp lý là không
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có căn cứ bởi lẽ Công ty B không cung cấp được bất cứ tài liệu nào khác làm bằng 
chứng xác nhận về khối lượng cũng như chất lượng hàng hóa được dỡ khỏi tàu Lan 
Hạ. Mặt khác, Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCC)/PHIL-2014 ngày 18 
tháng 11 năm 2014 giữa Công ty D với Công ty B không có thỏa thuận thống nhất 
việc Biên bản giám định phải được Thuyền trưởng tàu, đại điện cảng ... ký xác 
nhận và cũng không có quy định nào của pháp luật về việc Biên bản giám định 
không có chữ ký xác nhận của các bên liên quan thì không có giá trị. Do đó, Hội 
đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận căn cứ kháng cáo này của Công ty B.

[10] về xác định trách nhiệm bồi thường: Tại các điểm k, q Điều 15 Hợp 
đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCC)/PHIL-2014 ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy 
định: “k. Chủ tàu chịu tất cả các trách nhiệm đổi với bất kỳ ton hại hay ton thất 
hàng hóa nào sau khi hàng đã được đưa qua khỏi lan can tàu tại cảng xếp cho đến 
khi hàng hóa lại được qua khỏi thành lan can tàu tại cảng dỡ hàng... Chủ tàu phải 
xác nhận rằng khi có Thông báo ton thất hay thiệt hại hàng hóa, biên bản hàng 
hóa hư hỏng đo vỡ thiếu hụt sẽ được kỷ bởi thuyền trưởng và đại diện của người 
thuê vận chuyến/Người làm việc thực tế của người thuê vận chuyến...; q. Người 
vận chuyến/Chủ tàu phải chịu trách nhiệm về mọi ton thẩt/thiệt hại/ton hại bao 
gồm nhưng không hạn chế việc mất cắp, giao lên bờ không đủ, giao thiếu, hàng 
ướt, tàu bị chìm, hỏa hoạn hay cướp biến Thời điếm dỡ hàng tại các Giấy chứng 
nhận dỡ hàng, thuyền trưởng tàu Lan Hạ đã xác nhận có 279 bao thiếu hụt và 1363 
bao hàng rách/rỗng. Do đó, việc Công ty B cho rằng chỉ chịu trách nhiệm đối với 
279 bao thiếu hụt tại thời điểm dỡ hàng là không có căn cứ, do thiệt hại của 1363 
bao rách/rỗng đã phát sinh từ trước khi hàng hóa được dỡ khỏi lan can tàu, không 
phải phát sinh tại kho theo phân tích của bị đơn.

[11] về xác định số lượng hàng hóa phải bồi thường: Căn cứ Biên bản giám 
định số 14COM/ARG/0393-11 ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Intertek báo cáo kết 
quả giám định: “Cơ quan quản lý lương thực NFA đã nhận tổng số hàng hóa là 
239.721 bao với tổng khối lượng là 11.815,092 tấn gạo trắng hạt dài, 25% tấm, 
được xay xát kỹ, đóng bao và được chuyển đến kho của NFA từ HCPTI, Manila, 
Philippines, trong đó có 238.355 bao hàng tốt tương đương với 11.863,592 tấn.”. 
Cũng tại Biên bản giám định báo cáo: số lượng hàng hóa được dỡ trên mỗi hầm 
hàng thiếu hụt 279 bao gạo (trọng lượng 13,950 tấn) đã được bốc dỡ theo vận đơn 
sau khi hoàn thành việc bốc dỡ hàng từ tàu, số lượng bao rỗng gốc là 13 bao (trọng 
lượng 0,65 tấn) và tổng số bao rách được xác định sau khi hoàn thành việc bốc dỡ 
hàng do lỗi bốc dỡ tại tàu là 1350 bao (trọng lượng 67,5 tấn). Việc quét hót gạo để 
khôi phục với khối lượng không xác định được thực hiện để đóng gói và cân lại tại 
kho nhận hàng của NFA. Sau khi phân loại, khôi phục, đóng lại có 427 bao (trọng 
lượng 21,35 tấn) được xem như hàng tốt và được chấp nhận bởi người nhận mà 
không có bất cứ ngoại lệ nào. Ngoài ra, việc quét hót khôi phục tại tàu, do công 
nhân bốc dỡ và tại kho còn có 286 bao (trọng lượng 13,412 tấn) không phù hợp để 
tiêu dùng theo kết quả kiểm tra bằng mắt và được người nhận chấp nhận tại kho

134



bao gồm: 263 bao quét hót được khôi phục từ bao rách vỡ tại tàu (trọng lượng
12,332 tấn) có giá trị tận dụng và 23 bao (trọng lượng 1.08 tấn) bị hư hỏng bởi 
công nhân bốc dỡ tại cầu tàu, quét hót tại kho (cụ thể được nêu tại mục tóm tắt 
tổng số tổn thất/hư hỏng của Biên bản giám định: 03 bao nhiễm nước tiểu do công 
nhân bốc dỡ tại cầu tàu, trọng lượng 141 kg; 15 bao quét hót tại cầu tàu do công 
nhân bốc dỡ, trọng lượng 707 kg; 05 bao quét hót tại kho, trọng lượng 236 kg). Tại 
phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của Tổng Công ty Bảo hiểm A xác 
nhận Tổng Công ty Bảo hiểm A không đưa ra được bất cứ tài liệu, chứng cứ gì 
chứng minh về giá trị tận dụng (còn lại) đối với số lượng bao gạo được quét hót 
phục hồi không phù hợp để tiêu dùng nên không đủ căn cứ để xác định trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại của người vận chuyển đối với lượng hàng hóa bị hư hỏng này. 
Do đó, cần giảm trừ trách nhiệm bồi thường của Công ty B đối với 263 bao hư 
hỏng không đủ căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường và 23 bao bị hư hỏng bởi 
công nhân bốc dỡ tại cầu tàu, quét hót tại kho. Như vậy, xác định số lượng hàng 
hóa bị thiệt hại là (279 bao + 13 bao) + (1350 bao -  427 bao -  286 bao) = 929 bao, 
trọng lượng (13,95 tấn + 0,65 tấn) + (67,5 tấn -  21,35 tấn -  13,412 tấn) = 47,338 
tấn. Ngoài 47,338 tấn được xác định là số lượng hàng hóa bị thiệt hại theo Biên 
bản giám định của Intertek thì vẫn còn một lượng hàng hóa bị thiếu hụt trong công 
đoạn vận chuyển hàng bằng xe tải từ cầu tàu đến kho. Tuy nhiên, do khi bốc dỡ 
hàng khỏi lan can tàu không được tính cân, việc tính cân được thực hiện khi giao 
hàng tại kho nên toàn bộ hàng thiếu hụt này, Công ty B phải chịu trách nhiệm bởi 
không có căn cứ xác định lỗi thiếu hụt hàng do người khác. Bản án cấp sơ thẩm 
quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty Bảo hiểm A về việc đòi 
bồi thường tổn thất đối với 60,75 tấn gạo được vận chuyển trên tàu Lan Hạ theo 
Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCC)-PHIL-2014 ngày 18 tháng 11 năm 
2014 là không đúng nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm sửa nội dung này của Bản 
án sơ thẩm, chỉ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty Bảo hiểm A về việc 
đòi bồi thường tổn thất đối với 47,338 tấn gạo.

[12] v ề  xác định giá trị của hàng hóa bị tổn thất: Căn cứ theo Hóa đơn 
thương mại của người bán số 19/NFA/C4-14 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của 
Công ty D thể hiện đơn giá hàng là 475 USD/tấn điều kiện CIF, DDU tại cảng 
Manila, Phillipines. Như vậy, giá trị thiệt hại thực tế của Công ty D là: 47,338 tấn 
X 475 USD X 21.405 VNĐ/USD = 481.303.198 đồng (tỷ giá USD thời điếm phát 
sinh thiệt hại là 21.405 VNĐ/USD). Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện 
ban đầu của Tổng Công ty Bảo hiểm A, là bên nhận thế quyền của Công ty D căn 
cứ vào giá trị bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm số KT0136/14HB08GD giữa 
Công ty D với Tổng Công ty Bảo hiểm A để yêu cầu Công ty B phải bồi thường 
thiệt hại theo mức giá 522,5USD/tấn, tương ứng 110% của giá CIF là không có căn 
cứ do Hợp đồng bảo hiểm trên chỉ ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty 
D và Tổng Công ty Bảo hiểm A, không liên quan đến Công ty B. Tại phiên tòa 
phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của Tổng Công ty Bảo hiểm A đã thay đổi nội 
dung khởi kiện này, đề nghị Tòa án yêu cầu Công ty B phải bồi thường thiệt hại
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theo mức giá 475USD/tấn theo Hóa đơn thương mại của người bán số 19/NFA/C4- 
14 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Công ty D là có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét 
xử phúc thẩm chấp nhận nội dung kháng cáo này của bị đơn, sửa Bản án sơ thẩm 
đối với nội dung này.

[13] Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa một phần Bản 
án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty Bảo hiểm A 
về việc đòi bồi thường tổn thất đối với 47,338 tấn gạo được vận chuyển trên tàu 
Lan Hạ theo Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCO-PHIL-2014 ngày 18 
tháng 11 năm 2014, buộc Công ty B phải bồi thường cho Tổng Công ty Bảo hiểm 
A số lượng gạo bị tổn thất với số tiền là 481.303.198 đồng; không chấp nhận một 
phần yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty Bảo hiểm A về việc buộc Công ty B 
phải bồi thường tổn thất với số tiền là 617.668.031 đồng - 481.303.198 đồng = 
136.364.833 đồng.

[14] về án phí: Công ty B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch tính 
trên tổng số tiền bồi thường phải trả cho Tổng Công ty Bảo hiểm A. Tổng Công ty 
Bảo hiểm A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không 
được Tòa án chấp nhận, về án phí dân sự phúc thẩm: Do Tòa án cấp phúc thẩm 
sửa Bản án sơ thẩm nên người kháng cáo là bị đơn Công ty B không phải chịu án 
phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[15] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn Công ty cổ  phần Vận tải B 
(VOSCO), sửa một phần Bản án sơ thẩm số 14/2018/KDTM-ST ngày 23 tháng 11 
năm 2018 của Tòa án nhân dân quận B3, thành phố Hải Phòng.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, Điều 35, Điều 147, khoản 2 Điều 148, Điều 
227, Điều 228 và Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 157, Điều 530, Điều 531, Điều 534 Bộ luật 
Dân sự;

Căn cứ vào Điều 70, Điều 75, khoản 1 Điều 77; Điều 118 và Điều 247 Bộ 
luật Hàng hải 2005;

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của ủ y  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:
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1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty cổ  phần Bảo 
hiểm A về việc đòi bồi thường tổn thất 47,338 tấn gạo được vận chuyển trên tàu 
LAN HẠ theo Hợp đồng vận chuyển số 29/VNF-VOSCC)/PHIL-2014 ngày 18 
tháng 11 năm 2014.

