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STT BẢN ÁN SỐ TRANG 

1.  

Bản án số: 54/2017/DS-PT Ngày 24-11-2017 

Về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản theo quy định của 

pháp luật về thi hành án dân sự; yêu cầu hủy quyết định cá biệt và 

yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản.”. 

Chi cục thi hành án dân sự huyện H cho rằng trong quá trình thi hành 

án và bán đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất 5.530m2 tại xã T, 

huyện H do Ủy ban nhân dân huyện H cấp cho hộ ông Vương Đình K 

có vi phạm pháp luật nên yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, còn 

bị đơn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L lại cho rằng bị đơn 

đã thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Lâm Đồng. Tuyên hủy kết quả bán 

đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L ngày 

17/10/2005 đối với tài sản là quyền sử dụng 5.530m2 đất. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm và 

chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đ giải quyết lại vụ 

án theo thủ tục sơ thẩm, bởi Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai quan hệ 

tranh chấp của vụ án, đưa thiếu người tham gia vào tố tụng và thiếu căn 

cứ để giài quyết vụ án. 
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2.  

Bản án số: 79/2017/DS-PT Ngày 27-09-2017 

Về việc “Tranh chấp hủy hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá”. 

Nguyên đơn vợ chồng ông D, bà L yêu cầu hủy kết quả phiên đấu giá 

tài sản do Công TNHH bán đấu giá tài sản N thực hiện ngày 21/8/2013 

tại Ủy ban nhân dân xã N đã đấu giá thành các loại tài sản: nhà ở có 

diện tích 61,65 m², quyền sử dụng đất có diện tích 4.470 m² tại thôn H, 

xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định. Các bên thống nhất giá trị tài sản đấu 

giá là 800.000.000 đồng. Sau khi thỏa thuận Chi cục Thi hành dân sự 

thị xã A đã đấu giá 09 lần bất thành và giảm giá trị tài sản xuống 09 

lần. Đến ngày 16/8/2014, vợ chồng ông nhận được thông báo cưỡng 

chế giao nhà, đất cho người trúng đấu giá mới biết nhà đất đã được bán 

với giá 323.418.100 đồng. Nhưng sau khi đấu giá thành giữa Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã A và Công ty TNHH bán đấu giá tài sản N 

với ông Bùi Minh H ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá đã được 

Phòng công chứng A&B chứng thực ngày 22/8/2013.  

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. Hủy kết quả phiên đấu giá tài sản do Công TNHH bán đấu giá tài 

sản N thực hiện ngày 21/8/2013 tại Ủy ban nhân dân xã N, thị xã A, 
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tỉnh Bình Định. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm và 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã A giải quyết lại vụ án theo 

thủ tục sơ thẩm, bởi Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai quan hệ tranh 

chấp của vụ án dẫn đến việc không xem xét giải quyết hợp đồng mua 

bán tài sản đấu giá là thiếu sót và không giải quyết hậu quả hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá là giải quyết không triệt để vụ án ảnh 

hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. 

3.  

Bản án số: 105/2017/DS-PT Ngày 21-06-2017 

Về việc “Tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Nguyên đơn – bà L đã mua trúng phần đất được Công ty TNHH Đấu 

giá KH tổ chức bán do Chi cục Thi hành án dân sự huyện L4 kê biên, 

cưỡng chế của ông Trần Thanh D và bà Lê Kim H. Thi hành án huyện 

L4 đã giao tài sản bán đấu giá cho bà L, bà L đã được Ủy ban nhân dân 

huyện L4 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00273 ngày 

31-12-2014, diện tích 219 m2. Năm 2015 bà xây nhà thì biết được 

154m2 này đang nằm trong quy hoạch, do đó, bà L khởi kiện yêu cầu 

tuyên bố giao dịch bán đấu giá tài sản giữa bà và Công ty KH là vô 

hiệu do bà bị nhầm lẫn khi mua đấu giá là do Thi hành án huyện L4 và 

Công ty KH không cung cấp thông tin về đất có quy hoạch, làm cho bà 

L bị thiệt hại. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà 

Nguyễn Thị Kim L; sửa bản án dân sự sơ thẩm. Chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim L đối với Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Đấu giá KH, về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản 

đấu giá vô hiệu. Bởi, Chấp hành viên khi kê biên, cưỡng chế đã thực 

hiện không đúng nghĩa vụ xác minh tài sản theo quy định tại Điều 20 

của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, không thực hiện đúng nghĩa vụ 

của bên có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Điều 7 của Hợp đồng 

bán đấu giá tài sản giữa Thi hành án huyện L4 và Công ty KH đã vi 

phạm Khoản 3, Điều 26 của Nghị định số: 17/2010/NĐCP về trách 

nhiệm kiểm tra tính chính xác của các thông tin về nguồn gốc tài sản, 

quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản do người có tài sản bán đấu 

giá cung cấp. 
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4.  

Bản án số: 45/2018/DS-PT Ngày 19-06-2018 

Về việc “Tranh chấp kết quả bán đấu giá TS, thanh toán tiền đặt cọc 

mua bán TS đấu giá theo quy định của pháp luật THADS”. 

Nguyên đơn là Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản M và Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện V, tỉnh Bắc Giang đã ký Hợp đồng bán đấu giá 

tài sản số 21/2017/HĐBĐG ngày 19/4/2017. Anh A đã có văn bản ủy 

quyền cho bà T1 tham gia đấu giá và ký kết các văn bản có liên quan 

nên khi kết thúc buổi bán đấu giá, giữa Công ty CPBĐGTS M với anh 
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A là người trúng đấu giá do bà T1 là người đại diện của anh A đã ký 

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 28/HĐMBTS ngày 

01/6/2017. Theo như Hợp đồng bán đấu giá có quy định về thời hạn, 

phương thức thanh toán tiền mua tài sản đã bán đấu giá là trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. Hết thời hạn quy định, Công ty 

thông báo nhiều lần yêu cầu anh Anh nộp số tiền trên, nhưng anh A vẫn 

không nộp. Việc anh A không nộp tiền để mua tài sản đấu giá là vi 

phạm Hợp đồng mà hai bên ký kết. Nay, Công ty CPBĐGTS M đề nghị 

Tòa án tuyên hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 

28/HĐMBTS ngày 01/6/2017 giữa Công ty CPBĐGTS M với bà T1 (là 

người đại diện theo ủy quyền của anh A vì anh A đã vi phạm nghĩa vụ 

thanh toán và sung quỹ 300 triệu tiền mà anh A đã nộp trước đó. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Tuyen bố Hợp đồng mua bán tài sản đấu 

giá được ký giữa Công ty CPBĐGTS M và bà Lương Thị T1 là đại diện 

theo ủy quyền của anh A vô hiệu. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 

01/6/2017 tại biên bản biên bản bán đấu giá tài sản ngày 01/6/2017 của 

Công ty CPBĐGTS M. Trả lại cho anh A 300 triệu do chi cục thi hành 

án đang quản lý. 

Công ty CPBĐGTS M kháng cáo và VKSND tỉnh Bắc Giang kháng 

nghị về việc số tiền 300.000.000 đồng. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Sửa bản án sơ thẩm: Buộc Công ty 

CPBĐGTS M phải sung công quỹ số tiền 300.000.000 đồng là tiền đặt 

cọc của anh Nguyễn Đanh A. Bởi, việc Tòa án cấp sơ thẩm đã cho rằng 

anh A không ủy quyền cho bà T1 ký Hợp đồng mua bán tài sản, việc bà 

T1 ký hợp đồng mua bán tài sản là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 

35 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/3/2010 là 

không đúng và Theo Điều 2 tại phần Nội dung của Hợp đồng mua bán 

tài sản đấu giá đã quy định: … Nếu anh A không thực hiện đúng thời 

hạn trả tiền thì Công ty sẽ hủy bỏ Hợp đồng, anh A sẽ không được nhận 

lại khoản tiền đã nộp. 

5.  

Bản án số: 47/2018/DS-PT Ngày 14-05-2018 

Về việc “Tranh chấp yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Nguyên đơn ông Đặng Anh T và bà Nguyễn Thị T cho rằng theo Quyết 

định công nhận thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân 

huyện L thì ông Đặng Anh T và bà Nguyễn Thị T phải trả cho ông Vũ 

Huy C và bà Võ Thị T số tiền số tiền 470.000.000 đồng. Do ông T, bà 

T chưa trả nên Chi cục THADS đã tiến hành kê biên tài sản của ông T, 

bà T. Sau khi kê biên, ngày 09/11/2012 Chi cục THADS đã làm Hợp 

đồng bán đấu giá tài sản số 27/2012 với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu 

giá tài sản tỉnh Bình Phước và ngày 14/12/2012 tiến hành bán đấu giá 

tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá là ông Trần Văn H. Ông 

T, bà T cho rằng Chi cục THADS đã có sai phạm trong quá trình kê 

biên, bán đấu giá tài sản của ông T, bà T. Bởi vì, khi kê biên tài sản Chi 

cục thi hành án dân sự huyện L đã vi phạm Điều 6, Điều 74 của Luật 

thi hành án thì tài sản cấp cho hộ gia đình, mẹ ông T và các con ông T 

không nhận được thông báo và không biết được việc kê biên tài sản. 
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Khi bán tài sản thì toàn bộ hộ gia đình ông T gồm mẹ và vợ chồng và 

các con đều không biết việc TTDVBĐGTS bán đấu giá tài sản của hộ 

gia đình, TTDVBĐGTS không niêm yết công khai tại nơi có tài sản, 

UBND xã L và nơi bán đấu giá tài sản là vi phạm Điều 28 Nghị định 17 

ngày 04/3/2010 của Chính phủ. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. Tuyên hủy hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá giữa 

TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước và ông Trần Văn H ký ngày 05/4/2013. 

Bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm của 

Toà án nhân dân huyện L, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

huyện L giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Bởi, 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định không chính xác quan hệ pháp luật và 

xác định bị đơn Chi cục Thi hành án Dân sự huyện L là không đúng; 

Tòa án cấp sơ thẩm đưa thiếu người tham gia tố tụng; Nguyên đơn khởi 

kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, Tòa án cấp sơ thẩm nhận 

định yêu cầu là có căn cứ nhưng không tuyên hủy kết quả bán đấu giá 

tài sản là không phù hợp. 

6.  

Bản án số: 84/2018/DS-PT Ngày 27-04-2018 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng dân sự về mua bán tài sản bán đấu 

giá”. 

Vào ngày 15/12/2009, bà Dương Thị Minh Ng có ký Hợp đồng mua 

bán tài sản bán đấu giá với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh 

Đ. Quá trình thực hiện hợp đồng, bà đã thanh toán đầy đủ số tiền mua 

tài sản trúng đấu giá cho Trung tâm; tuy nhiên, quá thời hạn bàn giao 

nhà, bà vẫn không được nhận tài sản. Bà đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị 

đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ và Trung tâm để được giải quyết 

nhưng không có kết quả. Cục Thi hành án có giao cho bà Kết luận số: 

10/KL-TTr ngày 03/5/2012 của Thanh tra Bộ Tư pháp, kết luận là do 

quy trình bán đấu giá không tuân thủ đúng quy định pháp luật, lỗi là 

của Trung tâm và Cục Thi hành án. Ngày 14/10/2014, bà có đơn khởi 

kiện gửi Tòa án nhân dân thành phố B, yêu cầu yêu cầu Hủy hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá, buộc Cục Thi hành án và Trung tâm liên 

đới chịu trách nhiệm trả tiền và bồi thường cho bà. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 

Cục Thi hành án kháng cáo vì Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Ngân 

hàng vào tham gia tổ tụng. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ; sửa bản án sơ thẩm về áp dụng pháp 

luật, sửa một phần quyết định và án phí. 
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7.  
Bản án số: 96/2018/DS-PT Ngày 07-05-2018 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng chuyển nhượng 
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quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Nguyên đơn - bà Trần Thị M và ông H cho rằng theo Quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 129/2012/QĐST-DS ngày 13-

11-2012, nội dung Bà B phải trả cho bà 900.000.000 đồng tiền vay gốc 

và 33.750.000 đồng tiền lãi, tổng cộng là 933.750.000 đồng. Nếu bà B 

không trả được nợ thì phải chịu biện pháp cưỡng chế 20.777 m2 đất đã 

thế chấp. Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 đã kê biên, bán đấu giá 

tài sản bà B đã thế chấp cho bà để thi hành Quyết định số: 

129/2012/QĐST- DS, bà là người mua trúng đấu giá vào ngày 07-3-

2013 nhưng đến nay vẫn chưa được giao tài sản vì Quyết định số: 

129/2012/QĐST-DS đã bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm. Bà vẫn giữ 

yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bà B và các con bà B là anh Đặng Hoàng K, 

chị Đặng Thị Bạch R phải trả cho bà số tiền vay 933.750.000 đồng, 

không yêu cầu trả tiền lãi. Yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

M4 giao tài sản mà bà mua trúng đấu giá. Bà không chấp nhận hủy hợp 

đồng vay và thế chấp tài sản theo yêu cầu của anh K; Ông H  yêu cầu 

tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông 

Lê Phước H, bà Phạm Thị L. 

Anh K – người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan yêu cầu Hủy Hợp 

đồng bán đấu giá tài sản số: 092/2013/HĐ-BĐG ngày 21-01- 2013, của 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

M4, tỉnh Tây Ninh; hủy Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Đ với bà Trần Thị M ngày 07-03-2013. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

bà Trần Thị M. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H và bà L về việc 

tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Chấp nhận yêu cầu 

của anh K yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá ngày 07- 3-2013. Hủy kết 

quả bán đấu giá ngày 07-3-2013. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Hủy Bản án Dân sự sơ thẩm, giao hồ sơ 

cho Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giải quyết lại vụ 

án theo quy định pháp luật. Bởi, Tòa án cấp sơ thẩm đưa căn cứ giải 

quyết vụ việc không đúng, đưa thiếu người tham gia tố tụng; Tòa án 

cấp sơ thẩm cũng chưa thu thập đủ lời khai của các đương sự và tuyên 

hủy 2 quyết định không phải quyết định hành chính là không phù hợp. 

8.  

Bản án số: 137/2018/DS-PT Ngày 26-03-2018 

Về việc “Tranh chấp yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Nguyên đơn ông Võ Đức N - Chấp hành viên – Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố M cho rằng Ông Nguyễn Thành L và bà Lê Kỳ T là 

người phải thi hành hơn 10 quyết định thi hành án. Quá trình thi hành 

án, do ông L và bà T không thực hiện việc thi hành án. ngày 03/8/2007 

Chấp hành viên Chi cục Thi hành dân sự thành phố M ra quyết định 

cưỡng chế số 18/QĐTHA. Tài sản kê biên để bảo đảm thi hành án là 

quyền sử dụng đất ở và nhà ở tại phường B, thành phố M, sau đó chấp 

hành viên đã thẩm định giá và bán đấu giá, giá trị tài sản được thẩm 

định là 732.000.000 đồng, tài sản sau 06 lần giảm giá đến ngày 

21/6/2013 bán đấu giá thành là 415.700.000 đồng, người mua đấu giá 
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thành tài sản kê biên là bà Trần Trọng N. Do trong quá trình tổ chức thi 

hành án và xử lý tài sản để thi hành án Chấp hành viên thực hiện có sai 

xót về thủ tục. Khi xử lý tài sản kê biên không thông báo 3 cho người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thành viên trong hộ đó là bà T, mà 

chỉ xác định tài sản chung của ông L và bà T, khi đem tài sản bán đấu 

giá không giải quyền quyền ưu tiên được mua lại tài sản của người có 

tài sản, nên không thể tiến hành giao tài sản cho bà N. Nay ông khởi 

kiện yên cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản là nhà và đất tại số N N, 

phường B, thành phố M. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Võ 

Đức N-Chấp hành viên – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố M. 

Hủy toàn bộ kết quả bán đấu giá tài sản ngày 21/6/2013. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm, 

giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố M để xét xử 

lại theo thủ tục sơ thẩm. 

9.  

Bản án số: 18/2019/DS-PT Ngày 27-02-2019 

Về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, Yêu cầu hủy Quyết 

định cá biệt của cơ quan, tổ chức, Yêu cầu bồi thường thiệt hại”. 

Nguyên đơn - Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng cho 

rằng, ngày 14/7/2005 Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E có ký kết Hợp đồng ủy 

quyền về việc bán đấu giá tài sản thi hành án và sau đó là ký phụ lục 

hợp đồng. Ngày 20/4/2015 Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ việc qua đó cho thấy: Chấp 

hành viên của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã 

thực hiện việc thông báo về việc kê biên tài sản bằng hình thức niêm yết 

không đúng thời gian. Trong hồ sơ vụ việc không thể hiện việc thông 

báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc bán đấu giá. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Tòa án xem xét hủy kết quả 

bán đấu giá ngày 17/10/2005 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

E đối với tài sản là quyền sử dụng đất có diện tích 5.530m2 thuộc các 

thửa 201 và 125, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng cùng tài sản trên đất. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng. Hủy kết quả bán đấu giá 

tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E ngày 17/10/2005 

đối với tài sản nêu trên. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá tài sản E, sửa Bản án sơ thẩm liên quan đến nguyên 

nhân hủy kết quả bán đấu giá và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Chấp 

nhận kháng cáo của bà T về yêu tuyên hủy một phần Bản án sơ thẩm 

liên quan đến lỗi hủy kết quả bán đấu giá, hủy Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Bởi Bản án sơ thẩm 

xác định lỗi của Trung tâm đấu giá là 30%, lỗi của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng là 70% để làm căn cứ cho yêu cầu bồi 
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thường của bà T là không có căn cứ. Cần xác định lỗi dẫn thuộc về Chi 

cục Thi hành án dân sự và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 

bà T theo quy định của pháp luật. 

10.  

Bản án số: 23/2019/DS-PT Ngày 28-02-2019 

Về việc “Tranh chấp về hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc H là Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã D, tỉnh Trà Vinh cho rằng theo các Quyết định thi 

hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện D, thì ông Lư Ngọc H 

và bà Nguyễn Thị N phải thi hành án số tiền tổng cộng là 105.931.737 

đồng và lãi suất chậm thi hành án phát sinh. Do ông Lư Ngọc H và bà 

Nguyễn Thị N không tự nguyện thi hành án nên ngày 13/9/2012 Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện D tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sử 

dụng đất diện tích 83,2m2 gắn liền nhà ở do hộ ông Lư Ngọc H đứng 

tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để bán 

đấu giá theo quy định. Chi cục thi hành án dân sự huyện D đã ký hợp 

đồng với Công ty cổ phần thẩm định giá Tây Nam Bộ để thẩm định giá 

tài sản kê biên và ký với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc 

Sở T tỉnh Trà Vinh để bán tài sản. Trong quá trình thực hiện bán đấu 

giá tài sản, Chấp hành viên Hà Minh T không thực hiện việc niêm yết 

thông báo bán đấu giá tại Ủy ban nhân dân, tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện D và nơi có tài sản bán đấu giá. Không giao thông báo bán 

đấu giá tài sản trực tiếp cho ông Lư Ngọc H và bà Nguyễn Thị N theo 

quy định... Qua ba lần bán đấu giá không thực hiện đúng quy định làm 

ảnh hưởng quyền lợi của ông Lư Ngọc H và bà Nguyễn Thị N. Nay bà 

Trần Thị Ngọc H là Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự 

thị xã D yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 22/7/2014 

nêu trên. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 1. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2014. 

Ông Trần Phát T là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của ông 

Trần Phát T, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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11.  

Bản án số: 56/2019/DS-PT Ngày 21-05-2019 

Về việc “Y/c hủy Hợp đồng bán đấu giá tài sản; Hợp đồng mua bán 

tài sản bán đấu giá và kết quả bán đấu giá tài sản; BTTH; hủy 

GCNQSDĐ; trả lại QSDĐ”. 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thu D cho rằng vào năm 2011 bà có thế 

chấp đất cho Ngân hàng TMCP K để bảo lãnh cho Công ty CP XNK T 

vay tiền. Do Công ty XNK T không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên Ngân 

hàng đã yêu cầu Tòa án giải quyết buộ Công ty XNK T có nghĩa vụ trả 

nợ. Đến ngày 15/12/2015 thì bà mới được được mảnh đất bà thế chấp 

cho Ngân hàng đã bị Ngân hàng bán đấu giá ngày 23/11/2015 cho ông 

Đoàn văn B. Bà cho rằng Ngân hàng đã giả mạo chữ ký của bà D để 
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làm thủ tục xóa thế chấp nên bà D khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán 

đấu giá, buộc ông B trả lại quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. Tuyên bố hợp đồng bán đấu giá tài sản giữa Ngân hàng TMCP K 

và Công ty TNHH đấu giá C vô hiệu. Hủy kết quả bán đấu giá. Buộc 

ông B giao lại đất và buộc Ngân hàng phải bồi thường thiệt hại. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bi đơn 

và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Không chấp nhận kháng 

nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

12.  

Bản án số: 71/2019/DS-PT Ngày 14-03-2019 

Về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản; hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản”. 

Nguyên đơn - Ông Bùi Văn H cho rằng tại các Bản án hôn nhân và gia 

đình đã quyết định tạm giao cho ông Đồng Khắc L được quản lý 03 

thửa đất tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Phước Long cũ (nay là huyện 

Phú Riềng) và buộc Ông L phải trả cho bà Nguyễn Thị S số tiền 

32.931.850 đồng. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật Ông L không tự 

nguyện thi hành án nên ngày 01/3/2004 Chấp hành viên đã ban hành 

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của Ông L là thửa đất có diện tích 

12.451,9 m2 để đảm bảo thi hành án. Sau khi định giá cơ quan thi hành 

án dân sự tỉnh Bình Phước đã ủy quyền cho Trung tâm bán đấu giá tài 

sản tỉnh Bình Phước thực hiện việc bán đấu giá tài sản trên. Ông H 

đăng ký mua tài sản và là người trúng đấu giá với giá 62.500.000 đồng. 

Ông H đã trả đủ tiền, nhận đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và đã được Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (cũ) cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tài sản trên không được 

Ông H quản lý, sử dụng mà bị Ông L chiếm dụng và quản lý, sử dụng 

từ đó đến nay. Lý do mà Ông L chiếm hữu, sử dụng là do việc làm trái 

pháp luật trong khi tổ chức bán đấu giá tài sản của Phòng thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Phước và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh 

Bình Phước. Vì vậy, ông đề nghị Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản 

mà Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước bán cho ông. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn ông Bùi Văn H; chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đồng Khắc L. Hủy kết quả bán đấu 

giá tài sản mà Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đã bán 

cho ông Bùi Văn H vào ngày 14/6/2004 và hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất liên quan. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận nội dung đơn kháng 

cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước và ông Đồng Khắc L. 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm. 
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13.  

Bản án số: 109/2019/DS-PT Ngày 08-05-2019 

Về việc “Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Nguyên đơn – Ông Dương Minh T là chấp hành viên của Chi cục thi 
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hành án huyện X3 cho rằng Anh Phùng Quang F là người phải thi hành 

05 bản án, quyết định dân sự với số tiền 881.932.263 đồng nhưng không 

tự nguyện thi hành án. Ngày 01-8-2016, Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện X3 kê biên quyền sử dụng đất do anh F đứng tên. Phần đất này tại 

thời điểm kê biên đang được thế chấp tại Ngân hàng đảm bảo đảm cho 

khoản vay. Sau khi kê biên Chi cục mới biết đất anh F sử dụng thực tế 

thửa khác do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai. Ngày 11-5- 

2017, Chi cục có văn bản gửi cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh 

huyện X3 đề nghị điều chỉnh lại giấy CNQSDĐ và Chi cục nhận được 

văn bản trả lời là thẩm quyền điều chỉnh thuộc UBND huyện X3 và việc 

điều chỉnh giấy phải do anh F có yêu cầu. Ngày 19-5-2017, Chi cục có 

văn bản thông báo cho Ngân hàng biết tạm ngừng kê biên do cần điều 

chỉnh giấy đất. Sau đó, Ngân hàng ký hợp đồng với Công ty K bán đấu 

giá phần đất của anh F khi Chi cục chưa giải tỏa kê biên. Ngày 03-8-

2017, Công ty K tổ chức bán đấu giá; người mua trúng đấu giá là anh 

Phùng Văn N, anh ruột của anh F; giá trúng là 692.580.000 đồng. Ngân 

hàng thu hồi số nợ gốc và lãi là 547.232.000 đồng, phần còn lại Ngân 

hàng đang giữ. Nguyên đơn nhận thấy việc bán đấu giá tài sản trên là 

không đúng quy định của pháp luật vì giá khởi điểm thấp, không đúng 

thực tế nên bán đấu giá cũng không đúng giá thực tế; bán đấu giá tài sản 

không hợp pháp về mặt giấy tờ, tài sản đang kê biên nhưng vẫn đem bán 

đấu giá. Vậy nên Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

X3 yêu cầu Toà án huỷ kết quả bán đấu giá tài sản giữa Công ty K với 

ông Phùng Văn N. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông 

Dương Minh T – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự. Tuyên 

bố hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ký giữa Công ty trách nhiệm hữu 

hạn đấu giá K với anh Phùng Văn N vô hiệu. Huỷ kết quả bán đấu giá 

tài sản ký giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K với anh Phùng 

Văn N theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trên. Tuyên hợp đồng thế 

chấp giữa anh F và Ngân hàng vô hiệu. 

Ngân hàng kháng cáo không đồng ý về việc cấp sơ thẩm tuyên hợp 

đồng thế chấp vô hiệu.  

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng, 

sửa một phần bản án sơ thẩm, bởi Nguyên đơn chỉ khởi kiện yêu cầu 

hủy kết quả bán đấu giá tài sản, Tòa án chỉ xem xét giải quyết nội dung 

này và hợp đồng mua bán tài sản sau khi có kết quả đấu giá. Việc Tòa 

án cấp sơ thẩm giải quyết về hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp 

giữa Ngân hàng và anh F là không đúng. 

14.  

Bản án số: 137/2019/DS-PT Ngày 30-05-2019 

Về việc “Tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Nguyên đơn ông Nguyễn Minh C là Chấp hành viên của Chi cục Thi 

hành án huyện T1 cho rằng Bà Phan Hòa Băng G – chủ Doanh nghiệp 

tư nhân V phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng A số tiền là 

8.710.740.300 đồng, theo Bản án số  của Tòa án nhân dân huyện T1, 

tỉnh Tây Ninh. Do bà G không tự nguyện thi hành án nên Chi cục Thi 
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hành án dân sự huyện T1 tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản của vợ 

chồng bà G, ông U theo quy định của pháp luật. Sau khi kê biên, thẩm 

định giá theo quy định, ngày 11-11-2016 Chi cục ký hợp đồng bán đấu 

giá tài sản số 939/2016/HĐ-KH với Công ty TNHH đấu giá K. Công ty 

K đã đấu giá thành tài sản của bà G, ông U, người mua trúng giá là bà 

L Thị Phương L với số tiền 5.074.550.000 đồng. Sau khi thông báo cho 

bà G và ông U tự nguyện giao tài sản đã bán đấu giá nhưng ông U, bà 

G không tự nguyện giao. Chi cục tiến hành khảo sát, kiểm tra tài sản 

mới phát hiện còn có các tài sản khác gắn liền với quyền sử dụng đất tại 

thời điểm kê biên tài sản vào ngày 13-7-2016 Chấp hành viên đã bỏ sót, 

không kê biên các tài sản này. Nay do các trình tự thủ tục thi hành án 

sai sót nên nguyên đơn yêu cầu: Hủy Hợp đồng bán đấu giá tài sản giữa 

Công ty Đấu giá K với Chi cục; hủy Hợp đồng mua bán tài sản số giữa 

Công ty K với bà L Thị Phương L. Chi cục đồng ý hoàn trả lại số tiền 

mua trúng đấu giá cho bà Lê Thị Phương L và chịu lãi suất không kỳ 

hạn theo quy định pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

Nguyễn Minh C. Hủy Hợp đồng bán đấu giá tài sản giữa Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn đấu giá K với Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1. 

Hủy kết quả bán đấu giá tài sản giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn đấu 

giá K với bà L Thị Phương L theo biên bản bán đấu giá tài sản ngày 13 

tháng 7 năm 2017. Tuyên Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 

939/01/2017/HĐMB-KH ngày 13-7-2017 và số 939/02/2017/HĐMB-

KH ngày 13/7/2017 giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn đấu giá K với 

bà L Thị Phương L vô hiệu. 

Bà L kháng cáo yêu cầu được nhận tài sản đã mua đấu giá. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của bà L Thị Phương L; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

15.  

Bản án số: 138/2019/DS-PT Ngày 20-08-2019 

Về việc “Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản và yêu cầu hủy 

quyết định cá biệt”. 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị T cho rằng ngày 04/5/2018 bà T tham gia đấu 

giá quyền sử dụng đất tại UBND phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam 

do Công ty cố phần T Quảng Nam bán đấu giá tài sản và bà T đã trúng đấu 

giá 01 lô đất thửa số 06 (Lô số 06), tờ bản đồ số 64, tại phường T, thành 

phố H, tỉnh Quảng Nam. Sau khi đấu giá xong bà T được biết Công ty cổ 

phần T Quảng Nam không đủ tư cách chủ thể để nhận ủy quyền bán đấu 

giá tài sản theo quy định của pháp luật, quy chế bán đấu giá tài sản không 

đảm bảo quy định của pháp luật và người điều hành cuộc bán đấu giá tài 

sản không đảm bảo quy định của pháp luật cũng như cuộc bán đấu giá tài 

sản có nhiều vi phạm pháp luật. Mặt khác, cuộc bán đấu giá có nhiều vi 

phạm như không lập biên bản và không xử lý người trả giá cao nhất sau đó 

rút lại giá đã trả đã làm ảnh hưởng đến cuộc bán đấu giá tài sản. Bà Nguyễn 

Thị T yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 của 

Công ty cổ phần T Quảng Nam đối với thủa đất số 06 (Lô số 06), tờ bản đồ 

số 64, tại phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam và hủy một phần Quyết 
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định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 1205/QĐ-

UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H đối với thửa đất 

theo quy định của pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn kháng cáo. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn là bà Nguyễn Thị T. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 

của Công ty cổ phần T Quảng Nam đối với thửa đất số 06 (Lô số 06) và 

hủy một phần Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 

đất số 1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H 

đối với bà Nguyễn Thị T. Ủy ban nhân dân Thành phố H phải hoàn trả lại 

cho bà Nguyễn Thị T số tiền 160.000.000 đồng. Bởi, tại thời điểm ký kết 

hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản nêu trên người đại diện theo pháp luật 

của Công ty cổ phần T Quảng Nam, ông Trần Đình K là Giám đốc đấu giá 

không phải là đấu giá viên là không tuân thủ đúng quy định. Án sơ thẩm 

nhận định việc ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản nêu trên có vi 

phạm pháp luật về đấu giá tài sản, nhưng cho rằng quyền lợi của người 

tham gia đấu giá không bị ảnh hưởng, do vậy bác yêu cầu khởi kiện của 

Nguyên đơn là chưa đúng với quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

16.  

Bản án số: 172/2019/DS-PT Ngày 27-09-2019 

Về việc “Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản và yêu cầu hủy 

quyết định cá biệt”. 

Nguyên đơn ông Lê Tiến Q cho rằng ngày 04/5/2018 ông Q tham gia 

đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND phường T3, thành phố H, tỉnh 

Quảng Nam do Công ty cổ phần T bán đấu giá tài sản và ông Q đã 

trúng đấu giá 03 lô đất. Sau khi đấu giá xong ông Q được biết Công ty 

cổ phần T không đủ tư cách chủ thể để nhận ủy quyền bán đấu giá tài 

sản theo quy định của pháp luật, quy chế bán đấu giá tài sản không đảm 

bảo quy định của pháp luật và người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản 

không đảm bảo quy định của pháp luật cũng như cuộc bán đấu giá tài 

sản có nhiều vi phạm pháp luật. Mặt khác, cuộc bán đấu giá có nhiều vi 

phạm như không lập biên bản và không xử lý người trả giá cao nhất sau 

đó rút lại giá đã trả đã làm ảnh hưởng đến cuộc bán đấu giá tài sản. Ông 

Lê Tiến Q yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 

04/5/2018 của Công ty cổ phần T đối với 03 thửa đất gồm thửa số 03 

(Lô số 03), thửa số 07 (Lô số 07) và thửa số 09 (Lô số 09), tờ bản đồ số 

64, tại phường T3, thành phố H, tỉnh Quảng Nam và hủy một phần 

Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 

1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H đối 

với 03 thửa đất vừa nêu theo quy định của pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn kháng cáo. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
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nguyên đơn là ông Lê Tiến Q; Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 

04/5/2018 của Công ty cổ phần T đối với với 03 thửa đất và hủy một 

phần Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 

1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H đối 

với ông Lê Tiến Q. UBND thành phố H, tỉnh Quảng Nam có trách 

nhiệm hoàn trả cho ông Lê Tiến Q 480.000.000 đồng. Bởi, hoạt động 

của Công ty cổ phần T chưa đáp ứng đúng với quy định của pháp luật 

về đấu giá tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. 

Do vậy hợp đồng nêu trên bị vô hiệu, chính vì vậy kết quả của phiên 

đấu giá tài sản cũng bị vô hiệu theo. 

17.  

Bản án số: 03/2020/DS-PT Ngày 17-01-2020 

Về việc “Tranh chấp kết quả bán đấu giá và Hợp đồng MB tài sản 

bán đấu giá”. 

Nguyên đơn - Ông Nguyễn Lương B cho rằng ngày 25/3/2019, ôngcó 

tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền trên đất do UBND thành phố B cấp ngày 30/11/2010 

cho hộ ông Hồ Đắc Duy M và bà Trịnh Thị V. Kết quả đấu giá thành, 

ông B là người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đối với tài sản nêu trên 

và các bên tiến hành ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 06. Tuy 

nhiên, sau khi trúng đấu giá, ông có đề nghị kiểm tra lại thông tin quy 

hoạch tại UBND phường T, thành phố B. Kết quả Phòng quản lý đô thị 

thành phố B xác định thửa đất - tài sản đấu giá nói trên đang thuộc quy 

hoạch làm đường nên không được cấp phép xây dựng. Việc tiến hành 

thủ tục, trình tự bán đấu giá tài sản của Công ty đấu giá và kết quả bán 

đấu giá tài sản  là không đảm bảo việc cung cấp minh bạch, đầy đủ 

thông tin về tài sản được mang ra bán đấu giá. Từ đó làm sai lệch thông 

tin, giá trị của tài sản bán đấu giá, dẫn đến mục đích tham gia mua bán 

tài sản bán đấu giá của ông B không thực hiện được và đã xâm phạm, 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông B. 

Do đó ông B yêu cầu Tòa án giải quyết như sau: Hủy kết quả bán đấu 

giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh B tổ chức và hợp đồng mua 

bán tài sản đấu giá số 06 vô hiệu; Buộc Công ty đấu giá hợp danh B và 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B hoàn lại các khoản tiền và lãi 

suất. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. Tuyên bố kết quả bán đấu giá tài sản ngày 25/3/2019 và giao dịch 

mua bán tài sản theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 06 đã được 

công chứng ngày 25/3/2019 tại Văn phòng công chứng Đ là vô hiệu 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của Công 

ty đấu giá hợp danh B.  
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18.  

Quyết định Giám đốc thẩm số: 08/2017/DS-GDT Ngày 13-04-2017 

Về việc “Hủy kết quả bán đấu giá, đòi bồi thường thiệt hại và đòi tài 

sản là quyền sử dụng đất”. 

Nguyên đơn ông Nguyễn Văn V cho rằng, tháng 4/1996 ông vay Ngân 

hàng T 100.000.000 đồng, thế chấp 7.700m2 đất tại xã T, huyện H, tỉnh 
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Tây Ninh. Do ông không có tiền trả nợ nên Ngân hàng khởi kiện ra Tòa 

án. Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có quyết 

định ông có trách nhiệm trả Ngân hàng gốc và lãi là 136.343.300 đồng. 