Buộc Công ty cổ  phần Vận tải B phải bồi thường cho Tổng Công ty cổ  
phần Bảo hiểm A với tổng số tiền là 481.303.198 (Bốn trăm tám mươi mốt triệu ba 
trăm linh ba nghìn một trăm chỉn mươi tám) đồng.

Kể từ ngày Tổng Công ty cổ  phần Bảo hiểm A có đơn yêu cầu thi hành án 
cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng Công ty cổ  phần 
Vận tải B còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 
lãi suất quy định khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự, tương ứng thời gian chưa thi 
hành án.

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty cổ  phần 
Bảo hiểm A về việc buộc Công ty cổ  phần Vận tải B phải bồi thường tổn thất với 
số tiền 136.364.833 (Một trăm ba mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn tám 
trăm ba mươi ba) đồng.

3. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty cổ  phần 
Bảo hiểm về việc buộc Công ty cổ  phần Vận tải B về việc đòi bồi thường tổn thất 
lô hàng gạo được vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển số 08/VNF- 
V 0sc0/PH IL-2015 ngày 21 tháng 10 năm 2015 trên tàu Vĩnh Phước; Hợp đồng 
vận chuyển số: 02/VNF- VOSCO/PHIL-2C)16 ngày 02 tháng 02 năm 2016 được 
vận chuyển trên tàu Vĩnh Phước; Hợp đồng vận chuyển số 12/VNF- 
V 0sc0/PH IL-2015 ngày 03 tháng 02 năm 2016 được vận chuyển trên tàu Vĩnh 
Thuận và Hợp đồng vận chuyển số 05/VNF-V0sc0/PHIL-2015 ngày 30 tháng 6 
năm 2015 được vận chuyển trên tàu Vĩnh An.

4. v ề  án phí:

- Tổng Công ty cổ  phần Bảo hiểm A phải chịu 6.818.242 {Sáu triệu tám 
trăm mười tám nghìn hai trăm bổn mươi hai) đồng tiền án phí dân sự sơ thấm. 
Tổng Công ty cổ  phần Bảo hiểm A đã nộp số tiền 38.100.000 {Ba mươi tám triệu 
một trăm nghìn) đồng tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, theo biên lai thu tiền số 
0011858 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận B3, 
thành phố Hải Phòng, được khấu trừ vào tiền án phí dân sự sơ thẩm Tổng Công ty 
Cổ phần Bảo hiểm A phải nộp. Trả lại Tổng Công ty cổ  phần Bảo hiểm A số tiền 
31.281.758 {Ba mươi mốt triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn bảy trăm năm mươi 
tám) đồng.

- Công ty Cổ phần Vận tải B phải chịu 23.252.128 (Hai mươi ba triệu hai 
trăm năm mươi hai nghìn một trăm hai mươi tám) đồng tiền án phí dân sự sơ thấm 
và không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Công ty cổ  phần Vận tải B đã nộp 
2.000.000 (Hai triệu) đồng tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm theo Biên lai thu tiền 
số 0015542 ngày 20 tháng 12 năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận B3,
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thành phố Hải Phòng, được trừ vào tiền án phí dân sự sơ thẩm mà Công ty cổ  phần 
Vận tải B (VOSCO) phải chịu. Công ty cổ  phần Vận tải B còn phải nộp 
21.252.128 {Hai mươi mốt triệu hai trăm năm mươi hai nghìn một trăm hai mươi 
tám) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

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

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
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./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSND thành phố Hải Phòng; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ
- TAND quận B3, TP. Hải Phòng;
- Chi cục THADS quận B3, TP. Hải Phòng;
- Các đương sự (để thi hành);
- Lưu: HCTP, hồ sơ vụ án.

Nguyễn Xuân Tuyến
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN VIỆT YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÌNH BẮC GIANG

Bản án số: 05/2019/KDTM-ST 
Ngày 12/8/2019

“V/v tranh chấp hợp đồng vận chuyển”

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BAC g ia n g• • 7

- 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 kỷ 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 tỵ 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.
ủ y  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. B ị đơn: 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.
ủ y  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 AN:

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 đế 
nhận tiền- tại ngàỵ 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 tỉnh 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.

B ị đơn (Công ty cỗ 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.

142



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 luạt 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.

- v ề  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:
[1] v ề  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 vãn 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] v ề  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 Ầ là 
người phiên dịch và được HĐXX chấp nhận.

[3] v ề  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] v ề  xác định tư cách người tham gia tố tụng:
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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 ồ tồ biến kiếm soát 99C-034.37 tham gia tổ 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 đế xác định tình trạng hàng hóa tại thời 
điếm này như thế nào đế 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 hiếm cho bên A 
trong trường hợp phát sinh những thiệt hại do lồi 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] v ề  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 ủ y  ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí tòa

Vì các lẽ trên,
QUYÉT 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- Bô luât tố tung dân sư;
Căn cứ khoản 2 và khoản 5 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBNTVQH14 

ngày 30/12/2016 của ủ y  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 ( Bổn 
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 bổn 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 nhân: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM
-TANDitỉnh Bắc Giang; Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa
-VKSND tỉnh Bắc Giang;
-VKSND huyện Việt Yên; , .
-Các đương sự; ^
-Lưu.

Vũ Văn Hợp
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN LÊ CHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG * 8 8 8

Bản án số: 06/2019/KDTM-ST 
Ngày 08-11-2019 

V/v tranh chấp hợp đồng vận chuyển

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 - Kiếm 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 chuyến 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 Họp 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 cố phần L nhận cấp phương tiện Sà lan đế vận chuyến hàng sắt thép 
với khối lượng vận chuyển khoảng 24.700 tấn từ tàu ECE NUR BAYRAKTAR 
neo tại vùng neo chuyến 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 chuyến và chứng từ thanh toán theo Điều 4 của 
Họp đồng số 128/HĐVC cụ thể như sau:

Cước vận chuyển:

- Cước vận chuyến từ Cửa Dứa về cầu Cảng Hải Phòng chưa bao gồm thuế 
VAT là 36.000 đồng/ tấn thực chở hàng.

- Cước vận chuyến 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: Chuyến khoản qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ngoài ra trong Họp 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 Họp 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 chuyến tải Cửa Dứa - Quảng Ninh về cầu Cảng Hải Phòng.

Tại bản thanh lý Họp đồng vận chuyển số 01-128/TLHĐ ngày 22/12/2011 
Công ty cố phần L và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ đã thống nhất thanh lý khối 
lượng vận chuyến tính phí vận chuyến là 24.761 tấn.

v ề  cước vận chuyến từ Cửa Dứa - Quảng Ninh về cầu Cảng Hải Phòng là 
24.761 tấn X 36.000 đong = 891.396.000 đồng; thuế 10% VAT là: 89.139.600 
đồng; giá trị họp 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 họp đồng bao gồm cả thuế VAT là 580.535.600 đồng.

Sau khi hai bên ký bản thanh lý Họp đồng, Công ty TNHH Đ đã thanh toán 
tiếp cho Công ty cổ phần L với số tiền 138.000.000 đồng. Đen 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 cố
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phần L yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển D phải thanh toán cho Công 
ty cố phần L số tiền còn nợ đọng theo Họp đồng vận chuyến 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 kiếm 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 
họp 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 cố  phần L.

Tại phiên tòa Kiếm sát viên phát biếu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố 
tụng của Thấm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố 
tụng trong quá trình giải quyết vụ án kế từ khi thụ lý cho đến trước thời điếm Hội 
đồng xét xử nghị án và ý kiến về việc giải quyết vụ án. Thấm 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 họp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án, giấy triệu tập, thông báo về 
phiên họp kiếm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải,quyết 
định đưa vụ án ra xét xử, triệu tập họp 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 c ổ  phần L. Việc Công ty TNHH Đ thay đổi nơi hoạt động 
doanh nghiệp gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong họp đồng vận chuyến 
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.

Đe nghị Tòa án căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 1 Điều 35, điếm 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 c ổ  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 thấm 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 
điếm b khoản 1 Điều 35; điếm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự vụ án 
thuộc thấm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng.

[2] v ề  tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, To à 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 thế 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 đối địa chỉ đăng ký 
doanh nghiệp. Trong đơn khởi kiện nguyên đơn là Công ty c ố  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 Họp đồng vận chuyển số 128/HĐVC ngày 28 tháng 11 năm 2011. Việc Công 
ty TNHH Đ thay đối nơi hoạt động doanh nghiệp gắn với việc thực hiện quyền, 
nghĩa vụ trong họp đồng vận chuyến 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 họp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án; giấy triệu tập; thông 
báo về phiên họp kiếm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; 
quyết định đưa vụ án ra xét xử, triệu tập họp 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 c ố  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 họp đồng: Đại diện theo pháp luật của Công ty cố phần L đã 
ký họp 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 cố phần L nhận 
cấp phương tiện Sà lan đế vận chuyến hàng sắt thép với khối lượng vận chuyến 
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 họp đồng các bên đều tự
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nguyện, nội dung và hình thức của họp đồng phù họp 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 họp đồng.

[4] v ề  quá trình thực hiện họp đồng và yêu cầu của nguyên đơn: Sau khi ký 
kết họp đồng Công ty cố phần L đã dùng phương tiện Sà lan đế vận chuyến 
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. Đen ngày 22/12/2011, hai bên ký 
bản thanh lý họp đồng vận chuyển số 01-128/TLHĐ xác nhận: Khối lượng vận 
chuyến tính phí vận chuyến là: 24.761 tấn; tống số tiền cước vận chuyến (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 họp 
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 họp đồng công ty TNHH Đ thanh toán tiếp 138.000.000 
đồng. Tống số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ đã thanh toán cho Công ty cố 
phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng là 538.000.000 đồng. Lời trình bày của đại 
diện họp pháp của nguyên đơn phù họp với các tài liệu chứng cứ là Phiếu giao 
hàng kiêm phiếu xuất kho; giấy kiếm 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 Họp 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] v ề  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 
Úy 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 thấm. Trả lại Công ty Công ty 
cố 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, điếm b khoản 1 Điều 35, điếm 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 Úy 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 cố phần L.

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ phải thanh toán cho Công ty cố phần 
L số tiền còn nợ từ Họp 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)

Ke 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 
thấm. Trả lại Công ty cố 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 kế từ ngày 
tuyên án.

Bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kế từ ngày nhận 
được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thỉ hành theo quy định tại điều 2 Luật thỉ hành án 
dân sự thì người được thỉ hành án dân sự, người phải thỉ hành án dân sự có 
quyền thoả thuận thỉ hành án, quyền yêu cầu thỉ hành án, tự nguyện thỉ 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 thỉ hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 
Luật thỉ hành án dân sự.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM
- Các đương sự; THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
- VKSND quận Lê Chân;
- Chi cục THA dân sự quận Lê Chân;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

Nguyễn Thị Tuyết Hồng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

Bản án số: 10/2019/KDTM-PT 
Ngày: 20-11-2019
"V/v ừ anh chấp hợp đồng vận chuyển 

tài sản"

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 :
Thắm phán - Chủ toạphiên toà\ Ông Nguyễn Văn Quyết.
Các thẩm phán: Bà Phạm Thị Khánh Thiện và ông Trần Hữu Hiệu.
- Thư kỷ 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. B ị 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 lẩy lời khai và trong quá trình 
tổ 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 1 l.OOO.OOOđ. Nếu để mất tài sản vận chuyển bên vận 
chuyển phải bồi thường.

v ề  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.OOOđ 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 ll.OOO.OOOđ phí 
vận chuyển, Công ty s không chấp nhận.
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Tại các bản tự  khai, biên bản lẩy lời khai và trong quá trình tổ 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 trầ cho ông tiền cước 
vận chuyển là 11 .OOO.OOOđ 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 110.000.000d 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
600.000.000d 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 ủ y  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 .OOO.OOOđ 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 tổ giác tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” của ông 
Nhữ Ngọc Ng to giác, xảy ra tại phường T, quận X do Công an quận T chuyến. Qua 
xác minh, nhận thấy đã có hành vi lừa đảo ông Nhữ Ngọc Ng đế chiếm đoạt 4 tẩm gồ 
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 vậỵ, ngày 10/01/2019, CQCSĐT Công 
an quận X đã ra Quyết định khởi tổ vụ án đế tiếp tục điều tra làm rõ. Đen 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 sổ 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.

V  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: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
-  VKSND tỉnh Hải Dương; Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
-  TAND huyện Bình Giang;
- VKSND huyện Bình Giang;
- Chi cục THA huyện Bình Giang;
- Các đương sự;
- Lưu HS. Nguyễn Văn Quyết
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THẢNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 27/2019/KDTM-ST 
Ngày: 20-11-2019 
V/v Tranh chấp họp đồng vận 

chuyển hàng hóa
NH ÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 -  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-  Với thành phần H ội đồng xét xử  sơ  thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thụy Bích Ngọc

Các Hội thẩm nhân dâm 1. Bà Nguyễn Thị Lưu Ly
2. Bà Vũ Thị Hiệp

- Thư kỷ phiên tòa. Ông Nguyễn Ngọc Quân -  Thư ký Tòa án nhân dân Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Đ ại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành ph ố  Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ 
Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 
17/2019/TLST-KDTM ngày 06 tháng 6 năm 2019 về việc “Tranh chấp họp đồng vận 
chuển hàng hóa”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 464/QĐXXST-KDTM ngày 11 
tháng 10 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 163/2019/QĐST-KDTM ngày 30 
tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự:

1/ Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V
Địa chỉ: Đường T, phường L, thành phố Q, tinh Bình Định.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đăng V, sinh năm: 1960, văn bản ủy quyền 

ngày 29/5/2019; địa chỉ: Đường số h, Phường K, quận G, TP. Hồ Chí Minh, (có đơn xin 
vắng mặt)

2/ Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn sắt thép M

Địa chỉ: Đường số w , Phường K, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị p, chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Đường Â, phường p, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện ngày 29/5/2019, bản tự khai, nguyên đơn Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên V do ông Nguyễn Đăng V đại diện theo ủy quyền trình bày:
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Vào ngày 21/9/2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V (sau đây viết 
tắt là Công ty V) và Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép M (sau đây viết tắt là Công ty 
M) có ký họp đồng số 2109/2018/HĐVC về việc vận chuyển cát. Địa điểm lấy cát là khu 
vực Công ty sắt Hòa Phát tại Quảng Ngãi, địa điểm đổ cát là Vịnh An Hòa, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam. Giá tiền vận chuyển là 2.600đồng/m3/km và phương thức thanh 
toán tiền vận chuyển được nêu rõ trong họp đồng số 2109/2018/HĐVC.

Thực hiện họp đồng hai bên đã ký, Công ty V đã vận chuyển cát cho Công ty M 
đúng như thỏa thuận. Chi phí vận chuyển từ ngày 29/9/2018 cho đến ngày 29/11/2018 là 
1.322.569.670đ (một tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, sáu 
trăm bảy mươi đồng). Hai bên đã lập biên bản đối chiếu thanh toán, có sự xác nhận của 
Công ty M. Cụ thể Công ty M còn thiếu nợ Công ty V tiền vận chuyển cát là 
1.322.569.670đồng. Đã nhiều lần Công ty V yêu cầu Công ty M trả số nợ nêu trên nhưng 
Công ty M không thực hiện. Do đó, Công ty V khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên buộc Công 
ty M thanh toán cho Công ty V số nợ là 1.322.569.670đồng (một tỷ, ba trăm hai mươi hai 
triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng).

Ngày 01/10/2019, nguyên đơn có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ thể 
rút lại số tiền 29.300.000đ (hai mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng) tại mục III các khoản 
chi hộ tại bản đối chiếu thanh toán từ ngày 29/9/2018 đến 29/11/2018. Do đó, Công ty V 
yêu cầu Công ty M trả số tiền còn lại là 1.293.269.670đ (một tỷ, hai trăm chín mươi ba 
triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng) trả một lần ngay sau khi 
bản án có hiệu lực pháp luật.

BỊ đơn: Quá trình giải quyết vụ án Công ty Trách nhiệm hữu hạn sắt thép M do bà 
Nguyễn Thị p đại diện theo pháp luật vắng mặt nên không ghi nhận được ý kiến.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Đăng V đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vắng 
mặt và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. Bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn sắt 
thép M do bà Nguyễn Thị p đại diện theo pháp luật vắng mặt tại phiên tòa và không có 
văn bản nêu ý kiến.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 tham dự phiên tòa 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; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng kể từ khi thụ lý vụ án 
cho đến thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy định pháp luật.

về nội dung: Qua xem xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xét thấy: 
Giữa nguyên đơn là Công ty V và bị đơn là Công ty M có ký kết họp đồng số 
2109/2018/HĐVC ngày 21/9/2018 về việc vận chuyển cát. Quá trình thực hiện họp đồng 
Công ty V đã vận chuyển cát cho công ty M nhưng Công ty M chưa thanh toán tiền chi 
phí vận chuyển. Tại biên bản đối chiếu thanh toán thì số tiền Công ty M còn nợ lại là 
1.322.569.670đồng (một tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, 
sáu trăm bảy mươi đồng).
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Ngày 01/10/2019, nguyên đơn có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ thể 
rút lại số tiền 29.300.000đ (hai mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng) tại mục III các khoản 
chi hộ tại bản đối chiếu thanh toán từ ngày 29/9/2018 đến 29/11/2018. Do đó, Công ty V 
yêu cầu Công ty M trả số tiền còn lại là 1.293.269.670đ (một tỷ, hai trăm chín mươi ba 
triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng). Việc Công ty M không 
thanh toán số tiền nêu trên là vi phạm nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, 

các lời khai, ý  kiến của đại diện Viện kiểm sát Hội đồng xét xử  nhận định'.

[1]. về thủ tục tố tụng, quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:
[1.1]. về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến 

hành thủ tục tống đạt các văn bản tố tụng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép M do 
bà Nguyễn Thị p đại diện theo pháp luật theo đúng qui định của pháp luật Tố tụng dân sự.

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Đăng V có đơn đề nghị 
không tiến hành hòa giải căn cứ vào khoản 4 Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án 
không tiến hành hòa giải và tiến hành xét xử vụ án.

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Đăng V vắng mặt tại phiên 
tòa và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. Bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt 
thép M do bà Nguyễn Thị p đại diện theo pháp luật đã được triệu tập họp lệ đến lần thứ 
hai mà vẫn vắng mặt không đến dự phiên tòa, nên Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b 
khoản 2 Điều 227 và khoản 1, khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
Tòa án giải quyết vắng mặt theo thủ tục chung.

[1.2]. về quan hệ tranh chấp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V khởi 
kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép M tranh chấp về họp đồng vận chuyển hàng 
hóa đây là tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố 
tụng Dân sự năm 2015.

[1.3]. về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép M 
có địa chỉ tại đường số w, Phường K, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại 
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 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

[2]. về yêu cầu của đương sự, Hội đồng xét xử xét thấy:
[2.1] Ngày 21/9/2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V (sau đây viết 

tắt là Công ty V) và Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép M (sau đây viết tắt là Công ty 
M) có ký họp đồng số 2109/2018/HĐVC về việc vận chuyển cát. Thực hiện họp đồng, 
Công ty V đã vận chuyển cát cho Công ty M đúng như thỏa thuận. Hai bên đã lập biên 
bản đối chiếu thanh toán từ ngày 29/9/2018 cho đến ngày 29/11/2018 có sự xác nhận của
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Công ty M còn thiếu nợ Công ty V tiền vận chuyển cát là 1.322.569.670đồng (một tỷ, ba 
trăm hai mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng).

[2.2] Căn cứ họp đồng vận chuyển cát số 2109/2018/HĐVC ngày 21/9/2018 giữa 
Công ty V và Công ty M và biên bản đối chiếu thanh toán từ ngày 29/9/2018 cho đến 
ngày 29/11/2018 có sự xác nhận của Công ty M thì Công ty V đã vận chuyển cát cho 
Công ty M đúng như thỏa thuận mà hai bên đã ký.