Sau khi có quyết định nêu trên của Tòa án, ông không tự nguyện thi 

hành nên ngày 13/3/1998 Đội Thi hành án huyện H (nay là Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện H) tiến hành bán đấu giá phần đất thế chấp nêu 

trên thông qua Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Sau hai lần 

bán đấu giá thành nhưng người mua đều bỏ cọc và không mua, Đội Thi 

hành án huyện H giao tài sản cho Ngân hàng tổ chức bán đấu giá. Tại 

phiên đấu giá ngày 18/6/2002 do Ngân hàng tổ chức thì bà Ngô Thị V 

trúng với giá 385.000.000 đồng. Ngân hàng thu nợ gốc và lãi ông phải 

trả là 235.061.000 đồng, chi phí cưỡng chế và chi phí khác là 9.140.000 

đồng; còn lại 140.798.000 đồng Ngân hàng bàn giao cho Đội Thi hành 

án huyện H để dùng toàn bộ tiền này thi hành nghĩa vụ trả nợ của ông 

trong các vụ án khác. Ngày 30/8/2002, Ngân hàng đo và giao cho bà V 

7.700m2 đất, còn lại giao cho ông 943,6m2 đất. Nay ông yêu cầu hủy 

kết quả bán đấu giá ngày 18/6/2002 của Ngân hàng nêu trên; nếu không 

hủy giao dịch bán đấu giá thì yêu cầu Ngân hàng bồi thường thiệt hại 

cho ông. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Tòa án nhân dân tối cao quyết định: Hủy bản án dân sự sơ thẩm và 

Bản án dân sự phúc thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp sơ 

thẩm xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. Bởi, đối chiếu quy định thì giao 

dịch bán đấu giá giữa Ngân hàng với bà V là giao dịch vô hiệu. Tuy 

nhiên, sau khi trúng đấu giá, bà V đã nhận và sử dụng đất ổn định, đã 

san lấp mặt bằng, cất nhà trên đất này; đồng thời trong giao dịch đấu 

giá, bà V là người mua ngay tình. Do đó, khi xét xử lại Tòa án cần áp 

dụng Điều 147- Bộ luật dân sự năm 1995 để giải quyết; theo đó, cần 

công nhận giao dịch bán đấu giá giữa Ngân hàng và bà V, nhưng phải 

xác định lại giá đất theo giá thị trường tại thời điểm bán đấu giá; trên cơ 

sở đó xem xét mức độ lỗi của Ngân hàng trong việc không định giá tài 

sản khi đấu giá theo quy định pháp luật; từ đó buộc Ngân hàng có trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông V về chênh lệch giá tại thời điểm 

bán đấu giá phần đất nêu trên và tiền lãi của khoản tiền chênh lệch giá 

kể từ thời điểm bán đấu giá tài sản cho đến khi xét xử sơ thẩm lại. 

19.  

Quyết định Giám đốc thẩm số: 74/2019/DS-GDT Ngày 11-11-2019 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá”. 

Nguyên đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản A cho 

rằng ngày 28/6/2013, Công ty Cổ phần M và Trung tâm dịch vụ bán đấu 

giá tài sản H ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 50/HĐ-BĐG; theo đó, 

Trung tâm bán đấu giá sẽ tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản là vật kiến 

trúc gắn liền trên đất của Nhà máy dệt may xuất khẩu V có diện tích 

20.151,5m2 do Công ty M đang sử dụng; lô đất chưa được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Ngày 01/8/2013, Trung tâm bán đấu giá tổ chức 

bán đấu giá tài sản nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động 
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sản A đã mua được tài sản đấu giá. Cùng ngày, hai bên ký Hợp đồng mua 

bán tài sản bán đấu giá số 57. Ngày 21/10/2013, Công ty A có Văn bản số 

161/2013/CV-A đề nghị Văn phòng đăng ký nhà đất Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hải Phòng hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục xin cấp 

giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất. Văn 

phòng đăng ký nhà đất có Văn bản hướng dẫn Công ty A cung cấp bổ sung 

các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục. Sau đó, giữa Công ty A và Công ty M 

có nhiều văn bản trao đổi về việc bổ sung các giấy tờ để làm thủ tục. Ngày 

11/02/2014, Công ty M có Văn bản số 15/ĐM-ĐT phúc đáp không thể đáp 

ứng được việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị 

Công ty A cung cấp mẫu đối với các tài liệu khác. Đối với tài liệu là văn 

bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, Công ty M sẽ 

có thông báo sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, Công ty M không cung cấp tài 

liệu cho Công ty A. Công ty A khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: Hủy 

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57/HĐMB-BĐG ngày 01/8/2013. 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phải bồi thường các thiệt hại. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: Hủy bản án dân sự 

phúc thẩm và Bản án dân sự sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử lại.  

Bởi, Tòa án cấp sơ thẩm xác định Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá 

số 57 vô hiệu nhưng không thu thập chứng cứ để xác định đầy đủ lỗi của 

các bên, dẫn đến giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu không triệt để, từ 

đó buộc Trung tâm đấu giá phải bồi thường cho Công ty A là không 

đúng. Tòa án cấp phúc thẩm chưa xác minh tại cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền quản lý đất đai tại thành phố Hải Phòng về việc có cho Công 

ty A thuê đất sau khi đã mua tài sản trên đất được bán đấu giá hay không 

nhưng đã tuyên Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57 có hiệu lực, 

buộc các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng cũng là không đúng. 

20.  

Quyết định Giám đốc thẩm số: 58/2019/DS-GDT Ngày 03-10-2019 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá”. 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Lệ P cho rằng  ngày 25/6/2011, Chi nhánh 

Ngân hàng N huyện H ký kết hợp đồng ủy quyền cho công ty TNHH định 

giá bất động sản và đấu giá E bán đấu giá tài sản của hộ ông Trần S là 

quyền sử dụng đất ở, đất trồng cây công nghiệp lâu năm và tài sản gắn liền 

với đất thuộc sở hữu của hộ ông Trần S. Ngày 10/7/2011, Ngân hàng, Công 

ty E và bà P đã tiến hành lập biên bản bàn giao tài sản trên và giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số C934582 do UBND hụyện H cấp ngày 

16/7/1997. Nhiều lần bà P làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

nhưng không được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận vì Hợp đồng mua 

bán tài sản đấu giá ngày 25/6/2011 không được công chứng hoặc chứng 

thực theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự năm 2005. Khi lập biên bản 

bàn giao tài sản không có sự chứng kiến của UBND xã nơi có tài sản, 
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không có sơ đồ đo vẽ hiện trạng thửa đất nên dẫn đến tài sản bán đấu giá 

không đủ về diện tích, số lượng tài sản theo hợp đồng mua bán. Bà P yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc Ngân hàng và Công ty E phải có nghĩa vụ 

chuyển quyền sử dụng đất cho bà P . Trường hợp, đối tượng của hợp đồng 

không thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì có 

tranh chấp với bên thứ ba, đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán tài 

sản bán đấu giá ngày 25/6/2011 vô hiệu, buộc Ngân hàng phải hoàn trả số 

tiền đã nhận và bồi thường thiệt hại. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn về yêu cầu tuyên hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô 

hiệu. Buộc bà P trả lại GCNQSDĐ đã cấp cho ông S cho Ngân hàng. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của Ngân 

hàng và sửa phần bản án sơ thẩm về án phí. 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: Hủy bản án dân 

sự phúc thẩm và Bản án dân sự sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử lại.  

Bởi, việc bà P khởi kiện đã vượt quá thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa 

án giải quyết tranh chấp hợp đồng theo luật định là 3 năm, kể từ ngày 

người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích của mình. 

Ngân hàng đã có công văn có ý kiến liên quan đến thời hiệu khởi kiện; lẽ 

ra, trong trường hợp này Tòa án cấp sơ thẩm phải làm rõ ý kiến này của 

Ngân hàng, từ đó mới xác định việc có hay không có yêu cầu áp dụng thời 

hiệu, làm căn cứ cho việc áp dụng khoản 2 Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015. Sau khi xét xử sơ thẩm, Ngân hàng đã kháng cáo, có nội 

dung này, nhưng Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng do bị đơn không yêu cầu 

Tòa án cấp sơ thẩm xem xét thời hiệu nên Tòa án cấp sơ thẩm không xem 

xét; nhận định này là chưa chính xác. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 54/2017/DS-PT 

Ngày: 24-7-2017 
V/v yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá 

tài sản theo quy định của pháp luật 

về thi hành án dân sự; yêu cầu hủy 

quyết định cá biệt và yêu cầu bồi 

thường thiệt hại về tài sản. 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông Bùi Hữu Nhân 

Ông Nguyễn Hữu Hồng 

Ông Trần Đình Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Mai - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

-   i  i n  i n  i     t nh n   n t nh      ồng tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Thu Hà -  i m sát vi n  

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 40/2017/TLPT-DS ngày 06 tháng 6 

năm 2017 về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản theo quy định của 

pháp luật về thi hành án dân sự; yêu cầu hủy quyết định cá biệt và yêu cầu bồi 

thường thiệt hại về tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2017/DS-ST ngày 12/4/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đ bị kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 96/2017/QĐ-PT ngày 22/6/2017; 

Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 67/2017/QĐ-PT ngày 13/7/2017, giữa 

các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chi cục thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ 

trụ sở: Khu phố S, thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: 

Ông Nguyễn Quang K; Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân 

sự huyện H, tỉnh Lâm Đồng. Là người đại diện theo pháp luật của nguy n đơn  

(Vắng mặt). 
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Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: 

Ông Nguyễn Khắc T; Chức vụ: Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự 

huyện H. Là người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn  (Có mặt). 

(Văn bản ủy quyền ngày 18/10/2016). 

- Bị đơn: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L; địa chỉ trụ sở: Số 52 

đường P, phường N, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: 

Ông Vũ Văn T; Chức vụ: Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

tỉnh L. Là người đại diện theo pháp luật của bị đơn  (Vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: 

1. Ông Bùi Văn T, sinh năm: 1984; cư trú tại: Số 150 đường T, phường Q, 

thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn  (Có 

mặt). 

2. Bà Nguyễn Bích Q, sinh năm: 1982; cư trú tạỉ: 4/D16 tổ 1 L, đường H, 

Phường K, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Là người đại diện theo ủy quyền của bị 

đơn  (Có mặt). 

(Văn bản ủy quyền ngày 10/7/2017). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Đào Thị T, sinh năm: 1973; cư trú tại: Số 179 thôn T, xã T, huyện L, 

tỉnh Lâm Đồng. (Có mặt). 

2. Ông Vương Đình  , sinh năm: 1964; Bà Vương Thị L, sinh năm: 1965; cư 

trú tại: Xóm 3, thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. (Có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Vương Thị L: 

Anh Vương Đình M, sinh năm: 1987; cư trú tại: Xóm 3, thôn T, xã T, huyện 

L, tỉnh Lâm Đồng. Là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ li n quan bà Vương Thị L. (Có mặt). 

(Văn bản ủy quyền ngày 14/10/2016). 

3. Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Nguyễn Đức T; Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H. Là người đại diện 

theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. (Vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Nguyễn Minh A; Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H. (Vắng mặt). 

(Văn bản ủy quyền ngày 20/12/2016). 

- Do có kháng nghị của: Viện trưởng Viện ki m sát nhân dân thành phố Đ. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, 

Tại đơn khởi kiện ngày 01/7/2015 và trong quá trình tham gia tố tụng tại 

Tòa án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Chi cục thi hành án dân 

sự huyện H là ông Nguyễn Khắc T trình bày: 

Ông K, bà L có nợ ông Kh số tiền 51 196 000 đồng theo Bản án dân sự sơ 

thẩm số 85/2004/DSST ngày 27/7/2004 của Tòa án nhân dân huyện H và phải 

có nghĩa vụ thanh toán theo Quyết định thi hành án số 113/QĐTHA-DS ngày 

26/8/2004 của Đội trưởng đội thi hành án dân sự huyện H. Do không tự nguyện 

thi hành án nên ngày 20/01/2005 Chi cục thi hành án dân sự huyện H tổ chức 

cưỡng chế kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là căn 

nhà và các tài sản khác gắn liền với đất, đối với phần diện tích đất 5.530m
2
 

thuộc các thửa đất 201, 125 cùng tờ bản đồ số 05 xã T của người phải thi hành 

án là ông K, bà L đ  thi hành án. 

Ngày 14/7/2005, Chi cục thi hành án dân sự huyện H ký hợp đồng ủy 

quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L đ  tổ chức bán đấu giá 

tài sản bị cưỡng chế theo quy định. 

Ngày 29/8/2005, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L có văn bản 

số 79/ĐGTS về việc hoàn trả hồ sơ cho Thi hành án dân sự huyện H vì không có 

người tham gia đấu giá  Sau đó Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L tiếp 

tục ký hợp đồng với Chi cục thi hành án dân sự huyện H đ  bán đấu giá tài sản 

đã k  bi n theo quy định, đồng thời đã tổ chức bán đấu giá ngày 17/10/2005, 

người trúng đấu giá là bà Đào Thị T đối với tài sản nêu trên với giá 58.530.000 

đồng. 

Tr n cơ sở đơn đề nghị của người có tài sản bị kê biên bán đấu giá, ngày 

20/4/2015 Chi cục thi hành án dân sự huyện H đã ki m tra hồ sơ theo đơn đề 

nghị của ông K, bà L là người có tài sản bị cưỡng chế thì phát hiện có sai sót th  

hiện: 

Chấp hành viên không thực hiện nghĩa vụ thông báo công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng về bán đấu giá tài sản, tuy có tổ chức niêm yết 

công khai thông báo về bán đấu giá tài sản tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã nơi có 

tài sản bán đấu giá nhưng không bảo đảm thời hạn 30 ngày trước ngày mở cuộc 

bán đấu giá theo quy định, nên vi phạm Điều 12 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP 

ngày 18/01/2005. 

Chấp hành viên thi hành án dân sự đã thực hiện việc thông báo về việc kê 

biên tài sản bằng hình thức niêm yết không đúng thời gian theo khoản 2, Điều 

11, Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ quy định về 

k  bi n bán đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo cho việc thi hành án. Theo quy 

định là chậm nhất 07 ngày làm việc, chấp hành viên thông báo kê biên ngày 

17/01/2005 đến ngày 20/01/2005 kê biên. 
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Sau khi kê biên tài sản được định giá vào ngày 20/01/2005 nhưng đến 

ngày 14/7/2005 chấp hành viên mới thực hiện ký hợp đồng ủy quyền đ  bán đấu 

giá là vi phạm khoản 1, Điều 23 Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/7/2004 

của Chính phủ (Luật quy định trong hạn không quá 10 ngày k  từ ngày định giá 

chấp hành viên phải làm thủ tục ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá với tổ chức 

có chức năng bán đấu giá …) nhưng quá thời hạn hơn 6 tháng mới tri n khai ký 

hợp đồng. 

Trong hồ sơ vụ việc không th  hiện việc thông báo công khai tr n phương 

tiện thông tin đại chúng về việc bán đấu giá, như vậy việc bán đấu giá đối với tài 

sản của gia đình ông K, bà L mà không thực hiện công khai tr n phương tiện 

thông tin đại chúng đã vi phạm Điều 12, Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 

18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Điều 24 Nghị định số 

164/2004/NĐ-CP. 

Về tài sản bị cưỡng chế th  hiện tại thời đi m tổ chức cưỡng chế năm 

2005, diện tích đất đã được cấp sổ đứng t n “Hộ ông K” vào tháng 5/2003, đến 

tháng 5/2006 do Ủy ban nhân dân huyện H thu hồi hủy bỏ sổ này (sau khi đã tổ 

chức bán đấu giá) với lý do việc k  khai đăng ký không đúng  Tuy nhi n, đến 

tháng 9/2009 diện tích đất n u tr n đã cấp giấy chứng nhận đứng tên bà Đào Thị 

T (người trúng đấu giá tài sản). Mặt khác, tại thời đi m hiện nay diện tích đất 

nêu trên ông K, bà L đã chuy n nhượng lập giấy tay cho 06 (sáu) người khác 

gồm: vợ chồng ông Th, vợ chồng ông D, vợ chồng bà H1, vợ chồng bà M, vợ 

chồng bà H2 (đã xây nhà tr n đất), vợ chồng bà B; căn nhà tr n đất bị kê khai 

cũng đã bị thay đổi do ông K, bà L tháo dỡ nhà cũ, xây nhà mới tr n đất. 

Nay Chi cục thi hành án dân sự huyện H khởi kiện yêu cầu Tòa án chấp 

nhận yêu cầu “Hủy kết quả bán đấu giá” đối với tài sản là quyền sử dụng diện 

tích đất 5.530m
2
 thuộc các thửa 201, 125 cùng tờ bản đồ số 05 xã T, huyện H 

theo quy định pháp luật về tổ chức bán đấu giá tài sản. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá 

tài sản tỉnh L là ông Võ Giang T (tại giai đoạn phúc thẩm người đại diện theo 

ủy quyền là ông Bùi Văn T, bà Nguyễn Bích Q) trình bày: 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L thừa nhận giữa Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá và Chi cục thi hành án dân sự huyện H đã ký hợp đồng ủy 

quyền đ  tổ chức bán đấu giá tài sản bị cưỡng chế, đối với diện tích đất và tài 

sản gắn liền với đất nêu trên của người phải thi hành án là ông K, bà L là đúng  

Việc tổ chức bán đấu giá thành vào ngày 17/10/2005, người trúng đấu giá là bà 

Đào Thị T đối với tài sản n u tr n theo quy định. 

Trước khi tổ chức phi n bán đấu giá, đã phối hợp với Chi cục thi hành án 

dân sự huyện H thông báo bán đấu giá tr n phương tiện thông tin đại chúng, đã 

ki m tra đầy đủ thủ tục niêm yết thông báo bán đấu giá, phi n bán đấu giá có sự 

giám sát của Viện ki m sát nhân dân huyện H, Chi cục thi hành án dân sự huyện 

H; kết thúc phi n đấu giá thành, được lập hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá 
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và được Phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng thực, người trúng đấu giá 

đã nộp đủ tiền theo quy định. 

Từ năm 2005 đến nay, bà Đào Thị T đã nhiều lần có đơn đề nghị yêu cầu 

giao tài sản trúng đấu giá. Về phía Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cũng đã có 

nhiều văn bản đề nghị, yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện H tổ chức 

cưỡng chế giao tài sản trúng đấu giá cho bà Đào Thị T, đồng thời cũng có nhiều 

lần lập kế hoạch tổ chức, cưỡng chế, bàn giao tài sản cho bà Đào Thị T. Tuy 

nhiên, do phát sinh khiếu kiện, khiếu nại chống đối của người phải thi hành án, 

nên việc bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà T chưa được tiến hành. 

Nay đề nghị Tòa án đình chỉ việc giải quyết vụ án nêu trên với hai căn cứ 

sau: Thời hiệu khởi kiện đã hết  Hơn nữa Chi cục thi hành án dân sự huyện H 

không có quyền khởi kiện trong vụ án này mà người khởi kiện phải là ông K, bà 

L mới đúng quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đào Thị T trình bày: 

Bà là người trúng đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

tỉnh L tổ chức bán đấu giá vào ngày 17/10/2005 đối với tài sản 5.530m
2
 thuôc 

các thửa 201, 125 cùng tờ bản đồ số 05 xã T, huyện H theo quy định pháp luật. 

Sau khi trúng đấu giá bà đã nộp đủ tiền và đã được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng diện tích đất n u tr n theo quy định, nhưng hiện nay bà vẫn chưa nhận 

được tài sản  Nay bà không đồng ý hủy kết quả bán đấu giá theo yêu cầu khởi 

kiện của nguy n đơn và đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật, yêu 

cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện H và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài 

sản tỉnh L bàn giao đất trúng đấu giá cho bà  Đề nghị các cơ quan có trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản từ thời đi m mua đất năm 2009 đến nay đối 

với phần đất mua chưa được sử dụng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vương Đình K, bà Vương Thị 

L trình bày: 

Ông bà có nợ ông Kh số tiền 51 196 000 đồng đã được Tòa án nhân dân 

huyện H giải quyết theo Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2004/DSST ngày 

27/7/2004 và phải có nghĩa vụ thanh toán theo Quyết định thi hành án số 

113/QĐTHA-DS ngày 26/8/2004 của Đội trưởng đội thi hành án dân sự huyện 

H. Từ năm 2005 đến năm 2017 ông bà đã li n tục viết đơn đến các cơ quan chức 

năng đ  giải quyết yêu cầu của gia đình ông bà, nhưng không được các cơ quan 

chức năng xem xét  Ông bà không đồng ý đối với ý kiến và yêu cầu của phía bị 

đơn, y u cầu Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L và Chi cục thi hành án 

dân sự huyện H phải bồi thường thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần cho gia đình 

ông bà từ năm 2005 đến nay, yêu cầu xem xét trách nhiệm của cán bộ sai phạm 

đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông bà  

Ông bà đồng ý đối với yêu cầu về việc hủy kết quả bán đấu giá của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện H. Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất mà Ủy ban nhân dân huyện H đã cấp cho bà Đào Thị T vào năm 2009, y u 
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cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông bà. Yêu cầu bồi thường 

chi phí trong suốt thời gian đi kiện từ năm 2005 đến nay. 

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện H là ông 

Nguyễn Minh A có đơn xin hòa giải và xét xử vắng mặt.  

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2017/DS-ST ngày 12/4/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đ đã xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Chi cục thi hành án dân sự huyện H, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Tuyên hủy kết quả bán đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá 

tài sản tỉnh L ngày 17/10/2005 đối với tài sản là quyền sử dụng 5.530m
2
 đất 

thuộc thửa 201, 125 tờ bản đồ số 05 mang tên ông K, bà L cùng các tài sản gắn 

liền tr n đất gồm 01 căn nhà vách ván nền xi măng, mái lợp tôn; 01 nhà bếp 

tường gạch, nền xi măng mái lợp tôn, 01 chuồng heo và một nhà bếp liền kề 

vách ván, nền xi  măng, mái lợp tôn; 01 giếng nước đường kính 01 mét sâu 13 

mét đã làm thành và sân giếng tọa lạc tại thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Lâm Đồng. 

Pháp luật áp dụng: Khoản 13 Điều 26; đi m a khoản 1 Điều 35; đi m a 

khoản 1 Điều 39; Điều 147; Điều 227; Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; 

khoản 4 Điều 47 Pháp lệnh số 13/2004/PL-UBTVQH11 ngày 14/01/2004 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thi hành án dân sự; Điều 24 Nghị định số: 

164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ quy định về k  bi n bán đấu 

giá quyền sử dụng đất đ  đảm bảo thi hành án; Điều 12 Nghị định số: 

05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Pháp 

lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Ngoài ra, quyết định của bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và 

trách nhiệm thi hành án của các đương sự. 

Ngày 24/4/2017, Viện trưởng Viện ki m sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh 

Lâm Đồng ký Quyết định số 02/QĐ-KNPT về việc kháng nghị đối với Bản án 

dân sự sơ thẩm số 03/2017/DS-ST ngày 12/4/2017 của Tòa án nhân dân thành 

phố Đ và đề nghị hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

thành phố Đ và chuy n hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo 

quy định của pháp luật (do vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và nội dung). 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

vẫn giữ nguyên quyết định kháng nghị và đề nghị chấp nhận kháng nghị; các 

đương sự đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa phát 

bi u ý kiến về việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử, việc 

chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng, cụ th  Thẩm phán đã chấp hành 

đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, 

tại phiên tòa Hội đồng xét xử và các đương sự đã thực hiện đúng các quy định 
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của Bộ luật Tố tụng Dân sự về phiên tòa dân sự phúc thẩm; đề nghị Hội đồng 

xét xử căn cứ khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự, chấp nhận kháng nghị 

của Viện trưởng Viện ki m sát nhân dân thành phố Đ. Hủy toàn bộ bản án dân 

sự sơ thẩm. 

                            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng và các quy định của pháp luật; Ý kiến của đại 

diện Viện ki m sát. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của  

Ủy ban nhân dân huyện H là ông Nguyễn Minh A đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ 

khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 đ  tiến hành xét xử vụ án 

theo thủ tục chung. 

[2] Chi cục thi hành án dân sự huyện H cho rằng trong quá trình thi hành án 

và bán đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất 5.530m
2
 thuộc thửa đất số 201, 

125 tờ bản đồ số 05 tọa lạc tại xã T, huyện H do Ủy ban nhân dân huyện H cấp 

cho hộ ông Vương Đình   có vi phạm pháp luật nên yêu cầu hủy kết quả bán 

đấu giá tài sản, còn bị đơn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L lại cho 

rằng bị đơn đã thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Ngoài ra, thời hiệu khởi kiện đã hết, Chi cục thi hành án dân sự huyện H 

không có quyền khởi kiện mà người khởi kiện phải là người có tài sản bị bán 

đấu giá là ông K, bà L n n không đồng ý đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. Vì vậy, hai bên phát sinh tranh chấp. Cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh 

chấp là “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá” và thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án là có căn cứ.  

Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện ki m sát nhân dân thành phố Đ: 

[3] Theo bản tự khai ngày 18/10/2016, bà Đào Thị T yêu cầu Chi cục thi 

hành án dân sự huyện H và Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh L giao tài sản 

theo như kết quả bán đấu giá mà bà là người mua trúng đấu giá. Trong trường 

hợp cơ quan, tổ chức trên không giao tài sản mà bà đã mua trúng đấu giá thì yêu 

cầu cơ quan, tổ chức trên phải có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng cho bà theo 

thỏa thuận của gia đình bà (bút lục số 338), sau đó bà tiếp tục yêu cầu bồi 

thường theo giá đất thị trường (bút lục số 351); 

[4] Theo bản tự khai ngày 18/10/2016, người đại diện theo ủy quyền của  

ông K, bà L là anh M, yêu cầu bồi thường thiệt hại (bút lục số 339, 341), sau đó 

ông K tiếp tục yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân 

dân huyện H đã cấp cho bà T, yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho ông K, bà L, yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện H và Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L phải bồi thường thiệt hại từ năm 2005 đến nay 

(bút lục số 350); 
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Như vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, bà Đào Thị T và ông K, bà L 

đều có yêu cầu bồi thường thiệt hại; ngoài ra, ông K còn có yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân huyện H đã cấp cho bà Đào 

Thị T nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp là “Yêu cầu hủy 

kết quả bán đấu giá tài sản” là thiếu sót, không giải quyết hết những vấn đề mà 

các đương sự yêu cầu Tòa án phải giải quyết trong vụ án này, làm ảnh hưởng 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Vì vậy, cần xác định lại quan 

hệ tranh chấp của vụ án là “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản theo quy 

định của pháp luật về thi hành án dân sự; yêu cầu hủy quyết định cá biệt và yêu 

cầu bồi thường thiệt hại về tài sản”. 

[5] Do xác định lại quan hệ tranh chấp li n quan đến yêu cầu hủy 

quyết định cá biệt nên việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án như 

sau: Trong quá trình thi hành án đã có vi phạm về việc niêm yết thông 

báo kê biên quyền sử dụng đất không đảm bảo thời gian quy định tại 

khoản 2 Điều 11 Nghị định số 164/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính 

phủ quy định về k  bi n bán đấu giá quyền sử dụng đất đ  đảm bảo cho 

việc thi hành án (ngày 17/01/2005 Chấp hành viên mới tiến hành niêm 

yết thông báo về việc kê biên quyền sử dụng đất nhưng ngày 20/01/2005 

đã tiến hành kê biên). 

 Như vậy, mới có 04 ngày, trong khi quy định của pháp luật tối 

thi u là 07 ngày làm việc trước ngày kê biên quyền sử dụng đất, ngoài 

ra, còn không thực hiện nghĩa vụ thông báo công khai tr n phương tiện 

thông tin đại chúng về việc bán đấu giá tài sản, việc niêm yết công khai 

về việc bán đấu giá tài sản không bảo đảm thời hạn là 30 ngày trước 

ngày mở phiên giao dịch bán đấu giá theo quy định tại Điều 12 Nghị 

định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 quy định về bán đấu giá tài 

sản (ngày 06/10/2005 thực hiện việc niêm yết công khai về việc bán đấu 

giá tài sản nhưng ngày 17/10/2005 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài 

sản tỉnh L đã thực hiện xong việc bán tài sản) nên đây cũng là căn cứ đ  

xem xét trong quá trình giải quyết vụ án. Nếu có căn cứ xác định về 

trình tự, thủ tục bán đấu giá không đúng quy định của pháp luật dẫn đến 

cần phải hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân 

huyện H cấp cho bà Đào Thị T là người mua trúng đấu giá  thì phải giải 

quyết chung trong cùng một vụ án mới triệt đ  nên thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

[6] Theo Mục II của Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 

của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành 

chính, dân sự thì “Trường hợp quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật xâm 

phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và phải hủy quyết định đó mới bảo 

đảm giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự mà việc hủy quyết định đó không làm 

thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự thì Tòa án đang giải quyết vụ việc 

dân sự tiếp tục giải quyết và xem xét hủy quyết định đó”  Như vậy, việc Ủy ban 

nhân dân huyện H cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đào Thị T là 

căn cứ trên kết quả bán đấu giá tài sản của Chi cục thi hành án dân sự huyện H 
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và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L. Ủy ban nhân dân huyện H 

không biết cụ th  về quy trình bán đấu giá của các cơ quan chức năng, Ủy ban 

nhân dân huyện H căn cứ vào hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá đã được 

Phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng công chứng, chứng thực đ  thực hiện 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đào Thị T theo quy định 

của pháp luật. Ngoài ra, vụ án được Tòa án nhân dân thành phố Đ thụ lý số 

131/TBTL-DS ngày 02/10/2015 (bút lục số 57), sau đó được Tòa án nhân dân 

huyện H thụ lý số 88/TB-TLVA ngày 08/12/2015 (bút lục số 59) thụ lý theo 

Quyết định chuy n hồ sơ vụ án số 09/QĐST-DS ngày 07/12/2015 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đ (bút lục số 58). Sau khi xét xử sơ thẩm thì Tòa án nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện H theo Bản 

án dân sự phúc thẩm số 79/2016/DS-PT ngày 22/7/2016 (bút lục số 319-321). 

Sau khi bản án sơ thẩm bị hủy thì Tòa án nhân dân huyện H thụ lý lại vụ án 

theo số 69/2016/TB-TLVA ngày 05/8/2016 (bút lục số 329), sau đó Tòa án nhân 

dân thành phố Đ thụ lý vụ án theo số 134/TB-TLVA ngày 03/10/2016 (bút lục 

số 334) thụ lý theo Quyết định chuy n hồ sơ vụ án số 01/2016/QĐST-DS ngày 

24/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện H đ  giải quyết theo thẩm quyền (bút lục 

số 332). 

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự; khoản 4 

Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính; Mục II của Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC 

ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố 

tụng hành chính, dân sự thì thẩm quyền giải quyết vụ án nêu trên vẫn 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện (vì vụ án 

được thụ lý trước ngày 01/7/2016), còn việc kháng nghị cho rằng Tòa án 

nhân dân thành phố Đ thụ lý ngày 03/10/2016 (thụ lý sau ngày 

01/7/2016) nên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì thấy 

rằng việc Tòa án nhân dân thành phố Đ thụ lý ngày 03/10/2016, như 

phân tích ở trên thì trong quá trình giải quyết vụ án có nhiều lần chuy n 

hồ sơ và một lần bị hủy theo trình tự phúc thẩm nên vẫn cần phải xác 

định thời đi m thụ lý vụ án ban đầu là ngày 02/10/2015  Do đó , đối với 

kháng nghị của Viện trưởng Viện ki m sát nhân dân thành phố Đ về 

thẩm quyền giải quyết vụ án là không có căn cứ đ  chấp nhận. 

[7] Bà Đào Thị T và ông K, bà L cùng có yêu cầu Chi cục thi hành 

án dân sự huyện H và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L phải 

bồi thường thiệt hại đối với các tổn thất về tài sản do mua trúng đấu giá 

nhưng không được nhận tài sản trúng đấu giá và việc k  bi n, bán đấu 

giá tài sản không đúng quy định của pháp luật gây ra nhưng Tòa án cấp 

sơ thẩm không thực hiện các thủ tục tố tụng đ  xem xét giải quyết triệt 

đ  đối với các yêu cầu của đương sự là không đúng quy định của pháp 

luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, nên 

kháng nghị của Viện trưởng Viện ki m sát nhân dân thành phố Đ về 

phần này là có căn cứ đ  chấp nhận. 

Hơn nữa, vợ chồng ông K, bà L khai nhận tài sản mà bà Đào Thị T 

mua trúng đấu giá thì vợ chồng ông K đã bán cho một số người khác, và 
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những người này đã xây nhà tr n đất nhưng cấp sơ thẩm không đưa 

những người này vào tham gia tố tụng là thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng 

thủ tục tố tụng. 

Từ những phân tích nêu trên, Tòa án cấp phúc thẩm không th  khắc phục 

được những thiếu sót và vi phạm tố tụng của Tòa án cấp sơ thẩm nên cần hủy 

toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm, chuy n toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ 

thẩm giải quyết lại theo thủ tục chung là có căn cứ. 

 [8] Về án phí dân sự sơ thẩm sẽ được xem xét khi giải quyết lại vụ án theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  Căn cứ Khoản 3 Điều 308 Bộ Luật Tố tụng Dân sự;  

- Căn cứ Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện ki m sát nhân dân 

thành phố Đ. Xử:  

1. Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2017/DS-ST ngày 12/4/2017 

của Tòa án nhân dân thành phố Đ về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu 

giá”giữa: Nguy n đơn Chi cục thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Lâm Đồng; Bị 

đơn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh L; Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà Đào Thị T, ông Vương Đình  , bà Vương Thị L, Ủy ban nhân dân 

huyện H. 

Chuy n hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đ giải quyết lại vụ án 

theo thủ tục sơ thẩm. 

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

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- TAND thành phố Đ; 

- TAND huyện H; 

- CCTHADS thành phố Đ; 

- CCTHADS huyện H; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 Bùi Hữu Nhân 
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     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
Bản án số: 79/2017/DS-PT 

Ngày: 27-9-2017 
     V/v tranh chấp hủy hợp  

     đồng mua bán tài sản bán đấu giá. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thường  

 Các Thẩm phán:                          Bà Nguyễn Thúy Liên 

                                                      Bà Hồ Tuấn Anh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Ánh Ngọc là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị 

Lệ Giang - Kiểm sát viên.  

 Ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 52/2017/TLPT-DS ngày 14 tháng 8 năm 2017 về tranh chấp 

hủy hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. 

 Do Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2017/DS- ST ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Tòa án 

nhân dân thị xã A bị kháng cáo, kháng nghị.  

  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 152/2017/QĐ-PT ngày 21 tháng 8 

năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:  

1. Ông Bùi Xuân D; 

2. Bà  Phạm Thị Hồng L; 

Cùng cư trú tại: Thôn H, xã N, thị xã Nhơn A, tỉnh Bình Định. 

- Bị đơn: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A, tỉnh Bình Định; địa chỉ: Số đường Q, 

phường B, thị xã A, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Lê Thành L, Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã A là người đại diện theo ủy quyền của Chi cục trưởng  Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã A (Văn bản ủy quyền ngày 12/9/2017) 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Bùi Minh H; cư trú tại: Số  đường L, phường B, thị xã A, tỉnh Bình Định. 

2. Công trách nhiệm hữu hạn (TNHH) bán đấu giá tài sản N; địa chỉ: Số đường C, 

phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản N: Ông Nguyễn 

Quốc T, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. 

3. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh B; địa chỉ: Số đường L, phường L, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh B: Bà Huỳnh Thị Kim N, 

cán bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh B là người đại diện theo ủy quyền của Giám đốc của Quỹ 

Đầu tư phát triển tỉnh B (Văn bản ủy quyền ngày 25/9/2017) 

4. Bà Á; cư trú tại: Số  đường L, phường B, thị xã A, tỉnh Bình Định.  

5. Bà Trần Thị P;  

6. Bà Võ Thị Bích O;  

Cùng cư trú tại: Khu vực T, phường N, thị xã A, tỉnh Bình Định. 

7. Bà Hà Thị P;  

8. Ông Ngô Thanh P; 

Cùng cư trú tại: Khu vực B, phường Đ, thị xã A, tỉnh Bình Định.  

Người kháng cáo: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A là bị đơn. Ông Bùi Minh H là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Định.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   Tại đơn khởi kiện ngày 20/10/2016, các lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn ông Bùi Xuân D, bà Phạm Thị Hồng L thống nhất trình 

bày: 

Vợ chồng ông D, bà L nợ tổng cộng 1.316.597.000 đồng và 33.021.000 đồng án phí 

đã được quyết định trong 01 bản án và 04 quyết định của Tòa án. Tài sản của vợ chồng ông 

có 01 ngôi nhà và đất tại thôn H, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định đã thế chấp tại Qũy Đầu tư 

phát triển tỉnh B để vay 288.000.000 đồng trả được 100.000.000 đồng nên không thể bán để 

Thi hành án, Chi cục Thi hành án thị xã A đã ra Quyết định cưỡng chế Thi hành án và thông 

báo bán đấu giá nhà, đất của vợ chồng ông để Thi hành án và trả nợ vay cho Qũy đầu tư phát 

triển tỉnh B, vợ chồng ông chấp nhận. 
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Các bên thống nhất giá trị tài sản đấu giá là 800.000.000 đồng. Sau khi thỏa thuận Chi 

cục Thi hành dân sự thị xã A đã đấu giá 09 lần bất thành và giảm giá trị tài sản xuống 09 lần. 

Đến ngày 16/8/2014, vợ chồng ông nhận được thông báo cưỡng chế giao nhà, đất cho người 

trúng đấu giá mới biết nhà đất đã được bán với giá 323.418.100 đồng. Vợ chồng ông từ trước 

năm 2004 đến nay đều cư trú tại thôn H, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định.  

Nay vợ chồng ông yêu cầu hủy kết quả đấu giá nhà, đất của vợ chồng ông tại phiên 

đấu giá ngày 21/8/2013 do Công TNHH đấu giá tài sản N tổ chức để đấu giá lại theo đúng 

quy định pháp luật.  

Tại bản tự khai, các lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa bị đơn Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A do ông Lê Thành L là người  đại diện theo ủy 

quyền trình bày:  

Căn cứ Bản án số 86/2008/DSST ngày 15/12/2008, Quyết định số 94/2008/QĐSTDS 

ngày 26/12/2008, Quyết định số 46, 47/2009/QĐSTDS ngày 28/4/2009, Quyết định số 

21/2009/QĐSTDS ngày 10/3/2009 của Tòa án nhân dân thị xã A và đơn yêu cầu thi hành án 

của đương sự, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A đã ban hành các quyết định thi hành án 

số: 242, 243, 246/QĐ-THA ngày 16/01/2009; Quyết định số 294/QĐ-THA ngày 16/02/2009; 

Quyết định số 440/QĐ-THA ngày 07/5/2009; Quyết định số 608/QĐ-THA ngày 30/6/2009; 

Quyết định số 441/QĐ-THA ngày 04/6/2010 và Quyết định số 57/QĐ-THA ngày 

05/10/2011. Nội dung các quyết định như sau: 

Vợ chồng ông D, bà L phải thi hành án các khoản như sau: nộp án phí 33.021.000 

đồng; trả cho công dân số tiền 1.316.597.000 đồng, 30 chỉ vàng 24K và tiền lãi chậm thi 

hành án; trả cho Qũy đầu tư phát triển tỉnh B số tiền 195.678.320 đồng nợ gốc và tiền lãi 

vay. 

Sau khi ban hành các quyết định nói trên, Chấp hành viên được phân công đã tổ chức 

thi hành án theo quy định. Ngày 21/11/2011 các bên thi hành án thỏa thuận giá trị tài sản 

gồm nhà có diện tích 61,65 m² nằm trên thửa đất có diện tích 4.470 m² tại thôn H, xã N, thị 

xã A, tỉnh Bình Định với giá 800.000.000 đồng; trong đó: nhà và đất ở 200.000.000 đồng, 

đất vườn 600.000.000 đồng.  

Qua nhiều lần đấu giá không thành đến ngày 21/8/2013 Công ty TNHH bán đấu giá 

tài sản N đã bán tài sản trên với số tiền 323.418.100 đồng. 

Tại bản tự khai, các lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH bán đấu giá tài sản N do ông Nguyễn Quốc T là 

người đại diện theo pháp luật trình bày:  

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản N đã ký hợp đồng bán đấu giá số 104/HĐ-BĐG 

ngày 30/11/2011 với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A để thực hiện việc bán đấu giá tài 

sản để thi hành án của ông D và bà L. Các lần bán đấu giá Công ty đều có văn bản gửi Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã A, sau đó Công ty và Chi cục Thi hành dân sự thị xã A ký tiếp 

phụ lục hợp đồng. Việc xác định giá và thủ tục thông báo cho vợ chồng ông D, bà L do Chi 
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cục Thi hành án dân sự thị xã A thực hiện sau mỗi lẫn bán đấu giá không thành. Ngày 

21/8/2013 Công ty đã bán tài sản trên với số tiền 323.418.100 đồng. 

Tại bản tự khai, các lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Minh H trình bày:  

Ngày 21/8/2013 ông đã tham gia và trúng đấu giá nhà, đất tại thửa số 17, tờ bản đồ số 

7 tọa lạc tại thôn H, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định do Công ty TNHH bán đấu giá tài sản N 

tổ chức với số tiền 323.418.100 đồng. Ông đã làm thủ tục và nộp tiền đầy đủ theo đúng quy 

định. Tuy nhiên, từ đó đến nay ông vẫn chưa được nhận tài sản đấu giá. Ông yêu cầu Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã A phải giao tài sản cho ông và không đồng ý hủy kết quả đấu giá.  

Tại bản tự khai, các lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Á, bà Hà Thị P, bà Trần Thị P, bà Võ Thị Bích O, ông Ngô 

Thanh P thống nhất trình bày: 

Theo Bản án số 86/2008/DSST ngày 15/12/2008, Quyết định số 94/2008/QĐSTDS 

ngày 26/12/2008, Quyết định số 46, 47/2009/QĐSTDS ngày 28/4/2009, Quyết định số 

21/2009/QĐSTDS ngày 10/3/2009 của Tòa án nhân dân thị xã A đã quyết định buộc vợ 

chồng ông D, bà L trả cho vợ chồng bà Á 1.151.597.000 đồng, bà P 30 chỉ vàng 24K, ông P 

60.000.000 đồng, vợ chồng bà P 85.000.000 đồng, vợ chồng bà O 20.000.000 đồng. Do vợ 

chồng ông D, bà L không thi hành nên Chi cục Thi hành dân sự thị xã A đã kê biên tài sản 

của vợ chồng ông D, bà L. Ngày 16/11/2011 Chấp hành viên đã cưỡng chế kê biên ngôi nhà 

có diện tích 61,65 m²  nằm trên thửa đất có diện tích 4.470 m² tại thôn H, xã N, thị xã A, tỉnh 

Bình Định để bán đấu giá. Ngày 21/11/2011 các bên thỏa thuận giá tài sản 800.000.000 đồng 

trong đó nhà và đất ở 200.000.000 đồng, đất vườn 600.000.000 đồng.  

Từ đó đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A không thông báo cho các bên biết 

việc bán đấu giá.  

Tại bản tự khai, các lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa người có quyền lợi,  nghĩa vụ liên quan Qũy đầu tư phát triển tỉnh B bà Huỳnh Thị Kim 

N là người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Ngày 27/8/2001 Vợ chồng ông D, bà L có vay của Qũy đầu tư phát triển tỉnh B số 

tiền 280.000.000 đồng, lãi suất 0,35%/tháng, lãi suất quá hạn 130%, thời hạn vay là 60 tháng 

có thế chấp 20 con bò sữa giống trị giá 240.000.000 đồng và 160 m² chuồng trại trị giá 

48.000.000 đồng. Vợ chồng ông D, bà L còn nợ gốc 195.678.320 đồng và lãi 66.729.774 

đồng. Do vợ chồng ông D, bà L không thi hành nên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A đã 

kê biên tài sản tài sản của vợ chồng ông D, bà L. Ngày 16/11/2011 Chấp hành viên đã cưỡng 

chế kê biên ngôi nhà có diện tích 61,65 m²  nằm trên thửa đất có diện tích 4.470 m² tại thôn 

H, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định để bán đấu giá. Ngày 21/11/2011 các bên thỏa thuận giá tài 

sản 800.000.000 đồng trong đó nhà và đất ở 200.000.000 đồng, đất vườn 600.000.000 đồng. 

Từ đó đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A không thông báo cho các bên biết việc 

bán đấu giá.  
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Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2017/DS-ST ngày 26/5/2017 của Tòa án nhân dân thị 

xã A quyết định: 

 Hủy kết quả phiên đấu giá tài sản do Công TNHH bán đấu giá tài sản N thực hiện 

ngày 21/8/2013 tại Ủy ban nhân dân xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định đã đấu giá thành các loại 

tài sản: nhà ở có diện tích 61,65 m², quyền sử dụng đất có diện tích 4.470 m² thuộc thửa số 

17, tờ bản đồ số 7 tại thôn H, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định đã được Ủy ban nhân dân huyện 

A cấp Giấy chứng nhận số 112/UB ngày 06/6/2000 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 02035 QSDĐ/I5 ngày 14/6/2000 cho vợ chồng ông Bùi Xuân D, bà  Phạm Thị Hồng L.  

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

các bên đương sự. 

Ngày 21/6/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định kháng nghị đối với bản án sơ 

thẩm số 36/2017/DS-ST ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Toà án nhân dân thị xã A đề nghị 

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. 

Ngày 08/6/2017 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A kháng cáo không đồng ý hủy kết 

quả bán đấu giá tài sản. 

Ngày 09/6/2017 Ông Bùi Minh H kháng cáo không đồng ý hủy kết quả bán đấu giá 

tài sản. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu: Trong quá trình giải quyết vụ án của 

người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định của pháp luật tố 

tụng; đề nghị hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã A giải 

quyết lại vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Về sự vắng mặt: Công TNHH bán đấu giá tài sản N là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt; bà Á, bà Hà Thị P, bà Trần Thị P, bà Võ Thị Bích 

O, ông Ngô Thanh P là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ lần 

thứ hai mà vẫn vắng mặt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 238 Bộ luật Tố tụng Dân sự 

năm 2015 thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử. 

[2] Nguyên đơn vợ chồng ông D, bà L yêu cầu hủy kết quả phiên đấu giá tài sản do 

Công TNHH bán đấu giá tài sản N thực hiện ngày 21/8/2013 tại Ủy ban nhân dân xã N đã 

đấu giá thành các loại tài sản: nhà ở có diện tích 61,65 m², quyền sử dụng đất có diện tích 

4.470 m² thuộc thửa số 17, tờ bản đồ số 7 tại thôn H, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định đã được 

Ủy ban nhân dân huyện A cấp Giấy chứng nhận số 112/UB ngày 06/6/2000 và Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 02035 QSDĐ/I5 ngày 14/6/2000. Nhưng sau khi đấu giá thành 

giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A và Công ty TNHH bán đấu giá tài sản N với ông 

Bùi Minh H ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá đã được Phòng công chứng A&B 

chứng thực ngày 22/8/2013. Trong trường hợp này, yêu cầu của nguyên đơn có liên quan đến 

hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá (vì hợp đồng này là kết quả cuối cùng đang có giá trị 
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thi hành). Như vậy, Vụ án này có quan hệ pháp luật là tranh chấp hủy hợp đồng mua bán tài 

sản bán đấu giá, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật là tranh chấp yêu cầu 

hủy kết quả bán đấu giá tài sản để thi hành án là không chính xác. 

[3] Từ việc xác định quan hệ pháp luật không đúng nên Tòa án cấp sơ thẩm chỉ xem 

xét giải quyết yêu cầu hủy kết quả phiên đấu giá tài sản do Công ty TNHH bán đấu giá tài 

sản N thực hiện ngày 21/8/2013 tại Ủy ban nhân dân xã N đã đấu giá thành các loại tài sản: 

nhà ở có diện tích 61,65 m², quyền sử dụng đất có diện tích 4.470 m² thuộc thửa số 17, tờ 

bản đồ số 7 tại thôn H, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định đã được Ủy ban nhân dân huyện A cấp 

Giấy chứng nhận số 112/UB ngày 06/6/2000 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

02035 QSDĐ/I5 ngày 14/6/2000 cho vợ chồng ông D, bà L không xem xét giải quyết hợp 

đồng mua bán tài sản bán đấu giá là thiếu sót.  

[4] Lẽ ra, trong vụ án này Tòa án cấp sơ thẩm phải xem xét hợp đồng mua bán tài sản 

bán đấu giá ngày 21/8/2013, khi xem xét hợp đồng thì phải xem xét kết quả bán đấu giá tài 

sản ngày 21/8/2013 (vì hợp đồng mua bán tài sản bán đấu được xác lập trên cơ sở kết quả 

bán đấu giá tài sản). Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không giải quyết hợp đồng mua bán tài sản 

bán đấu giá và không giải quyết hậu quả hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là giải quyết 

không triệt để vụ án ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. 

[5] Với những thiếu sót của Tòa án cấp sơ thẩm mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể 

thực hiện bổ sung được, nên huỷ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

thị xã A giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

[6] Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ 

án cho Tòa án nhân dân thị xã A giải quyết lại vụ án là phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308 và Điều 310 Bộ luật Tố tụng Dân sự chấp nhận kháng nghị 

đề nghị hủy bản án sơ thẩm. 

1. Huỷ Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2017/DS-ST ngày 26/5/2017 của Tòa án nhân 

dân thị xã A đã xét xử về tranh chấp yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá giữa nguyên đơn ông 

Bùi Xuân D, bà  Phạm Thị Hồng L với bị đơn Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A và một số 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã A 

giải quyết lại vụ án theo theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Về án phí:  

2.1. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A được nhận lại 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0002816 ngày 

21/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A. 
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2.2. Ông Bùi Minh H được nhận lại 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng 

án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0002750 ngày 09/6/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã A. 

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

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Bình Định;                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND thị xã A; 

- CCTHADS thị xã A; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, Tòa dân sự.                                              .        

                                                                  

      

                                                                                           

Lê Văn Thường 
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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 
          TỈNH TÂY NINH 

      Bản án số: 105/2017/DS-PT   
Ngày: 21-6-2017 
V/v tranh chấp về kết quả bán 
đấu giá tài sản  

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

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Đồng. 
Các Thẩm phán: 
Bà Võ Thị Hồng Mai; 
Bà Nguyễn Thị An Tiên. 
- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Phương Yến, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh: Ông Trần Quốc Vương,  
Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 19 tháng 12 năm 2016; ngày 16, 21 tháng 6 năm 2017, tại 
trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 
50/2016/TLPT-DS ngày 13 tháng 10 năm 2016, về “Tranh chấp về kết quả bán 
đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định 
của pháp luật về thi hành án dân sự”; do Bản án Dân sự sơ thẩm số: 
104/2016/DS-ST ngày 05 tháng 9 năm 2016, của Tòa án nhân dân huyện Trảng 
Bàng bị kháng cáo; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 
286/2016/QĐ-PT ngày 21 tháng 11 năm 2016, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1978; địa chỉ cư trú: Ấp 
L2, xã L3, huyện L4, tỉnh Tây Ninh;  

Người đại diện theo ủy quyền của bà L: Ông Phạm Thanh Đ, sinh năm 1964; 
địa chỉ cư trú: Đường Đ2, khu phố Đ3, phường Đ4, quận Đ5, Thành phố Hồ Chí 
Minh (theo Giấy ủy quyền ngày 01 tháng 12 năm 2015); có mặt. 

2. Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đấu giá KH; địa chỉ trụ sở: Số 
KH1, tỉnh lộ KH2, ấp KH3, xã KH4, huyện KH5, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Tô Thị Thủy T - Giám đốc. 
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Người đại diện theo ủy quyền của bà T: Ông Huỳnh Văn H, sinh năm 1966; 

địa chỉ cư trú: Số H1, hẻm H2, đường H3, khu phố H4, Phường H5, thành phố 
H6, tỉnh Tây Ninh (theo Giấy ủy quyền ngày 13 tháng 6 năm 2017); có mặt; 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện L4, tỉnh Tây Ninh; địa chỉ trụ sở: Khu phố L4, thị trấn L4, huyện L4, tỉnh 
Tây Ninh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn C- Chi cục trưởng. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông C: Ông Nguyễn Văn M - Chấp hành 
viên (theo Giấy ủy quyền ngày 28 tháng 01 năm 2016); có mặt. 

4. Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Kim L là nguyên đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim L và trong quá trình giải quyết 
vụ án người đại diện theo ủy quyền là ông Phạm Thanh Đ trình bày: 

Ngày 02-10-2014, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đấu giá KH (viết tắt là 
Công ty KH) tổ chức bán đấu giá phần đất diện tích 219 m2 (trong đó có 100 m2 

đất ONT), thuộc thửa 97, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn L4, huyện 
L4, tỉnh Tây Ninh; do Chi cục Thi hành án dân sự huyện L4 (viết tắt là Thi hành 
án huyện L4) kê biên, cưỡng chế của ông Trần Thanh D và bà Lê Kim H để thi 
hành án. Bà L đã mua trúng giá 213.900.000 đồng, theo Hợp đồng mua bán tài 
sản bán đấu giá số: 392/2014/HĐMB-KH ngày 02-10-2014.  

Ngày 10-10-2014, Thi hành án huyện L4 đã giao tài sản bán đấu giá cho bà 
L, bà L đã được Ủy ban nhân dân huyện L4 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất số: CH00273 ngày 31-12-2014, diện tích 219 m2.   

Năm 2015, bà L xây nhà thì bị cán bộ địa chính thị trấn L4 ngăn cản vì trong 
diện tích 219 m2 đất của bà L mua đấu giá có 154 m² nằm trong quy hoạch đường 
giao thông, bà L không được phép xây dựng; trừ đất quy hoạch bà L chỉ còn diện 
tích 65 m², chiều ngang 1,6 m, không thể sử dụng được. 

Bà L yêu cầu Công ty KH và Thi hành án huyện L4 giải thích và được trả lời 
là khi kê biên, cưỡng chế, bán đấu giá không biết đất đã quy hoạch. 

Bà L đã bị nhầm lẫn khi mua đấu giá, nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn là do 
Thi hành án huyện L4 và Công ty KH không cung cấp thông tin về đất có quy 
hoạch, làm cho bà L bị thiệt hại là được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
có đất ở nhưng không được xây nhà.  

Vì vậy, bà L khởi kiện yêu cầu tuyên bố giao dịch bán đấu giá tài sản giữa 
bà và Công ty KH là vô hiệu, yêu cầu Công ty KH phải trả lại cho bà L số tiền 
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213.900.000 đồng đã nộp khi mua đấu giá; Công ty KH và Thi hành án huyện L4 
phải liên đới bồi thường cho bà L các thiệt hại phát sinh gồm: Tiền thuế, phí đã 
nộp cho Công ty KH là 1.069.500 đồng; tiền lãi của số tiền 213.900.000 đồng, 
tính từ ngày nộp tiền đến ngày xét xử sơ thẩm là 15.069.500 đồng; tổng cộng là 
230.069.500 đồng, yêu cầu tính tròn là 230.000.000 đồng. 

Bà L chấp nhận trả lại tài sản đã mua đấu giá và hủy giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất đã được cấp.  

Bị đơn - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đấu giá KH do bà Tô Thị Thủy T là 
người đại diện theo pháp luật trình bày:  

Ngày 18-8-2014, Thi hành án huyện L4 và Công ty KH ký Hợp đồng số: 
392/2014/HĐ-KH để bán đấu giá tài sản thi hành án là 02 phần đất, trong đó có 
phần đất diện tích 219 m2, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H02406 ngày 
04-8-2008, ông Trần Thanh D, bà Lê Kim H đứng tên. Công ty đã tiến hành bán 
đấu giá theo quy định pháp luật.  

Theo Biên bản bán đấu giá tài sản ngày 02-10-2014 và Hợp đồng mua bán 
tài sản bán đấu giá số: 392/2014/HĐMB-KH ngày 02-10-2014, giữa công ty và 
bà Nguyễn Thị Kim L thì bà L là người mua trúng đấu giá 219 m2 đất nêu trên, đã 
nộp đủ tiền mua đấu giá là 213.900.000 đồng và 1.069.500 đồng tiền thuế, phí 
mua đấu giá. Số tiền 213.900.000 đồng do bà L nộp, công ty đã giao cho Thi 
hành án huyện L4 vào ngày 14-10-2014.  

Thông tin về việc đất bán đấu giá có 154 m2 nằm trong quy hoạch, công ty 
không thông báo cho bà L biết được vì khi ký hợp đồng với công ty, cơ quan có 
tài sản bán đấu giá là Thi hành án huyện L4 đã không cung cấp thông tin này. 
Theo quy định tại Điều 47 của Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04-3-2010, 
của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì tổ chức bán đấu giá không chịu trách 
nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản bán đấu giá. 

Công ty KH đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ đã giao kết trong hợp 
đồng giữa công ty với Thi hành án huyện L4 và hợp đồng bán đấu giá giữa công 
ty với bà L nên không chấp nhận hủy kết quả bán đấu giá, không chấp nhận bồi 
thường theo yêu cầu khởi kiện của bà L. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
L4, do ông Nguyễn Văn M đại diện trình bày:  

Ngày 18-8-2014, ông đại diện cho Thi hành án huyện L4 ký Hợp đồng số: 
392/2014/HĐ-KH với Công ty KH, bán đấu giá tài sản là 219 m2 đất của ông 
Trần Thanh D và bà Lê Kim H để cưỡng chế thi hành án.  
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Trước khi tiến hành bán đấu giá tài sản, Thi hành án huyện L4 đã có phiếu 

yêu cầu Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện L4 cung cấp thông tin về 
tài sản bán đấu giá; khi kê biên tài sản để bán đấu giá thì cán bộ địa chính của thị 
trấn L4 có tham gia và vẽ sơ đồ hiện trạng đất kê biên của ông Trần Thanh D, bà 
Lê Kim H nhưng họ không thông báo phần đất kê biên của ông Trần Thanh D, bà 
Lê Kim H có nằm trong quy hoạch lộ giới.  

Bà L mua trúng giá, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu bị 
quy hoạch thì sẽ được Nhà nước bồi thường thỏa đáng theo quy định pháp luật.  

Mặt khác, theo chứng thư thẩm định giá thì phần đất 219 m2 kê biên của ông 
Trần Thanh D, bà Lê Kim H trị giá 258.862.000 đồng, sau 02 lần giảm giá thì bà 
L mua trúng giá 213.900.000 đồng, tức là mua được giá thấp hơn giá đã định là 
44.962.000 đồng.  

Vì vậy, bà L không bị thiệt hại gì nên Thi hành án huyện L4 không chấp 
nhận hủy kết quả bán đấu giá, không chấp nhận bồi thường theo yêu cầu của bà 
L.    

Bản án Dân sự sơ thẩm số: 104/2016/DS-ST ngày 05 tháng 9 năm 2016, của 
Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L đối với Công ty KH về việc 
“Tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu”. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí sơ thẩm. 

Ngày 19-9-2016, bà Nguyễn Thị Kim L kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc 
thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ông Phạm Thanh Đ đại diện theo ủy quyền của bà L giữ nguyên yêu cầu 
khởi kiện, yêu cầu kháng cáo của bà L. 

- Ông Huỳnh Văn H đại diện theo ủy quyền của Công ty KH cho rằng: Công 
ty đã thực hiện đúng quy trình bán đấu giá theo quy định của Nghị định số: 
17/2010/NĐ-CP ngày 04-3-2010 của Chính phủ; thông tin về đất bán đấu giá có 
phần diện tích quy hoạch, công ty hoàn toàn không biết vì khi cung cấp hồ sơ bán 
đấu giá, Thi hành án huyện L4 không cung cấp thông tin này, không phải do lỗi 
của công ty nên không chấp nhận hủy kết quả bán đấu giá, không chấp nhận bồi 
thường. 

- Ông Nguyễn Văn M đại diện theo ủy quyền của Thi hành án huyện L4 giữ 
nguyên quan điểm là không chấp nhận hủy kết quả bán đấu giá và không chấp 
nhận bồi thường vì: Sau khi giao hồ sơ bán đấu giá cho Công ty KH, có giao bản 
pho-to giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Thanh D nhưng do sơ ý 
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không ghi biên bản giao nhận; bà L là người được thi hành án, có tham gia kê 
biên tài sản của ông Trần Thanh D, trong đó có kê biên phần đất bán đấu giá mà 
bà L đã mua, trước khi bán đấu giá, Thi hành án huyện L4 có cho bà L đi xem 
đất, thực tế bà L chưa bị thiệt hại, nếu có quy hoạch sẽ được hưởng bồi thường, 
không có lý do để hủy kết quả bán đấu giá.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 
tòa:  

- Về thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử, Thư ký đã thực hiện đúng trình tự thủ 
tục giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; trong quá trình 
tham gia tố tụng các đương sự đã chấp hành đúng theo quy định của Bộ luật Tố 
tụng dân sự.   

- Về nội dung: Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bà L, giữ nguyên 
bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 
tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy:  

[1] Về xác định quan hệ tranh chấp: Tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Kim L 
và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đấu giá KH là “Tranh chấp về kết quả bán đấu 
giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của 
pháp luật về thi hành án dân sự”, theo quy định tại Khoản 13, Điều 26 của Bộ luật 
Tố tụng dân sự. Tòa án cấp sơ thẩm xác định “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao 
dịch dân sự vô hiệu” là không đúng nên Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa lại cho 
đúng. 

 [2] Theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số: 392/2014/HĐMB-KH ngày 
02-10-2014, giữa Công ty KH và bà L thì tài sản bán đấu giá là 219 m2 đất, có 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H02406 ngày 04-8-2008, do ông Trần 
Thanh D và bà Lê Kim H đứng tên, trong đó có 100 m2 đất ONT (đất ở nông 
thôn). Bà L là người mua trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, trong đó diện tích đất ONT cũng là 100 m2. Bà L cho rằng không sử 
dụng phần diện tích đất ở được vì bị ngăn cấm xây dựng do đất đã quy hoạch lộ 
giới. Tòa án cấp sơ thẩm không làm rõ vấn đề quy hoạch để xác định bà L có bị 
hạn chế quyền của người sử dụng đất hay không là thu thập chứng cứ chưa đầy 
đủ nhưng vấn đề này Tòa án cấp phúc thẩm đã khắc phục được nên không cần 
thiết phải hủy bản án sơ thẩm.  

[3] Xét kháng cáo của bà L, thấy rằng: 
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- Trong “Đơn xin xác nhận” của bà L ghi ngày 28-12-2016, được Ủy ban 

nhân dân thị trấn L4 xác nhận nội dung: Trong 219 m2 đất của bà L có 154 m2 đã 
quy hoạch lộ giới, diện tích còn lại là 65 m2; 

- Công văn số: 92/KTHT ngày 24-5-2017, của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện 
L4, phúc đáp theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xác định: Căn 
cứ Quyết định số: 64/QĐ-UBND ngày 12-01-2011, của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tây Ninh, về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn L4 
và theo sơ đồ quy hoạch giao thông thì 219 m2 đất trong giấy chứng nhận số 
CH00273 của bà L nằm trên đường N6 (UVK), có lộ giới quy hoạch là 21 m, diện 
tích đất nằm trong quy hoạch là 154 m2, người sử dụng đất không được xây dựng 
trên diện tích này;  

- Theo sơ đồ thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà L thì 
phần diện tích đất nằm ngoài quy hoạch chỉ còn lại 65 m2 (tương đương ngang 1,6 
m, dài 40,6 m) trong khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi diện tích đất 
ONT là 100 m2. 

Việc thực hiện quyền của người mua đấu giá tài sản của bà L không được 
bảo đảm do bị hạn chế quyền của người sử dụng đối với đất quy hoạch theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 49 của Luật Đất đai năm 2013, bà L đã bị nhầm lẫn vì khi 
mua đấu giá không được tổ chức bán đấu giá cung cấp thông tin về việc đất có 
quy hoạch, không được xây dựng, trong khi thông tin này đã có trước khi bán đấu 
giá; phần diện tích còn lại chỉ có chiều ngang 1,6 m không thể sử dụng làm đất ở 
như trong giấy chứng nhận đã ghi.  

Vì vậy, bà L khởi kiện yêu cầu tuyên bố giao dịch bán đấu giá vô hiệu là có 
căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng chưa có thiệt hại xảy ra và không chấp nhận 
yêu cầu khởi kiện của bà L là không có căn cứ.   

[4] Xét về nghĩa vụ của các bên khi thực hiện giao dịch bán đấu giá tài sản là 
quyền sử dụng đất của ông Trần Thanh D, bà Lê Kim H thấy rằng: 

- Chấp hành viên khi kê biên, cưỡng chế đã thực hiện không đúng nghĩa vụ 
xác minh tài sản theo quy định tại Điều 20 của Luật Thi hành án dân sự năm 
2008, không thực hiện đúng nghĩa vụ của bên có tài sản bán đấu giá theo quy 
định tại Điều 7 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản giữa Thi hành án huyện L4 và 
Công ty KH, cụ thể là: Sơ đồ thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
của ông Trần Thanh D, bà Lê Kim H có thể hiện đường kẻ đất quy hoạch nhưng 
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin ghi ngày 15-5-2013 (bút lục 57), chỉ yêu cầu 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện L4 cung cấp thông tin là ông Trần 
Thanh D, bà Lê Kim H có đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay 
không. 
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- Tại phiên tòa phúc thẩm, ông M thừa nhận vào thời điểm kê biên, cưỡng 

chế, bán đấu giá thì bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần 
Thanh D, bà Lê Kim H đang thế chấp tại ngân hàng; ông cho rằng có giao cho 
Công ty KH bản pho-to là không có căn cứ vì Công ty KH không thừa nhận; biên 
bản giao nhận hồ sơ bán đấu giá giữa Thi hành án huyện L4 và Công ty KH thể 
hiện bằng Giấy biên nhận ngày 18-8-2014 (bút lục 39), không ghi là có giao giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Công ty KH đã vi phạm Khoản 3, Điều 26 của Nghị định số: 17/2010/NĐ-
CP về trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các thông tin về nguồn gốc tài sản, 
quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản do người có tài sản bán đấu giá cung 
cấp.   

Đã có đủ căn cứ xác định bà L đã bị nhầm lẫn khi tham gia mua đấu giá 
phần đất 219 m2 nêu trên, nguyên nhân làm cho bà L nhầm lẫn là do bên có tài 
sản bán đấu giá là Thi hành án huyện L4 không xác minh đầy đủ các thông tin 
liên quan đến quyền sử dụng đất bán đấu giá và do bên tổ chức bán đấu giá là 
Công ty KH không kiểm tra, dẫn đến hậu quả là quyền sử dụng đất của bà L bị 
hạn chế. Do đó, cần phải hủy kết quả bán đấu giá theo quy định tại Điều 102 của 
Luật Thi hành án dân sự năm 2008; do hủy kết quả bán đấu giá nên Hợp đồng 
mua bán tài sản đấu giá số: 392/2014/HĐMB-KH ngày 02-10-2014, giữa Công ty 
KH và bà L là vô hiệu. 

[5] Về hậu quả pháp lý khi giao dịch dân sự về mua bán tài sản đấu giá giữa 
Công ty KH và bà L bị vô hiệu: 

- Theo quy định tại Điều 137 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì khi giao dịch 
dân sự vô hiệu, các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những 
gì đã nhận; đối chiếu với quy định này thì bà L phải giao trả phần đất đã mua đấu 
giá cho bên có tài sản bán đấu giá là Thi hành án huyện L4, số tiền 213.900.000 
đồng bà L đã nộp để mua đấu giá tài sản thì Công ty KH đã nộp cho Thi hành án 
huyện L4 theo Biên lai thu tiền số: 0000955 ngày 14-10-2014 nên Thi hành án 
huyện L4 phải trả lại cho bà L; tiền chi phí bà L nộp khi mua đấu giá là 1.069.500 
đồng, Công ty KH phải trả lại cho bà L. 

- Xét yêu cầu của bà L về bồi thường thiệt hại số tiền 15.069.500 đồng, thấy 
rằng:   

Kết quả bán đấu giá bị hủy là do lỗi của Thi hành án huyện L4 và Công ty 
KH, nhưng Thi hành án huyện L4 và Công ty KH không chấp nhận bồi thường 
nên không thương lượng, Tòa án không thể phân định được nghĩa vụ của mỗi 
bên.  
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Trong trường hợp này, Chấp hành viên thực hiện việc cưỡng chế tài sản của 

ông Trần Thanh D, bà Lê Kim H, bán đấu giá để thi hành bản án có hiệu lực pháp 
luật của Tòa án, là thực thi công vụ; theo quy định tại Điều 38 của Luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước thì: Nhà nước có trách nhiệm bồi thường do 
hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, trong đó bao gồm 
“Cưỡng chế thi hành án”. Đối với yêu cầu của bà L, nếu là Công ty KH bồi 
thường thì là trách nhiệm bồi thường dân sự; nếu là Thi hành án bồi thường thì là 
trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; trình tự, thủ tục khác nhau nên không thể 
giải quyết chung trong vụ án dân sự. Vì vậy, cần tách yêu cầu bồi thường thiệt hại 
để các bên thương lượng, nếu không thương lượng được sẽ giải quyết bằng vụ, 
việc dân sự khác theo quy định pháp luật. 

[6] Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00273 ngày 31 tháng 12 năm 
2014 cấp cho bà Nguyễn Thị Kim L đứng tên là cấp theo hợp đồng mua bán tài 
sản đấu giá nhưng hợp đồng đã bị vô hiệu nên kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện 
L4 thu hồi. 

[7] Từ những phân tích nêu trên, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bà L, 
sửa bản án sơ thẩm. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị giữ 
nguyên bản án sơ thẩm là chưa phù hợp. 

[8] Về án phí: Do sửa án sơ thẩm nên phải sửa phần án phí sơ thẩm. 

- Yêu cầu khởi kiện của bà L được Tòa án chấp nhận nên bị đơn là Công ty 
KH phải chịu 200.000 đồng án phí sơ thẩm theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 
của Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án.  

- Do sửa bản án sơ thẩm nên bà L không phải chịu án phí phúc thẩm theo 
quy định tại Khoản 2, Điều 30 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 2, Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 131, 137 của 
Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 102 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Nghị 
định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ; Pháp lệnh 
Án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim L; sửa bản án dân 
sự sơ thẩm.   

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim L đối với Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Đấu giá KH, về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán 
tài sản đấu giá vô hiệu. 
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2.1. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đấu 

giá KH và bà Nguyễn Thị Kim L, theo Biên bản bán đấu giá tài sản ngày 02 
tháng 10 năm 2014. Tuyên bố Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số: 
392/2014/HĐMB-KH ngày 02 tháng 10 năm 2014 giữa Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Đấu giá KH và bà Nguyễn Thị Kim L là vô hiệu. 

2.2. Về nghĩa vụ hoàn trả: 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện L4, tỉnh Tây Ninh phải trả lại cho bà 
Nguyễn Thị Kim L 213.900.000 (hai trăm mười ba triệu chín trăm ngàn) đồng 
tiền mua tài sản đấu giá. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đấu giá KH phải trả lại cho bà Nguyễn Thị 
Kim L 1.069.500 (một triệu không trăm sáu mươi chín ngàn năm trăm) đồng tiền 
chi phí mua đấu giá. 

Bà Nguyễn Thị Kim L phải giao trả cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
L4, tỉnh Tây Ninh tài sản đã mua đấu giá là diện tích đất 219 m2 và tài sản trên 
đất, thuộc thửa 97, tờ bản đồ 30, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 
CH00273 ngày 31-12-2014, do bà L đứng tên; tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn L4, 
huyện L4, tỉnh Tây Ninh; có tứ cận: Đông giáp đất ông Lê Hồng T dài 36,9 m, 
Tây giáp đất ông Lê Văn V dài 37,1 m, Nam giáp đường TĐT dài 6 m (đường 
quy hoạch N6), Bắc giáp đất của Lê Mai K dài 6 m.  

2.3. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại: Tách ra giải quyết bằng vụ, việc dân sự 
khác theo quy định pháp luật, nếu bà L có yêu cầu. 

2.4. Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện L4 thu hồi Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất số: CH00273 ngày 31-12-2014, bà Nguyễn Thị Kim L đứng tên. 

2.5. Kể từ ngày bà L có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Chi cục Thi hành án 
dân sự huyện L4 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đấu giá KH chưa giao trả đủ 
số tiền như đã nêu trên thì hàng tháng Thi hành án huyện L4 và Công ty KH còn 
phải trả cho bà L tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ, theo quy định tại Khoản 2, 
Điều 468 của Bộ luật Dân sự, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành 
án. 

3. Về án phí: 

3.1. Án phí sơ thẩm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đấu giá KH phải chịu  
200.000 đồng. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Kim L 5.750.000 (năm triệu bảy trăm 
năm chục ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 
0009518 ngày 13-11-2015, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bàng. 
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3.2. Án phí phúc thẩm: Bà L không phải chịu, hoàn trả cho bà L 200.000 

đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 0007913 ngày 
21-9-2016, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bàng. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 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. 

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

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nơi nhận:                                  

   - TANDCC; 
- VKSND tỉnh Tây Ninh; 
- TAND huyện Trảng Bàng; 
- CCTHADS huyện Trảng Bàng;    
- Các đương sự; 
- Phòng KTNV & THA;                                         
- Lưu hồ sơ;  
- Lưu tập án.    