[2.3] Tại biên bản đối chiếu thanh toán từ ngày 29/9/2018 đến 29/11/2018 có xác 
nhận giữa bên thuê là Công ty M và bên vận chuyển là Công ty V thì số nợ còn lại mà 
Công ty M chưa thanh toán cho Công ty V là 1.322.569.670đồng (một tỷ, ba trăm hai 
mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng). Theo Điều 3 của 
họp đồng vận chuyển cát số 2109/2018/HĐVC ngày 21/9/2018 thì Công ty M phải có 
trách nhiệm thanh toán số tiền nêu trên cho Công ty V nhưng đến nay vẫn chưa thanh 
toán là không phù họp, vi phạm họp đồng mà hai bên đã ký, ảnh hưởng đến quyền và lợi 
ích họp pháp của nguyên đơn.

[2.4] Ngày 01/10/2019, nguyên đơn có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ 
thể rút lại số tiền 29.300.000đ (hai mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng) tại mục III các 
khoản chi hộ tại bản đối chiếu thanh toán từ ngày 29/9/2018 đến 29/11/2018. Do đó, 
Công ty V yêu cầu Công ty M trả số tiền còn lại là 1.293.269.670đ (một tỷ, hai trăm chín 
mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng). Xét thấy, việc rút 
một phần yêu cầu là sự tự nguyện của nguyên đơn, không trái pháp luật nên Hội đồng xét 
xử đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện đã rút của nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 
Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự

[2.5] Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn đã được tống đạt họp lệ các văn bản 
tố tụng của Tòa án. Tuy nhiên, bị đơn không nộp văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn, không nộp tài liệu, chứng cứ để chứng minh đã thanh toán số 
tiền còn nợ là 1.293.269.670đ (một tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi 
chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng) cho nguyên đơn. Do đó, căn cứ vào các điều 24, 50 
và 55 Luật Thương mại năm 2005, Điều 3 của họp đồng vận chuyển cát số 
2109/2018/HĐVC ngày 21/9/2018 giữa Công ty V và Công ty M. Nguyên đơn yêu cầu bị 
đơn thanh toán số tiền còn nợ 1.293.269.670đ (một tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu, hai 
trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng) là có cơ sở chấp nhận.

[3] về tiền lãi chậm thanh toán, nguyên đơn không yêu cầu bị đơn trả tiền lãi trên 
số tiền còn nợ nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[4]. về án phí: Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 50.798.090 (năm mươi 
triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn, không trăm chín mươi đồng) do Công ty trách 
nhiệm hữu hạn sắt thép M phải chịu.
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Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V không phải nộp án phí. Hoàn trả lại 
cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V số tiền 25.838.545đ (hai mươi lăm 
triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi lăm đồng)

Vĩ 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; khoản 4 Điều 207, Điều 218; khoản 2 Điều 227, khoản ỉ, khoản 3 Điều 228, 
khoản 2 Điều 244 và khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Căn cứ Điều 24, 50, 55 Luật Thương mại năm 2005.
Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2006 của ủ y  ban 

Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 
phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã rút tại mục III các 
khoản chi hộ tại bản đối chiếu thanh toán từ ngày 29/9/2018 đến 29/11/2018, với số tiền 
là 29.300.000đ (hai mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng).

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên V

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép M phải thanh toán cho Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên V số tiền là 1.293.269.670đ (một tỷ, hai trăm chín mươi ba 
triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng). Thanh toán một lần ngay 
sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Ke từ ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V có đơn yêu cầu thi hành 
án nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép M không thanh toán hoặc thanh toán không 
đầy đủ khoản tiền như đã nêu trên thì hàng tháng Công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép M 
còn phải trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V tiền lãi theo mức lãi suất 
quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời thời gian 
chậm thi hành.

3. về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 50.798.090 (năm mươi triệu, bảy 
trăm chín mươi tám nghìn, không trăm chín mươi đồng) do Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sắt thép M phải chịu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V không phải chịu án phí. Hoàn trả 
lại cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V số tiền 25.838.545đ (hai mươi lăm 
triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi lăm đồng) tiền tạm ứng án phí đã 
nộp theo biên lai số 0011237 ngày 06/6/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí Minh.
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4. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng 
cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản 
án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

5. Trường họp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 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 cưỡng chế 
thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 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 của Luật Thi hành án Dân 
sự.

Nơi nhận:

-  TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND Quận 6;
- Chi cục Thi hành án Quận 6;
- Đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thụy Bích Ngọc
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 26/2019/KDTM-ST.
Ngày 06 tháng 11 năm 2019.
V/v Tranh chấp Hợp đồng giao nhận 

vận chuyển hàng hóa.

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

TÒẢ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIÉM
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có.
Thắm phán - Chủ tọa phiên tòa\ Ông Phạm Đồng Trưng 
Các Hội thắm nhân dâm
1. Ông Đặng Thế Vinh.
2. Bà Đào Phương Mai
- Thư kỷ phiên tòa . Bà Lê Thị Thảo
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Huyền Trang -Kiểm sát viên.
Trong các ngày 01 và 06 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án KDTM thụ lý số: 59/2017/TLST- 
KDTM ngày 04 tháng 12 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng giao nhận vận chuyển 
hàng hóa”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2019/QĐXX-ST ngày 24 
tháng 9 năm 2019, giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Công ty cổ F
Trụ sở: số 2 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. 
Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Công Thành - Tổng giám đốc.
Đại diện theo ủy quyền: Chị Vũ Thị Thật(có mặt).
Theo văn bản ủy quỵền số 01.2018-FCL/VNT-UQ ngày 23/4/2018
* Bị đơn: Công ty cổ phần z  (VMMT)

Trụ sở: số 92B phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Địa chỉ hoạt động: Tầng 1, Tòa nhà N02A, khu đô thị mới Sài Đồng, phường 

Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
Nay chuyển đến tầng 2 số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội(vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện và ý kiến trình bày của đại diện nguyên đơn tại Tòa án như

sau:
Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương (viết tắt VNT) và Công ty cổ 

phần Z(viết tắt VMMT) hợp tác làm ăn từ năm 2013. Quá trình hợp tác có giao kết 3 
hợp đồng, với mục đích công ty VMMT thuê công ty VNT vận chuyển hàng hóa 
quốc tế gồm các hợp đồng:

- Hợp đồng số 001/HĐ/VMT/VNT ngày 25/12/2013;
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- Hợp đồng số 002/HĐ/VMT/VNT ngày 04/01/2014;
- Hợp đồng số 003/HĐ/VMT/VNT ngày 01/01/2014
Sau đó hai bên làm việc với nhau căn cứ theo bill of landing(BL) với tổng trị 

giá cước và phụ phí là 2.019.223.061 VNĐ. VMMT đã thanh toán cho VNT, cụ thể 
như sau:

Ngày 28/3/2014 VMMT thanh toán cho VNT 150.000.000 đồng
Ngày 03/4/2014 VMMT thanh toán cho VNT 208.282.941 đồng.
Ngày 29/4/2014 VMMT thanh toán cho VNT 262.000.000 đồng.
Ngày 16/5/2014 VMMT thanh toán cho VNT 400.000.000 đồng.
Ngày 04/6/2014 VMMT thanh toán cho VNT 100.000.000 đồng.
Ngày 23/7/2014 VMMT thanh toán cho VNT 300.000.000 đồng.
Ngày 26/9/2014 VMMT thanh toán cho VNT 20.000.000 đồng.
Ngày 17/10/2014 VMMT thanh toán cho VNT 50.000.000 đồng.
Ngày 29/10/2014 VMMT thanh toán cho VNT 186.552.032 đồng.
VNT còn nợ lại VMMT 342.388.030 đồng. Nhiều lần VMMT yêu cầu VNT 

thanh toán số nợ trên nhưng VNT không thanh toán.
Các hợp đồng số 001, 002 ở trên 2 bên đã ký thanh quyết toán xong.
Ngày 12/5/2015, ông Phạm Văn Mạnh(kế toán trưởng của VNT) có gửi công 

văn số 0108-CV-VMMT về việc tháo gỡ tồn tại giữa hai bên, theo đó VNT cam kết 
sẽ hoàn tất công nợ còn lại(342.388.030 đồng) trong vòng 04 tháng kể từ ngày có 
công văn. Tuy nhiên, cho đến nay rất nhiều lần VMMT yêu cầu VNT thanh toán như 
VNT vẫn không thanh toán

Sau khi kết thúc hợp đồng số 003, hai bên chưa ký hợp đồng tiếp theo.
Ngày 07/5/2014, công ty VMMT thuê VNT vận chuyển lô hàng có số bill 

1004A02112 có giá trị khoảng 290 triệu đồng.
Bản chính bill số 1004A02112, VNT đã giao cho công ty VMMT, hiện nay 

VNT chỉ có bản photo.
Tại bill này thể hiện:
- Bên bán hàng là công ty VMMT
- Bên mua hàng là Công ty SINO METAL&MINERAL CO.LTD
- Hãng tàu WAN HAI, số hiệu tàu: WAN HAI 102 N 032
- Cảng đi: Hải Phòng, Việt Nam
- Cảng đến: Vizag, Ấn Độ.
- Đại lý hãng tàu: OMEGA SHIPPING AGENCY PVT LTD
- Số lượng công: 20 công (tương đương 400 túi) (có mô tả chi tiết về chủng

loại, màu sắc hàng hóa và trọng lượng hàng hóa)
- Phương thức thanh toán: trả trước tại Việt Nam, số lượng bill gốc là 3
- Ngày tàu chạy là 07/5/2014
Sau khi hết thời hạn hợp đồng số 003, ngoài lô hàng có số bill 1004A02112, 

hai bên còn thực hiện 3 lô hàng nữa và các lô hàng này đã thanh toán xong.
VNT khẳng định bill 1004A02112 vẫn nằm trong Hợp đồng số 003 (theo điều 

5 của hợp đồng số 003 quy định: Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/3/2014. Sau thời
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hạn trên nếu hai bên không có thỏa thuận lại, hợp đồng mặc nhiên được gia hạn cho 
đến khi hai bên cùng nhau thong nhất kỷ kết lại hợp đồng mới)

Nay nguyên đơn đề nghị bị đơn phải thanh toán số tiền 342.388.030 đồng nợ 
gốc và 101.054.640 đồng tiền lãi phát sinh(tạm tính đến ngày 29.9.2017).

VNT xác nhận đã nhận số tiền mặt là 200.000.000đ từ ông Đào Văn Thuận là 
nhân viên của công ty VMMT thanh toán. Tuy nhiên do VNT chưa rõ số tiền
200.000.000đ là số tiền của cá nhân ông Thuận hay của công ty VMMT nên VNT 
chưa đối trừ vào số nợ của công ty VMMT. Nếu Công ty VMMT xuất trình được 
chứng cứ công ty VMMT đã trả cho ông Thuận số tiền 200.000.000 đồng VNT sẽ 
đối trừ vào số nợ của công ty VMMT và số nợ gốc còn lại sẽ là 142.388.030 đồng.