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

 
 

(Đã ký) 
 

 
Đặng Thị Đồng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
   

 
Bản án số: 45/2018/DSPT 
Ngày 19/6/2018 
V/v:"Tranh chấp kết quả bán đấu 
giá TS, thanh toán tiền đặt cọc mua 
bán TS đấu giá theo quy định của 
pháp luật THADS”. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Minh Hiền. 
Các thẩm phán: Ông Thân Quốc Hùng. 
                           Bà Hoàng Thị Thu Hiền. 
-Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa. 
-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang: Bà Nguyễn Thị Tuyết - 

Kiểm sát viên. 
 Trong ngày 19/6/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên 
toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án Dân sự  thụ lý số 01/2018/TLPT-DS ngày 
02/01/2017  về :"Tranh chấp kết quả bán đấu giá TS, thanh toán tiền đặt cọc mua 
bán TS đấu giá theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự”. 

Do bản án Dân sự sơ thẩm số 40/2017/DSST ngày 14/11/2017 của Tòa án 
nhân dân thành phố B bị kháng cáo. 

 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 38/2018/QĐPT-DS ngày 
22/3/2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 40/2018/QĐPT-DS ngày 18/5/2018 giữa 
các đương sự: 

+ Nguyên đơn: Công ty cổ phần đấu giá tài sản (CPBĐGTS) M. 
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc S- Giám đốc Công ty. 
Đại diện theo ủy quyền: Ông Dương Việt Th sinh năm 1988- cán bộ Công ty. 

Theo giấy ủy quyền ngày 11/9/2017 của Giám đốc. 

TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

28



2 
 

Địa chỉ: Số X, ngõ Y, đường Nguyễn Đình T, phường Hoàng Văn Th, thành 
phố B, tỉnh Bắc Giang- (có mặt). 

+ Bị đơn: Anh Nguyễn Đông A, sinh năm 1990, (vắng mặt). 
Địa chỉ: Số Z, đường L, phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang.  
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hà Th1, sinh năm 1965, (có mặt). 
Theo Hợp đồng ủy quyền số công chứng 2532/2017, quyển sổ 13 TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 13/10/2017, công chứng tại Văn phòng Công chứng Đ&T. 
Địa chỉ: Phố L, xã D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 
+ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  
1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh Bắc Giang. 
Địa chỉ: Khu M, thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang. 
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Tr - Chấp hành viên- Theo giấy 

ủy quyền số 453/GUQ-CCTHADS ngày 29/8/2017 - (có đơn xin xử vắng mặt). 
2. Công ty cổ phần gỗ Mỹ Nghệ PTN. 
Đại diện theo pháp luật: Ông Phan N- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. 
Đại diện theo ủy quyền: Bà Đỗ Thị H - Phó Chủ tịch HĐQT- (vắng mặt). 
Địa chỉ: Số A, ngõ B, đường T, phường L, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 
2. Văn phòng Công chứng Th. 
Đại diện ông Đỗ Đình T- Trưởng văn phòng. 
Địa chỉ: Số C, đường H, phường H, thành phố B, tỉnh Bắc Giang- (có đơn 

xin xử vắng mặt). 
3. Bà Lương Thị T1, sinh năm 1971. 
Địa chỉ: Số D, đường L, phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang-(có đơn xin 

xử vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

+ Nguyên đơn là Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản M (goi tắt là Công 
ty CPBĐGTS M) do ông Dương Viết Th đại diện theo ủy quyền trình bày: Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh Bắc Giang và Công ty CPBĐGTS M đã ký Hợp 
đồng bán đấu giá tài sản số 21/2017/HĐBĐG ngày 19/4/2017. Tài sản bán đấu giá 
theo như chi tiết tài sản có trong Phụ lục số 03 của kết quả thẩm định giá bao gồm: 
Nhà một tầng số 1 diện tích 30,55m2; Nhà xưởng diện tích 528 m2; Nhà một tầng 
số 2 diện tích 35,26 m2; Nhà hai tầng diện tích 314,5 m2; Nhà một tầng số 3 diện 
tích 178,5 m2; Nhà bếp 27,43 m2; Nhà vệ sinh diện tích 6 m2; Nhà ăn diện tích 
192,66 m2; Tường rào xây gạch diện tích 111m2. Toàn bộ tài sản trên thửa đất tại B, 
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thôn N, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Toàn bộ tài sản trên là của Công ty cổ phần 
gỗ Mỹ nghệ P.T.N. 

Sau khi ký Hợp đồng bán đấu giá trên, Công ty đã thông báo mua hồ sơ để 
tham gia đấu giá, thông báo thời gian địa điểm bán đấu giá theo đúng quy định cho 
những người tham gia đấu giá.   

Ngày 01/06/2017, Công ty đã tổ chức bán đấu giá những tài sản trên, sau 03 
vòng trả giá, bà Lương Thị T1 là người đại diện theo ủy quyền của anh Nguyễn 
Đanh A đã trả giá cao nhất với số tiền là 2.909.000.100 đồng trong số những người 
tham gia đấu giá nên anh A là người trúng đấu giá. Do anh A đã có văn bản ủy 
quyền cho bà T1 tham gia đấu giá và ký kết các văn bản có liên quan nên khi kết 
thúc buổi bán đấu giá, giữa Công ty CPBĐGTS M với anh A là người trúng đấu giá 
do bà T1 là người đại diện của anh A đã ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá 
số 28/HĐMBTS ngày 01/6/2017.  Theo như Hợp đồng bán đấu giá có quy định về 
thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đã bán đấu giá là trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. Số tiền anh A phải nộp là 2.609.000.100 đồng, 
sau khi đã trừ đi 300.000.000 đồng mà anh A đã đặt trước. Hết thời hạn quy định, 
Công ty thông báo nhiều lần yêu cầu anh Anh nộp số tiền trên, nhưng anh A vẫn 
không nộp. Giữa Công ty và Chi cục thi hành án dân sự huyện V cũng đã nhiều lần 
gia hạn thời gian nộp tiền cho anh A, nhưng đến nay anh A vẫn chưa nộp tiền. 

Việc anh A không nộp tiền để mua tài sản đấu giá là vi phạm Hợp đồng mà 
hai bên ký kết. Nay, Công ty CPBĐGTS M đề nghị Tòa án giải quyết những vấn đề 
sau:  

1. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 01/6/2017 
2. Tuyên Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá ngày 01/6/2017 giữa Công 

ty CPBĐGTS M với anh Nguyễn Đanh A (người trúng đấu giá) là vô hiệu. 
3. Số tiền 300.000.000 đồng mà anh A đã đặt trước khi tham gia đấu giá thì 

đề nghị Tòa án áp dụng khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/2016/NĐCP của Chính 
phủ ngày 18/7/2015 (quy định về chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
thi hành án dân sự) cho sung công quỹ Nhà nước. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Th đại diện cho Công ty CPBĐGTS M thay đổi 
yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án tuyên hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá 
số 28/HĐMBTS ngày 01/6/2017 giữa Công ty CPBĐGTS M với bà T1 (là người 
đại diện theo ủy quyền của anh A) vì anh A đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Các 
yêu cầu khác thì ông Th vẫn giữ nguyên ý kiến đã trình bày. 

+ Bị đơn là anh Nguyễn Đông A trình bày: Anh đã đăng ký tham gia mua 
tài sản bán đấu giá của Công ty CPBĐGTS M đối với tài sản của Công ty cổ phần 
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gỗ Mỹ Nghệ PTN. Do anh không thể tham gia buổi bán đấu giá tổ chức vào ngày 
01/6/2017  nên anh đã làm giấy ủy quyền cho bà Lương Thị T1 là mẹ của anh tham 
gia buổi bán đấu giá. Sau khi bà T1 là người trúng đấu giá, thì giữa Công ty 
CPBĐGTS M đã ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 28/HĐMBTS ngày 
01/6/2017 với bà Lương Thị T1. 

Công ty CPBĐGTS M có yêu cầu: Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 
01/6/2017; Tuyên hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá ngày 01/6/2017 giữa 
Công ty CPBĐGTS  M với ông Nguyễn Đanh Anh là người trúng đấu giá  thì anh 
không có ý kiến gì. Đối với số tiền 300.000.000 đồng mà anh đã đặt trước khi tham 
gia đấu giá thì đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Anh ủy 
quyền cho ông Nguyễn Hà Th1 tham gia tố tụng tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
+ Chi cục Thi hành án dân sự huyện V do ông Nguyễn Văn Tr, đại diện 

theo ủy quyền trình bày: Ngày 19/4/2017, giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
V với Công ty CPBĐGTS M ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 21/2017/HĐBĐG 
toàn bộ tài sản trên thửa đất tại BB, thôn N, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Toàn 
bộ tài sản là của Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N, như phía Nguyên đơn đã trình 
bầy. 

Số tiền bán đấu giá tài sản của Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N dùng để 
thi hành khoản nợ của Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N đối với cơ quan Bảo 
hiểm xã hội thành phố B, theo Quyết định số 01/2012/QĐST ngày 01/3/2012 của 
Tòa án nhân dân thành phố B. Sau khi khấu trừ đi các khoản tiền phải thi hành mà 
vẫn còn thừa tiền thì sẽ dùng để thi hành đối với khoản nợ của ông Phan N và bà 
Đỗ Thị H theo các bản án số 10A/2014/DSST ngày 18/4/2014 của Tòa án nhân dân 
thành phố B; Bản án số 72/2014/DS-PT ngày 13/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh 
Bắc Giang và Bản án số 02/2013/DSST ngày 08/3/2013 của Tòa án nhân dân thành 
phố B đối với những người được thi hành án là ông Nguyễn Văn B; ông Nguyễn 
Văn Th2 và bà Nguyễn Thị Hương L. 

Ngày 01/06/2017, Công ty CPBĐGTS M đã tổ chức bán đấu giá tài sản trên, 
sau 03 vòng trả giá, bà Lương Thị T1 là người đại diện theo ủy quyền của anh 
Nguyễn Đanh A đã trả giá cao nhất với số tiền là 2.909.000.100 đồng trong số 
những người tham gia đấu giá nên anh A là người trúng đấu giá. Giữa Công ty 
CPBĐGTS M với anh A là người trúng đấu giá đã ký Hợp đồng mua bán tài sản 
bán đấu giá số 28/HĐMBTS ngày 01/6/2017. Theo như  Hợp đồng trên anh A phải 
nộp số tiền mua được tài sản trúng đấu giá là 2.609.000.100 đồng, (sau khi đã trừ đi 
300.000.000 đồng mà anh A đã đặt cọc trước khi tham gia đấu giá) trong thời hạn 
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15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. Công ty CPBĐGTS M và Chi cục thi hành án 
dân sự huyện V cũng đã nhiều lần gia hạn về thời gian nộp tiền cho anh A, nhưng 
cho đến nay anh A vẫn chưa nộp tiền. Nay, Công ty CPBĐGTS M khởi kiện anh A 
với các yêu cầu khởi kiện trên thì Chi cục thi hành án dân sự huyện V không có ý 
kiến gì. 

+ Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ PTN do bà bà Đỗ Thị H đại diện theo ủy 
quyền trình bày: Công ty gỗ Mỹ nghệ được thành lập năm 1989, đến năm 2004 
Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N. Đăng ký thay đổi lần 
thứ 6 ngày 04/01/2012, người đại diện theo pháp luật là ông Phan N, địa chỉ trụ sở 
chính của Công ty tại số 85, đường N, phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 
Công ty này gồm có các thành viên bao gồm: Ông Phan N; bà Đỗ Thị H; ông 
Dương Văn H1; ông Đỗ Văn S1; ông Phan Trọng T. Xí nghiệp M, xã H trực thuộc 
Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N có địa chỉ: BB, thôn N, xã H, huyện V, tỉnh 
Bắc Giang. Còn địa chỉ của Công ty là: Số X, đường N, phường N, thành phố B, 
tỉnh Bắc Giang. Từ đầu năm 2016, Công ty đã chuyển về số A, ngõ B, đường T, 
phường L, thành phố B, tỉnh Bắc Giang.  

Theo giấy ủy quyền  số 10/HC ngày 02/7/2014, ông Phan N là Chủ tịch Hội 
đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty (là người đại diện theo pháp luật của Công 
ty) đã ủy quyền cho bà điều hành mọi hoạt động của công ty trong thời gian ông 
Nam đi chữa bệnh. Đến nay mọi hoạt động của Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N 
là theo sự điều hành của bà. 

Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N có nợ tiền của Bảo hiểm xã hội thành 
phố B với số tiền 140.000.000 đồng. Năm 2012, Bảo hiểm xã hội thành phố B  khởi 
kiện đòi Công ty số tiền bảo hiểm xã hội Công ty còn nợ tại Tòa án thành phố B. 
Ngày 01/3/2012, Tòa án thành phố B đã có Quyết định giải quyết số 
01/2012/QĐST. Sau khi có Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố B, Công ty 
vẫn chưa có tiền để trả cho Bảo hiểm xã hội thành phố B. Ngoài ra Công ty không 
vay nợ của cá nhân hay tổ chức nào khác.Vợ chồng bà có nợ tiền của ông Nguyễn 
Văn B; vợ chồng ông Nguyễn Văn Th2, bà Nguyễn Thị Hương L với tư cách là cá 
nhân chứ không liên quan đến Công ty. Việc vay nợ này đã được giải quyết tại Tòa 
án nhân dân thành phố B theo các bản án số 10A/2014/DSST ngày 18/4/2014; Bản 
án số 72/2014/DS-PT ngày 13/8/2014; Bản án số 02/2013/DSST ngày 08/3/2013. 
Tài sản của Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N tại BB thôn N, xã H, huyện V, tỉnh 
Bắc Giang mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, kê biên để thi hành đối với 
khoản nợ của Bảo hiểm xã hội thành phố B như Công ty CPBĐGTS M đã trình bầy 
là đúng. Việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện V kê biên toàn bộ tài sản trên đất 
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tại B thôn N, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang để thi hành đối với khoản nợ mà Công 
ty nợ Bảo hiểm xã hội thành phố B thì bà không đồng ý vì số tiền Công ty nợ Bảo 
hiểm xã hội thành phố B là không nhiều so với toàn bộ khối tài sản của Công ty. 
Tài sản này còn liên quan đến quyền lợi của các cổ đông khác của Công ty. Bà chỉ 
đồng ý kê biên một phần tài sản của Công ty để thi hành khoản nợ mà Công ty nợ 
Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố B. Còn đối với khoản nợ của cá nhân vợ chồng 
bà không liên quan gì đến Công ty. 

Công ty CPBĐGTS M bán đấu giá tài sản của Công ty bà thì Công ty bà 
không nhận được bất kỳ thông báo gì. Thời điểm bán đấu giá địa chỉ của Công ty 
bà đã tạm thời chuyển về số A, ngõ B, đường T, phường L, thành phố B, tỉnh Bắc 
Giang. Khi làm việc với Cơ quan thi hành án dân sự huyện V bà đã cung cấp địa 
chỉ trên cho các cơ quan có liên quan biết. 

Nay, Công ty CPBĐGTS M yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 
01/6/2017 và tuyên Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá ngày 01/6/2017 giữa 
Công ty CPBĐGTS M với anh Nguyễn Đanh A là người trúng đấu giá là vô hiệu 
và yêu cầu giải quyết số tiền đặt trước là 300.000.000 đồng của anh A thì bà không 
có ý kiến gì, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.  

+ Văn Phòng công chứng Th do ông Đỗ Đình T đại diện trình bày: Khi 
nhận được đề nghị tham dự phiên đấu giá do Công ty CPBĐGTS M và yêu cầu 
công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá khi có người trúng đấu giá. Ông 
là đại diện cho Văn Phòng công chứng Th đã tham dự phiên đấu giá, tiến hành 
công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá theo đúng quy định của pháp 
luật. Đến nay, các bên tham gia giao kết Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá 
không thống nhất được việc thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp 
đồng. Ông đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

+ Bà Lương Thị T1 trình bày: Ngày 01/6/2017, bà được con trai bà là anh 
Nguyễn Đanh A ủy quyền tham gia cuộc bán đấu giá tài sản do Công ty CPBĐGTS 
M tổ chức. Tài sản bán đấu giá là của Công ty cổ phần gỗ Mỹ Nghệ PTN. Sau 03 
vòng trả giá, bà là người trả giá cao nhất nên anh A là người trúng đấu giá. Sau khi 
buổi bán đấu giá kết thúc giữa Công ty CPBĐGTS M và bà đại diện cho anh A đã 
ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 28/HĐMBTS ngày 01/6/2017. 

Nay, Công ty CPBĐGTS M đề nghị sung công quỹ Nhà nước số tiền 
300.000.000 đồng mà anh Nguyễn Đanh A đã đặt trước khi đấu giá thì bà không 
đồng ý mà bà đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Do có nội dung trên, bản án Dân sự sơ thẩm số 40/2017/DSST ngày 
14/11/2017 của Tòa án nhân dân thành phố B đã áp dụng khoản 3 và khoản 13 
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Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 147; Điều 227; Điều 228; Điều 271; khoản 1 Điều 
273 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 117; Điều 407; Điều 451 Bộ luật dân sự. Điều 29; 
Điều 34; Điều 35; Điểm b khoản 1 Điều 48 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 
04/3/2010 của Chính Phủ quy định về bán đấu giá tài sản. Khoản 2 Điều 26 Nghị 
quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội xử:  

1. Tuyên bố Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 28/HĐMBTS ngày 
01/6/2017 được ký giữa ký giữa Công ty CPBĐGTS M và bà Lương Thị T1 là đại 
diện theo ủy quyền của anh Nguyễn Đanh A là vô hiệu.  

2.  Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 01/6/2017 tại biên bản biên bản bán 
đấu giá tài sản ngày 01/6/2017 của Công ty CPBĐGTS M. 

3. Trả cho anh Nguyễn Đanh A số tiền đặt trước 300.000.000 đồng (ba trăm 
triệu đồng), số tiền này hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện V đang quản lý. 

4. Về án phí DSST: Anh Nguyễn Đanh A phải chịu 300.000 đồng án phí 
DSST.  

Hoàn trả cho Công ty CPBĐGTS M số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng đã 
nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2014/0001848 ngày 24/7/2017 tại Chi cục thi 
hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

Bản án còn tuyên quyền kháng cáo, quyền thi hành án cho các bên đương sự. 
Sau khi xét xử, ngày 28/11/2017, Công ty CPBĐGTS M kháng cáo đề nghị 

sung công quỹ Nhà nước số tiền 300.000.000 đồng mà anh Nguyễn Đanh A đã đặt 
cọc trước khi đấu giá 

Ngày 12/12/2017, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang có Quyết định kháng 
nghị số 02/QĐKNPT-VKSND-DS đề nghị hủy bản án sơ thẩm đã xử vì các lý do 
sau:  

- Tòa án cấp sơ thẩm đã trả cho anh A số tiền 300.000.000 đồng mà anh 
Nguyễn Đanh A đã đặt trước khi đấu giá là không đúng, cần phải sung công quỹ số 
tiền trên. 

- Các bên đương sự đều có ý kiến đề nghị giải quyết tranh chấp theo quy 
định của pháp luật, Tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết tuyên bố Hợp đồng mua bán 
tài sản giữa các bên là vô hiệu nhưng không xem xét nhận định về mức độ lỗi của 
các bên; không giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu để buộc bên có lỗi phải 
bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại là giải quyết không đầy đủ các vấn đề cần 
thiết trong vụ án; ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các bên 
có liên quan vi phạm Điều 132 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Do, anh A đã nộp tiền đặt trước là 300.000.000 đồng cho Công ty 
CPBĐGTS M để tham gia đấu giá tài sản. Nên nếu anh Anh được trả lại tiền thì 
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Tòa án phải buộc Công ty CPBĐGTS M trả lại tiền cho anh A và phải buộc Công 
ty CPBĐGTS M chịu số tiền án phí dân sự sơ thẩm đối với việc phải trả anh A là 
300.000.000đ x 5% = 15.000.000đ. Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết trả lại cho anh A 
300.000.000 đồng. Nhưng lại không tuyên buộc ai là người trả tiền cho anh A, 
không buộc bên phải trả lại tiền cho anh A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với 
nghĩa vụ trả tiền là vi phạm điểm c khoản 2 Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm 
b khoản 3 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc Hội; 

-Tòa án đã giải quyết anh A được trả lại 300.000.000đ nhưng lại không tuyên 
tuyên nghĩa vụ của người phải thi hành án phải chịu nếu chậm thi hành án “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” là vi phạm quy định tại điểm 1 mục 
III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997; Điều 26 Luật thi hành án dân 
sự, Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015; ảnh hưởng đến quyền lợi của người được 
thi hành án. 

Tại phiên tòa, Công ty CPBĐGTS M do ông Th đại diện theo ủy quyền vẫn 
giữ nguyên yêu cầu khởi kiện nguyên và yêu cầu kháng cáo. Các bên đương sự 
không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Đại diện VKSND tỉnh 
Bắc Giang giữ nguyên kháng nghị 

*Công ty CPBĐGTS M do ông Th đại diện theo ủy quyền trình bầy: Theo 
quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/2016/NĐCP của Chính phủ ngày 
18/7/2015 thì số tiền 300.000.000 đồng mà anh A đã đặt trước khi tham gia đấu giá 
phải được sung công quỹ Nhà nước nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã trả lại cho anh A 
với lý do: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa các bên là vô hiệu do anh A 
không ủy quyền cho bà T1 để ký Hợp đồng này là không đúng.  

*Anh Nguyễn Đanh A do anh Nguyễn Hà Th1 đại diện theo ủy quyền trình 
bầy: Việc kê biên tài sản của Công ty PTN nhưng không kê biên về QSDĐ mà sau 
này người trúng đấu giá phải làm thủ tục thuê đất với Nhà nước. Do anh A tìm hiểu 
và được biết Công ty PTN đã phản đối đối với người trúng đấu giá và không trả đất 
cho Nhà nước nên nếu trả tiền để mua các tài sản của Công ty PTN  thì anh A đã lo 
ngại về việc không được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nên anh A đã 
không nộp tiền cho Chi cục Thi hành án dân sự sau khi biết rằng mình là người 
trúng đấu giá. 

+ Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu: 
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- Về tố tụng: Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang và các đương sự đó chấp hành 
đầy đủ các trình tự, thủ tục của BLTTDS. 

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 
Công ty CPBĐGTS M và kháng nghị của VKSND tỉnh Bắc Giang, hủy bản án sơ 
thẩm đã xử. 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tòa  và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 
Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

01/2012/QĐLĐ-ST ngày 01/3/2012 của Tòa án nhân dân thành phố B đã giải quyết 
Công ty cổ phần gỗ Mỹ nghệ P.T.N (Công ty P.T.N) phải trả cho Bảo hiểm xã hội 
thành phố B 178.220.822đ; sau đó Công ty P.T.N đã thanh toán được 37.327.000đ; 
còn số tiền 140.893.822đ vẫn chưa thanh toán. Bản án dân sự phúc thẩm số 
55/2013/DSPT ngày 7/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã giải quyết 
buộc bà Đỗ Thị H phải trả cho anh Nguyễn Văn Th2, chị Lê Thị Hương L 
5.109.068.250đ. Bản án dân sự phúc thẩm số 72/2014/DSPT ngày 13/8/2014 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã buộc ông Phan Trọng N (Phan N) và bà Đỗ Thị 
H phải trả cho anh Nguyễn Văn B, chị Nguyễn Thị L A 27.438.448.000đ. Ngoài ra 
các quyết định, bản án trên còn buộc Công ty P.T.N; ông N, bà H phải chịu tiền án 
phí đối với nghĩa vụ trả tiền và tiền lãi nếu chậm thi hành án. 

Do Công ty P.T.N, ông N, bà H không tự nguyện thi hành các quyết định, 
bản án nêu trên. Ngày 27/10/2015, Chi cục thi hành án dân sự huyện V (Chi cục 
THADS) đã có Quyết định số 03/QĐ-CCTHA về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài 
sản của Công ty P.T.N, ông N, bà H gồm nhà trụ sở, nhà xưởng, các hạng mục 
công trình trên diện tích đất thuê 1.404m2 ở thôn N, xã H, huyện V. 

Ngày 19/4/2017, Chi cục THADS đã ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 
21/2017/HĐBĐG với Công ty CPBĐGTS M; Tài sản bán đấu giá theo như chi tiết 
tài sản có trong phụ lục số 03 của kết quả thẩm định giá bao gồm: Toàn bộ tài sản 
của Công ty P.T.N. 

Sau khi ký Hợp đồng bán đấu giá trên, Công ty CPBĐGTS M đã thông báo 
mua hồ sơ để tham gia đấu giá, thông báo thời gian địa điểm bán đấu giá theo đúng 
quy định cho những người tham gia đấu giá.   

Ngày 01/06/2017, Công ty CPBĐGTS M đã tổ chức bán đấu giá các tài sản 
theo thông báo trên. Trong số các khách hàng tham gia đấu giá có anh Nguyễn 
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Đanh A. Do anh A vắng mặt không thể tham gia đấu giá nên anh A đã có văn bản 
ủy quyền cho bà Lương Thị T1 (mẹ của anh A) tham dự buổi đấu giá. 

Sau 03 vòng trả giá, bà Lương Thị T1 là người đại diện theo ủy quyền của 
anh A đã trả giá cao nhất với số tiền là 2.909.000.100 đồng trong số những khách 
hàng tham gia đấu giá nên anh A là người trúng đấu giá. Khi kết thúc buổi bán đấu 
giá ngày 01/6/2017, giữa Công ty CPBĐGTS M và bà T1 là người đại diện của anh 
A đã ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 28/HĐMBTS và ghi rõ tên khách 
hàng trúng đấu giá là anh Nguyễn Đanh A. Tại Điều 2 của Phần Nội dung của Hợp 
đồng bán đấu giá đã quy định về thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản 
đã bán đấu giá là: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán này, 
khách hàng trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền 2.609.000.100 đồng nhưng được trừ 
vào số tiền 300.000.000 đồng đặt trước. Nếu không thực hiện đúng hạn trả tiền thì 
Công ty sẽ hủy bỏ Hợp đồng  mua bán này. Ông Nguyễn Đanh A không được nhận 
lại khoản tiền đã nộp. Hợp đồng này được công chứng tại Văn Phòng công chứng 
Th ngày 02/6/2017, (BL: 33- 35); 

Hết thời hạn quy định, Công ty CPBĐGTS M đã thông báo nhiều lần yêu 
cầu anh A nộp số tiền trên, nhưng anh A vẫn không nộp tiền.  

Giữa Công ty CPBĐGTS M và Chi cục thi hành án dân sự huyện V cũng đã 
nhiều lần gia hạn thời gian nộp tiền cho anh A. Nhưng đến nay anh A vẫn chưa nộp 
tiền để mua tài sản trúng đấu giá. Nay, Công ty CPBĐGTS M đề nghị Tòa án giải 
quyết những vấn đề sau:  

1. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 01/6/2017; 
2. Tuyên Hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá ngày 01/6/2017 giữa 

Công ty CPBĐGTS  M với anh Nguyễn Đanh A (người trúng đấu giá) do Hợp 
đồng này là vô hiệu; 

3. Số tiền 300.000.000 đồng mà anh A đã đặt cọc trước khi tham gia đấu giá 
đề nghị Tòa án cho sung công quỹ Nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều 27 
Nghị định số 62/2016/NĐCP qui định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật thi hành án dân sự. 

 Bản án sơ thẩm đã chấp nhận 1 phần khởi kiện của Công ty CPBĐGTS 
Miền cụ thể là: Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 01/6/2017; Hủy Hợp đồng 
mua bán tài sản bán đấu giá ngày 01/6/2017 giữa Công ty CPBĐGTS M với anh 
Nguyễn Đanh A (người trúng đấu giá); Đối với số tiền 300.000.000 đồng mà anh A 
đã đặt trước khi tham gia đấu giá thì anh A đã được trả lại. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Công ty CPBĐGTS M và VKSND tỉnh Bắc Giang 
kháng nghị. 
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[1]. Xét yêu cầu kháng cáo của Công ty CPBĐGTS M và kháng nghị của 
VKSND tỉnh Bắc Giang về việc số tiền 300.000.000 đồng mà anh A đã đặt cọc 
trước khi tham gia đấu giá thì phải sung công quỹ Nhà nước, Hội đồng xét xử xét 
thấy: 

Anh Nguyễn Đanh A là người đăng ký tham gia phiên đấu giá ngày 
01/06/2017 do Công ty CPBĐGTS M tổ chức. Do anh A không tham gia đấu giá 
nên anh A đã viết giấy ủy quyền cho bà Lương Thị T1 sinh năm 1971 tại Văn 
phòng công chứng Thiên Long với nội dung: “Bà T1 được thay mặt tôi tham gia 
đấu giá; ký biên bản trúng đấu giá; trong phạm vi ủy quyền bà T1 được quyền lập, 
ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến 
nội dung ủy quyền”, văn bản ủy quyền có xác nhận của công chứng viên của Văn 
phòng công chứng Th, (BL: 41,42). 

Ngày 01/6/2017, bà T1 đã nhận sự ủy quyền của anh A tham gia đấu giá và 
trả giá cao nhất nên anh A là người trúng đấu giá. Theo hợp đồng mua bán tài sản 
thể hiện anh A là người trúng đấu giá (là người mua tài sản), bà T1 là người đại 
diện theo ủy quyền của anh A đã ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Công ty 
CPBĐGTS M, (BL 35). 

 Ngày 02/6/2017, Công ty CPBĐGTS M đã giao các tài liệu cho anh A (BL 
300) gồm: Biên bản bán đấu giá tài sản, (BL 38); Hợp đồng mua bán tài sản đấu 
giá, (BL 35); Thông báo kết quả bán đấu giá, (BL 45). 

Cả anh A và bà T1 đều không khiếu nại gì đối với việc bà T1 đã ký Hợp 
đồng mua bán tài sản đấu giá với Công ty CPBĐGTS M thay cho anh A. 

Ngày 15/6/2017, Chi cục thi hành án dân sự có công văn số 329/CV-
CCTHADS gửi Công ty CPBĐGTS M đề nghị hủy kết quả đấu giá tài sản cho 
người trúng đấu giá do hết thời hạn nộp tiền nhưng anh A không thực hiện nghĩa vụ 
nộp tiền, (BL 298). 

Thực hiện việc thông báo đề nghị hủy kết quả đấu giá tài sản cho người trúng 
đấu giá của Chi cục thi hành án dân sự, Công ty CPBĐGTS M đã nhiều lần mời 
anh A và bà T1 đến làm việc tại Công ty CPBĐGTS M cụ thể: 

Ngày: 23/6/2017 (BL 296), Công ty CPBĐGTS M mời anh A và T1 đến 
lamg việc nhưng chỉ có bà T1 đến Công ty CPBĐGTS M mà anh A không đến. Tại 
Biên bản làm việc với cán bộ của Công ty CPBĐGTS M, bà T1 đã đề nghị Công ty 
CPBĐGTS M gia hạn thời gian nộp tiền cho anh A đến ngày 29/6/2017, (BL: 294-
295).  
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Tiếp đến, các ngày: 7/7/2017-(BL 290); 10/7/2017-(BL 287), Công ty 
CPBĐGTS M đã mời anh A đến làm việc nhưng anh A vẫn không đến theo yêu 
cầu của Công ty CPBĐGTS M. 

Theo khoản 3 Điều 35 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
4/3/2010 quy định về bán đấu giá tài sản như sau: “Hợp đồng mua bán tài sản bán 
đấu giá được ký kết giữa tổ chức bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán 
đấu giá. Đối với những tài sản mà pháp luật quy định Hợp đồng mua bán phải có công 
chứng hoặc phải được đăng ký, thì Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá phải phù 
hợp với quy định đó”. 

Như vậy, anh A đã ủy quyền cho bà T1 về việc thay anh A tham gia đấu giá, 
ký biên bản trúng đấu giá, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các nghĩa vụ 
tài chính có liên quan. Do vậy, trong phạm vi được ủy quyền thì việc bà T1 là 
người tham gia ký Hợp đồng mua bán tài sản với Công ty CPBĐGTS M là đúng 
quy định tại các Điều 134, 135, 138, 140, 141 Bộ luật dân sự năm 2015 được coi là 
hợp pháp.  

Việc Tòa án cấp sơ thẩm đã cho rằng anh A không ủy quyền cho bà T1 ký 
Hợp đồng mua bán tài sản, việc bà T1 ký hợp đồng mua bán tài sản là vi phạm quy 
định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
4/3/2010 là không đúng. Từ đó Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố Hợp đồng mua bán 
tài sản số 28/HĐMBTS ngày 01/6/2017 vô hiệu là không có căn cứ.  

Tại phiên tòa hôm nay, ông Nguyễn Hà Th1 đại diện cho anh A đã trình: Do 
Công ty PTN đã không trả đất cho Nhà nước nên nếu anh A trả tiền để mua các tài 
sản của Công ty PTN thì sẽ không được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Về 
lý do này, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Ngày 14/7/2017, Chi cục thi hành án dân sự huyện V mời anh A đến làm 
việc.  

Tại Biên bản làm việc ngày 14/7/2017, anh Nguyễn Đanh A đã trình bầy:  
“Tôi là người mua đấu giá thành tài sản kê biên của công ty Cổ phần gỗ mỹ nghệ 
P.T.N ở BB, thôn N, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Tôi đã nộp số tiền đặt cọc 
300.000.000đ vào tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự huyện V. Tôi đã ký 
Hợp đồng mua bán tài sản ngày 01/6/2017 với Công ty CPBĐGTS M. Tôi mua tài 
sản kê biên với giá 2.909.000.100 đồng, tôi đã nộp 300.000.000 đồng còn 
2.609.000.100 đồng. Trong  thời hạn 15 ngày, tôi phải nộp đủ vào tài khoản của cơ 
quan Thi hành án dân sự. Đã hết thời hạn nộp tiền nhưng tôi đã tìm hiểu về việc sở 
hữu, sử dụng tài sản liên quan đến tài sản thi hành còn vướng mắc đến công nhận 
quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước cho người trúng đấu giá tài sản. Do ông Phan 
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Trọng N là người đại diện của Công ty cổ phần mỹ nghệ P.T.N không tự nguyện trả 
lại đất thuê và đất thuê vẫn không có bìa đỏ. Ngày 14/6/2017, tôi đến Cơ quan Thi 
hành án dân sự V để nộp tiền, các cổ đông của công ty cổ phần mỹ nghệ P.T.N và 
bà Đỗ Thị H là vợ ông N đã gây khó khăn nên tôi quyết định chưa nộp tiền. Quan 
điểm của chúng tôi sẽ nộp đủ tiền khi Cơ quan Thi hành án dân sự huyện V cam 
đoan trong thời hạn 02 tháng phải thu hồi lại quyền thuê đất của ông Phan Trọng N 
và cấp mới cho chúng tôi”. 

Sau khi nghe ý kiến của anh Nguyễn Đình A thì chấp hành viên của Chi cục 
thi hành án dân sự huyện V đã giải thích: “Thời hạn 15 ngày kể từ ngày ngày 
01/6/2017  mà các bên đã ký Hợp đồng mua tài sản đến nay (ngày 14/7/2017) đã 
quá hạn. Từ nay đến ngày 17/7/2017, Chi cục thi hành án dân sự huyện V yêu cầu 
anh A nộp đủ số tiền còn lại là 2.609.000.100 đồng vào tài khoản Chi cục Thi hành 
án dân sự huyện V. Chi cục Thi hành án dân sự huyện V có trách nhiệm giao tài 
sản thi hành án cho anh A và cung cấp giấy tờ văn bản liên quan đến tài sản, phối 
hợp với các Cơ quan có thẩm quyền đề nghị làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sử 
dụng đất”, (BL 202). 

Như vậy, lý do anh A không nộp tiền cho Chi cục Thi hành án dân sự sau khi 
biết rằng mình là người trúng đấu giá theo như ông Th1 đại diện cho anh A trình 
bầy tại phiên tòa hôm nay là không có căn cứ chấp nhận. 

Theo Điều 2 tại phần Nội dung của Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã quy 
định: Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày 2 bên ký Hợp đồng (ngày 01/6/2017) thì 
anh A phải nộp đủ số tiền 2.909.000.100 đồng nhưng được trừ 300.000.000 đồng 
mà anh A đã nộp tiền đặt cọc trước khi tham gia đấu giá; Nếu anh A không thực 
hiện đúng thời hạn trả tiền thì Công ty sẽ hủy bỏ Hợp đồng, anh A sẽ không được 
nhận lại khoản tiền đã nộp.  

Mặc dù Chi cục thi hành án dân sự đã gia hạn cho anh A đến ngày 17/7/2017 
phải nộp tiền. Nhưng đến nay, anh A vẫn không thực hiện việc nộp số tiền trên.  

Tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án 
dân sự đã nêu: “Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá 
tài sản từ chối mua hoặc đã ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng chưa thanh 
toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách Nhà 
nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi 
thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác”. 

Do anh A đã vi phạm về thời hạn thanh toán tiền được quy định trong Hợp 
đồng mua bán tài sản đấu giá. Hơn nữa, theo quy định của khoản 5 Điều 27 Nghị 

40



14 
 

định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 đã được viện dẫn nêu trên thì kể cả trong 
trường hợp anh A không ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Công ty 
CPMBTS M nhưng anh A từ chối mua tài sản đấu giá thì số tiền 300.000.000 đồng 
mà anh A đã đặt cọc cũng phải được sung công quỹ Nhà nước. 

Việc Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên trả lại cho anh A số tiền 300.000.000 đồng 
vì cho rằng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là không hợp pháp là không đúng 
quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP như đã viện dẫn ở trên. 
Do vậy, cần chấp nhận kháng cáo của Công ty CPBĐGTS M và kháng nghị của 
VKSND tỉnh Bắc Giang về nội dung trên. 

 [2] Về kháng nghị của VKSND tỉnh Bắc Giang cho rằng: Các bên đương sự 
đều có ý kiến đề nghị giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật, Tòa án cấp 
sơ thẩm đã giải quyết tuyên bố Hợp đồng mua bán tài sản giữa các bên là vô hiệu 
nhưng không xem xét nhận định về mức độ lỗi của các bên dẫn đến Hợp đồng bị vô 
hiệu; không giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu để buộc bên có lỗi phải bồi 
thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại là giải quyết không đầy đủ các vấn đề cần thiết 
trong vụ án; ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các bên có 
liên quan, vi phạm Điều 132 Bộ luật dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử xét thấy: 
Tòa án đã giải quyết tuyên bố Hợp đồng mua bán tài sản giữa các bên là vô hiệu 
nhưng chưa có thiệt hại xẩy ra nên không cần thiết phải xem xét đến các yếu tố lỗi 
của các bên. Do vậy, kháng nghị của VKSND tỉnh Bắc Giang về nội dung này là 
không có cơ sở chấp nhận. 

[3] Về kháng nghị của VKSND tỉnh Bắc Giang cho rằng: Do, anh A đã nộp 
tiền đặt trước 300.000.000 đồng cho Công ty CPBĐGTS M để tham gia đấu giá tài 
sản. Nên nếu anh Anh được trả lại tiền thì Tòa án phải buộc Công ty CPBĐGTS M 
trả lại tiền cho anh Anh và phải buộc Công ty CPBĐGTS M chịu số tiền án phí dân 
sự sơ thẩm đối với việc phải trả anh A là 300.000.000đ x 5% = 15.000.000đ. Tòa 
án cấp sơ thẩm giải quyết trả lại cho anh A 300.000.000 đồng. Nhưng lại không 
tuyên buộc ai là người trả tiền cho anh A, không buộc bên phải trả lại tiền cho anh 
A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với nghĩa vụ trả tiền là vi phạm điểm c 
khoản 2 Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.  

Về nội dung này, Hội đồng xét xử xét thấy: Công ty CPBĐGTS M là tổ chức 
đấu giá thực hiện việc đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Theo quy 
định tại khoản 1 Điều 38 quy định về đăng ký tham gia đấu giá của Luật đấu giá tài 
sản thì người tham gia đấu giá phải đặt trước 1 khoản tiền tại tổ chức đấu giá tài 
sản. Tại Điều 39 quy định về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước đã quy định: 
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Trường hợp trúng đấu giá thì tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành 
tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán 
tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua bán tài sản đấu giá sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của 
pháp luật về dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Theo sự phân tích ở tại phần [1] thì việc Tòa án cấp sơ thẩm trả lại tiền đặt 
cọc cho anh A là không đúng mà phải sung công quỹ Nhà nước, do vậy Hội đồng 
xét xử không xem xét đối với nội dung kháng nghị này của VKSND tỉnh Bắc 
Giang. 

 [4] Về kháng nghị của VKSND tỉnh Bắc Giang cho rằng: Tòa án đã giải 
quyết anh Anh được trả lại 300.000.000đ nhưng lại không tuyên tuyên nghĩa vụ của 
người phải thi hành án phải chịu nếu chậm thi hành án “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” là vi phạm quy định tại điểm 1 mục III Thông tư liên tịch số 
01/TTLT ngày 19/6/1997; Điều 26 Luật thi hành án dân sự, Điều 357 Bộ luật dân 
sự năm 2015; ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án. 

Về nội dung này, Hội đồng xét xử xét thấy: Như việc Hội đồng xét xử đã 
phân tích tại phần [1] và phần [3] đã xác định: Tòa án cấp sơ thẩm trả lại tiền đặt 
cọc cho anh A là không đúng, do vậy Hội đồng xét xử cũng không xem xét đối với 
nội dung kháng nghị này của VKSND tỉnh Bắc Giang. 

Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải hủy bản án sơ 
thẩm theo như đề nghị của vị dại diện VKSND tỉnh Bắc Giang mà chỉ cần sửa bản 
án theo hướng: Buộc Công ty CPBĐGTS M phải sung công quỹ số tiền 
300.000.000 đồng là tiền đặt cọc của anh Nguyễn Đanh A. 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
Áp dụng khoản 2 Điều 308 BLTTDS chấp nhận kháng cáo của Công ty 

CPBĐGTS M và 1 phần kháng nghị của VKSND tỉnh Bắc Giang, sửa bản án sơ 
thẩm đã xử. 

Áp dụng khoản 3 và 13 Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 147; Điều 227; 
Điều 228; Điều 271; khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 117; Điều 407; 
Điều 451 Bộ luật dân sự. Điều 29; Điều 34; Điều 35; Điểm b khoản 1 Điều 48 Nghị 
định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính Phủ; khoản 5 Điều 27 Nghị định 
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số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội xử:  

1. Tuyên bố Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 28/HĐMBTS ngày 
01/6/2017 được ký giữa ký giữa Công ty CPBĐGTS M và bà Lương Thị T1 là đại 
diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Đanh A là vô hiệu.  

2. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 01/6/2017 tại Biên bản biên bản bán 
đấu giá tài sản ngày 01/6/2017 của Công ty CPBĐGTS M. 

3. Buộc Công ty CPBĐGTS M phải sung công quỹ số tiền 300.000.000 đồng 
là tiền đặt cọc của anh Nguyễn Đanh A. 

số tiền này hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện V đang quản lý. 
4- Về án phí DSST:  
Anh Nguyễn Đanh A phải chịu 300.000 đồng án phí DSST.  
Hoàn trả cho Công ty CPBĐGTS M số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng đã 

nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2014/0001848 ngày 24/7/2017 tại Chi cục thi 
hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

5- Về án phí DSPT: Các đương sự không phải nộp án phí DSPT. 
Hoàn trả cho Công ty CPBĐGTS M số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng đã 

nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2012/06473 ngày 28/11/2017 tại Chi cục thi hành 
án dân sự thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

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 thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 7, 7a, 7b và 9 - Luật thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 - 
Luật thi hành án dân sự. 

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

                                        
-VKSND tØnh B¾c Giang;                        
-TAND thành phố B; 
-CCTHADS thành phố B; 
-C¸c ®¬ng sù. 
-Lu HS vụ án; Lưu VP.                                           
 

                                                                                (đã ký) 
                                                                       Phạm Thị Minh Hiền 
 

Nơi nhận:            T.M Hội đồng xét xử
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH PHƯỚC
 

 

   Bản án số: 47/2018/DS-PT 

Ngày 14-05-2018 

         V/v tranh chấp yêu cầu huỷ kết 

quả bán đấu giá tài sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nhân 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Viết Hùng 

                                                     Ông Nguyễn Văn Khương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị T-Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Phước 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên toà: 
Ông Nguyễn Thanh Mến -Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 07, 14 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Phước xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 74/2017/DSPT ngày 03 

tháng 10 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, 

hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá và hủy kết quả bán đấu giá” 

Do Bản án Dân sự sơ thẩm số 23/2017/DS-ST ngày 30 tháng 6 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện L bị kháng cáo, kháng nghị 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 24/2018/QĐPT-DS ngày 

04 tháng 4 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: 

 Ông Đặng Anh T, sinh năm 1949 

 Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1960 

Cùng cư trú tại địa chỉ: Ấp Sóc Rung, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước. “đều 

có mặt” 

Ông Đặng Anh T uỷ quyền tham gia tố tụng cho ông Phạm Đức H, sinh 

năm 1967, cư trú tại địa chỉ: Tổ 2, khu phố N, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bình 

Phước. “có mặt” 

- Bị đơn: Chi cục Thi hành án dân sự huyện L 

Có trụ sở tại địa chỉ: thị trấn L, huyện L, tỉnh Bình Phước; người đại diện 

hợp pháp là ông Phạm Anh N, chức vụ Chi cục trưởng, uỷ quyền tham gia tố tụng 
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cho ông Trần Tuấn A, chức vụ Phó Chi Cục trưởng theo Văn bản ủy quyền ngày 

15/01/2013. “có mặt” 

- Người có quyền lợi,  nghĩa vụ liên quan:  

1. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước 

Có trụ sở tại địa chỉ: Đường T, phường T, thị xã Đ, tỉnh Bình Phước; người 

đại diện hợp pháp là ông Ngô Điền L, chức vụ Giám đốc, uỷ quyền tham gia tố 

tụng cho ông Nhữ Đức C, chức vụ Phó Giám đốc, theo Văn bản ủy quyền ngày 

31/3/2014. “có mặt” 

2. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

Có trụ sở tại địa chỉ: số 2, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội; người đại diện hợp pháp là ông Trịnh Ngọc Khánh, 

chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, người được uỷ quyền tham gia tố tụng là 

ông Lê Văn Sỹ, chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông 

thôn Việt Nam-Chi nhánh Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước theo Văn bản ủy quyền ngày 

06/3/2017. “đều vắng mặt” 

3. Ủy ban nhân dân huyện L 

Có trụ sở tại địa chỉ: Thị trấn L, huyện L, tỉnh Bình Phước; người đại diện 

hợp pháp là ông Hoàng Nhật T, chức vụ Chủ tịch, uỷ quyền tham gia tố tụng cho 

ông Lê T, chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện L theo 

Văn bản ủy quyền ngày 08/6/2017. “vắng mặt” 

4. Ông Trần Văn H, sinh năm 1985  

Cư trú tại địa chỉ: Khu phố Ninh Thịnh, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bình 

Phước, uỷ quyền tham gia tố tụng cho ông Phạm Văn B, cư trú tại địa chỉ: Khu 

phố Ninh Hoà, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bình Phước  theo Văn bản ủy quyền ngày 

11/8/2016. “đều vắng mặt”  

5. Ông Vũ Huy C, sinh năm 1970  

6. Bà Võ Thị T, sinh năm 1971 

Cùng cư trú tại địa chỉ: Ấp Thắng Lợi, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước. “đều 

có mặt” 

7. Anh Đặng Xuân M, sinh năm 1975 

Cư trú tại địa chỉ: Xã Hiệp An, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương. “vắng 

mặt” 

8. Anh Đặng Quang T, sinh năm 1987 

9. Chị Đặng Thị Diệu N, sinh năm 1995 

10.  Anh Đặng Hoàng L, sinh năm 1997  

Cùng cư trú tại địa chỉ: Ấp Sóc Rung, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước. “đều 

vắng mặt” 

Anh T, chị N, anh L đều uỷ quyền tham gia tố tụng cho nguyên đơn ông 

Đặng Anh T. 

- Người kháng cáo: Bị đơn Chi cục Thi hành án Dân sự huyện L; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Huy C, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá 

tài sản tỉnh Bình Phước. 
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- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn ông Đặng Anh T và bà Nguyễn Thị T trình bày: Theo Quyết 

định công nhận thỏa thuận của các đương sự số 03/2012/QĐ-DS ngày 25/6/2012 

của Tòa án nhân dân huyện L thì ông Đặng Anh T và bà Nguyễn Thị T phải trả cho 

ông Vũ Huy C và bà Võ Thị T số tiền số tiền 470.000.000 đồng. Do ông T, bà T 

chưa trả nên Chi cục Thi hành án Dân sự huyện L (sau đây gọi tắt là Chi cục 

THADS) đã tiến hành kê biên tài sản của ông T, bà T gồm một phần thửa đất có 

diện tích 13.107m
2
 trong tổng diện tích 15.686m

2
, toạ lạc tại ấp S, xã L, huyện L, 

tỉnh Bình Phước, đã được Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện L cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số 422 ngày 09/10/2000 mang tên ông Đặng Anh 

T. Sau khi kê biên, ngày 09/11/2012 Chi cục THADS đã làm Hợp đồng bán đấu 

giá tài sản số 27/2012 với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước 

(sau đây gọi tắt là TTDVBĐGTS) và ngày 14/12/2012 tiến hành bán đấu giá tài 

sản và người mua được tài sản bán đấu giá là ông Trần Văn H. Ông T, bà T cho 

rằng Chi cục THADS đã có sai phạm trong quá trình kê biên, bán đấu giá tài sản 

của ông T, bà T. Bởi vì, khi kê biên tài sản Chi cục thi hành án dân sự huyện L đã 

vi phạm Điều 6, Điều 74 của Luật thi hành án thì tài sản cấp cho hộ gia đình, mẹ 

ông T và các con ông T không nhận được thông báo và không biết được việc kê 

biên tài sản. Khi bán tài sản thì toàn bộ hộ gia đình ông T gồm mẹ và vợ chồng và 

các con đều không biết việc TTDVBĐGTS bán đấu giá tài sản của hộ gia đình, 

TTDVBĐGTS không niêm yết công khai tại nơi có tài sản, UBND xã L và nơi bán 

đấu giá tài sản là vi phạm Điều 28 Nghị định 17 ngày 04/3/2010 của Chính phủ. 

Khi bán xong tài sản thì lại có Công văn số 98 ngày 18 tháng 12 năm 2012 ngưng 

việc thu tiền còn phải bổ sung thêm một số thủ tục trong hồ sơ thi hành án cho 

đúng pháp luật. Vậy hồ sơ đó gồm nhưng văn bản gì, tài liệu gì, vi phạm như thế 

nào mà lại bổ sung? Như vậy việc kê biên và mua bán tài sản có đảm bảo khách 

quan hay không, biên bản kê biên ghi rõ số lượng cây cao su, nhưng hợp đồng mua 

bán tài sản chỉ ghi diện tích đất và cây trồng như vậy là không đúng thực tế, trong 

khi tài sản của ông T, bà T đang thế chấp Ngân hàng vay 200 triệu đồng đã trả lãi 

được 01 năm. Vì vậy, ông T, bà T yêu cầu huỷ bỏ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 

27/2012 ngày 09/11/2012 giữa Chi cục THADS với TTDVBĐGTS, huỷ bỏ Hợp 

đồng mua bán tài sản bán đấu giá giữa TDVBĐGTS với ông Trần Văn H ngày 

05/4/2013, huỷ kết quả bán đấu giá tài sản và huỷ Quyết định cưỡng chế kê biên tài 

sản của Chi cục THADS huyện L. 

Bị đơn Chi cục THADS huyện L trình bày:  Theo Quyết định công nhận thỏa 

thuận của các đương sự số 03/2012/QĐ-DS ngày 25/6/2012 của Tòa án nhân dân 

huyện L buộc ông Đặng Anh T và bà Nguyễn Thị T phải trả cho ông Vũ Huy C và 

bà Võ Thị T số tiền  số tiền 470.000.000 đồng. Ngày 03/7/2012, ông C làm đơn 
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yêu cầu thi hành án yêu cầu ông T, bà T hoàn trả số tiền 470.000.000 đồng. Chi 

cục THADS đã thụ lý đơn yêu cầu thi hành án và ra Quyết định thi hành án số 

117/QĐ-CCTHA ngày 09/7/2012 buộc ông T, bà T hoàn trả số tiền 470.000.000 

đồng cho ông C, bà T. Quá trình thi hành án do ông T, bà T không tự nguyện thi 

hành án nên Chi cục THADS đã ra quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng 

đất số 23 ngày 14/8/2012 và thực hiện việc cưỡng chế kê biên tài sản vào ngày 

23/8/2012. Tài sản kê biên là quyền sử dụng đất có diện tích 13.107m
2
, trong đó có 

300m
2
 là đất thổ cư, 140 cây cao su 05 năm tuổi, 60 cây cao su 03 năm tuổi, 30 cây 

cao su 02 năm tuổi. Ngày 09/11/2012, Chi cục THADS đã ký Hợp đồng bán đấu 

giá tài sản số 27/2012 với TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước để bán đấu giá tài sản kê 

biên theo đúng quy định. Ngày 14/12/2012, TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước đã tổ 

chức bán đấu giá thành tài sản kê biên, người mua được tài sản bán đấu giá là ông 

Trần Văn H với giá 472.600.000 đồng. Ngày 18/12/2012, Chi cục THADS có làm 

công văn gửi TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước tạm ngưng thu tiền vì thủ tục chưa 

đầy đủ để Chi cục THADS bổ sung, sau đó Chi cục THADS đã bổ sung Thông báo 

số 81/TB – THA ngày 26 tháng 10 năm 2012 và Thông báo số 95/TB – THA ngày 

30 tháng 10 năm 2012. Chi cục THADS đã thông báo cho ông T, bà T giao tài sản 

cho người mua trúng đấu giá tài sản. Do họ không tự nguyện giao nên Chi cục 

THADS  đã tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá 

vào ngày 17/5/2013. Đối với yêu cầu khởi kiện của ông T, bà T thì Chi cục 

THADS không đồng ý và yêu cầu xác định yêu cầu của người khởi kiện, tư cách 

tham gia tố tụng vì Chi cục THADS đã giao cho TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước 

bán tài sản đấu giá rồi, còn đương sự yêu cầu huỷ quyết định kê biên tài sản là 

thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thi hành án. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước trình 

bày:  Ngày 09/11/2012 giữa TTDVBĐGTS và Chi cục THADS huyện L đã ký kết 

Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 27/2012 để bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất đối với phần đất có diện tích 13.107m
2
, trong đó có 

300m
2
 đất thổ cư, tọa lạc tại ấp S, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước thuộc 

GCNQSDĐ số 422 do UBND huyện L cấp ngày 09/10/2000 mang tên hộ ông 

Đặng Anh T. Sau khi ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, TTDVBĐGTS đã thực 

hiện việc thông báo, niêm yết bán đấu giá theo đúng quy định. Ngày 14/12/2012 

TTDVBĐGTS đã tổ chức bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản trúng đấu 

giá là ông Trần Văn H. Ông Trần Văn H đã nộp đủ tiền mua tài sản nên 

TTDVBĐGTS đã giao tài sản cho ông H. Đối với yêu cầu khởi kiện của ông T, bà 

T thì TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước không chấp nhận. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam –Chi nhánh L trình bày: Chi cục THADS huyện L đã 

thanh toán đầy đủ số tiền nợ mà ông T, bà T vay của Ngân hàng nên Ngân hàng 

không có yêu cầu gì. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện  L trình bày: 

Đối với việc khởi kiện của ông T, bà T thì UBND huyện Lyêu cầu giải quyết theo 

đúng quy định của pháp luật . 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn H trình bày: Ông H có 

mua được tài sản bán đấu giá do TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước tổ chức bán đấu 

giá với số tiền 472.600.000 đồng, sau khi nộp đủ tiền thì ông H đã được nhận tài 

sản và đã được UBND huyện L cấp GCNQSDĐ. Nguồn tiền để mua tài sản bán 

đấu giá trên là của riêng cá nhân ông H. Khi mua được tài sản bán đấu giá đến nay 

ông H chưa cơi nới, xây dựng gì trên đất. Nay ông T, bà T khởi kiện thì ông H 

không có ý kiến gì. Nếu trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị huỷ thì ông H 

yêu cầu được bồi thường thiệt hại do chênh lệch giá theo giá trị thị trường. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Huy C và bà Võ Thị T trình 

bày: Ông C, bà T là người được thi hành án theo Quyết định công nhận thỏa thuận 

của các đương sự số 03/2012/QĐ-DS ngày 25/6/2012 của Tòa án nhân dân huyện 

L. Do ông T, bà T không trả số tiền nợ 470.000.000 đồng cho ông C, bà T nên ông 

C, bà T đã yêu cầu thi hành án. Đến nay Chi cục THADS huyện L mới trả số tiền 

vay nợ của ông T, bà T cho ông C, bà T là 234.299.000 đồng, số tiền còn lại chưa 

trả là 235.701.000 đồng. Đến nay, ông T, bà T vẫn chưa  trả số tiền vay nợ còn lại. 

Nay ông T, bà T khởi kiện thì ông C, bà T không đồng ý hủy kết quả bán đấu giá, 

đồng thời ông C, bà T yêu cầu sớm  được thi hành số tiền nợ còn lại. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2017/DS-ST ngày 30 tháng 6 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện L đã quyết định: “Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông Đặng Anh T và  bà Nguyễn Thị T.  

Tuyên hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 27/2012 ngày 09/11/2012 giữa 

Chi cục THADS huyện Lvà TTDVBĐG tỉnh Bình Phước là vô hiệu. Tuyên biên bản 

bán đấu giá tài sản giữa Chi cục THADS huyện Lvới TTDVBĐGTS tỉnh Bình 

phước ký ngày 14/12/2012 là vô hiệu. Tuyên hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu 

giá giữa TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước với người trúng đấu giá ông Trần Văn H 

ký ngày 05/4/2013 là vô hiệu. Tuyên hủy hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá 

giữa TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước và ông Trần Văn H ký ngày 05/4/2013. 

Hủy giấy GCNQSDĐ số CH00775 do UBND huyện Lcấp ngày 05/11/2013 

đứng tên ông Trần Văn H. 

Ông Trần Văn H giao lại cho Chi cục THADS huyện Lquyền sử dụng đất có 

diện tích 13.107m
2
 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc GCNQSDĐ số 

CH00775 do UBND huyện Lcấp ngày 05/11/2013 đứng tên ông Trần Văn H, toạ 

lạc tại ấp S, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước để Chi cục THADS huyện L kê biên, 

bán đấu giá lại theo đúng quy định. 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh 

Lhoàn trả lại cho Chi cục THADS huyện Lsố tiền 200.794.444 đồng.Ông Vũ Huy 

C và bà Võ Thị T hoàn trả lại cho Chi cục THADS huyện L số tiền 234.299.000 
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đồng. Chi cục THADS huyện Lhoàn trả cho ông Trần Văn H số tiền 472.600.000 

đồng. 

Chi cục THADS huyện L và TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước liên đới bồi 

thường cho ông Trần Văn H số tiền 147.736.000 đồng, mỗi bên phải chịu ½ giá trị 

thiệt hại, tương ứng với số tiền mỗi bên phải bồi thường là 73.868.000 đồng.” ; 

ngoài ra còn quyết định án phí, chi phí tố tụng khác, nghĩa vụ thi hành án và quyền 

kháng cáo của các đương sự theo luật định. 

 Ngày 12/7/2017, bị đơn Chi cục THADS huyện L có đơn kháng cáo, đề nghị 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, xác định lại tư cách tố tụng 

của Chi cục THADS huyện L trong vụ án và đề nghị hủy toàn bộ Bản án Dân sự sơ 

thẩm. 

 Ngày 14/7/2017, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan TTDVBĐGTS tỉnh 

Bình Phước có đơn kháng cáo đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn và hủy toàn bộ Bản án Dân sự sơ thẩm.   

 Ngày 12/5/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm tại Quyết định kháng nghị số 04/QĐ/KNPT-DS 

với nội dung đề nghị hủy toàn bộ Bản án Dân sự sơ thẩm. 

Ngày 20/7/2017, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Huy C có 

đơn kháng cáo yêu cầu sửa Bản án Dân sự sơ thẩm theo hướng không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản.  

Ý kiến của Kiểm sát viên Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước 

tại phiên toà:  

- Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử, kể từ khi 

thụ lý vụ án và tại phiên toà, Thẩm phán và Hội đồng xét xử tuân thủ đúng các quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

- Về hướng giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận Kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, chấp nhận một phần các yêu cầu 

kháng cáo của bị đơn Chi cục Thi hành án Dân sự huyện L, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, ông Vũ 

Huy C, huỷ toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm để giải quyết lại theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tụng tại phiên toà Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước nhận định như sau: 

[1] Vụ án này do có các yêu cầu kháng cáo của bị đơn Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện L, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trung tâm Dịch vụ bán 

đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, ông Vũ Huy C và Kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước theo thủ tục phúc thẩm thuộc thẩm quyền 

giải quyết phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước theo Điều 38 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 
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[2] Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 27/2012 ngày 09/11/2012 được xác lập 

giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện L và Trung tâm Dịch vụ bán bán đấu giá 

tài sản tỉnh Bình Phước được thực hiện theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04-03-2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản nên nguyên đơn không có quyền 

khởi kiện yêu cầu hủy Hợp đồng bán đấu giá tài sản này. Còn đối với Hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá số 27/HĐ – MB ngày 05/4/2013 giữa Trung tâm Dịch 

vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và ông Trần Văn H được công chứng số 

246A/quyển số 01 ngày 05/4/2013 của Văn phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình 

Phước mà người phải thi hành án cho rằng việc tiến hành đấu giá bán tài sản của 

mình là không đúng thì họ chỉ có quyền khởi kiện đối với Trung tâm Dịch vụ bán 

đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước để yêu cầu huỷ kết quả bán đấu giá tài sản theo 

quy định của pháp luật. Như vậy, Tòa  án cấp sơ thẩm đã xác định không chính xác 

quan hệ pháp luật và xác định bị đơn Chi cục Thi hành án Dân sự huyện L là 

không đúng, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

 [3] Toà án cấp sơ thẩm tuyên bố Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 

27/HĐ – MB ngày 05/4/2013 giữa Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình 

Phước và ông Trần Văn H được công chứng số 246A/quyển số 01 ngày 05/4/2013 

của Văn phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Phước vô hiệu và tuyên huỷ đối với 

Hợp đồng này nhưng Toà án cấp sơ thẩm không đưa Văn phòng Công chứng số 2 

tỉnh Bình Phước tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án là thiếu sót và không đúng pháp luật.  

[4] Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn có những sai sót khác sau đây: 

- Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 

14/12/2012, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định yêu cầu là có căn cứ nhưng không 

tuyên hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 14/12/2012 do Đấu giá viên của Trung 

tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước điều hành mà lại quyết định: 

“Tuyên biên bản bán đấu giá tài sản giữa Chi cục THADS huyện L với 

TTDVBĐGTS tỉnh Bình Phước ký ngày 14/12/2012 là vô hiệu” là không phù hợp. 

Hợp đồng bị vô hiệu và bị hủy là khác nhau nhưng Tòa án cấp sơ thẩm vừa tuyên 

hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá lập ngày 05/4/2013 vô hiệu vừa tuyên hủy 

hợp đồng này là mâu thuẫn, không đúng quy định của pháp luật.  

- Tại các đơn khởi kiện bổ sung vào các ngày 14/4/2014, ngày 15/5/2014 và 

ngày 12/7/2014 có nội dung yêu cầu bồi thường thiệt hại về kinh tế do mất thu 

nhập, bồi thường hợp đồng với đối tác, thiệt hại về những tài sản do kê biên, bán 

đấu giá thiếu so với thực tế, đơn đều do nguyên đơn ông T, bà T ký tên. Ngày 

19/4/2017, ông T rút đơn này nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đình chỉ phần này 

đối với ông T là có thiếu sót. Bà T không có ký tên vào đơn rút yêu cầu khởi kiện 

bổ sung cùng với ông T nhưng Toà án cấp sơ thẩm không xem xét giải quyết yêu 

cầu của bà T cũng là thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự . 
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- Tại thời điểm thực hiện giao kết hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án, 

tiến hành bán đấu giá tài sản thi hành án, giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán 

tài sản bán đấu giá thì Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính 

phủ về bán đấu giá tài sản đã bị thay thế bởi Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04-03-2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 03/2005/TT-BTP 

ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp đã bị thay thế bởi Thông tư số 23/2010/TT-BTP 

ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp; nhưng Tòa án cấp sơ thẩm vẫn vận dụng các 

văn bản pháp luật đã bị thay thế để giải quyết vụ án là không đúng. 

[5] Từ những căn cứ và lập luận nêu trên, xét thấy cần chấp nhận một phần 

các yêu cầu kháng cáo của bị đơn Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình 

Phước,  ông Vũ Huy C và chấp nhận Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Phước. 

[6] Quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ và đúng quy định 

của pháp luật nên được chấp nhận. 

[7] Án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm và các chi phí khác: Được giải quyết lại theo quy 

định của pháp luật. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Do các yêu cầu kháng cáo của của bị đơn Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện L, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trung tâm 

Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, ông Vũ Huy C được chấp nhận một 

phần nên đều không phải chịu.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ 

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

dụng án phí và lệ phí Toà án, 

Chấp nhận một phần các yêu cầu kháng cáo của bị đơn Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện L, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trung tâm Dịch vụ bán 

đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước,  ông Vũ Huy C và chấp nhận Kháng nghị số 

04/QĐ/KNPT-DS ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Phước. 

Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2017/DS-ST ngày 30 tháng 6 năm 

2017 của Toà án nhân dân huyện L, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

huyện L giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

Án phí dân sự sơ thẩm và các chi phí khác: Được giải quyết lại theo quy 

định của pháp luật.  
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Án phí dân sự phúc thẩm, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện L, Trung tâm 

Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và ông Vũ Huy C đều không phải 

chịu. Chi cục thi hành án Dân sự huyện L được hoàn trả lại số tiền  300.000 đồng 

tạm ứng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 0014771 ngày 

18/7/2017. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước được hoàn trả 

lại số tiền 300.000 đồng tạm ứng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Toà án số 0014777 ngày 19/7/2017. Ông Vũ Huy C được hoàn trả lại số tiền 

300.000 đồng tạm ứng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 

0014784 ngày 21/7/2017. 

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

 

 Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước; 

- Toà án nhân dân huyện L; 

- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện L; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Cổng thông tin điện tử Toà án nhân dân tối 

cao; 

- Lưu HS, TDS, VP. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 84/2018/DS-PT 

Ngày 27 - 4 - 2018 

V/v tranh chấp hợp đồng dân sự về 

mua bán tài sản bán đấu giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Thành; 

Các Thẩm phán: Ông Ngô Thanh Sỹ; 

 Ông Phạm Thành Dương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tín – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Vũ Thị Hồng Uyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 170/2017/TLPT-DS ngày 07 tháng 11 

năm 2017 về việc về việc tranh chấp hợp đồng dân sự về mua bán tài sản bán 

đấu giá. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 76/2017/DS-ST ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố B bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 66/2018/QĐ-PT ngày 

13 tháng 3 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Dương Thị Minh Ng; cư trú tại: Số A, Đại lộ B, phường 

H, thành phố Th, tỉnh Bình Dương. 
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Người đại diện theo ủy quyền của bà Dương Thị Minh Ng (theo văn bản 

ủy quyền ngày 06 tháng 8 năm 2014): Ông Vũ Mạnh H; cư trú tại: Số W, đường 

H, Khu phố W, phường Tr, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa. 

- Bị đơn:  

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Ch, chức vụ: Cục trưởng.  

Người đại diện theo ủy quyền của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ (theo 

văn bản ủy quyền số: 928/GUQ-CTHADS ngày 28/7/2017): Ông Trần Tân Ph, 

chức vụ: Chấp hành viên trung cấp – Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và Tổ 

chức thi hành án; địa chỉ nơi làm việc: Số E, đường V, phường Q, thành phố B, 

tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa. 

2. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Đ; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thiên Th, chức vụ: Giám 

đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 

tỉnh Đ (theo văn bản ủy quyền số: 1089/CV.BĐĐGTS ngày 30 tháng 12 năm 

2016): Ông Đoàn Minh Nhất L, chức vụ: Chuyên viên; địa chỉ nơi làm việc: Số 

R, Đường 3, phường Th, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Lê Văn H; 

2. Bà Hoàng Thị Ch; 

Cùng cư trú tại: Khu phố W, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; vắng 

mặt tại phiên tòa. 

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần V; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc V, chức danh: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. 

Địa chỉ: Tầng 1, tầng 6 và tầng 7, tòa nhà C, đường Ph, phường Ph, quận 

H, thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người kháng cáo: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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1. Nguyên đơn bà Dương Thị Minh Ng có yêu cầu khởi kiện như sau: 

Vào ngày 15/12/2009, bà Dương Thị Minh Ng có ký Hợp đồng mua bán 

tài sản bán đấu giá số: 88/HĐ.MBTS ngày 15/12/2009 với Trung tâm Dịch vụ 

Bán đấu giá tài sản tỉnh Đ (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Tài sản trúng đấu giá 

là căn nhà gắn liền quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Khu phố W, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đồng Nai (căn nhà và đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng của 

ông Lê Văn H và bà Hoàng Thị Ch). Theo hợp đồng thể hiện: Giá bán 

480.000.000 đồng; thời hạn thanh toán là từ ngày 15/12/2009 đến ngày 

05/01/2010; thời hạn bàn giao tài sản từ ngày 05/01/2010 đến ngày 05/02/2010. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà đã thanh toán đầy đủ số tiền mua tài sản trúng 

đấu giá cho Trung tâm; tuy nhiên, quá thời hạn bàn giao nhà, bà vẫn không được 

nhận tài sản. Bà đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Đ (sau đây gọi tắt là Cục Thi hành án) và Trung tâm để được giải quyết nhưng 

không có kết quả. 

Ngày 22/7/2014, bà Ng được Cục Thi hành án mời làm việc. Qua buổi 

làm việc, Cục Thi hành án có giao cho bà Kết luận số: 10/KL-TTr ngày 

03/5/2012 của Thanh tra Bộ Tư pháp, kết luận là do quy trình bán đấu giá không 

tuân thủ đúng quy định pháp luật, lỗi là của Trung tâm và Cục Thi hành án. Vì 

vậy, bà mới biết được Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá giữa bà và Trung 

tâm không thể thực hiện.  

Theo thỏa thuận tại Hợp đồng ủy quyền số: 166/2009 HĐ.BĐGTS ký kết 

ngày 19/11/2009 giữa Trung tâm và Cục Thi hành án, bên có nghĩa vụ bàn giao 

tài sản cho bà là Cục Thi hành án; theo quy định, Trung tâm chỉ là đơn vị được 

ủy quyền để thực hiện công việc bán đấu giá và ký hợp đồng với bà; Cục Thi 

hành án mới là đơn vị có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 

của Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, quy định về 

bán đấu giá. Ngày 14/10/2014, bà có đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân thành 

phố B; sau đó, có sự thay đổi và cho đến ngày xét xử sơ thẩm, yêu cầu như sau:  

1. Hủy hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số: 88/HĐ.MBTS ngày 

15/12/2009; 

2. Buộc Cục Thi hành án và Trung tâm liên đới chịu trách nhiệm trả cho 

bà số tiền mua tài sản đấu giá là 480.000.000 đồng. 

3. Buộc Cục Thi hành án và Trung tâm liên đới chịu trách nhiệm bồi 

thường khoản thiệt hại đi lại hằng ngày do không có chỗ ở tạm tính là 

27.900.000 đồng. 
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2. Bị đơn: 

2.1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ trình bày: 

Đối với việc nguyên đơn yêu cầu hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu 

giá số: 88/HĐ.MBTS ngày 15/12/2009, giữa nguyên đơn và Trung tâm; Cục Thi 

hành án không có ý kiến và yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. 

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn, Cục Thi hành án có 

trình bày như sau: 

- Cục Thi hành án thụ lý, tổ chức thi hành Bản án kinh doanh thương mại 

sơ thẩm số: 73/2009/KDTM-ST, ngày 30/7/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. Do ông Lê Văn H – bà Hoàng Thị Ch không tự nguyện thi hành nên bị kê 

biên, xử lý tài sản nhà – đất tại địa chỉ: Khu phố W, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai; tài sản này theo bản án là tài sản thế chấp, bảo đảm thi hành án cho 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần V – Chi nhánh Đồng Nai. 

- Ngày 19/11/2009, Cục Thi hành án ký Hợp đồng ủy quyền số: 

166/2009/HĐ.BĐGTS với Trung tâm; để bán đấu giá tài sản nêu trên với giá 

khởi điểm là 478.000.000 đồng. Ngày 15/12/2009, Trung tâm đã bán tài sản trên 

cho bà Dương Thị Minh Ng với giá 480.000.000 đồng. 