* Tại Tòa án người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:
VNT xác nhận giữa hai bên có giao kết các hợp đồng như đại diện nguyên đơn 

trình bày.
VNT chỉ còn nợ lại nguyên đơn số tiền là 142.388.030 đồng. Vì, ông Đào Văn 

Thuận là nhân viên của công ty Công nghệ đã thanh toán cho nguyên đơn bằng tiền 
mặt số tiền là 200.000.000đ(đã có phiếu thu của công ty Giao nhận), số tiền này 
công ty VNT đã thanh toán trả cho ông Thuận 200.000.000đ. về số tiền lãi và lãi suất 
VNT có ý kiến sau.

VNT xuất trình cho Tòa án bản phô tô có đóng dấu của VMMT Phiếu thu tiền 
mặt đề ngày 20/11/2014 do VMMT phát hành, trong đó thể hiện:

Người nộp tiền: Công ty cổ  phần công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam.
về việc: Thu tiền đặt cọc.
Số tiền: 200.000.000 đồng.
Ở dưới có chữ ký của thủ quỹ: Phạm Thị Thanh Tâm
* Tại phiên tòa:

- Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, 
xác nhận đến ngày 01/11/2019, bị đơn còn nợ nguyên đơn số tiền làl42.388.030 
đồng , đề nghị Tòa án buộc Công ty cổ phần Zphải thanh toán số tiền 142.388.030 
đồng tiền gốc. v ề  tiền lãi: Theo thỏa thuận tại Hợp đồng số 003/HĐ/VMT/VNT ngày 
01/01/2014, thì bị đơn phải thanh tóa cho nguyên đơn ngay sau khi hàng lên tàu. 
Theo Bill of Lading số 1004A02112, ngày tàu chạy là 07/5/2014. Như vậy, phát sinh 
nghĩa vụ thanh toán từ ngày 09/6/2014, do đó nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán 
tiền lãi từ ngày 09/6/2014. v ề  lãi suất, theo Điều 4.1 của Hợp đồng quy định: Trong 
trường hợp không thực hiện việc thanh toán cước và ph ỉ trong thời gian thỏa thuận 
thì bị đơn phải trả thêm mồi tháng một khoản tiền bằng 1,5% lãi suất theo lãi suất 
cơ bản của Ngân hàng Vietcombank trên tong sổ tiền đang nợ quá hạn. Tuy nhiên, 
nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn thanh toán tiền lãi của số tiền 142.388.030 đồng do 
chậm thanh toán từ ngày 09/6/2014 cho đến ngày 01/11/2019 với lãi suất 9%/năm, 
Ngoài ra bị đơn còn phải thanh toán tiền lãi của số tiền gốc chưa thanh toán kể từ 
ngày 02/11/2019 cho đến khi thanh toán xong với lãi xuất nợ quá hạn trung bình của 
03 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank tại thời điểm thanh toán 

Phía bị đơn vắng mặt tại phiên tòa.
* Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm:
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- về tố tụng: Việc thụ lý vụ án, xác định quan hệ pháp luật, thu thập chứng cứ, 
tống đạt các văn bản tố tụng, thời gian chuyển hồ sơ để Viện kiểm sát nghiên cứu là 
đúng với quy định của pháp luật, v ề  thời hạn giải quyết vụ án đã quá thời hạn theo 
quy định của bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên toà, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên 
toà thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

- về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
1. về  tổ tụng:
Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương (viết tắt VNT) khởi kiện 

Công ty cổ phần Z(viết tắt VMMT) có trụ sở theo đăng ký kinh doanh tại số 92B phố 
Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, yêu cầu Tòa án 
buộc Công ty VMMT phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền mà công VMMT 
còn nợ công ty VNT theo hợp đồng kinh tế Giao nhận vận chuyển hàng hóa mà hai 
bên đã ký kết. Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, Điều 35, 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì 
yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Tòa án đã triệu tập lần thứ 2 mà bị đơn vắng và không có người đại diện đến 
tham gia phiên tòa. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa 
án tiến hành xét xử vằng mặt bị đơn.

2. về Nội dung:
* Tại Tòa án, đại diện của Công ty cổ Fvà đại diện Công ty cổ phần 

Z(VMMT) đều xác nhận giữa 02 công ty VMMT và công ty VNT có giao kết các 
hợp đồng kinh tế sau: Hợp đồng số 001/HĐ/VMT/VNT ngày 25/12/2013; Hợp đồng 
sổ 002/HĐ/VMT/VNT ngày 04/01/2014; Hợp đồng số 003/HĐ/VMT/VNT ngày 
01/01/2014 về việc giao nhận vận chuyển hàng hóa. Hợp đồng cuối hai bên giao kết 
với nhau là Hợp đồng số 003/HĐ/VMT/VNT ngày 01/01/2014. Từ ý kiến trình bày 
của các đương sự, cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ có cơ sở xác định công 
ty VMMT và công ty VNT có giao kết các hợp đồng kinh tế về việc Giao nhận vận 
chuyển hàng hóa nêu trên.

* về việc thực hiện các đơn hàng sau khi hai bên thực hiện hợp đồng số 
003/HĐ/VMT/VNT ngày 01/01/2014. Phía bị đơn đề nghị làm rõ Hợp đồng hoặc 
cam kết giữa hai bên về việc vận chuyển lô hàng theo Bill số 1004A02112 và quy 
định hoặc thỏa thuận của hai bên về việc giữ hàng. Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại 
Điều 5 của Hợp đồng số 003/HĐ/VMT/VNT ngày 01/01/2014 có quy định:

“Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/3/2014. Sau thời hạn trên nếu hai bên 
không có thỏa thuận lại, hợp đồng mặc nhiên được gia hạn cho đến khi hai bên cùng 
nhau thong nhất kỷ kết lại hợp đồng mới ”

Các bên không xuất trình được bản gốc của Bill số 1004A02112, tuy nhiên 
theo Công văn số 092-CV-VMMT ngày 10/11/2014 và công văn SỐ0108-CV-VMMT 
ngày 12/5/2014 về việc tháo gỡ tồn tại giữa hai bên của Công ty CP công nghệ mỏ 
và luyện kim Việt Nam, VMMT cũng đã thừa nhận sau khi hết hạn hợp đồng số
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003/HĐ/VMT/VNT hai bên vẫn thực hiện các đơn hàng khác. Như vậy, có cơ sở xác 
định các đơn hàng phát sinh sau ngày 31/3/2014(ngày hết hạn của hợp đồng số 
003/HĐ/VMT/VNT) vẫn có giá trị thực hiện và tuân thủ các điều khoản của hợp 
đồng số 003/HĐ/VMT/VNT.

* v ề  việc thanh toán: Theo các tài liệu chứng cứ do các bên giao nộp và ý kiến 
trình bày tại Tòa án các bên đều thừa nhận đến ngày 10/11/2014, VMMT còn nợ 
VNT số tiền là 342.388.030 đồng.

Theo tài liệu do VMMT cung cấp là Phiếu thu tiền mặt đề ngày 20/11/2014 do 
VNT phát hành thể hiện: Ngày 20/11/2014, VMMT đã thanh toán cho VNT số tiền
200.000.000 đồng. Tại phiếu thu tiền có ghi nội dung thu là Tiền đặt cọc. Tuy nhiên, 
tại Tòa án phía nguyên đơn thừa nhận số tiền 200.000.000 đồng theo phiếu thu ngày 
20/11/2014 là số tiền do ông Đào Văn Thuận là nhân viên của công ty Công nghệ 
thanh toán cho công ty VMMT nhưng không rõ là tiền của cá nhân ông Thuận hay là 
tiền công ty. Tại Biên bản Hòa giải ngày 30/01/2018, người đại diện theo ủy quyền 
của VMMT thừa nhận “Số tiền này cồng ty chúng tồi đã thanh toán trả cho ông 
Thuận 200.()()().OOOđ". Mặt khác tại Phiếu thu tiền mặt đã ghi rõ: “Người nộp tiền: 
Công ty Co phần cồng nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam Như vậy có cơ sở xác định 
ngày 20/11/2014, VMMT đã thanh toán nợ cho VNT số tiền 200.000.000 đồng và 
còn nợ lại VNT số tiền là 142.388.030 đồng.

* v ề  yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
Theo Bill of Lading số 1004A02112 ngày 07/5/2014 do nguyên đơn xuất trình 

thể hiện VMMT thuê Hãng tàu WAN HAI, số hiệu tàu: WAN HAI 102 N 032 vận
chuyển số lượng công: 20 công (tương đương 400 túi), ngày tàu chạy là 07/5/2014.

Tại Điều 3 của hợp đồng số 003/HĐ/VMT/VNT quy định về thanh toán: “ Hạn 
mức tín dụng: Vnd 500.000.000(năm trăm triệu đồng Việt nam) khi tong sổ tiền cước 
ph ỉ vượt quá hạn mức tín dụng thì việc thanh toán cần được thực hiện ngay khi hàng 
lên tàu. Theo Biên bản đối chiếu công nợ giữa VMMT và VNT ngày 20/4/2014 thì 
VMMT còn nợ VNT 1.091.276.945 đồng, Bản đối chiếu công nợ ngày 08/7/2014 
VMMT còn nợ VNT 712.388.088 đồng. Như vậy, số tiền VMMT nợ và số tiền cước 
phí theo Bill of Lading số 1004A02112 đã vượt quá hạn mức tín dụng. Căn cứ vào 
thỏa thuận của hai bên tại Hợp đồng thì VMMT có nghĩa vụ thanh toán cho VNT 
ngay sau khi hàng lên tàu 07/5/2014, tuy nhiên đến nay VMMT chưa thanh toán. Do 
vậy, có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VNT buộc VMMT phải thanh toán 
cho VNT số tiền nợ là 142.388.030 đồng.