- Sau đó, ông H – bà Ch khiếu nại; ngày 03/5/2012, Thanh tra Bộ Tư pháp 

đã ban hành Kết luận số: 10/KL-TTr, nêu rõ: “Thông báo số 219/TB-BĐGTS 

được ký ban hành ngày 19/11/2009 niêm yết và ấn định ngày mở phiếu công bố 

kết quả bán đấu giá (ngày bán đấu giá) là ngày 15/12/2009. Như vậy, từ khi ban 

hành thông báo bán đấu giá cho đến khi bán đấu giá chỉ có 26 ngày. Thời hạn 

này không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP 

ngày 18/01/2005 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản” và “…Trung 

tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Đ không tiến hành niêm yết thông báo bán 

đấu giá tại nhà Khu phố W, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai là nơi có bất 

động sản bán đấu giá. Việc làm này là chưa đúng quy định tại Khoản 1, Điều 12 

Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ”. 

- Như vậy, quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền, Trung tâm đã vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục về bán đấu giá tài sản. Yêu cầu Tòa án xem xét mức độ lỗi 

của Trung tâm để giải quyết yêu cầu bồi thường của bà Dương Thị Minh Ng. 

2.2. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Đ trình bày: 

Trên cơ sở Hợp đồng ủy quyền số: 166/2009/HĐ.BĐGTS ký kết ngày 

19/11/2009, giữa Trung tâm và Cục Thi hành án; ngày 15/12/2009, Trung tâm 
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đã tổ chức bán đấu giá nhà - đất tại địa chỉ: Khu phố W, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đồng Nai của ông Lê Văn H và bà Hoàng Thị Ch để thi hành án dân sự. 

Người mua được tài sản đấu giá là bà Dương Thị Minh Ng, giá bán là 

480.000.000 đồng, bà Ng đã nộp đủ tiền mua tài sản vào ngày 17/12/2009. Quá 

trình bán đấu giá tài sản, ông H - bà Ch có khiếu nại, sự việc trải qua nhiều cấp 

giải quyết; ngày 03/5/2012, Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Kết luận số: 

10/KL-TTr, với nội dung là Cục Thi hành án và Trung tâm đã có những thiếu 

sót trong quá trình bán đấu giá tài sản của ông H - bà Ch; đề nghị ông H - bà Ch 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá theo quy 

định pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền nào kết luận việc bán đấu giá tài sản ngày 15/12/2009 là sai, Cục Thi 

hành án không bàn giao tài sản bán đấu giá cho bà Ng là lỗi của Cục Thi hành 

án. 

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

3.1. Ông Lê Văn H trình bày: 

Căn nhà gắn liền quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản bán đấu giá 

thuộc quyền sở hữu và sử dụng của gia đình ông. Hiện tại ông đang tranh chấp 

về việc chia thừa kế nhà và đất của cha mẹ ruột tại thành phố Q, tỉnh Bình Định; 

nên chưa có tiền để trả cho bà Dương Thị Minh Ng. Ông xin Tòa án gia hạn cho 

ông đến khi kết thúc vụ kiện tranh chấp thừa kế của gia đình ông; ông sẽ bán 

phần thừa kế để trả nợ cho bà Ng. 

3.2. Bà Hoàng Thị Ch không có lời trình bày. 

3.3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần V: 

Ngày 05/02/2017, Tòa án nhân dân thành phố B có nhận Giấy ủy quyền 

số: 3.0265.17 ngày 05/02/2017, của Ngân hàng Thương mại Cổ phần V – Chi 

nhánh Đồng Nai do bà Trần Thị Thu H, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Quản lý 

nợ khách hàng cá nhân, khối quản trị rủi ro VIB, ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn 

H và ông Hồ Trung H tham gia giải quyết vụ án.  

Ngày 06/7/2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần V – Chi nhánh Đồng 

Nai có nộp Giấy ủy quyền số: 3.1446.17 ngày 21/6/2017 do bà Trần Thị Thu H 

ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn H; tuy nhiên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần V 

– Chi nhánh Đồng Nai không nộp hồ sơ pháp lý, chứng cứ, để thể hiện việc bà 

Trần Thị Thu H được sự ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần V để ủy quyền lại. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm không 
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chấp nhận các văn bản ủy quyền nêu trên; đồng thời, giải quyết vắng mặt Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần V. 

4. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 76/2017/DS-ST ngày 06 tháng 7 năm 

2017 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 176/2017/QĐ-

SCBSBA ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố B đã quyết 

định: 

Áp dụng các Điều 257, 370, 423 và 427 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Pháp lệnh số: 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án; Điều 48 của Nghị quyết số: 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

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

và lệ phí Tòa án; 

Áp dụng Điểm b, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 48 của Nghị định số: 

17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, quy định về bán đấu giá tài sản;  

- Chấp nhận yêu cầu  khởi kiện của bà Dương Thị Minh Ng. 

- Tuyên bố hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số: 88/HĐ.MBTS, 

ngày 19/12/2009, giữa bà Dương Thị Minh Ng và Trung tâm. 

- Buộc Cục Thi hành án có trách nhiệm trả lại cho bà Dương Thị Minh Ng 

số tiền 480.000.000 đồng tiền mua tài sản trúng đấu giá và 27.900.000 đồng tiền 

bồi thường thiệt hại. 

- Đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu khởi kiện nguyên đơn đã rút, bao 

gồm: Hủy kết quả bán đấu giá, bồi thường khoản tiền chênh lệch giá nhà khi 

mua và giá trị căn nhà tại thời điểm xét xử và bồi thường thiệt hại khoản lãi vay 

ngân hàng 12%/năm trên số tiền vay 130.000.000 đồng để mua tài sản đấu giá. 

- Ngoài ra, bản án còn tuyên về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ 

thi hành án, án phí và quyền kháng cáo.  

5. Kháng cáo: 

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Cục Thi hành án kháng cáo với nội dung: Đề 

nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên để giải quyết lại; bởi vì, cấp sơ thẩm 

áp dụng sai pháp luật, không đưa Ngân hàng Thương mại Cổ phần V – Chi 

nhánh Đồng Nai vào tham gia tố tụng để trả lại tiền đã nhận thi hành án và buộc 

Trung tâm phải bồi thường thiệt hại cho bà Dương Thị Minh Ng.  

6. Phần phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa phúc thẩm:  
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6.1. Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: 

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Sau khi nhận được hồ sơ vụ 

án, kháng cáo của đương sự, Tòa án cấp phúc thẩm đã thực hiện việc thụ lý, 

phân công Thẩm phán làm chủ tọa giải quyết vụ án, đảm bảo quyền kháng cáo 

theo Điều 271 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Thông qua kiểm sát kể từ khi thụ lý 

vụ án đến thời điểm này thấy rằng, Thẩm phán đã thực hiện đúng các quy định 

về việc thu thập chứng cứ, việc cấp tống đạt văn bản tố tụng hợp lệ cho đương 

sự và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu đúng thời gian quy 

định. Về thời hạn xét xử chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa hôm nay, 

Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự như 

đảm bảo đúng thành phần, đảm bảo sự vô tư, khách quan giải quyết vụ án, 

không có trường hợp phải thay đổi người tiến hành tố tụng theo Điều 52 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Đồng thời, thủ tục phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến thời 

điểm này được Hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện đầy đủ, đúng quy định 

trình tự về phiên tòa phúc thẩm.  

- Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ 

án cũng như tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn và bị đơn đã thực hiện đúng quy 

định tại các Điều 70, 71, 72 và 234 Bộ luật Tố tụng dân sự. Những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng không chấp 

hành. 

6.2. Quan điểm đối với phần bản án sơ thẩm bị kháng cáo:  

- Theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số: 88/HĐ.MBTS ngày 

15/12/2009, giữa bà Dương Thị Minh Ng và Trung tâm. Quá trình thực hiện hợp 

đồng, bà Ng đã thanh toán đầy đủ số tiền mua tài sản trúng đấu giá; về việc này, 

Cục Thi hành án và Trung tâm đều xác nhận. Cục Thi hành án đã lấy số tiền bán 

tài sản này để thi hành cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V – Chi nhánh 

Đồng Nai theo Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 73/2009/KDTM-ST 

ngày 30/7/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đã quá thời hạn 

bàn giao tài sản nhưng bà Ng vẫn chưa nhận được tài sản mua trúng đấu giá. Tại 

Điểm 3 của Biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số: 

166/2009/HĐ.BĐGTS ngày 19/11/2009 giữa Cục Thi hành án và Trung tâm, thể 

hiện Cục Thi hành án có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người được mua tài 

sản bán đấu giá. Như vậy, Cục Thi hành án có nghĩa vụ bàn giao tài sản trúng 

đấu giá cho bà Ng.  
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- Cấp sơ thẩm giải quyết hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số: 

88/HĐ.MBTS ngày 15/12/2009 giữa bà Ng với Trung tâm; buộc Cục Thi hành 

án phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền mua tài sản trúng đấu giá cho bà Ng 

số tiền 480.000.000 đồng và bồi thường thiệt hại cho bà Ng do không thực hiện 

nghĩa vụ giao tài sản là có căn cứ và phù hợp pháp luật. 

- Mặc dù, theo Kết luận số: 10/KL-TTr ngày 03/5/2012 của Thanh tra Bộ 

Tư pháp, thể hiện Trung tâm đã không thực hiện đúng về thời gian thông báo, 

niêm yết bán đấu giá, vi phạm về thông báo bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, suốt 

thời gian từ khi có kết luận nêu trên đến khi bà Ng khởi kiện, không có đương sự 

nào yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản này. 

- Đối với việc xác định tư cách tố tụng, cấp sơ thẩm xác định Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần V là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chính xác; 

bởi vì, Ngân hàng Thương mại Cổ phần V là đơn vị chủ quản, có quyền ủy 

quyền cho các chi nhánh của mình trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần V đại diện tham gia tố tụng. 

- Đối với kháng cáo của Cục Thi hành án về việc yêu cầu Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần V – Chi nhánh Đồng Nai phải hoàn trả lại số tiền đã được 

nhận thi hành án và yêu cầu Trung tâm có trách nhiệm bồi thường các khoản 

tiền cho bà Ng; do đã có lỗi trong việc vi phạm các quy định về thời gian thông 

báo niêm yết bán đấu giá… Vấn đề này, Cục Thi hành án có thể khởi kiện bằng 

vụ án dân sự khác. 

- Cấp sơ thẩm giải quyết chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là 

có căn cứ phù hợp pháp luật. Do đó, kháng cáo của Cục Thi hành án là không có 

cơ sở chấp nhận. 

- Bởi các lẽ trên: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng Nai đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩm căn cứ Khoản 1, Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; không 

chấp nhận kháng cáo của Cục Thi hành án; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tố tụng 

Thủ tục kháng cáo của bị đơn Cục Thi hành án phù hợp với luật định nên 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được tống đạt hợp lệ đến lần 

thứ hai để tham gia phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt, bao gồm: Ông Lê Văn H, bà 

Hoàng Thị Ch và Ngân hàng Thương mại Cổ phần V. Do đó, căn cứ Khoản 4, 

Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn tiến hành xét 

xử vụ án. 

[2] Nội dung  

2.1. Về áp dụng pháp luật 

Giao dịch dân sự giữa các bên xác lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 

(ngày Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành); Tòa án cấp sơ thẩm áp 

dụng các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 để giải quyết nội dung vụ án là 

không đúng với quy định tại Điều 688 của bộ luật này. Vụ án cần phải áp dụng 

Bộ luật Dân sự năm 2005 để giải quyết mới đúng; ngoài ra, còn phải áp dụng 

các quy định của pháp luật liên quan về bán đấu giá tài sản của từng thời điểm 

giao dịch. 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ, quy định về bán đấu giá tài sản để giải quyết vụ án là 

không đúng; bởi lẽ, nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010; trong 

khi đó, việc bán đấu giá tài sản đã được thực hiện và bà Dương Thị Minh Ng đã 

thanh toán tiền mua trúng đấu giá vào ngày 17/12/2009. Vụ án cần phải áp dụng 

Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ, quy định về bán 

đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành để giải quyết. 

Từ những nội dung trên, sửa bản án sơ thẩm về áp dụng pháp luật. 

2.2. Về nội dung tranh chấp  

- Tài sản được bán đấu giá là tài sản phải thi hành án, Cục Thi hành án ký 

Hợp đồng ủy quyền số: 166/2009/HĐ.BĐGTS ngày 19/11/2009 với Trung tâm 

để bán đấu giá tài sản thi hành án (bút lục số 167). Hợp đồng này phù hợp với 

Điều 3 của Thông tư số: 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp, 

hướng dẫn một số quy định của Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 

của Chính phủ, quy định về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Thông tư số: 

03/2005/TT-BTP). Tại Điều 7 và Điều 8 của hợp đồng, thể hiện Cục Thi hành án 

có trách nhiệm trực tiếp giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với số 

lượng, hiện trạng theo Chứng thư Thẩm định giá.  

- Trên cơ sở hợp đồng ủy quyền nêu trên, Trung tâm tiến hành bán đấu giá 

tài sản, người trúng đấu giá bà Dương Thị Minh Ng; các bên đã giao kết Hợp 
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đồng mua bán tài sản bán đấu giá số: 88/HĐ.MBTS ngày 15/12/2009. Hợp đồng 

được công chứng, phù hợp với Điều 6 của Thông tư số: 03/2005/TT-BTP (bút 

lục số 17 và 18) và Khoản 5, Điều 459 của Bộ luật Dân sự năm 2005. Tại Biên 

bản thanh lý hợp đồng ủy quyền bán đấu giá (bút lục số 191), thể hiện Cục Thi 

hành án có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người được mua tài sản bán đấu giá 

là bà Dương Thị Minh Ng. 

- Sau khi mua trúng đấu giá, bà Ng đã thực hiện nghĩa vụ của người mua, 

thanh toán đủ số tiền 480.000.000 đồng vào ngày 17/12/2009. Số tiền này sau 

khi trừ chi phí đấu giá 10.700.000 đồng, Trung tâm đã bàn giao cho Cục Thi 

hành án. Tuy nhiên, bà Ng không được nhận tài sản đấu giá theo hợp đồng (từ 

ngày 05/01/2010 đến ngày 05/02/2010). Qua nhiều lần thương lượng không 

thành và khi Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Kết luận số: 10/KL-TTr ngày 

03/5/2012, bà Ng mới biết được Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá không 

thể thực hiện. Do đó, bà Ng khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng.  

- Từ nội dung tranh chấp nêu trên, thể hiện Cục Thi hành án có trách 

nhiệm bàn giao tài sản cho người được mua tài sản bán đấu giá nhưng không 

thực hiện; do đó, người mua trúng đấu giá có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng 

theo Khoản 1, Điều 425 của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điểm b, Khoản 1, 

Điều 32 của Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu 

cầu của nguyên đơn, hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số: 

88/HĐ.MBTS ngày 15/12/2009 là có căn cứ. 

- Căn cứ Khoản 4, Điều 425 của Bộ luật Dân sự năm 2005, Khoản 2, Điều 

32 của Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP và Điểm 7.2, Điều 7 của Thông tư số: 

03/2005/TT-BTP, thể hiện trong trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy 

thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; 

nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây 

thiệt hại phải bồi thường. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc Cục Thi hành án phải 

hoàn trả tiền và bồi thường thiệt hại là có cơ sở. 

2.3. Kháng cáo của bị đơn 

- Cục Thi hành án cho rằng cấp sơ thẩm áp dụng Nghị định số: 

17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, quy định về bán đấu giá tài sản 

để giải quyết vụ án là không đúng; vi phạm tố tụng vì không đưa Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần V – Chi nhánh Đồng Nai vào tham gia tố tụng; đồng thời, 

buộc ngân hàng phải hoàn trả tiền đã nhận thi hành án.  
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+ Về áp dụng pháp luật: Như đã nhận định ở trên, chấp nhận phần kháng 

cáo này của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ. 

+ Về tư cách tham gia tố tụng: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 92 của 

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải 

là pháp nhân” và Khoản 1, Điều 84 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

“Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải 

là pháp nhân”. Do đó, cấp sơ thẩm xác định Ngân hàng Thương mại Cổ phần V 

là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đúng. 

+ Về việc buộc ngân hàng phải trả lại tài sản đã nhận thi hành án: Căn cứ 

Khoản 1, Điều 5 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án 

dân sự khi có đơn khởi kiện của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn 

khởi kiện đó. Trong vụ án, không có đương sự nào yêu cầu về vấn đề đòi lại tài 

sản đã thi hành án với ngân hàng; do đó, cấp sơ thẩm không giải quyết là đúng 

pháp luật. 

- Cục Thi hành án cho rằng cần phải xem xét lỗi của Trung tâm đã được 

Thanh tra Bộ Tư pháp kết luận, để buộc Trung tâm phải có trách nhiệm hoàn trả 

tiền và bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn. Hội đồng xét xử nhận thấy, Trung 

tâm tham gia vào giao dịch với tư cách là bên được ủy quyền, nhân danh Cục 

Thi hành án để bán đấu giá tài sản thi hành án. Trường hợp nhận thấy Trung tâm 

vi phạm hợp đồng ủy quyền, Cục Thi hành án có quyền khởi kiện bằng vụ án 

khác nếu đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

- Từ những căn cứ trên, chấp nhận một phần kháng cáo về áp dụng pháp 

luật của Cục Thi hành án; các phần khác kháng cáo không có căn cứ chấp nhận. 

 2.4. Về quyết định của cấp sơ thẩm 

- Nguyên đơn khởi kiện; sau đó, rút một phần yêu cầu và được cấp sơ 

thẩm đình chỉ là đúng quy định pháp luật. 

- Về hoàn trả tiền mua trúng đấu giá và bồi thường thiệt hại, nguyên đơn 

yêu cầu Cục Thi hành án và Trung tâm có trách nhiệm liên đới. Cấp sơ thẩm chỉ 

tuyên buộc Cục Thi hành án hoàn trả tiền và bồi thường; nhưng chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn là không đúng; do đó, sửa án sơ thẩm về phần 

này. 

[3] Án phí: Căn cứ Khoản 2, Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Pháp 

lệnh số: 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án; Điều 47 và Điều 48 của Nghị 

quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
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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; 

3.1. Án phí dân sự sơ thẩm:  

- Cấp sơ thẩm buộc Cục Thi hành án phải chịu là đúng; tuy nhiên, mức án 

phí được tính không chính xác nên phải điều chỉnh lại; cụ thể: 20.0000.000 đồng 

+ 4% (107.900.000 đồng) = 24.316.000 đồng.  

- Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu không 

được Tòa án chấp nhận, cụ thể: 

+ Yêu cầu Trung tâm liên đới chịu trách nhiệm hoàn trả tiền mua trúng 

đấu giá không được Tòa án chấp nhận: 300.000 đồng; 

+ Yêu cầu Trung tâm liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không 

được Tòa án chấp nhận: 300.000 đồng; 

+ Tổng cộng: 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng), được trừ vào tạm ứng 

án phí đã nộp. 

3.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Cục Thi hành án kháng cáo không phải 

chịu và được trả lại tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp.  

[4] Đối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

tại phiên tòa phù hợp một phần với nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử; nên 

được chấp nhận phần phù hợp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 2, Điều 308 và Khoản 1, Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; 

Chấp nhận một phần kháng cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ; sửa 

bản án sơ thẩm về áp dụng pháp luật, sửa một phần quyết định và án phí. 

Áp dụng Khoản 1 và Khoản 4, Điều 425 của Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Áp dụng Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ, 

quy định về bán đấu giá tài sản; Thông tư số: 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 

của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số quy định của Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP 

ngày 18/01/2005 của Chính phủ, quy định về bán đấu giá tài sản; 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Dương Thị Minh Ng. 
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Hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số: 88/HĐ.MBTS ngày 

15/12/2009 giữa bà Dương Thị Minh Ng với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài 

sản tỉnh Đ. 

Buộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ có trách nhiệm trả lại cho bà Dương 

Thị Minh Ng số tiền 480.000.000 đồng (bốn trăm tám mươi triệu đồng) tiền mua 

tài sản trúng đấu giá và bồi thường thiệt hại 27.900.000 đồng (hai mươi bảy triệu 

chín trăm nghìn đồng); tổng cộng: 507.900.000 đồng (năm trăm lẻ bảy triệu chín 

trăm nghìn đồng). 

2. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền và thi hành án: 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với các 

khoản tiền được nêu tại Mục 1 phần quyết định của bản án này, nếu người phải 

thi hành án chưa thi hành số tiền nêu trên, thì còn phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất chậm trả được tính theo 

quy định tại Khoản 2, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

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

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

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

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

và Điều 9; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

3. Đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu khởi kiện nguyên đơn đã rút, bao 

gồm: Hủy kết quả bán đấu giá, bồi thường khoản tiền chênh lệch giá nhà khi 

mua và giá trị căn nhà tại thời điểm xét xử và bồi thường thiệt hại khoản lãi vay 

ngân hàng 12%/năm trên số tiền vay 130.000.000 đồng để mua tài sản đấu giá. 

4. Về án phí:  

4.1. Án phí dân sự sơ thẩm:  

- Buộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ phải nộp 24.316.000 đồng (hai 

mươi bốn triệu ba trăm mười sáu nghìn đồng).  

- Bà Dương Thị Minh Ng phải chịu 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng), 

được trừ vào tạm ứng án phí bà Ng đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố B, cụ thể: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số: 005771 ngày 11/11/2014;  12.262.000 đồng (mười hai 

triệu hai trăm sáu mươi hai nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số: 005772 ngày 11/11/2014 và 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) theo 
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Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 000726 ngày 08/11/2016. Trả lại 

bà Ng 12.062.000 đồng (mười hai triệu không trăm sáu mươi hai nghìn đồng). 

4.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ không phải 

chịu, được trả lại tạm ứng án phí kháng cáo 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số: 002261 ngày 28/7/2017.  

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

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân thành phố B; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

B; 

- Các đương sự (6); 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Dân sự, Văn 

phòng và Thẩm phán (4). 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký và đóng dấu 

Nguyễn Văn Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 96/2018/DS-PT  

Ngày: 07-5-2018. 

V/v tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản, hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và 

yêu cầu hủy kết quả bán đấu 

giá tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Đồng; 

Các Thẩm phán: Bà Trương Thị Tuyền; bà Nguyễn Thị Thúy Phượng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Phương Yến, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 
Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
Ông Trần Văn Sự - Kiểm sát viên. 

Vào các ngày 23 tháng 3; 27 tháng 4 và 07 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở 
Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 
277/2017/TLPT-DS ngày 15 tháng 11 năm 2017, về “Tranh chấp hợp đồng vay 
tài sản, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy kết quả bán 
đấu giá tài sản”. 

Do Bản án Dân sự sơ thẩm số: 42/2017/DS-ST ngày 08 tháng 9 năm 
2017, của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo, kháng 
nghị. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 09/2018/QĐ-PT ngày 
15 tháng 01 năm 2018, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: 

+ Bà Trần Thị M (N), sinh năm 1980; cư trú tại: Tổ M1, ấp M2, xã M3, 
huyện M4, tỉnh Tây Ninh; có mặt; 

+ Ông Lê Phước H, sinh năm 1965; bà Phạm Thị L, sinh năm 1969; cư 
trú tại: Số H1, khu phố H2, thị trấn H3, huyện H4, tỉnh Tây Ninh; vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Phước H và bà Phạm Thị L: 
Ông Vương Sơn A, sinh năm 1974; cư trú tại: Số A1, đường A2, khu phố A3, 
Phường A4, thành phố A5, tỉnh Tây Ninh; theo giấy ủy quyền ngày 03-01-2013; 
có mặt;  

- Bị đơn: Bà Lê Kim B, sinh năm 1968; cư trú tại: Số B1, tổ B2, ấp B3, xã 
B4, huyện M4, tỉnh Tây Ninh; vắng mặt; 
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Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Kim B: Ông Nguyễn Văn T, sinh 
năm 1960; cư trú tại: Số T1, ấp T2, xã T3, thành phố T4, tỉnh Long An; theo 
giấy ủy quyền ngày 20-4-2017; có mặt; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4, tỉnh Tây Ninh; địa chỉ trụ sở: 
Khu phố N1, thị trấn N2, huyện M4, tỉnh Tây Ninh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn G - Chi cục trưởng Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện M4, tỉnh Tây Ninh; 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Cưng: Ông Trương Văn D - Chấp 
hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 tỉnh Tây Ninh; theo giấy ủy 
quyền ngày 05-3-2018; có mặt; 

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ; địa chỉ trụ sở: Số Đ1, đường Đ2, khu 
phố Đ3, Phường Đ4, thành phố Đ5, tỉnh Tây Ninh. Người đại diện theo pháp 
luật: Ông Nguyễn Thái Q - Giám đốc; vắng mặt không lý do;  

+ Anh Đặng Hoàng K, sinh năm 1989; cư trú tại: Tổ B2, ấp B3, xã B4, 
huyện M4, tỉnh Tây Ninh; vắng mặt; 

+ Chị Đặng Thị Bạch R, sinh năm 1997; cư trú tại: Tổ B2, ấp B3, xã B4, 
huyện M4, tỉnh Tây Ninh; vắng mặt; 

Người đại diện theo ủy quyền của anh K, chị R: Ông Nguyễn Văn T, sinh 
năm 1960; cư trú tại: Số T1, ấp T2, xã T3, thành phố T4, tỉnh Long An; theo 
giấy ủy quyền ngày 20-7-2016 và ngày 01-02-2018; có mặt. 

- Người kháng cáo:  

+ Bà Trần Thị M là nguyên đơn; 

+ Bà Lê Kim B là bị đơn;  

+ Anh Đặng Hoàng K; chị Đặng Thị Bạch R; Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện M4 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.  

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 08-10-2012 và trong quá trình tham gia tố 
tụng, nguyên đơn - bà Trần Thị M trình bày:  

Bà Lê Kim B nợ tiền vay và tiền hụi không trả nên bà khởi kiện tại Tòa án 
nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 02 vụ án cụ thể như sau:    

+ Vụ án thứ nhất: Bà khởi kiện yêu cầu bà B trả tiền nợ hụi và nợ vay, đã 
được giải quyết bằng Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 
125/2012/QĐST- DS ngày 31-10-2012, của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, 
nội dung: Bà B phải trả cho bà số tiền 880.000.000 đồng, bà đã nộp đơn yêu cầu 
thi hành án nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành. 

+ Vụ án thứ hai: Bà kiện đòi bà B 900.000.000 đồng tiền vay theo 02 hợp 
đồng do Phòng Công chứng X tỉnh Tây Ninh công chứng, cụ thể là: 
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Hợp đồng ngày 04-5-2012, số tiền vay 600.000.000 đồng, tiền lãi trả hàng 
tháng, tính theo lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, thời hạn vay là 05 tháng, kể 
từ ngày 04-5-2012, việc giao nhận tiền sẽ do hai bên tự thực hiện và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. Tài sản thế chấp là 20.777 m2 đất theo Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số: 01314 QSDĐ/ 450304 ngày 15-4-1998, do chồng của bà 
B là ông Đặng Văn S đứng tên và Văn bản phân chia tài sản thừa kế, số công 
chứng 14, quyển số: 01/TP/CC-SCC-HĐGD ngày 16-02-2012, do Văn phòng 
Công chứng Y công chứng, nội dung là anh K (con bà B) giao cho bà B trọn 
quyền sử dụng tài sản của ông Schết để lại. 

Hợp đồng ngày 06-6-2012, bổ sung số tiền vay 300.000.000 đồng, các 
điều khoản khác giữ nguyên theo hợp đồng ngày 04-5-2012. 

Vụ án đã được giải quyết bằng Quyết định công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự số: 129/2012/QĐST-DS ngày 13-11-2012, nội dung: Bà B phải trả 
cho bà 900.000.000 đồng tiền vay gốc và 33.750.000 đồng tiền lãi, tổng cộng là 
933.750.000 đồng. Nếu bà B không trả được nợ thì phải chịu biện pháp cưỡng 
chế 20.777 m2 đất đã thế chấp.  

Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 đã kê biên, bán đấu giá tài sản bà B 
đã thế chấp cho bà để thi hành Quyết định số: 129/2012/QĐST- DS, bà là người 
mua trúng đấu giá vào ngày 07-3-2013 nhưng đến nay vẫn chưa được giao tài 
sản vì Quyết định số: 129/2012/QĐST-DS đã bị hủy theo thủ tục giám đốc 
thẩm. 

 Bà vẫn giữ yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bà B và các con bà B là anh Đặng 
Hoàng K, chị Đặng Thị Bạch R phải trả cho bà số tiền vay 933.750.000 đồng, 
không yêu cầu trả tiền lãi. Yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 giao 
tài sản mà bà mua trúng đấu giá. 

Bà không chấp nhận hủy hợp đồng vay và thế chấp tài sản theo yêu cầu 
của anh K; đối với yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất của ông Lê Phước H, bà Phạm Thị L bà không có ý kiến. 

Ông Vương Sơn A là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn - ông 
Lê Phước H, bà Phạm Thị L trình bày: 

Ngày 12-11-2011, bà Lê Kim B cùng các con là Đặng Hoàng K và Đặng 
Thị Bạch R chuyển nhượng cho vợ chồng ông Lê Phước H, bà Phạm Thị L 
20.417 m2 đất, tọa lạc tại xã B4, huyện M4, tỉnh Tây Ninh, có Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số: 01314/QSDĐ/450304 ngày 15-4-1998, do ông Đặng Văn 
S (chồng bà B) đứng tên, giá 1.100.000.000 đồng (tương đương 550.000.000 
đồng/ha), trên đất có trồng cao su khoảng 01 năm tuổi. Ông H đặt cọc trước 
100.000.000 đồng, có biên nhận tiền do bà B và chị R ký tên, hẹn ngày 14-11-
2011 bà B giải chấp ở ngân hàng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra sang 
tên sẽ trả đủ tiền. 

Bà B nói không đủ tiền để trả ngân hàng, yêu cầu đưa thêm 900.000.000 
đồng, ông H, bà L đã giao tiền vào ngày 14-11-2011, anh Đặng Hoàng K ký 
nhận. Khi đến ngân hàng để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông H giao 
số tiền còn lại là 100.000.000 đồng, bà B và anh K nhận nhưng ông H, bà L sơ 
sót không yêu cầu ghi giấy nhận tiền. Bà B đã giao đất cho ông H, bà L sử dụng 
từ tháng 01 năm 2012 đến nay. 
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Ngày 30-12-2011, vợ chồng ông H cùng với bà B và anh K đến Văn 
phòng Công chứng Y, Tây Ninh để làm hợp đồng chuyển nhượng đất như thỏa 
thuận. Hợp đồng đã ký kết xong nhưng khi mang đến Uỷ ban nhân dân xã B4 
làm thủ tục thì phát hiện giấy chứng nhận cấp sai thửa đất, không sang tên được 
nên ông H giao toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng đất cho bà B đi điều chỉnh nhưng 
bà B không đi điều chỉnh mà mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp 
cho bà M để vay tiền. 

Ông H, bà L khởi kiện yêu cầu bà B, anh K, chị R tiếp tục thực hiện thủ 
tục chuyển nhượng đất.  

Ông Nguyễn Văn T là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn – bà Lê 
Kim B trình bày: 

Bà B thừa nhận có thỏa thuận chuyển nhượng đất cho ông H và bà L như 
ông A trình bày. Khi chuyển nhượng, bà B không hỏi ý kiến anh K, chị R nhưng 
anh K và chị R biết việc chuyển nhượng. Thực tế, bà B chỉ nhận 1.000.000.000 
đồng, có ghi biên nhận, không nhận 100.000.000 đồng tại ngân hàng như ông A 
trình bày; bà B chi số tiền này cho cá nhân, cụ thể chi như thế nào thì bà B 
không nhớ rõ. 

Khi đến văn phòng công chứng, do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị 
sai thửa không công chứng được nên ông H, bà L không nhận chuyển nhượng 
đất nữa và trả lại hồ sơ cho bà B, yêu cầu bà B trả lại tiền. Bà B thế chấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà M để vay tiền trả cho ông H, bà L nhưng 
chưa nhận được tiền từ bà M nên số tiền đã nhận của ông H, bà L chưa trả được. 

Bà B yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất với ông H, bà L, xử lý 
hậu quả hợp đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.  

Đối với yêu cầu của bà M đòi 933.750.000 đồng tiền vay và yêu cầu giao 
tài sản đã mua trúng đấu giá, bà B không chấp nhận vì bà M chưa giao tiền, sở 
dĩ bà B ký vào hợp đồng vay và thế chấp tài sản là vì giữa bà B và bà M có quan 
hệ quen biết, bà B có nói với bà M là bán đất trả nợ cho ông H nhưng không ai 
mua, bà M giới thiệu nhờ ông F làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất từ ông Squa cho bà B, sau đó bà M sẽ vay ngân hàng giúp cho bà B. 
Ông F nói cứ làm hợp đồng vay mượn với bà M trước, sau đó bà M sẽ làm thủ 
tục vay ngân hàng rồi đưa tiền sau, do tin tưởng nên bà B mới ký, hợp đồng 
cũng ghi rõ là việc giao nhận tiền do 02 bên tự thực hiện. 

Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm lần thứ nhất vào năm 2012, bà B đã thừa 
nhận có nợ bà M 900.000.000 đồng tiền vay theo 02 hợp đồng công chứng như 
đã nêu trên và chấp nhận trả là do bà B nhầm lẫn, vì: Bà B có lần vay bà M số 
tiền 150.000.000  đồng, bà M cộng vốn và lãi nên ghi giấy nợ 300.000.000 
đồng. Bà B có viết giấy nhờ bà M hốt 02 dây hụi được 580.000.000 đồng, bà M 
cũng không giao tiền hụi mà nói để trừ tiền lãi vay. Năm 2012, bà M mang giấy 
nợ và giấy hốt hụi kiện đòi 880.000.000 đồng, bà B chấp nhận trả, vụ án đã 
được giải quyết bằng Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số:  
125/2012/QĐST- DS ngày 31-10-2012. 

Khi ký biên bản hòa giải vụ án bà M kiện đòi 900.000.000 đồng tiền vay 
theo 02 hợp đồng công chứng, bà B tưởng nhầm là hòa giải khoản tiền 
880.000.000 đồng nên ký, quyết định hòa giải thành cũng đã bị hủy.  
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Mặt khác, vào ngày 23-9-2014, bà M đã lập Giấy thỏa thuận cam kết 
không lấy nhà đất của bà B và sẽ trả lại số tiền 900.000.000 đồng.   

Vì vậy, bà B không chấp nhận trả 900.000.000 đồng theo yêu cầu khởi 
kiện của bà M. Không chấp nhận việc bà M đòi giao tài sản mua trúng đấu giá.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – anh Đặng Hoàng K, chị Đặng 
Thị Bạch R, do ông Nguyễn Văn T là người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

 Anh K là con của bà B và ông S, không chấp nhận việc bà B chuyển 
nhượng đất cho ông H, bà L vì đất là của ông S chết để lại chưa chia thừa kế, 
anh K có nhận của ông H 900.000.000 đồng nhưng chỉ nhận giùm cho bà B, 
không biết tiền gì. 

Đối với hợp đồng thế chấp tài sản giữa bà B và bà M phát sinh sau khi 
ông S chết, tài sản thế chấp là di sản thừa kế chưa chia, văn bản phân chia tài sản 
thừa kế do anh K và bà B lập, Văn phòng Công chứng Y công chứng không 
đúng quy định pháp luật nên anh K yêu cầu hủy bỏ việc thế chấp. 

Do là di sản thừa kế chưa chia nên việc chuyển nhượng đất cho ông H, bà 
L cũng không đúng quy định pháp luật. 

Quyết định giải quyết nợ vay 900.000.000 đồng đã bị hủy, trình tự thủ tục 
thi hành án không đúng nên bà M yêu cầu giao tài sản bán đấu giá là không có 
căn cứ. 

Ngày 19-9-2016, anh K có đơn yêu cầu độc lập, yêu cầu như sau: 

- Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Lê Kim B với 
ông Lê Phước H, bà Phạm Thị L. 

- Hủy văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế đã được Văn phòng 
Công chứng Y công chứng ngày 03-01-2012; 

- Hủy văn bản công chứng Hợp đồng vay mượn và thế chấp quyền sử 
dụng đất giữa bà M và bà B ghi ngày 04-5-2012 và Bổ sung hợp đồng vay mượn 
có thế chấp quyền sử dụng đất giữa bà M và bà B ghi ngày 06-6-2012; 

- Hủy Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 092/2013/HĐ-BĐG ngày 21-01-
2013, của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
M4, tỉnh Tây Ninh; hủy Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Đ với bà Trần Thị M ngày 07-03-2013. 

Chị Đặng Thị Bạch R là em của anh K, thống nhất theo yêu cầu của anh 
K.  