* v ề  tiền lãi do chậm thanh toán:
Tại Tòa án, nguyên đơn đề nghị VMMT phải thanh toán số tiền lãi của số tiền

142.388.030 đồng từ ngày 09/6/2014
Tại Điều 3 của hợp đồng số 003/HĐ/VMT/VNT quy định về thanh toán: “ Hạn 

mức tín dụng: Vnd 500.000.000(năm trăm triệu đồng Việt nam) khi tong sổ tiền cước 
ph ỉ vượt quá hạn mức tín dụng thì việc thanh toán cần được thực hiện ngay khi hàng 
lên tàu. Như đã phân tích ở trên thì VMMT có nghĩa vụ thanh toán cho VNT ngay 
sau khi hàng lên tàu 07/5/2014. Tại Tòa án phía nguyên đơn yêu cầu VMMT thanh 
toán tiền lãi từ ngày 09/6/2014 đến khi thanh toán xong với mức lãi suất là 9%/năm
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nhưng đến nay bị đơn vẫn chưa thanh toán. Như vậy, VMMT đã vi phạm nghĩa vụ 
thanh toán kể từ ngày 09/6/2014.

Căn cứ Điều 306 Luật thương mại bị đơn phải chịu số tiền lãi trên số tiền chậm 
trả theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán 
tương ứng với thời gian chậm trả. Theo mức lãi suất cho vay trung bình của các ngân 
hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank có mức lãi suất cho vay tại thời điểm xét 
xử từ 7,5%/năm đến 10%/năm. Như vậy, lãi suất quá hạn sẽ trên 9%/năm. Nguyên 
đơn chỉ yêu cầu tính lãi theo mức lãi suất 9%/năm và thời điểm tính lãi từ ngày 
09/6/2014 đến ngày 01/11/2019. Đây là sự tự nguyện của nguyên đơn, không trái 
pháp luật nên được chấp nhận. Do đó, có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, 
buộc bị đơn phải thanh toán số tiền lãi của số tiền 142.388.030 đồng theo mức lãi 
suất 9%/năm kể từ ngày 09/6/2014 đến ngày 01/11/2019(1970 ngày) là:

142.388.030 đồng X 1970 ngày X (9% : 365 ngày) = 69.165.473 đồng.

Tổng số tiền bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn tính đến ngày 
01/11/2019 là: 211.553.503 đồng

Ngoài số tiền gốc, lãi Công ty CP công nghệ mỏ và luyện kim Việt 
Nam(VMMT) phải thanh toán cho Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương Việt 
Nam(VNT) tính đến ngày 01/11/2019 như trên, Công ty CP công nghệ mỏ và luyện 
kim Việt Nam(VMMT) còn phải chịu số tiền lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi 
suất nợ quá hạn trung bình của 03 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank 
trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả kể từ ngày 
02/11/2019 cho đến khi thanh toán xong.

về án phí: Công ty CP công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam(VMMT) phải 
chịu án phí kinh doanh thương mai sơ thẩm. Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương 
Việt Nam(VNT) không phải chịu án phí kinhdoanh thương mại sơ thẩm

Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp
luật.

Vì các lẽ trên,
QUYÉT ĐỊNH:

- Căn cứ vào các Điều 290, 305 Bộ luật dân sự năm 2005, Điều 668 Bộ luật 
dân sự năm 2015,Điều 306 Luật thương mại.

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 30, Điều 35, 39, 147, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân 
sự năm 2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 
UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 
lệ phí Toà án;

Xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương 

Việt Nam(VNT) đối với Công ty CP công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam(VMMT).
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2. Buộc Công ty CP công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam(VMMT) phải 
thanh toán cho Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương Việt Nam(VNT) số tiền gốc 
và lãi tính đến ngày 01/11/2019, như sau:

Tiện gốc: 142.388.030 đồng
Tiềnlãi: 69.165.473 đồng.^
Tống cộng: 211.553.503 đồng (hai trăm mười một triệu, năm trăm năm mươi 

ba nghìn, năm trăm linh ba đồng)
3. Ngoài số tiền gốc, lãi Công ty CP công nghệ mỏ và luyện kim Việt 

Nam(VMMT) phải thanh toán cho Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương Việt 
Nam(VNT) tính đến ngày 01/11/2019 như trên, Công ty CP công nghệ mỏ và luyện 
kim Việt Nam(VMMT) còn phải chịu số tiền lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi 
suất nợ quá hạn trung bình của 03 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank 
trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả kể từ ngày 
02/11/2019 cho đến khi thanh toán xong.

4. Trường hợp 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.

5. về án phí: Công ty CP công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam(VMMT) phải 
chịu án phí Kinh doanh Thương mại sơ thẩm là 10.577.675 đồng.

Trả lại cho Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương Việt Nam(VNT số tiền 
tạm ứng đã nộp là 10.860.000 đồng theo biên lai số 02403 của Chi cục Thi hành án 
dân sự quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội ngày 20/11/2017

6. Quyền kháng cáo: Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương Việt Nam(VNT) 
có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty CP công nghệ 
mỏ và luyện kim Việt Nam(VMMT) có quyền kháng cáo trong hạnh 15 ngày kể từ 
ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết

TM.HỘI ĐỒNG XÉT x ử  s ơ  THẨM
Nơi nhân: THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

-  VKS ND quận Hoàn Kiếm;
- Các đương sự;
- Lim hồ sơ.

Phạm Đồng Trưng
(Đã ký)

172



TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN NGÔ QUYỀN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

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

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:

Tham phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Hải Yến

Các Hội tham 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 c ổ  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 c ổ  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 bo sung, nguyên đơn là Tong Công ty Co 
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’ 
45e 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 mẩt 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 c ổ  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.

Đổi 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.

r r i  • ___1 _ •   J__>Tại phiền 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, v ề  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:

+ v ề  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.

+ v ề  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.

+ v ề  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 chuyến 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  Vphải bồi thường. Nếu có lỗi tổn 
thất, Cồng 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 ủ y  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,

QUYÉT 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 ủ y  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 c ổ  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. v ề  quyền kháng cáo đối với bản án:

Tổng Công ty c ổ  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.
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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 x ử  s ơ  THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Hải Yến
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 28/2020/KDTM - PT —------------------------------------
Ngày: 06/5/2020
V/v: Tranh chấp hợp đồng vận
chuyển theo chuyến.

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Các Thẩm phán: Bà Ngô Tuyết Băng

Ông Lê Thanh Bình
Thư kỷ phiên tòa. Ông Nguyễn Văn Tuấn -  Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phổ Hà Nội tham gia phiên toà.

Bà Đinh Thị Tuyết Mai - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 05 và 06/5/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 160/2019/TLPT 
- KDTM ngày 24/12/2019 về việc Tranh chấp Hợp đồng vận chuyển theo chuyến.

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 36/2019/KDTM-ST ngày 
05/9/2019 của Tòa án nhân dân quận ĐĐ , thành phố Hà Nội bị kháng cáo, theo Quyết 
định đưa vụ án ra xét xử số 80/2020/QĐ - PT ngày 10/3/2020 của Tòa án nhân dân 
thành phố Hà Nội; Thông báo mở phiên tòa phúc thẩm ngày 16/4/2020, giữa các 
đương sự:

1. Nguyên đơn: Tổng Công ty c ổ  phần Bảo hiểm BL ; Địa chỉ: số 185
ĐBP, phường ĐK, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện theo pháp luật: Ông 
Phan Quốc D - Tổng Giám đốc; Đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Văn M và bà 
Nguyễn Thị Mai T theo văn bản ủy quyền số 043/2020/UQ-TGĐ ngày 27/02/2020.
(Có mặt).

2. Bị đơn: Công ty c ổ  phần Vận tải biển và Thương mại PĐ ;
Trụ sở: số 278 TĐT, phường HB, quận ĐĐ , Thành phố Hà Nội; Đại diện theo 

pháp luật: Ông Trịnh Hữu L - Tổng Giám đốc; Đại diện theo ủy quyền: Bà Huỳnh 
Ngọc Y theo văn bản ủy quyền số 70/UQ-PĐ ngày 28/4/2020. (Có mặt).
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3. Người có quyền lợi và nghĩa yụ liên quan: Công ty TNHH Thương mại 
Dịch yụ Xuất nhập khẩu TN ; Trụ sở: Quốc lộ 30 phường AL, thị xã HN, tỉnh 
Đồng Tháp; Đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị H - Giám đốc. (Vắng mặt).

4. Ngưòi kháng cáo: Công ty cổ  phần Vận tải biển và Thương mại PĐ -  là bị
đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
* Tại đơn khỏi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết yụ án, đại 

diện nguyên đơn trình bày:
Ngày 20/8/2018, Tổng Công ty cổ  phần bảo hiểm BL (gọi tắt là nguyên đơn) 

có đơn khởi kiện đối với Công ty cổ  phần Vận tải biển và Thương mại PĐ (trước 
đây là Công ty cổ  phần Vận tải BB , gọi tắt là bị đơn), yêu cầu khởi kiện cụ thể 
như sau: Buộc bị đơn bồi thường thiệt hại lô hàng phân bón dạng xá vận chuyển 
trên tàu HL số tiền: 897.504.000 đồng; chi phí giám định: 27.671.325 đồng; tổng số 
tiền là: 925.175.325 đồng.

Buộc bị đơn trả tiền lãi do chậm trả kể từ ngày 13/5/2017 cho tới ngày bản án 
có hiệu lực pháp luật, tạm tính đến ngày 13/9/2018 là: 925.175.325 đồng X 15 tháng 
X 0,83%/tháng = 115.184.328 đồng.

Tống số tiền yêu cầu bị đơn phải thanh toán là: 1.040.359.653 đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, các bên thống nhất nội dung vụ án như sau:
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu TN (gọi tắt là Công ty 

TN ) ký kết hợp đồng mua bán lô phân bón Di-Ammonium Phosphate (DAP) xá 
với Công ty ALLIED HARVEST COMPANY LIMITED (gọi tắt là Công ty ASIA) 
(có trụ sở tại Hồng Kong) ngày 03/11/2016. Để vận chuyển số hàng này về Việt 
Nam, bên bán là Công ty ALLIED HARVEST (ASIA) COMPANY LIMITED đã 
thuê tầu HL thuộc sở hữu của bị đơn để vận chuyển.