 Ông Trương Văn D là người đại diện theo ủy quyền của Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện M4, tỉnh Tây Ninh - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan trình bày: 

Để thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 
129/2012/QĐST- DS ngày 13-11-2012, của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu; 
căn cứ vào đơn đề nghị kê biên khẩn cấp của bà Trần Thị M, đề ngày 13-11-
2012; xét bà Lê Kim B có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi 
hành; Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 (sau đây gọi tắt là Chi cục) đã ban 
hành Quyết định thi hành án số: 102/QĐ-THA ngày 15-11-2012 và Quyết định 
cưỡng chế thi hành án số: 04/QĐ-THA ngày 20-11-2012, kê biên xử lý tài sản là 
20.777 m2 đất, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 01314 QSDĐ/450304 
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ngày 15-4-1998, do chồng của bà B là ông Đặng Văn S đứng tên, đất gồm 03 
phần như sau: Diện tích 13.417 m2 ĐRM, thửa 40, tờ bản đồ 57; diện tích 7.000 
m2 đất lúa, thửa 121, tờ bản đồ 58; diện tích 360 m2 đất thổ cư, thửa 72a, tờ bản 
đồ 161, tọa lạc tại xã B4, huyện M4, tỉnh Tây Ninh. 

Theo hợp đồng đã ký với Chi cục thì đơn vị thực hiện việc định giá tài sản 
là Công ty Trách nhiệm hữu hạn E, đơn vị bán đấu giá là Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Đ.  

Người mua trúng đấu giá là bà Trần Thị M, cũng là người được thi hành 
án, với giá trúng là 1.482.500.000 đồng. Bà M đã nộp đủ các khoản tiền mua 
đấu giá.  

Trong số tiền 1.482.500.000 đồng bà M đã nộp, Chi cục đã chi như sau: 
Chi phí bán đấu giá là 17.715.000 đồng; thu tiền án phí theo Quyết định số 125 
và Quyết định số 129 là 39.206.000 đồng (án phí theo Quyết định số 129 là 
20.006.000 đồng); chi phí cưỡng chế 15.790.000 đồng, tổng cộng: 72.711.000 
đồng và thu phí thi hành án của bà M 3% là 28.012.500 đồng. 

Ngày 12-3-2013, Chi cục đã chi trả cho bà M 933.750.000 đồng theo 
Quyết định số: 129/2012/QĐST-DS ngày 13-11-2012. Số tiền còn lại là 
476.039.000 đồng Chi cục đã gửi ngân hàng, chờ xử lý theo quy định của pháp 
luật. 

Sau đó, Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 
129/2012/QĐST-DS ngày 13-11-2012, của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu đã 
bị cấp giám đốc thẩm hủy.  

 Chi cục chưa giao tài sản bán đấu giá cho bà Trần Thị M là do Trưởng 
ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số: 44/TB-
CTHADS ngày 18-01-2017, yêu cầu tạm ngưng việc giao tài sản cho bà Trần 
Thị M, chờ kết quả giải quyết của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được. 

Chấp hành viên đã thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án không đúng, cụ 
thể là: Ký hợp đồng định giá với Công ty Trách nhiệm hữu hạn E, khi công ty 
này chưa có giấy phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, không cho bà B 
thời gian tự nguyện thi hành theo Luật Thi hành án, không xử lý yêu cầu của 
ông H là người có quyền lợi liên quan đến đất kê biên thi hành án. Tuy nhiên, 
việc cưỡng chế thi hành án là đúng vì Quyết định số 129 của Tòa án đã có hiệu 
lực thi hành, bà M có đơn yêu cầu thi hành án. Vì vậy, Chi cục yêu cầu giữ 
nguyên kết quả bán đấu giá.  

Về tranh chấp của các bên đương sự, Chi cục không có ý kiến. 

Quá trình giải quyết vụ án:  

Bà M khởi kiện vào ngày 12-10-2012, Tòa án nhân dân huyện Tân Châu 
đã giải quyết và ban hành Quyết định số: 129/2012/QĐST- DS ngày 13-11-
2012, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

Quyết định Giám đốc thẩm số: 10/2013/QĐDS-GĐT ngày 13-6-2013, của 
Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, hủy Quyết định số 129 với lý do: Chồng bà B là 
ông S đã chết, phát sinh quyền thừa kế của các con ông S là anh K và chị R 
nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa họ vào tham tố tụng là vi phạm nghiêm 
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trọng thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các 
đương sự. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện Tân Châu giải quyết lại vụ án 
theo quy định pháp luật. 

Đất tranh chấp qua đo đạc, thẩm định như sau:  

- Đất: Gồm thửa 40/13.417 m2, tờ 57; thửa 49/7.000 m2, tờ 57 (thửa mới 
sau khi điều chỉnh 151/7.000 m2, tờ bản đồ 58) tương ứng thửa 27, tờ bản đồ 23, 
diện tích 20.259,9 m2; thửa 72a/360 m2, tờ 161 (đất thổ cư); tọa lạc tại ấp B3, xã 
B4, huyện M4, tỉnh Tây Ninh; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 01314 
QSDĐ/450304 ngày 15-4-1998, do Ủy ban nhân dân huyện M4 cấp, ông Đặng 
Văn S đứng tên.  

Giá: Thửa 40/13.417 m2, trị giá 737.935.000 đồng (550.000.000 đồng/ha); 
thửa 151/7.000 m2, trị giá 350.000.000 đồng (500.000.000 đồng/ha); thửa 
72a/360 m2 không xác định được giá trị. 

- Tài sản trên đất gồm có:  

+ Tài sản trên thửa 40, 151 các đương sự thống nhất gồm 1.300 cây cao 
su, trị giá 260.000.000 đồng (200.000 đồng/cây). 

+ Tài sản trên thửa 72 a gồm có nhà và mái hiên, chưa định giá. 

Bản án Dân sự sơ thẩm số: 42/2017/DS-ST ngày 08 tháng 9 năm 2017, 
của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu: 

Căn cứ vào các Điều: 127, 129, 471, 474, 688 của Bộ luật Dân sự; Điều 
100, 203 của Luật Đất đai; khoản 1 Điều 45, khoản 2 Điều 98, Điều 75 của Luật 
Thi hành án; Điều 34 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 3 năm 2010, của Chính phủ; Điều 27 của Pháp lệnh án phí, lệ phí 
Tòa án, quyết định: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị M đối với bà Lê 
Kim B về số tiền vay 933.750.000 đồng.  

Không chấp nhận yêu cầu của bà M đối với Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện M4, yêu cầu giao tài sản mua trúng đấu giá ngày 07-3-2013. 

Chấp nhận yêu cầu của anh Đặng Hoàng K về việc hủy Hợp đồng vay 
mượn có thế chấp quyền sử dụng đất ghi ngày 04-5-2012 và Bổ sung hợp đồng 
vay mượn có thế chấp quyền sử dụng đất ghi ngày 06-6-2012 do Phòng Công 
chứng X tỉnh Tây Ninh công chứng. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Phước H và bà Phạm Thị L về 
việc yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Buộc bà B, anh K, chị R có nghĩa vụ làm thủ tục chuyển cho ông H, bà L 
quyền sử dụng đất 20.259,9 m2, thuộc thửa 27, tờ bản đồ số 23; tọa lạc tại ấp Hội 
Thạnh, xã B4, huyện M4, tỉnh Tây Ninh (có sơ đồ kèm theo). 

Buộc ông H và bà L trả cho bà B, anh K và chị R số tiền 100.000.000 
đồng. 

Không chấp nhận yêu cầu của anh K về việc hủy hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất giữa bà B với ông H, bà L. 
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3. Chấp nhận yêu cầu của anh K yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá ngày 07-
3-2013. 

Hủy kết quả bán đấu giá ngày 07-3-2013 của Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Đ; hủy Quyết định Thi hành án số: 102/QĐ-THA ngày 15-11-2012; Quyết 
định Cưỡng chế thi hành án số: 04/QĐ-THA ngày 20-11-2012, của Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện M4, tỉnh Tây Ninh. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 có trách nhiệm rút số tiền 
476.039.000 đồng đã gửi Ngân hàng và tiền lãi trả lại cho bà M.  

 Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 thoái thu các khoản sau:  

+ 39.206.000 đồng tiền án phí, gồm: 20.006.000 đồng án phí của Quyết 
định số: 129/QĐST-DS ngày 13-11-2012 và 19.200.000 đồng án phí của Quyết 
định số: 125/QĐST-DS ngày 31-10-2012, trả cho bà M; 

+ 28.012.500 đồng tiền phí thi hành án trả lại cho bà M. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 phải chịu các chi phí tổng cộng là 
33.505.000 đồng, gồm: 

+ Chi phí bán đấu giá là 17.715.000 đồng; 

+ Chi phí thi hành án 15.790.000 đồng, trong đó: Chi phí đo đạc 
5.720.000 đồng; chi phí kê biên 1.070.000 đồng; chi phí thẩm định giá tài sản 
8.000.000 đồng, chi phí thông báo bán đấu giá 1.000.000 đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về chi phí tố tụng khác, án phí, 
quyền, nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 20-9-2017, nguyên đơn bà Trần Thị M kháng cáo, yêu cầu Tòa án 
chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà đối với bà B; không chấp nhận hủy kết 
quả bán đấu giá. 

Ngày 14-9-2017, bà Lê Kim B kháng cáo, yêu cầu tuyên bố hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông H, bà L vô hiệu; không buộc Nam, 
chị R cùng liên đới chịu trách nhiệm. 

Ngày 14-9-2017, anh Đặng Hoàng K kháng cáo, yêu cầu tuyên bố hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà B, ông H, bà L vô hiệu và 
không chấp nhận chịu trách nhiệm liên đới. 

Ngày 14-9-2017, chị Đặng Thị Bạch R kháng cáo, không chấp nhận chịu 
chi phí đo đạc, định giá, án phí và không chịu trách nhiệm liên đới. 

Ngày 21-9-2017, Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 kháng cáo, 
không chấp nhận hủy kết quả bán đấu giá; không chấp nhận hủy Quyết định 
thi hành án số: 102/QĐ-THA ngày 15-11-2012 và Quyết định cưỡng chế thi 
hành án số: 04/QĐ-THA ngày 20-11-2012; không chấp nhận chịu bất cứ khoản 
chi phí nào như bản án sơ thẩm đã quyết định. 

Ngày 22-9-2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu kháng nghị, 
đề nghị không hủy Quyết định số: 102/QĐ-THA ngày 15-11-2012 và Quyết 
định số: 04/QĐ-THA ngày 20-11-2012, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
M4, tỉnh Tây Ninh, kiến nghị thu hồi. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm: Các đương sự giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, 
đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Tân Châu. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 
tòa:  

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã 
thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các 
đương sự thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự, chấp hành tốt nội quy phiên tòa. 

- Về nội dung: Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bà M, bà B, anh 
K, chị R; chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu; 
chấp nhận một phần kháng cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4, sửa 
bản án sơ thẩm, không tuyên hủy quyết định thi hành án và quyết định kê biên 
cưỡng chế mà chỉ kiến nghị thu hồi. Tính toán lại việc khấu trừ tiền tạm ứng án 
phí và án phí của bà M cho đúng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa; kết quả 
tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Đặng Hoàng K có yêu cầu 
độc lập, yêu cầu hủy Văn bản phân chia tài sản thừa kế do Văn phòng Công 
chứng Y công chứng vào ngày 16-02-2012, Tòa án cấp sơ thẩm đã không giải 
quyết với các lý do là: Vụ án này chỉ giải quyết hợp đồng vay và hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Sở Tư pháp Tây Ninh đã có kết luận Văn 
phòng Công chứng Y khi công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế theo yêu 
cầu của bà B có vi phạm Điều 44, 49 của Luật Công chứng; anh K, chị R có yêu 
cầu giải quyết trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế mà đã rút đơn khởi kiện. 

Các lý do nêu trên đều không có căn cứ, bởi vì: Việc giải quyết hợp đồng 
vay và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp về 
bán đấu giá tài sản trong vụ án này đều có liên quan đến phần đất do ông Đặng 
Văn S đứng tên mà anh Đặng Hoàng K, chị Đặng Thị Bạch R là người thuộc 
hàng thừa kế thứ nhất của ông S; kết luận của Sở Tư pháp không phải là văn bản 
hủy bỏ hoặc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu; văn bản công chứng chỉ 
được hủy bỏ khi các bên tham gia ký kết giao dịch phải yêu cầu Văn Phòng 
Công chứng nơi đã thực hiện việc công chứng hủy bỏ, theo quy định tại Điều 51 
của Luật Công chứng hoặc do Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 26 
của Bộ luật Tố tụng dân sự; việc anh K, chị R rút yêu cầu khởi kiện trong vụ án 
khác không liên quan đến yêu cầu trong vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm không 
giải quyết yêu cầu này của anh K là vi phạm Điều 5 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm ông T cung cấp văn bản hủy bỏ văn bản công 
chứng việc phân chia tài sản thừa kế nhưng hủy sau khi xét xử sơ thẩm nên Tòa 
án cấp phúc thẩm không giải quyết được.  

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của anh K về việc hủy Hợp đồng 
vay mượn có thế chấp quyền sử dụng đất, được Phòng Công chứng X tỉnh Tây 
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Ninh công chứng ngày 04-5-2012 và Bổ sung hợp đồng vay mượn có thế chấp 
quyền sử dụng đất được Phòng Công chứng X tỉnh Tây Ninh công chứng ngày 
06-6-2012 nhưng không đưa Phòng Công chứng X tham gia tố tụng là vi phạm 
Điều 68 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Tòa án cấp phúc thẩm đã thu thập ý kiến của Phòng Công chứng X và lời 
khai của bà Nguyễn Thị Đ là công chứng viên trực tiếp thực hiện việc công 
chứng, họ không chấp nhận việc Tòa án cấp sơ thẩm hủy hợp đồng công chứng 
vì cho rằng việc công chứng là đúng quy định pháp luật. Vì vậy, không thể đưa 
Phòng Công chứng X vào tham gia tố tụng ở giai đọan xét xử phúc thẩm vì 
không bảo đảm được quyền của đương sự theo quy định Điều 70, 73 của Bộ luật 
Tố tụng dân sự. 

[2] Về thu thập và đánh giá chứng cứ: 

- Đối với số tiền vay 900.000.000 đồng đang tranh chấp: 

Tuy bà M không cung cấp được biên bản giao nhận tiền nhưng bà B đã 
thừa nhận trong hồ sơ thụ lý số: 247/2012/TLST-DS ngày 01-10-2012, về việc 
bà M kiện bà B đòi 300.000.000 đồng tiền vay theo “Giấy mượn tiền” ghi ngày 
13-4-2012 và 580.000.000 đồng tiền hụi, cụ thể là trong biên bản lấy lời khai 
của bà B và biên bản hòa giải ghi cùng ngày 11-10-2012; biên bản hòa giải ghi 
ngày 23-10-2012. Cũng trong hồ sơ này, bà B còn khai là đã hốt hụi trừ 
90.000.000 đồng tiền lãi của số tiền vay 900.000.000 đồng. 

Bà B cho rằng đã nhầm lẫn 02 khoản tiền theo Quyết định công nhận sự 
thỏa thuận của các đương sự số 125 (giải quyết số tiền vay 300.000.000 đồng, 
tiền hụi 580.000.000 đồng) và Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 
đương sự  số 129 (giải quyết số tiền vay 900.000.000 đồng) là một nên ký biên 
bản hòa giải thành đối với số tiền vay 900.000.000 đồng là không có căn cứ, bởi 
vì: Các khoản tiền hoàn toàn khác nhau, ngày, tháng khác nhau; biên bản hòa 
giải thành số tiền vay 300.000.000 đồng, tiền hụi 580.000.000 đồng, Tòa án lập 
vào ngày 23-10-2012; biên bản hòa giải thành số tiền vay 900.000.000 đồng, lập 
vào ngày 05-11-2012. Mặt khác, Quyết định số 129 (về tiền vay 900.000.000 
đồng) bị hủy theo trình tự giám đốc thẩm với lý do khi giải quyết vụ án, Tòa án 
cấp sơ thẩm không đưa 02 người con của bà B là anh K và chị R vào tham gia tố 
tụng, không phải hủy vì lý do bà B nhầm lẫn giữa 02 khoản nợ. 

Tại thời điểm thụ lý 02 vụ án của bà M kiện bà B vào năm 2012, Tòa án 
cấp sơ thẩm đã sai sót là không nhập 02 vụ án để đối chất làm rõ các khoản tiền 
vay và tiền hụi có phải là một hay không mà lại giải quyết bằng 02 vụ án riêng 
biệt trong khi cùng nguyên đơn, cùng bị đơn, các lời khai của bà B không thống 
nhất, sai sót này không khắc phục được vì một trong hai vụ án đã có quyết định 
có hiệu lực pháp luật.   

Trong vụ án này, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải thu thập lời khai của bà B 
trong hồ sơ vụ án về số tiền vay 300.000.000 đồng, tiền hụi 580.000.000 đồng 
và đối chất làm rõ những điểm mâu thuẫn trong lời khai của bà B về cùng một 
sự việc trong 02 hồ sơ vụ án, mà căn cứ vào Giấy thỏa thuận cam kết do bà M 
ký tên, nội dung chỉ thể hiện việc bà M cam kết không lấy nhà và giao lại 
900.000.000 đồng cho bà B và anh K để xác định việc vay 900.000.000 đồng là 
giả tạo là thu thập chứng cứ chưa đủ, đánh giá chứng chưa toàn diện, chưa đánh 
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giá được sự liên quan giữa các chứng cứ theo quy định tại Điều 97 và Điều 108 
của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà B và ông 
H, bà L, Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ tại thời điểm chuyển nhượng, về chủ 
thể, về nội dung đã phù hợp với quy định pháp luật hay chưa, cụ thể là giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất ông S còn đứng tên chưa phân chia di sản thừa 
kế, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông S tại thời điểm đó gồm 
những ai, bà B và ông S có bao nhiêu tài sản, số tài sản chuyển nhượng có vượt 
quá phần tài sản của bà B trong khối tài sản chung với ông S hay không mà lại 
cho lưu thông hợp đồng là thu thập chứng cứ chưa đầy đủ. 

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế do Văn phòng Công chứng Y công 
chứng vào ngày 16-02-2012 không đúng theo quy định pháp luật, vô hiệu từ khi 
xác lập nên dẫn đến việc thế chấp vay tiền là không đúng; Quyết định số 129 bị 
hủy nên việc bán đấu giá để thi hành Quyết định số 129 phải bị hủy là đúng 
pháp luật, bà M không thuộc trường hợp người thứ ba ngay tình theo quy định 
tại Điều 138 của Bộ luật Dân sự năm 2005 nên bản án sơ thẩm hủy kết quả bán 
đấu giá là có căn cứ nhưng khi giải quyết vần đề này Tòa án sơ thẩm có những 
sai sót như sau:  

+ Phần nhận định của bản án sơ thẩm ghi yêu cầu của anh K, chị R về 
việc hủy kết quả bán đấu giá, hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản, hủy hợp đồng 
mua bán tài sản đấu giá là có căn cứ, được Tòa án chấp nhận nhưng phần quyết 
định của bản án không đề cập đến hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.  

+ Bản án sơ thẩm nhận định về lỗi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
M4, lỗi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ trong việc hủy hợp đồng mua bán 
tài sản đấu giá nhưng không xác định được trách nhiệm tương ứng với phần lỗi 
của họ. Bà M mua trúng đấu giá và nộp đủ tiền từ tháng 3 năm 2013 đến nay 
chưa được nhận tài sản, trong khối tài sản bà M mua trúng đấu giá có 260 m2 đất 
ở và nhà trên đất, Tòa án cấp sơ thẩm không định giá để xác định bà M có bị 
thiệt hại hay không, không xử lý hậu quả của việc hủy hợp đồng mua bán tài sản 
đấu giá là chưa đúng theo quy định tại Điều 137 của Bộ luật Dân sự năm 2005 
về xử lý hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu. 

- Việc định giá 02 thửa đất bà B chuyển nhượng cho ông H, bà L, Tòa án 
cấp sơ thẩm thực hiện chưa đúng, chưa rõ ràng về nội dung vì theo Biên bản 
định giá ngày 16-3-2017 ghi: “Thửa số 40, TBĐ 57 giá 550.000.000 đồng/ha; 
thửa 121, TBĐ 58 giá 500.000.000 đồng/ha” nhưng sơ đồ hiện trạng sử dụng đất 
kèm theo thì chỉ thể hiện có 01 thửa số 27, TBĐ 23. Tòa án không yêu cầu cơ 
quan chuyên môn lồng ghép, đối chiếu giữa các hệ thống bản đồ để xác định 
thửa 40, 121 có phải là thửa 27 hay không vì về hình dạng 02 thửa đất số 40, 
121 trong bản đồ kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hình dạng 
thửa đất số 27 theo sơ đồ hiện trạng sử dụng đất hoàn toàn khác nhau, diện tích 
cũng khác nhau. 

[3] Bản án sơ thẩm tuyên hủy Quyết định Thi hành án số 102 và hủy 
Quyết định Cưỡng chế thi hành án số 04 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
M4 là không đúng vì 02 quyết định này không phải là quyết định hành chính 
theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch số: 
01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06-01-2014, và không đúng thẩm 
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quyền theo quy định tại Điều 37 của Luật Thi hành án dân sự, quy định về thẩm 
quyền thu hồi quyết định thi hành án, không đúng theo Điều 34 của Bộ luật Tố 
tụng dân sự. 

[4] Bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự; thu thập và đánh giá 
chứng cứ chưa đầy đủ mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể bổ sung được nên 
cần phải hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại 
vụ án theo quy định pháp luật. 

Khi xét xử lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm nên tách vụ án tranh chấp hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà B và ông H, bà L ra thành vụ án 
khác và tạm đình chỉ chờ giải quyết vụ án này, trong vụ án này, xác định ông H, 
bà L là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bởi vì: Khi giải quyết hợp đồng 
vay giữa bà M và bà B, phải xử lý việc thế chấp tài sản, xử lý các giao dịch dân 
sự liên quan đến tài sản thế chấp, tài sản bị kê biên, bán đấu giá để cưỡng chế thi 
hành án... những vấn đề này đều liên quan đến phần đất bà B chuyển nhượng 
cho ông H, bà L nên quyền sử dụng đối với đất chuyển nhượng sẽ được định 
đoạt trong vụ án này. Khi bản án có hiệu lực pháp luật sẽ là cơ sở để giải quyết 
tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà B và ông H, bà 
L. Khắc phục được tình trạng nhiều quan hệ tranh chấp trong cùng một vụ án, vụ 
án trở nên phức tạp, giải quyết không đúng, không triệt để.   

[5] Đại diện Viện kiểm sát đề nghị sửa bản án sơ thẩm là chưa phù hợp. 

[6] Do hủy bản án sơ thẩm nên không xét kháng cáo của bà M, bà B, anh 
K, chị R, Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 và kháng nghị của Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Tân Châu.   

[7] Bà M, bà B, anh K, chị R, Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 
không phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Nghị 
quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, quy định về mức thu, miễn, 
giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 3 
Điều 29 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 
sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Hủy Bản án Dân sự sơ thẩm số: 42/2017/DS-ST ngày 08 tháng 9 năm 
2017, của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

2. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giải 
quyết lại vụ án theo quy định pháp luật. 

3. Do hủy bản án sơ thẩm nên không xét kháng cáo của bà Trần Thị M, bà 
Lê Kim B, anh Đặng Hoàng K, chị Đặng Thị Bạch R, Chi cục Thi hành án dân 
sự huyện M4 và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh.   

4. Về án phí phúc thẩm:  
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Bà Trần Thị M, bà Lê Kim B, anh Đặng Hoàng K, chị Đặng Thị Bạch R, 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 không phải chịu.  

Hoàn trả cho bà Trần Thị M 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tiền tạm ứng 
án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 0024614 ngày 20-9-2017; 

Hoàn trả cho bà Lê Kim B 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án 
phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 0024617 ngày 25-9-2017; 

Hoàn trả cho anh Đặng Hoàng K 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tiền tạm 
ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 0024620 ngày 25-9-2017; 

Hoàn trả cho chị Đặng Thị Bạch R 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tiền tạm 
ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 0024618 ngày 25-9-2017; 

Hoàn trả cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4 300.000 (ba trăm 
nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 0024616 
ngày 21-9-2017; 

Của Chi cục Thi hành án dân sự huyện M4, tỉnh Tây Ninh. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND. TTN; 

- TAND huyện Tân Châu; 

- Chi cục THADS huyện Tân Châu; 

- Phòng KTNV&THA. TATTN; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu tập án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Đặng Thị Đồng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG 

 

Số: 137/2018/DS-PT 

Ngày: 26 - 3 - 2018 

V/v tranh chấp “Yêu cầu hủy kết 

quả bán đấu giá tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Thanh Toàn. 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Sâm Hương. 

 Bà Trần Thị Kim Em. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Sắc Ly, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Lê Thị Thắm - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 19 và 26 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 28/2018/TLPT-DS ngày 

23 tháng 01 năm 2018 về tranh chấp “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 171/2017/DS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố M bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 52/2018/QĐ-PT ngày 

07 tháng 02 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Võ Đức N, sinh năm 1974 (có mặt). 

Chấp hành viên - Chi cục Thi hành án dân sự TP , Tiền Giang 

Địa chỉ: ấp H, xã M, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

- Bị đơn: Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản H  

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hoàng V - Giám đốc Công ty (có mặt). 

Địa chỉ: số H N, phường T, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ông Nguyễn Thành L, sinh năm 1961 (có mặt). 

 2/ Bà Lê Kỳ T, sinh năm 1960 (Xin vắng mặt). 
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 3/ Bà Nguyễn Lê Bá T, sinh năm 1984 (có mặt). 

Cùng địa chỉ: số N N, phường B, thành phố M, Tiền Giang 

 4/ Bà Trần Trọng N, sinh năm 1970. 

Địa chỉ: S N, phường B, TP M, tỉnh Tiền Giang 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hoài P, sinh năm 1970 (văn bản ủy quyền 

ngày 06 tháng 3 năm 2018) (có mặt). 

Địa chỉ: Số N N, phường B, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

- Người kháng cáo: Bị đơn Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản H;  

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Trọng N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo bản án sơ thẩm, nguyên đơn ông Võ Đức N - Chấp hành viên – 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố M trình bày: Ông Nguyễn Thành L và bà 

Lê Kỳ T là người phải thi hành hơn 10 quyết định thi hành án, trong đó bà T thi 

hành án theo đơn là 103.553.571 đồng, án phí là 3.352.500 đồng; ông L phải thi 

hành theo đơn là 24.950.000 đồng, án phí là 1.247.500 đồng. Ngoài ra tại quyết 

định thi hành án số 1650 ngày 01/8/2013 ông L và bà T phải trả cho Ngân hàng 

phát triển nhà Đồng Bằng sông C với số tiền là 351.697.211 đồng. 

Quá trình thi hành án, do ông L và bà T không thực hiện việc thi hành 

án. ngày 03/8/2007 Chấp hành viên Chi cục Thi hành dân sự thành phố M ra 

quyết định cưỡng chế số 18/QĐTHA. Tài sản kê biên để bảo đảm thi hành án là 

quyền sử dụng đất ở và nhà ở trên đất tọa lạc tại số N N, phường B, thành phố 

M, sau đó chấp hành viên đã thẩm định giá và bán đấu giá, giá trị tài sản được 

thẩm định là 732.000.000 đồng, tài sản sau 06 lần giảm giá đến ngày 21/6/2013 

bán đấu giá thành là 415.700.000 đồng, người mua đấu giá thành tài sản kê biên 

là bà Trần Trọng N. 

Ngày 27/8/2013 Chi cục Thi hành dân sự thành phố M nhận được đơn 

khiếu nại của bà Nguyễn Lê Bá T là con gái của ông Nguyễn Thành L, khiếu nại 

tài sản là quyền sử dụng đất bị kê biên bán đấu giá là tài sản chung thuộc hộ gia 

đình trong đó có bà T. 

Tại bản án phúc thẩm số 453/2015/DSPT ngày 26/11/2015 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên: xác định căn nhà số N N, phường B, thành phố 

M là tài sản chung của ông L và bà T, còn quyền sử dụng đất tại số N N, phường 

B, thành phố M là thuộc quyền sử dụng của ông L, bà T, bà T. ông L được trọn 

quyền sở hữu và sử dụng căn nhà và đất trên, hoàn lại cho bà T, bà T mỗi người 

1/3 giá trị là 160.800.000 đồng và 1/2 căn nhà cho bà T là 54.089.000 đồng. 

Tài sản bán đấu giá trên chưa được giao cho người mua trúng đấu giá là 

bà N, theo quy định tài sản bán đấu giá phải giao cho người mua. Tuy nhiên, do 

trong quá trình tổ chức thi hành án và xử lý tài sản để thi hành án Chấp hành 

viên thực hiện có sai xót về thủ tục. Khi xử lý tài sản kê biên không thông báo 
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cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thành viên trong hộ đó là bà T, mà 

chỉ xác định tài sản chung của ông L và bà T, khi đem tài sản bán đấu giá không 

giải quyền quyền ưu tiên được mua lại tài sản của người có tài sản, nên không 

thể tiến hành giao tài sản cho bà N. Nay ông khởi kiện yên cầu hủy kết quả bán 

đấu giá tài sản là nhà và đất tại số N N, phường B, thành phố M. 

* Bị đơn Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản H ( gọi tắt là công ty 

H) đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Hoàng V trình bày:  

Ngày 07/5/2013 Công ty H có ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố M, tỉnh Tiền Giang về việc bán tài sản kê 

biên, xử lý để thi hành. Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất có diện tích 

40,202, cùng tài sản gắn liền trên đất là nhà ở có diện tích 60,76m2 tọa lạc tại số 

N N, phường B, thành phố M, Tiền Giang do ông Nguyễn Thành L và bà Lê Kỳ 

T cùng đứng tên chủ sở hữu, sử dụng, tổng giá trị khởi điểm là 410.626.794 

đồng. 

Các bước về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về bán đấu giá 

công ty đã thực hiện đảm bảo đúng và đầy đủ. Ngày 21/6/2013 công ty thực hiện 

mở phiên đấu giá đối với tài sản trên, với thành phần tham dự đại diện công ty 

H, đại diện Chi cục thi hành án thành phố M, đại điện Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố M, đại diện Phòng Công chứng số M tỉnh Tiền Giang cùng hai người 

đăng ký mua đấu giá. 

Kết quả bán đấu giá bà Trần Trọng N là người mua trúng đấu giá tài sản 

số tiền 415.700.000 đồng. người mua trúng giá tài sản đã nộp đầy đủ tiền mua 

tài sản và các khoản lệ phí theo quy định của pháp luật. Chi cục thi hành án và 

công ty đã thực hiện xong việc thanh lý hợp đồng mua bán, công ty đã xuất hóa 

đơn và thu chi phí đấu giá theo quy định. Việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản 

kê biên với Chi cục thi hành án công ty đã thực hiện dung quy định của pháp 

luật về bán đấu giá tài sản, nay theo yêu cầu khởi kiện của Chấp hành viên Chi 

cục thi hành án, công ty đề nghị căn cứ theo quy định của pháp luật giải quyết và 

xin vắng  mặt tại Tòa án trong các lần giải quyết vụ việc. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Trọng N trình bày: 

Ngày 21/6/2013 bà tham gia và mua trúng đấu giá tài sản là căn nhà số N 

N, phường B, thành phố M, Tiền Giang với giá là 415.700.000 đồng. Ngay khi 

đấu giá thành bà đã nộp đầy đủ tiền cho tổ chức đấu giá tài sản. Theo hợp đồng 

mua bán tài sản số 33/2013/HĐMBTS-BĐG ngày 02/7/2013 thì thời hạn giao tài 

sản là 30 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền, tuy nhiên đến nay đã gần bốn năm bà vẫn 

chưa nhận được tài sản. Bà đã khiếu nại nhiều nơi, nhiều cấp nhưng vẫn không 

được giải quyết giao tài sản. Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người 

mua tài sản hợp pháp ngay tình, đề nghị Tòa án xem xét yêu cầu Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố M tiếp tục hoàn thiện thủ tục giao tài sản cho bà theo 

đúng quy định của pháp luật. Bà N xin vắng mặt tại các buổi hòa giải và xét xử 

của Tòa án. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Lê Bá T trình bày:  

Bà đồng ý với yêu cầu khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản 

của ông Võ Đức N. Vì toàn bộ quá trình từ khi kê biên cho đến khi bán đấu giá 

thành tài sản nhà và đất tại số N N, phường B, thành phố M, Tiền Giang hoàn 

toàn trái quy định của pháp luật. khi cưỡng chế kê biên tài sản không xác minh 

nguồn gốc tài sản, từ khi thông báo kê biên, định giá, thông báo ưu tiên mua tài 

sản, giảm giá, đến khi đấu giá thành đều không thể hiện thủ tục thông báo cho 

bà là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nội dung của bản án sơ thẩm số 53 

ngày 17/7/2015 và bản án phúc thẩm số 453 ngày 26/11/2015 thể hiện rõ ông 

Nguyễn Thành L được trọn quyền sở hữu và sử dụng căn nhà và đất nêu trên, 

việc lấy tài sản của ông Nguyễn Thành L bán đấu giá để thi hành án cho bà Lê 

Kỳ T mà không thông báo trong suốt quá trình bán đấu giá tài sản là hoàn toàn 

trái với quy định của pháp luật. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thành L trình bày:  

Ông đồng đồng ý với yêu cầu khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá 

tài sản của ông Võ Đức N. Vì toàn bộ quá trình từ khi kê biên cho đến khi bán 

đấu giá thành tài sản nhà và đất tại số N N, phường B, thành phố M, Tiền Giang 

hoàn toàn trái quy định của pháp luật. khi cưỡng chế kê biên tài sản không xác 

minh nguồn gốc tài sản, từ khi thông báo kê biên, định giá, thông báo ưu tiên 

mua tài sản, giảm giá, đến khi đấu giá thành đều không thể hiện thủ tục thông 

báo cho bà Thi là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nội dung của bản án 

sơ thẩm số 53 ngày 17/7/2015 và bản án phúc thẩm số 453 ngày 26/11/2015 thể 

hiện rõ ông Nguyễn Thành L được trọn quyền sở hữu và sử dụng căn nhà và đất 

nêu trên, việc lấy tài sản của ông bán đấu giá để thi hành án cho bà Lê Kỳ T mà 

không thông báo trong suốt quá trình bán đấu giá tài sản là hoàn toàn trái với 

quy định của pháp luật. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Kỳ T trình bày: Bà hoàn 

toàn không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện hủy kết quả bán đấu giá tài 

sản, lý do nhà và đất trên không phải là tài sản của bà, bà không có bất cứ đóng 

góp nào vào khối tài sản trên. Bà cũng không có bất cứ tranh chấp hay yêu cầu 

nào đối với khối tài sản trên và xin được phép vắng mặt trong toàn bộ quá trình 

diễn ra vụ án dân sự. 

* Bản án sơ thẩm số: 171/2017/DS-ST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân 

thành phố M, tỉnh Tiền Giang đã căn cứ các Điều 26, 35, 39, 92, 147, 189, 271, 

273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Nghị định 

số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Xử: 1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Võ Đức N-Chấp hành viên – Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố M. 

Hủy toàn bộ kết quả bán đấu giá tài sản ngày 21/6/2013 theo hợp đồng bán 

đấu giá tài sản giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố M, tỉnh Tiền Giang 
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với Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản H, về việc bán đấu tài sản nhà và 

đất tại số N N, phường B, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

2/ Về án phí: Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản H phải chịu 

300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn lại ông Võ Đức N số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự 

sơ thẩm theo biên lai thu số 31602 ngày 17/3/2017 của Chi cục thi hành án dân 

sự thành phố M. 

- Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự 

theo quy định của pháp luật. 

* Ngày 25/10/2017, bị đơn Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản H có 

đơn kháng cáo yêu cầu giữ nguyên kết quả bán đấu giá ngày 21/6/2013 theo hợp 

đồng bán đấu giá tài sản số 308/2013/HĐBĐGTS được ký kết giữa Công ty 

TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản H và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

M. 

* Ngày 19/10/2017 bà Trần Trọng N có đơn kháng cáo yêu cầu giữ nguyên 

kết quả bán đấu giá tài sản. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Trần Hoàng V – đại diện Công ty TNHH 

dịch vụ bán đấu giá tài sản H và bà Trần Trọng N giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. Ông Võ Đức N, ông Nguyễn Thanh L, bà Lê Kỳ T không đồng ý theo yêu 

cầu kháng cáo của Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản H và bà Trần 

Trọng N. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu: 

+ Về tố tụng: Từ khi thụ lý, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người 

tham gia tố tụng thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, không 

có kiến nghị gì. 