Tháng 11/2016, tàu HL vận chuyển 11.000 tấn phân bón DAP dạng rời từ 
ZHANGJIAGANG về cảng KHNR , thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tại cảng 
ZHANGJIAGANG, khối lượng hàng xếp lên tàu là 11.000 tấn DAP, khối lượng 
hàng xếp xác định bằng phương pháp giám định mớn nước. Ngày 07/12/2016, tàu 
HL về tới cảng KHNR , thành phố Hồ Chí Minh. Tàu HL dỡ hàng từ ngày 
08/12/2016 đến ngày 24/12/2016. Công ty TNHH Hàng hải VH thực hiện việc 
giám định lô hàng hóa phân bón dạng rời của tàu HL . Tuy nhiên, khi làm giám 
định mớn nước để xác định khối lượng hàng dỡ, giám định viên và tàu đã không 
thống nhất được số liệu hàng đã dỡ, số liệu hàng chênh lệch nhau như sau:

Số hàng dỡ theo giám định của tàu: 10.983,235 tấn (thiếu 16,756 tấn).
Số hàng dỡ theo giám định của Công ty TNHH Hàng hải VH : 10.751,628 tấn 

(thiếu 248,371 tấn).
Do có sự chênh lệch về số liệu trên, bị đơn đã thông báo cho Công ty bảo hiểm 

TC (đơn vị bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu HL ) để hỗ trợ. Sau đó
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đã chỉ định Công ty cổ  phần giám định Eurocontrol làm đơn vị giám định độc lập 
giám định mớn nước cho tàu HL . Ngày 24/12/2016, ba bên cùng làm bản giám 
định mớn nước. Kết quả giám định của các bên như sau:

Số hàng dỡ theo giám định của tàu: không thay đổi so với ngày 23/12/2016 là 
10.983,235 tấn (thiếu 16,756 tấn).

Số hàng dỡ theo giám định của Công ty TNHH Hàng hải VH : 10.866,632 tấn 
(thiếu 133,368 tấn).

Sô hàng dỡ theo giám định của Công ty cổ  phần giám định Eurocontrol:
10.981,709 tấn (thiếu 18,291 tấn).

Trong khi các bên còn đang tranh chấp về kết quả giám định mớn nước, chưa 
thống nhất được thì tàu HL đã rời cảng vào hồi 10 giờ ngày 24/12/2016.

Theo chứng thư giám định số 13120419/HH ngày 27/12/2016 của Công ty 
TNHH Hàng hải VH xác định hàng hóa thực nhận thiếu 148.500 tấn, tổng số tiền 
thiệt hại là: 897.504.000 đồng.

Lô hàng 11.000 tấn phân bón DAP dạng rời vận chuyển trên tàu HL đã được 
chủ hàng là Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu TN mua bảo hiểm 
tại Tổng Công ty cổ  phần bảo hiểm BL , đơn bảo hiểm số 4294/16/GCN-1011/12- 
PDK cấp ngày 07/11/2016. Ngày 27/3/2016, Công ty TNHH thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu TN đã có công văn yêu cầu Tổng Công ty cổ  phần bảo hiểm BL 
bồi thường số tiền là: 1.153.933.803 đồng. Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm BL đã 
có Thông báo bồi thường số 837/2017/TB-BL ngày 11/4/2017, bồi thường cho 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu TN số tiền là: 897.504.000 
đồng. Ngày 13/5/2017, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu TN 
đã có “Biên nhận và thế quyền” để từ bỏ quyền khiếu nại đối với tổn thất của lô 
hàng phân bón trên và chuyển giao quyền khiếu nại để Tổng Công ty cổ  phần bảo 
hiểm BL truy đòi người thứ ba bồi thường.

Nay, nguyên đơn khởi kiện, bị đơn không đồng ý vì cho rằng thời hiệu khởi 
kiện về mất mát, hư hỏng hàng hóa theo Điều 169 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 
2015 là 1 năm kể từ ngày trả hàng cho người nhận hàng, thời điểm nguyên đơn 
khởi kiện là đã hết thời hiệu khởi kiện. Mặt khác, kết quả giám định mớn nước cho 
các kết quả khác nhau giữa các đơn vị giám định khác nhau nên không có căn cứ 
bồi thường.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu khởi 
kiện, cụ thể rút yêu cầu buộc bị đơn phải bồi thường khoản tiền chi phí giám định 
và tiền lãi chậm trả, chỉ yêu cầu bị đơn phải bồi thường số tiền 897.504.000 đồng.

Bản án sơ thẩm số 36/2019/KDTM - ST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân 
quận ĐĐ quyết định:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ  phần bảo hiểm BL về
bồi thường tổn thất vận chuyển theo chuyến đối với Công ty cổ  phần Vận tải biển 
và Thương mại PĐ .

190



2. Buộc Công ty cổ  phần Vận tải biển và Thương mại PĐ phải trả cho Công 
ty Cổ phần bảo hiểm BL số tiền là: 897.504.000 đồng.

3. Không chấp nhận các yêu cầu khác của các bên đương sự.
Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương

sự.
Ngày 16/9/2019, bị đơn có Đơn kháng cáo với nội dung: Kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận ĐĐ với nội dung: cấp sơ thẩm xác định 
quan hệ pháp luật tranh chấp là Tranh chấp Hợp đồng vận chuyển theo chuyến và 
cho rằng thời hiệu khởi kiện là 2 năm nhưng thực tế các bên không ký kết hợp đồng 
vận chuyển nào. Quan hệ giữa các bên điều chỉnh bằng vận đơn và theo qui định tại 
Điều 100 Bộ luật Hàng hải năm 2005 thì yêu cầu bồi thường của nguyên đơn là yêu 
cầu tổn thất hàng hóa theo vận đơn trên và thời hiệu khởi kiện là 1 năm kể từ khi 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu TN nhận hàng (ngày 
24/12/2016) và khi nguyên đơn khởi kiện thì đã hết thời hiệu khởi kiện, cấp sơ 
thẩm công nhận báo cáo giám định của Công ty TNHH Hàng hải VH mà bác bỏ 
báo cáo giám định của Công ty cổ  phần giám định Eurocontrol là không phù hợp 
với qui định và không công bằng đối với bị đơn. Đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản án 
sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ án do thời hiệu khởi kiện đã hết.

Tại cấp phúc thẩm, bị đơn cung cấp Hợp đồng thuê tàu định hạn ngày 
12/7/2016 giữa bị đơn và Công ty Grace Group Singapore PTE LTD, theo đó bị 
đơn cho Công ty Grace Group Singapore PTE LTD thuê tàu HL từ thời điểm bàn 
giao cho thời hạn khoảng 6 tháng. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, 
bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Các bên đương sự vẫn giữ nguyên ý kiến 
và quan điểm giải quyết vụ án như ở cấp sơ thẩm.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên tòa có quan điểm 
như sau:

+ về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét 
xử và Thư ký phiên tòa đã đảm bảo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các 
đương sự đã được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố 
tụng dân sự.

+ về nội dung: Bản án sơ thẩm đã xét xử có căn cứ, đúng qui định của pháp 
luật nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị đơn. Đề nghị Hội đồng xét xử 
bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:
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[1]. Vê tô tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn làm trong thời hạn luật định và bị 
đơn đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 
và giải quyết theo trình tự phúc thẩm là đúng thẩm quyền.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty 
TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu TN đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 2 
nhưng vắng mặt không có lý do, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử là phù hợp với qui 
định tại khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự.

v ề  nội dung: Xét kháng cáo của nguyên đơn đối với toàn bộ bản án sơ 
thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy:

[2.1]. v ề  quan hệ pháp luật phát sinh tranh chấp, pháp luật áp dụng và 
thời hiệu khỏi kiện: Nguyên đơn đã có thông báo bồi thường số 837 ngày 
11/4/2017, bồi thường cho Công ty TN số tiền là 897.504.000 đồng. Ngày 
13/5/2017, Công ty TN đã có biên nhận và thế quyền để từ bỏ quyền khiếu nại đối 
với tổn thất của lô hàng phân bón trên và chuyển giao quyền khiếu nại để nguyên 
đơn truy đòi người thứ 3 bồi thường. Do đó, cấp sơ thẩm xác định Tổng Công ty cổ  
phần bảo hiểm BL là người thế quyền của Công ty TN và có quyền khởi kiện là có 
căn cứ, phù hợp với qui định của pháp luật.

v ề  quan hệ phát sinh tranh chấp và pháp luật áp dụng: Các bên tranh chấp 
nhau về số lượng hàng hóa giao nhận theo hợp đồng vận chuyển theo chuyến nên 
cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật phát sinh tranh chấp là Tranh chấp hợp đồng 
vận chuyển theo chuyến là phù hợp với qui định của pháp luật.

Hợp đồng được ký kết và thực hiện từ ngày 03/11/2016 đến ngày 24/12/2016 
là thời điểm Bộ luật hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Việt Nam đang 
có hiệu lực nên cấp sơ thẩm áp dụng Bộ luật Hàng hải năm 2005 để giải quyết tranh 
chấp trong vụ án này là đúng qui định của pháp luật.

v ề  thời hiệu khởi kiện đối với Hợp đồng vận chuyển theo chuyến được qui 
định tại Điều 118 Bộ luật Hàng hải năm 2005 là 2 năm, kể từ ngày người khiếu nại 
biết hoặc phải biết quyền lợi của mình bị xâm phạm. Ngày 24/12/2016 là ngày các 
bên có tranh chấp về kết quả giám định mớn nước, tức là tranh chấp về mức độ thiệt 
hại hàng hóa vận chuyển. Phía bị đơn cho rằng hợp đồng vận chuyển giữa bên thuê 
vận chuyển và bên vận chuyển là hợp đồng vận chuyển theo chứng từ nên thời hiệu 
khởi kiện chỉ là một năm.

Hội đồng xét xử xét thấy: Theo hợp đồng mua bán phân bón giữa Công ty TN 
và Công ty ASIA thì hai bên có thỏa thuận là bên bán phải chỉ định tàu chở hàng và 
được bên mua chấp nhận. Theo thỏa thuận này thì bên bán hàng thuê tầu HL thuộc 
sở hữu của bị đơn để vận chuyển. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, phía bị đơn 
cho rằng trong thời gian tư ngày 12/07/2016 tầu HL được bị đơn cho Công ty Grace 
Group Singapore Pte.Ltd của Singapore thuê trong thời hạn 6 tháng nên giữa bị đơn 
và Công ty TN không ký bất cứ một hợp đồng vận chuyển nào. Tuy nhiên, hồ sơ vụ 
án thể hiện trong quá trình giải quyết vụ án, phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp 
cận công khai chứng cứ và tại phiên tòa sơ thẩm, phía bị đơn không xuất trình được
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hợp đồng cho thuê tầu HL . Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ do nguyên đơn và 
bị đơn xuất trình đều thể hiện sau khi xẩy ra việc tổn thất hàng hóa, bị đơn đã có 
nhiều công văn để trao đổi với nguyên đơn về việc có chấp nhận bồi thường hay 
không, chứ không đề cập đến việc cho thuê tàu HL .

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn xác nhận lịch trình di chuyển của Tàu 
HL bị đơn đều nắm rõ do trên tàu bị đơn đều lắp đặt thiết bị định vị, phía bị đơn thừa 
nhận tầu HL thuộc sở hữu của mình là tầu vận chuyển lô hàng 11 tấn phân bón của 
Công ty TN nhưng do nguyên đơn không chứng minh được có quan hệ vận chuyển 
theo hợp đồng giữa Công ty TN và bị đơn nên cho rằng nguyên đơn không có 
quyền yêu cầu bị đơn bồi thường. Mặt khác, quá trình giải quyết vụ án phía công ty 
Grace Group Singapore Pte.Ltd của Singapore không có văn bản ý kiến gì về việc 
tàu HL vận chuyển hàng hóa cho Công ty TN . Do đó, bị đơn cho rằng không biết 
tàu HL vận chuyển hàng hóa cho Công ty TN là không có cơ sở.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 87 Bộ luật Hàng hải năm 2005 quy định: Trường 
hợp tên người vận chuyến không được xác định cụ thế trong vận đơn thì chủ tàu 
được coi là người vận chuyến. Trường hợp vận đơn được lập theo quy định tại 
khoản 1 Điều này ghi không chỉnh xác hoặc không đúng sự thật về người vận 
chuyến thì chủ tàu chịu trách nhiệm bồi thường các ton thất phát sinh và sau đó 
được quyền yêu cầu người vận chuyến bồi hoàn. Tại vận đơn mà nguyên đơn giao 
nộp không thể hiện tên người vận chuyển. Vì vậy, Công ty TN không buộc phải 
biết bị đơn đã cho thuê tàu HL và theo qui định của pháp luật như đã phân tích ở 
trên thì bị đơn là chủ tàu được coi là người vận chuyển và có trách nhiệm bồi 
thường là có căn cứ.

Mặt khác, Điều 100 Bộ luật Hàng hải 2005 quy định: Người giữ vận đơn 
không phải là người thuê vận chuyển thì các quyền và nghĩa vụ của người vận 
chuyển và người giữ vận đơn sẽ được điều chỉnh bằng các điều khoản của vận đơn. 
Theo vận đơn ngày 28/11/2016 do tầu HL phát hành đều xác định: Vận đơn được sử 
dụng với hợp đồng thuê tầu chuyến và phần cước phí phải trả đều ghi rõ là theo hợp 
đồng tầu chuyến. Do vậy, ngày 20/8/2018, nguyên đơn khởi kiện vụ án tại Tòa án 
nhân dân quận ĐĐ là còn trong thời hiệu khởi kiện. Nhận định và quyết định của án 
sơ thẩm về nội dung này là có căn cứ và phù hợp với qui định của pháp luật.

[2.2].về số lượng tổn thất hàng hóa mà các bên chưa thống nhất được:
Ngày 23/12/2016, khi làm giám định mớn nước để xác định khối lượng hàng 

dỡ, giám định viên giám sát của Công ty TNHH Hàng hải VH và tàu đã không thống 
nhất được số liệu hàng đã dỡ, số liệu hàng chênh lệch nhau như sau:

Số hàng dỡ theo giám định của tàu: 10.983,235 tấn (thiếu 16,756 tấn).
Số hàng dỡ theo giám định của Công ty TNHH Hàng hải VH : 10.751,628 tấn 

(thiếu 248,371 tấn).
Do có sự chênh lệch về số liệu trên, bị đơn đã thông báo cho Công ty bảo 

hiểm TC (đơn vị bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu HL ) để hỗ trợ. 
Sau đó, Công ty bảo hiểm TC đã chỉ định Công ty cổ  phần giám định Eurocontrol
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làm đơn vị giám định độc lập giám định mớn nước cho tàu HL . Ngày 24/12/2016, 
ba bên cùng làm bản giám định mớn nước. Kết quả giám định của các bên như sau:

Số hàng dỡ theo giám định của tàu: không thay đổi so với ngày 23/12/2016;
Số hàng dỡ theo giám định của Công ty TNHH Hàng hải VH : 10.866,632 tấn 

(thiếu 133,368 tấn).
Số hàng dỡ theo giám định của Công ty cổ  phần giám định Eurocontrol:

10.981,709 tấn (thiếu 18,291 tấn).
Trong khi các bên còn đang tranh chấp về kết quả giám định mớn nước, chưa 

thống nhất được thì tàu HL đã rời cảng vào hồi 12 giờ ngày 24/12/2016.
Như vậy, việc tàu HL rời cảng khi các bên chưa thống nhất được kết quả giám 

định mớn nước làm căn cứ xác định tổn thất hàng hóa, lỗi thuộc về tàu HL . Do vậy, 
để có cơ sở giải quyết vụ án, cần phải căn cứ vào kết quả giám định khách quan hơn 
trong số các giám định đã được thực hiện.

v ề  giám định của tàu và giám định của Công ty cổ  phần giám định 
Eurocontrol là đơn vị được Công ty bảo hiểm của chủ tàu chỉ định, thì kết quả giám 
định sẽ không đảm bảo tính khách quan khi tính toán tổn thất bồi thường và các kết 
quả giám định đó các bên cũng không thống nhất được. Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện 
có kết quả giám định của Công ty kiểm tra và giám sát Phương Nam (là Công ty 
giám định của cảng thực hiện việc giám định mớm nước các tàu vào cảng để xác 
định khối lượng hàng hóa chủ hàng sẽ phải trả phí qua cảng, thì kết quả số lượng 
hàng của tàu HL trùng khớp với kết quả giám định mớn nước lần đầu của Công ty 
VH thể hiện khối lượng hàng là 10.751,628 tấn (thiếu 248,371 tấn).

Như vậy, có căn cứ để chấp nhận kết quả giám định lần đầu của Công ty VH . 
Tuy nhiên, Tổng Công ty cổ  phần bảo hiểm BL và Công ty TN đã thống nhất và 
căn cứ vào số lượng hàng hóa cân đóng bao tại cầu cảng để xác định số lượng hàng 
hóa còn thiếu và Theo chứng thư giám định số 16120419/HH ngày 27/12/2019 của 
Công ty TNHH Hàng Hải VH thể hiện tổn thất hàng hóa theo số lượng qua cân đóng 
bao tại cầu cảng là: 148,5 tấn đã thấp hơn rất nhiều so với kết quả giám định mớm 
nước lần đầu của VH cũng đã là có lợi cho bị đơn.

Thực tế, bị đơn chỉ bồi thường cho Công ty TN số hàng tổn thất là 115,5 tấn, 
thấp hơn số tổn thất thực tế đã cân đóng bao tại cầu cảng, Công ty TN miễn thường 
0,3% so với B/L chỉ áp dụng cho khối lượng” và “Trách nhiệm chấm dứt khi hàng 
đóng bao hoặc cân xe tại cầu cảng dỡ hàng”. Nguyên đơn đã bồi thường cho Công ty 
TN dựa trên số hàng tổn thất theo giám định qua cân đóng bao tại cầu cảng sau khi 
trừ đi mức miễn thường 0,3 %, cụ thể:

+ Khối lượng hàng tổn thất qua cân: 148,5 tấn.
+ Mức miễn thường có khấu trừ 0,3%: 33 tấn.
+ Lượng hàng hóa được bồi thường sau khi trừ đi mức miễn thường 0,3% là- 

148,5 tấn - 33 tấn = 115,5 tấn.
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số tiền bồi thường hàng tổn thất: 115,5 tấn X 85.476.578.000 đồng (giá trị hợp 
đồng)/11.000 tấn = 897.504.000 đồng.

Từ những phân tích trên thì thấy, cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu bồi thường 
tổn thất hàng hóa của nguyên đơn với số tiền như trên là có căn cứ, phù hợp với qui 
định của pháp luật.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn một số thiếu sót cần rút kinh nghiệm:
- Tại cấp sơ thẩm, nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc yêu 

cầu bị đơn bồi thường chi phí giám định là 27.671.325 đồng và tiền lãi chậm trả. 
Cấp sơ thẩm không đình chỉ đối với yêu cầu này là thiếu sót.

- Bản án gốc xác định nguyên đơn là Tổng Công ty cổ  phần bảo hiểm BL 
nhưng trong bản án chính đều thể hiện nguyên đơn là Công ty cổ  phần bảo hiểm BL 
là không chính xác, cần rút kinh nghiệm.

v ề  án phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật đối với số tiền 
phải thanh toán.

Vì các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự ;
QUYÉT ĐỊNH

Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 36/2019/ KDTM-ST ngày 
05/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Đ Đ , thành phố Hà Nội về cách tuyên. Cụ thể:

Căn cứ vào các Điều 30,35, 36, 39,146, 271, 273, 278, 280 Bộ luật tố tụng dân 
sự; Khoản 2 Điều 71,87, 98, 100, 118 Bộ luật Hàng hải năm 2005; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  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 một phần kháng cáo của bị đơn Công ty cổ  phần Vận tải biển 
và thương mại PĐ sửa án về cách tuyên.

2. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm BL về yêu 
cầu buộc bị đơn phải bồi thường khoản tiền chi phí giám định là 27.671.325 đồng 
và tiền lãi chậm trả.

3. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty cổ  phần bảo hiểm BL về 
bồi thường tổn thất vận chuyển theo chuyến đối với Công ty cổ  phần vận tải biển 
và thương mại PĐ .

4. Buộc Công ty cổ  phần vận tải biển và thương mại PĐ phải trả cho Tổng 
Công ty cổ phần bảo hiểm BL số tiền là: 897.504.000 đồng.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc 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, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 
của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 
Bộ luật dân sự năm 2015.

Truờng 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
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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.

5. về án phí: Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại PĐ phải chịu 
38.925.120 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và không phải chịu án 
phí kinh doanh thương mại phúc thẩm, đối trừ số tiền 2.000.000 đồng Công ty đã 
nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009210 ngày 
24/9/2019 tại Chi Cục thi hành án dân sự quận ĐĐ , Thành phố Hà Nội, còn phải 
nộp 36.925.120 đồng.

- Hoàn trả Tổng Công ty cổ  phần bảo hiểm BL 21.000.000 đồng tiền tạm 
ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0008552 
ngày 19/04/2019 tại Chi Cục thi hành án dân sự quận ĐĐ , Thành phố Hà Nội.

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, ngày 
06/5/2020.

- TANDquận ĐĐ , 
thành phố Hà Nội;
- Chi Cục THADS quận ĐĐ , 
TP H à Nội;

- Các đương sự;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.

Nơi nhận:
-  VKSND TP Hà Nội;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
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