+ Về nội dung vụ án: Cấp sơ thẩm vi phạm về thủ tục xử lý tài sản để thi 

hành án, đối với vụ việc trên có nhiều chấp hành viên nhưng chưa làm rõ để xác 

định từng cá nhân chấp hành viên sai phạm ở trình tự nào. Việc xác định quan 

hệ tranh chấp chưa đúng theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự, không 

xem xét hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 02/7/2013 và giải quyết hậu quả 

của hợp đồng vô hiệu. Chưa xem xét việc bán đấu giá của người mua được tài 

sản như thế nào, giải quyết hậu quả của hợp đồng bán đấu giá. Chưa làm rõ 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi hủy kết quả bán đấu giá. Đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 3 điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự hủy án sơ thẩm, giao hồ 

sơ về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại. Do án bị hủy nên chưa xem xét đến yêu 

cầu kháng cáo của đương sự. 

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

tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên và những quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

bà Lê Kỳ T xin vắng mặt. Xét thấy, sự vắng mặt của bà T không làm ảnh hưởng 

đến việc xét kháng cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bán đấu giá tài 

sản H (gọi tắt là Công ty H) và bà Trần Trọng N; nên căn cứ Điều 296 Bộ luật tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt bà T. 

[2] Xét thấy, án sơ thẩm căn cứ Luật thi hành án dân sự, Nghị định số 

17/2010/NĐ – CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các 

tình tiết của vụ án, nhận định cho rằng: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố M 

cưỡng chế đấu giá tài sản không xác minh thông tin chính xác tài sản, không 

thông báo cho người có liên quan đến tài sản biết theo Điều 74, 89 Luật thi hành 

án dân sự. Đồng thời, Công ty H cũng đã vi phạm khoản 3 Điều 26 Nghị định 

17/2010/NĐ – CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Từ đó, 

hủy kết quả bán đấu giá ngày 21/6/2013 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố M với Công ty H là có cơ sở.  

[3] Tuy nhiên, án sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp chưa đúng theo 

khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự. Tuyên bố hủy kết quả bán đấu giá ngày 

21/6/2013 nhưng chưa xem xét tính hợp pháp của hợp đồng mua bán tài sản đấu 

giá ngày 02/7/2013 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố M với bà Trần 

Trọng N, là chưa giải quyết triệt để, cần giải quyết hậu quả của việc hủy kết quả 

bán đấu giá và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá theo quy định tại khoản 2 

Điều 48 Nghị Nghị định 17/2010/NĐ – CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về 

bán đấu giá tài sản và theo quy định của Bộ luật Dân sự. Đối với việc bồi thường 

thiệt hại (nếu có) thì bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu theo Luật trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước. Do cấp sơ thẩm chưa điều tra, làm rõ các vấn đề nêu trên. 

Cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, nên Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản 

án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại theo thủ tục chung.  

 [4] Do hủy án sơ thẩm nên chưa xem xét đến yêu cầu kháng cáo của Công 

ty H và bà Trần Trọng N. 

 [5] Ý kiến của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên được chấp nhận. 

[6] Về án phí: Công ty H và bà Trần Trọng N không không phải chịu án phí 

phúc thẩm. Án phí sơ thẩm sẽ được xem xét khi cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 296, khoản 3 Điều 308, Điều 310, Điều 148 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự; 

Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Tuyên xử: 
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1. Hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số: 171/2017/DS-ST ngày 29 tháng 9 

năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố M. 

Giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố M để xét xử lại 

theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Về án phí:  

- Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bán đấu giá tài sản H và bà Trần 

Trọng N không phải chịu án phí phúc thẩm. Hoàn lại Công ty trách nhiệm hữu 

hạn dịch vụ bán đấu giá tài sản H, bà Trần Trọng N mỗi bên số tiền 300.000 

đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0011641 ngày 

25/10/2017 và số 0011648 ngày 25/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố M. 

- Án phí sơ thẩm được xác định lại khi giải quyết sơ thẩm lại vụ án.                            

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

Án tuyên vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2018 có mặt ông 

Liêm, các đương sự còn lại vắng mặt./. 

Nơi nhận: 
- TAND CC tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND Tp.M; 

- Chi cục THADS Tp.M; 

- Các đương sự; 

- Lưu: hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Lê Thanh Toàn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 18/2019/DS-PT 

Ngày: 27-02-2019 
V/v “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu 

giá tài sản, Yêu cầu hủy Quyết định 

cá biệt của cơ quan, tổ chức, Yêu 

cầu bồi thường thiệt hại”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Huỳnh Châu Thạch 

Các Thẩm phán:                          Ông Trịnh Văn Hùng 

  Ông Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Đạt Nguyên – Thư ký Tòa án, Toà án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Đỗ Thị Thúy – Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 136/2018/TLPT- DS ngày 03 tháng 12 

năm 2018 về tranh chấp: “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, Yêu cầu hủy 

Quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức, Yêu cầu bồi thường thiệt hại”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 34/2018/DS-ST ngày 26/10/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 02/2019/QĐ-PT ngày 

10 tháng 01 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2019/QĐ-PT ngày 25 

tháng 01 năm 2019, Thông báo về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa xét xử 

phúc thẩm vụ án Dân sự số 74/TB-TA ngày 30 tháng 01 năm 2019, giữa các 

đương sự:  

Nguyên đơn: Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng; Trụ sở: 

thị trấn A, huyện X, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp:  

- Ông Nguyễn QK, là người đại diện theo pháp luật (Chi cục trưởng). 
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- Ông Nguyễn AT, là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền 

ngày 18/01/2019), có mặt. 

Bị đơn: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E; trụ sở: số C đường PĐP, 

Phường D, thành phố Y, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp:  

- Ông Vũ VT, là người đại diện theo pháp luật (Giám đốc). 

- Bà Nguyễn Thị BQ, sinh năm: 1982; cư trú tại số 4/D16, tổ 1, LV, đường 

HX, Phường G, thành phố Y, tỉnh Lâm Đồng; là người đại diện theo ủy quyền 

(Văn bản ủy quyền số 08/GUQ-ĐGTS ngày 21/01/2019), có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp: 

- Ông Nguyễn ĐT, là người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân). 

- Ông Nguyễn MA, là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền số 

02/UQ-UBND ngày 18/01/2018), vắng mặt. 

2. Vợ chồng ông Vương Đình K, sinh năm: 1964, bà Vương Thị L, sinh 

năm: 1965; cư trú tại xóm A, thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

3. Bà Đào Thị T, sinh năm: 1973; cư trú tại số 179, thôn TT, xã TH, huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

4. Anh Vương Đình H, sinh năm: 1996; cư trú tại xóm A, thôn TĐ, xã TH, 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

5. Anh Vương Đình M, sinh năm: 1987; cư trú tại xóm A, thôn TĐ, xã TH, 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

6. Chị Vương Thị L1 (Đinh Thị L1), sinh năm: 1990; cư trú tại xóm A, thôn 

TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

7. Vợ chồng ông Lê Văn K1, sinh năm: 1963, bà Dương Thị T1, sinh năm: 

1969; cư trú tại thôn Đức Thành, xã HĐ, huyện X, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Dương Đình N, sinh năm: 1974; cư trú tại số 

66, thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng; là người đại diện theo ủy quyền 

(Văn bản ủy quyền số 498, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng 

Công chứng B chứng thực ngày 22/01/2019), có đơn xin xét xử vắng mặt. 

8. Bà Nguyễn Thị L2, sinh năm: 1969, ông Vương Đắc L3, sinh năm: 1966 

(chết năm 2012); cư trú tại thôn MH, xã HĐ, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, vắng 

mặt. 
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Những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông L3:  

+ Bà Đỗ Thị M1, sinh năm: 1936; 

+ Anh Vương Đắc V, sinh năm: 1988; 

+ Chị Đắc Thị HV, sinh năm: 1989; 

+ Chị Đắc Thị T2, sinh năm: 1992. 

Cùng cư trú tại thôn MH, xã HĐ, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, có đơn xin xét 

xử vắng mặt. 

9. Vợ chồng ông Nguyễn Bá M2, bà Nguyễn Thị B1; cư trú tại số 17, thôn 

TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

10. Vợ chồng anh Phan TH, sinh năm: 1979, chị Doãn Thị T3, sinh năm: 

1986; cư trú tại thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

11. Ông Nguyễn Đình D; sinh năm: 1948; cư trú tại thôn TĐ, xã TH, huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

12. Vợ chồng ông Nguyễn Đình N1, sinh năm: 1963; bà Nguyễn Thị H2, 

sinh năm: 1977; cư trú tại số 71, thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, 

vắng mặt. 

13. Vợ chồng ông Võ KL, sinh năm: 1966, bà Nguyễn Thị T4, sinh năm: 

1976; cư trú tại thôn Liên Trung, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

Người kháng cáo:
 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E – Bị đơn; bà 

Đào Thị T - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng, lời trình bày tại các bản tự khai và trong quá trình tố tụng tại giai đoạn sơ 

thẩm thì: 

Vào ngày 14/7/2005 Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E (gọi tắt là Trung tâm đấu giá) có ký 

kết Hợp đồng ủy quyền về việc bán đấu giá tài sản thi hành án theo đó Cơ quan 

Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng ủy quyền cho Trung tâm đấu giá 

bán tài sản kê biên là quyền sử dụng diện tích 5.530m
2
 đất thuộc các thửa số 201 

và 125, tờ bản đồ số 05 tại xóm A, thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

cùng các tài sản trên đất, đây là tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của vợ 

chồng ông Vương Đình K, bà Vương Thị L. 

Theo Hợp đồng ký kết Trung tâm đấu giá đã thực hiện các thủ tục thông 

báo bán đấu giá tài sản, tuy nhiên hết thời hạn thông báo nhưng không có khách 

hàng đăng ký tham gia đấu giá nên ngày 29/8/2005 Trung tâm đấu giá có Văn 
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bản số 79/ĐGTS về việc hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án dân sự huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng. 

Ngày 12/9/2005 Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng và 

Trung tâm đấu giá tiếp tục ký kết phụ lục Hợp đồng; theo đó Trung tâm đấu giá 

tiếp tục thực hiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá đối với tài sản của vợ chồng 

ông Vương Đình K, bà Vương Thị L. Ngày 17/10/2005 tài sản được bán đấu giá 

thành cho bà Đào Thị T, cư trú tại số 179, thôn Liên Trung, xã TH, huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng với giá 58.530.000đ.  

Trên cơ sở đơn đề nghị của người có tài sản bị kê biên bán đấu giá, ngày 

20/4/2015 Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra toàn 

bộ hồ sơ vụ việc qua đó cho thấy:  

Chấp hành viên của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

đã thực hiện việc thông báo về việc kê biên tài sản bằng hình thức niêm yết 

không đúng thời gian theo Điều 11 Nghị định 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 

của Chính phủ quy định về kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo 

cho việc thi hành án; theo quy định của điều luật vừa viện dẫn thì "Chậm nhất là 

bảy ngày làm việc trước ngày kê biên quyền sử dụng đất, Chấp hành viên phải 

thông báo về việc kê biên quyền sử dụng đất,...", trong thực tế Chấp hành viên 

thực hiện việc thông báo kê biên ngày 17/01/2005 nhưng đến ngày 20/01/2005 

đã tiến hành kê biên. 

Sau khi kê biên, tài sản được định giá vào ngày 20/01/2005 nhưng đến ngày 

14/7/2005 Chấp hành viên mới thực hiện ký hợp đồng ủy quyền để bán đấu giá 

là vi phạm khoản 1, Điều 23 Nghị định 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của 

Chính phủ. Theo quy định "...trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày định giá, chấp hành viên phải làm thủ tục ký hợp đồng ủy quyền bán đấu 

giá...". 

Trong hồ sơ vụ việc không thể hiện việc thông báo công khai trên phương 

tiện thông tin đại chúng về việc bán đấu giá. Như vậy việc bán đấu giá đối với 

tài sản của gia đình ông K, bà L không thực hiện công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng là vi phạm Điều 12 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 

18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Điều 24 Nghị định 

164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ.  

Về thực trạng lô đất bán đấu giá ở thời điểm hiện tại: tài sản nêu trên đã 

được Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho bà Đào Thị T. Diện tích đất kê biên là 5.530m
2 
vợ chồng ông K, bà 

L chuyển nhượng cho khoảng 06 cá nhân, vợ chồng khác (vợ chồng bà Nguyễn 

Thị T4; vợ chồng ông Nguyễn Đình D; bà Nguyễn Thị L2; vợ chồng bà Nguyễn 

Thị H2; vợ chồng bà Kiều TM; vợ chồng anh Phạm VH; vợ chồng bà Nguyễn 

Thị B1, cùng cư trú tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng), việc chuyển nhượng 
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chỉ làm giấy viết tay, không thông qua chính quyền địa phương và cơ quan quản 

lý đất đai của huyện. Theo Biên bản cưỡng chế kê biên thì khi tiến hành kê biên, 

trên đất có 01 căn nhà ván gỗ (nhà tạm). Tuy nhiên sau khi kê biên, bán đấu giá 

thành thì vợ chồng ông K, bà L đã tháo dỡ căn nhà này và xây dựng 01 căn nhà 

kiên cố với diện tích sử dụng khoảng 120m
2
. Năm 2013, vợ chồng ông TH, bà 

T3 (người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ chồng ông K, bà L) 

đã xây dựng 01 căn nhà cấp 4 diện tích sử dụng khoảng 80m
2
, hiện vợ chồng 

ông TH, bà T3 cùng gia đình đang cư trú ở căn nhà này. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Tòa án xem xét hủy kết quả bán đấu 

giá ngày 17/10/2005 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E đối với tài sản 

là quyền sử dụng đất có diện tích 5.530m
2
 thuộc các thửa 201 và 125, tờ bản đồ 

số 05, tọa lạc tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng cùng tài sản trên đất.  

Theo lời trình bày của bà Nguyễn BQ, người đại diện theo ủy quyền Trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E thì vào ngày 14/7/2005 Cơ quan Thi hành án 

dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng (nay là Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng) ký Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số 29/HĐUQ và sau 

đó ký thêm phụ lục Hợp đồng ngày 12/9/2005 với Trung tâm đấu giá để tổ chức 

bán đấu giá tài sản là ngôi nhà và diện tích đất thuộc các thửa 201, 125 tờ bản đồ 

số 05, tọa lạc tại thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng (tài sản kê biên của 

vợ chồng ông Vương Đình K, bà Vương Thị L) kèm theo toàn bộ các giấy tờ 

pháp lý có liên quan đến tài sản theo quy định. Sau khi ký Hợp đồng bán đấu giá 

tài sản trên, Trung tâm đã phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng để tổ 

chức bán tài sản theo quy định. Từ Thông báo bán đấu giá của Trung tâm, khách 

hàng đã đăng ký tham gia đấu giá.  

Ngày 17/10/2005 tại trụ sở Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng; được sự chứng kiến của đại diện Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng; Viện kiểm sát nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng; Phòng công 

chứng nhà nước số 1, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra hồ sơ và thấy hồ sơ bán đấu 

giá đã đầy đủ thủ tục từ niêm yết, thông báo bán đấu giá nên cuộc bán đấu giá 

mới diễn ra thành công, trong nội dung biên bản bán đấu giá tài sản có đầy đủ 

chữ ký của đại diện các cơ quan này. 

Sau khi trúng đấu giá, người mua được tài sản đã thanh toán đủ số tiền 

trúng đấu giá theo quy định. Tuy nhiên, từ năm 2005 – 2015, người mua được 

tài sản trúng đấu giá đã nhiều lần có đơn đề nghị bàn giao tài sản trúng đấu giá, 

Trung tâm đấu giá cũng nhiều lần có văn bản đề nghị Cơ quan Thi hành án dân 

sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng bàn giao tài sản cho người mua, đồng thời Cơ quan 

Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng cũng đã nhiều lần lên kế hoạch 
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cưỡng chế, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Tuy nhiên, do phát sinh các 

tranh chấp khiếu kiện, khiếu nại chống đối của người bị thi hành án là vợ chồng 

ông K, bà L có liên quan đến tài sản nên việc bàn giao tài sản trúng đấu giá vẫn 

chưa được tiến hành.  

Liên quan đến thủ tục thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo hợp đồng với 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng thì việc thông báo công 

khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm đấu giá đã thực hiện đầy 

đủ, đúng thời hạn về thông báo công khai bán đấu giá; đồng thời việc niêm yết 

công khai thông báo bán đấu giá mặc dù không đủ thời hạn 30 ngày nhưng theo 

quy định của pháp luật thì không có quy định về hủy kết quả bán đấu giá do 

không thực hiện đúng quy định về việc niêm yết, thông báo công khai việc bán 

đầu giá tài sản.  

Do vậy qua yêu cầu khởi kiện phía nguyên đơn thì Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá tài sản E không đồng ý hủy kết quả bán đấu giá. Trường hợp phải hủy 

kết quả bán đấu giá thì đề nghị Tòa án xem xét lỗi hoàn toàn do Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng.  

Đối với quyền lợi của người mua trúng đấu giá thì Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá tài sản E đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Theo vợ chồng ông Vương Đình K, bà Vương Thị L trình bày thì vào năm 

2000 gia đình ông, bà nhận chuyển nhượng diện tích đất thuộc các thửa 201, 125 

tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng và đã làm thủ tục để 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên quá trình làm thủ tục 

thì cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông, 

bà bị sai. Đến năm 2003 thì Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã tự ý 

giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông, bà cho ông Lê Văn 

K1. Đến năm 2004 vợ chồng ông K1, bà T1 kiện vợ chồng ông, bà và được Tòa 

án giải quyết bằng Bản án. Quá trình thi hành án thì vợ chồng ông, bà đã mang 

tiền mặt nộp cho Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng để thi 

hành nhưng Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng không nhận 

mà kê biên nhà, quyền sử dụng đất của gia đình ông, bà để bán đấu giá, quá trình 

thi hành bán đấu giá tài sản đã gây thiệt hại nhiều cho gia đình ông, bà. Nay vợ 

chồng ông, bà đồng ý hủy kết quả bán đấu giá tài sản đối với các thửa đất 201, 

125 tờ bản đồ 05 tọa lạc tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng đồng thời yêu cầu 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng đã cấp cho bà Đào Thị T vào năm 2009 đối với hai thửa đất nói trên, 

yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông, bà. Vợ 

chồng ông, bà yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng và 

Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình 

ông, bà từ năm 2004 đến nay (14 năm) với giá trị là 1.680.000.000đ và tiền tổn 
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thất tinh thần cho cả gia đình ông, bà (05 người) là 65.000.000đ theo Luật trách 

nhiệm bồi thường Nhà nước, tỷ lệ bồi thường cụ thể thế nào thì đề nghị các cơ 

quan tự thỏa thuận và Tòa án xem xét.   

Trong thời gian từ khi Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

cưỡng chế bán đấu gía tài sản của gia đình ông, bà là năm 2005 đến nay, do gia 

đình ông, bà có nợ một số người và có cầm cố đất cho vợ chồng ông M2, bà B1; 

vợ chồng anh TH, chị T3; vợ chồng bà L2, ông L3; vợ chồng bà H2, ông N1; 

ông D; vợ chồng bà T4, ông KL, đối với vợ chồng bà J, ông J thì hiện nay vợ 

chồng ông, bà đã trả hết nợ và lấy lại đất, không còn liên quan. Vợ chồng ông, 

bà đề nghị tự thỏa thuận với các bên cầm cố đất của gia đình ông, bà không yêu 

cầu Tòa án giải quyết.  

Bà Đào Thị T trình bày: vào ngày 17/10/2005 tại trụ sở Cơ quan Thi hành 

án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng; Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng kết hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E tổ chức bán đấu 

giá lô đất có diện tích 5.530m
2
 thuộc các thửa số 201 và 125 tờ bản đồ số 05, tọa 

lạc tại thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng. Bà là người trực tiếp tham gia 

đấu giá và mua trúng đấu giá tài sản của vợ chồng ông Vương Đình K, bà 

Vương Thị L với giá là 58.530.000đ, bà đã thanh toán đủ tiền vào ngày 

02/01/2006. Ngày 11/9/2009 bà được Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất đã trúng đấu giá. 

Tuy nhiên, từ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến nay bà 

vẫn chưa được giao đất để sử dụng, bà đã nhiều lần đến Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giao đất nhưng vẫn không được giải quyết. 

Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Tòa án hủy 

kết quả bán đấu giá tài sản đối với lô đất có diện tích 5.530m
2
 thuộc các thửa số 

201 và 125 tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

cùng tài sản trên đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà thì 

bà không đồng ý; đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

tiếp tục việc giao đất và tài sản cho bà để đảm bảo quyền lợi của bà.  

Trường hợp cơ quan liên quan thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản không 

đúng theo quy định của pháp luật dẫn đến phải hủy kết quả bán đấu giá trên thì bà 

yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng phải bồi thường cho 

bà theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước tính theo giá trị tài sản là quyền sử 

dụng lô đất có diện tích 5.530m
2
 thuộc các thửa số 201 và 125 tờ bản đồ số 05, 

tọa lạc tại xóm A, thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng cùng các tài sản trên 

đất theo giá thị trường tại thời điểm hiện nay. 

Anh Vương Đình M, anh Vương Đình H và chị Vương Thị L1 (Đình Thị 

L1) cùng thống nhất trình bày cùng thống nhất với lời trình bày của cha, mẹ là 

ông K, bà L. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt tại tổng số tiền 1.680.000.000đ và 
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tiền tổn thất tinh thần cho cả gia đình (05 người) là 65.000.000đ mà vợ chồng 

ông K, bà L đã nộp đến Tòa án thì các anh, chị cùng thống nhất. 

Bà Nguyễn Thị L2 trình bày: năm 2011 vợ chồng ông K, bà L có nợ vợ 

chồng bà 4.000kg cà phê Robusta nhân khô, hai bên quy đổi với giá 

38.000đ/01kg, thành tiền là 152.000.000đ; vợ chồng ông K, bà L đã viết giấy 

chuyển nhượng cho vợ chồng, bà một phần diện tích đất thuộc các thửa 201, 125 

tờ bản đồ số 05 tọa lạc thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng có diện tích 

chiều ngang mặt đường 9m x 40m = 360m
2
 để cấn trừ nợ. Vợ chồng ông K, bà L 

đã bàn giao đất cho vợ chồng bà trồng dâu nuôi tằm từ đó đến nay. Năm 2012 

thì ông L3 chết, những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông L3 có bà 

My (mẹ ông L3) và các con ông L3 là anh V, chị HV và chị T2. Nay bà và 

những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông L3 đề nghị để tự thỏa 

thuận giải quyết với vợ chồng ông K, bà L về Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất nêu trên, không yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này. Trường 

hợp sau này nếu có tranh chấp thì bà và những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố 

tụng của ông L3 sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết bằng một vụ án khác. Bà My, anh 

Việt, chị Trang, chị Vân thống nhất với lời trình bày của bà L2.  

Theo lời trình bày của vợ chồng ông Nguyễn Bá M2, bà Nguyễn Thị B1 thì 

vào năm 2012 vợ chồng ông, bà có nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông K, 

bà L lô đất có chiều ngang theo mặt đường 07m x dài 50m thuộc một phần các 

thửa 201, 125 tờ bản đồ số 05 tọa lạc thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, 

khi chuyển nhượng hai bên có viết giấy tay với nhau và vợ chồng ông K, bà L 

đã bàn giao đất cho vợ chồng ông, bà canh tác trồng dâu nuôi tằm từ đó đến nay. 

Nay giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm 

đấu giá có tranh chấp về yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản liên quan đến 

diện tích đất thuộc các thửa 201, 125 thì ông, bà đề nghị để ông, bà tự thỏa thuận 

với vợ chồng ông K, bà L về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này. Trường hợp sau này có tranh chấp thì 

ông, bà sẽ khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bằng một vụ án khác.  

Vợ chồng anh Phan TH, chị Doãn Thị T3 trình bày: vào ngày 30/10/2012 

vợ chồng anh, chị có nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của vợ 

chồng ông K, bà L có chiều ngang theo mặt đường 05m x dài 40m thuộc một 

phần các thửa 201, 125 tờ bản đồ số 05, tọa lạc thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng với giá là 60.000.000đ, khi chuyển nhượng hai bên có viết giấy với 

nhau, vợ chồng anh, chị đã thanh toán cho vợ chồng ông K, bà L được số tiền 

55.000.000đ, còn 5.000.000đ thỏa thuận khi nào hoàn tất thủ tục sang nhượng 

thì sẽ thanh toán hết. Trong thực tế thì vợ chồng ông K, bà L đã bàn giao đất và 

vợ chồng anh, chị đã xây nhà trên toàn bộ phần diện tích đất nhận chuyển 

nhượng và ở ổn định từ năm 2012 đến nay. Tuy nhiên do đất liên quan đến tranh 

chấp nên vợ chồng ông K, bà L chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho anh, 
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chị theo quy định của pháp luật. Nay giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm đấu giá có tranh chấp về yêu cầu hủy kết quả bán 

đấu giá tài sản liên quan đến diện tích đất của các thửa 201, 125 thì vợ chồng 

anh, chị tự thỏa thuận với vợ chồng ông K, bà L về việc chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, không yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này. Trường hợp sau 

này có tranh chấp thì vợ chồng anh, chị sẽ khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

bằng một vụ án khác.  

Theo lời trình bày của vợ chồng ông Nguyễn Đình N1, bà Nguyễn Thị H2 

thì vào năm 2010 do vợ chồng ông K, bà L có nợ của vợ chồng ông, bà số tiền 

200.000.000đ nên đã thỏa thuận cầm cố cho vợ chồng ông, bà diện tích đất 

khoảng 2.400m
2 

thuộc một phần các thửa 201, 125 tờ bản đồ số 05 tọa lạc thôn 

TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ. Trong 

thực tế vợ chồng ông K, bà L đã giao đất cho vợ chồng ông, bà canh tác, sử 

dụng từ năm 2010 đến nay. Nay giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng và Trung tâm đấu giá có tranh chấp về yêu cầu hủy kết quả bán đấu 

giá tài sản liên quan đến diện tích đất thuộc các thửa 201, 125 thì ông, bà đề 

nghị để ông, bà tự thỏa thuận với vợ chồng ông K, bà L về việc vợ chồng ông K, 

bà L nợ tiền vợ chồng ông, bà. Trường hợp sau này có tranh chấp thì vợ chồng 

ông, bà sẽ khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bằng một vụ án khác.  

Theo ông Nguyễn Đình D trình bày thì vào khoảng năm 2003 - 2004, ông có 

nhận chuyển nhượng một phần đất của vợ chồng ông K, bà L có chiều ngang theo 

mặt đường 20m x dài 09m thuộc một phần các thửa 201, 125 tờ bản đồ số 05 tọa 

lạc thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng với giá là 200.000.000đ, khi 

chuyển nhượng hai bên có viết giấy với nhau, chưa làm thủ tục chuyển nhượng 

theo quy định. Ông đã thanh toán hết cho vợ chồng ông K, bà L và nhận đất sử 

dụng từ đó đến nay. Sau khi nhận chuyển nhượng đất thì ông được biết diện tích 

đất này có liên quan đến tranh chấp. Nay giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm đấu giá có tranh chấp về yêu cầu hủy kết quả bán 

đấu giá tài sản liên quan đến diện tích đất thuộc các thửa 201, 125 nói trên thì ông 

đề nghị để ông tự thỏa thuận với vợ chồng ông K, bà L về việc chuyển nhượng 

đất, không yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này. Trường hợp sau này có 

tranh chấp thì ông sẽ khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bằng một vụ án khác.  

Vợ chồng ông Võ KL, bà Nguyễn Thị T4 trình bày: vào năm 2007 vợ 

chồng ông, bà có làm ăn, mua bán chốt cà phê với vợ chồng ông K, bà L. Đến 

cuối năm 2017 vợ chồng ông K, bà L còn nợ vợ chồng ông, bà số tiền 

71.000.000đ; do không thanh toán được nên vợ chồng ông K, bà L đã thỏa thuận 

chuyển nhượng cho vợ chồng ông, bà một phần đất có chiều ngang theo mặt 

đường 06m x dài 50m thuộc một phần các thửa 201, 125 tờ bản đồ số 05 tọa lạc 

thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng với giá là 16.000.000đ/01m ngang 

theo mặt đường, tổng giá trị là 96.000.000đ. Sau khi chuyển nhượng thì vợ 
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chồng ông K, bà L đã viết giấy hẹn cung cấp hồ sơ liên quan đến thửa đất để làm 

thủ tục sang nhượng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định. 

Nay vợ chồng ông, bà yêu cầu lấy lại đất.  

Theo lời trình bày của vợ chồng ông Lê Văn K1, bà Dương Thị T1 thì vào 

năm 2001 vợ chồng ông K, bà L có mua phân bón của vợ chồng ông, bà; đến 

cuối năm 2003 thì hai bên chốt nợ và viết lại giấy với nhau. Thời điểm này, do 

vợ chồng ông K, bà L nhận chuyển nhượng đất nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang 

nhượng theo quy định, để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho vợ chồng ông, bà thì vợ 

chồng ông K, bà L có viết vào mặt sau của “Đơn xin chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và nhà ở” ngày 15/11/2002 thể hiện nội dung ủy quyền cho ông K1 

thay mặt cho vợ chồng ông K, bà L thực hiện thủ tục chuyển nhượng Quyền sử 

dụng đất cho vợ chồng ông, bà. Do vợ chồng ông K, bà L không thực hiện đúng 

nghĩa vụ trả nợ cho vợ chồng ông, bà nên vợ chồng ông, bà đã khởi kiện vợ 

chồng ông K, bà L liên quan đến khoản nợ nêu trên. Vụ án được Tòa án nhân 

dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng giải quyết bằng Bản án số 85/2004/DS-ST ngày 

20/7/2004.  

Quá trình ông K1 liên hệ thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất cho vợ chồng 

ông K, bà L; do đã được vợ chồng ông K, bà L viết Giấy ủy quyền nên Ủy ban 

nhân dân xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng có giao Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất của hộ ông K đối với các thửa 201, 125 tờ bản đồ số 05, tọa lạc thôn TĐ, 

xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng cho ông K1. Sau đó khi vợ chồng ông, bà làm 

đơn yêu cầu thi hành án đối với số nợ mà vợ chồng ông K, bà L phải trả theo Bản 

án số 85 nói trên thì vợ chồng ông, bà có xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng để thực hiện 

thủ tục kê biên. Tuy nhiên quá trình Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng thực hiện thủ tục kê biên, bán đấu giá thế nào thì vợ chồng ông, bà 

không rõ. Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên thì sau khi được 

vợ chồng ông K, bà L ủy quyền làm thủ tục nhận sổ về thì vợ chồng ông K, bà L 

cũng không có ý kiến hay yêu cầu nhận lại Giấy chứng nhận nên vợ chồng ông, 

bà vẫn quản lý. Sau khi Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng bán 

đấu giá tài sản để thi hành án và làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất này cho bà T 

thì vợ chồng ông, bà cũng không biết. Nay vợ chồng ông, bà yêu cầu Tòa án xem 

xét giải quyết liên quan đến Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cấp cho vợ 

chồng ông K, bà L theo quy định của pháp luật.  

 Theo lời trình bày của ông Nguyễn MA, người đại diện theo ủy quyền của 

Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng thì: 

Việc cấp và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vương 

Đình K đối với các thửa đất số 201, 125, tờ bản đồ địa chính số 05, tọa lạc tại 

thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng cụ thể như sau: 
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Vào ngày 19/5/2003 hộ ông Vương Đình K được Ủy ban nhân dân huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X538969, vào sổ cấp 

giấy số 4498/QSDĐ đối với diện tích 4.969m
2
. Trong đó, có 400m

2
 đất ở nông 

thôn (ONT) và 4.569m
2
 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 201; diện tích 561m

2
 

đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 125, tờ bản đồ địa chính số 05 tọa lạc tại thôn 

TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 638/QĐ-UB của Ủy ban 

nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng; 

Năm 2006 sau khi xem xét giải quyết đơn khiếu nại của ông Vương Đình K 

tại Báo cáo số 12/BC-TNMT ngày 08/5/2006 của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện X, tỉnh Lâm Đồng trong đó thể hiện: “Việc ông K1 tự ý đến kê 

khai đăng ký quyền sử dụng đất của ông Vương Đình K là không đúng theo quy 

định tại Luật đất đai sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 và 

Khoản 1 Điều 1, Chương 2 Thông tư số 1990/2001 về việc hướng dẫn đăng ký 

đất đai lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Xét Báo cáo xác minh số 12/BC-TNMT ngày 08/5/2006 của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện X, tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 về việc thu 

hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Vương Đình K tại xã 

TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, trong đó nêu “Nay thu hồi, hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số X538966, vào sổ cấp giấy số 4498/QSDĐ đã cấp đứng tên 

hộ ông Vương Đình K trú tại thôn TĐ, xã TH với diện tích cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là 5.530m
2
 gồm 2 thửa 201, diện tích 4.969m

2
, thửa 125, diện 

tích 561m
2
. Lý do: ông Lê Văn K1 tự ý đăng ký Quyền sử dụng đất của gia đình 

ông K mà không được sự ủy quyền của ông Vương Đình K”. 

Tuy nhiên, qua xem xét thì thấy rằng: khi ban hành Quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vương Đình K, cán bộ soạn thảo văn 

bản đã đánh nhầm số từ “X 538969” sang số “X 538966”, việc này không làm 

ảnh hưởng đến nội dung trong Quyết định. Bởi lẽ, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp cho hộ ông K chỉ có 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 

01 số vào sổ cấp giấy 4498/QSDĐ và 01 Quyết định 638/QĐ-UBND cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/5/2003 cùng với diện tích, số thửa và tờ 

bản đồ địa chính đều trùng khớp. Việc hộ ông Vương Đình K không giao nộp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2003 (bản chính) cho Ủy ban nhân 

dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng nên Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định 

thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vương Đình K 

được hiện tại Điều 1 của Quyết định. 

Sau khi thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vương 

Đình K tại xã TH, huyện X, Lâm Đồng năm 2006 với lý do đăng ký sai chủ sử 

dụng đất. Vào ngày 11/9/2009, Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng thực 
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hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 201, diện 

tích 4.969m
2
 và thửa số 125, diện tích 561m

2
, tờ bản đồ địa chính số 05, xã TH, 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng cho bà Đào Thị T do bà T mua trúng đấu giá đối với 

diện tích đất nói trên theo biên bản trúng đấu giá tài sản ngày 17/10/2005 của 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E. Hồ sơ bà T nộp xin cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất gồm có: 

+ Phiếu kiểm soát số 5386/PKS ngày 5/8/2009 của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện; 

+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 07/7/2009 của bà 

Đào Thị T đối với các thửa đất số 201, 125 tờ bản đồ số 05 với tổng diện tích 

5.530m
2
 do mua tài sản trúng đấu giá ngày 17/10/2005 và được Ủy ban nhân 

dân xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng ký xác nhận; 

+ Biên bản bán đấu giá tài sản ngôi nhà, quyền sử dụng đất tọa lạc tại thôn 

TĐ, xã TH, huyện X của ông bà Vương Đình K, Vương Thị L ngày 17/10/2005 

của Trung tâm đấu giá; 

+ Trích lục bản đồ địa chính đối với các thửa đất 201, 125, tờ bản đồ số 05 

được Ủy ban nhân dân xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng xác nhận ngày 

07/7/2009; 

- Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của Ủy ban nhân dân huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 

ông Vương Đình K tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng; 

+ Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của ông Vương Đình K đối với các 

thửa đất số 201, 125, tờ bản đồ số 05 xã TH, được Ủy ban nhân dân xã TH, 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng xác nhận ngày 20/4/2003; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X538966 cấp cho Hộ ông (bà) 

Vương Đình K đối với các thửa đất số 201, 125, tờ bản đồ số 05 xã TH, huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 

19/5/2003, vào sổ cấp giấy số 10/4498 QSDĐ/638/QĐ; 

+ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số 1497 

ngày 11/9/2009 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện X, tỉnh Lâm Đồng); 

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất của bà Đào Thị T ngày 07/7/2009;  

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân của Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm 

Đồng  do bà Đào Thị T khai ngày 07/7/2009; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số AP 779475, AP 779476 do Ủy ban 

nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng cấp cho bà Đào Thị T ngày 11/9/2009 đối 
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với các thửa đất số 201, 125, tờ bản đồ số 05 tọa lạc xã TH, huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng; 

Thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho bà Đào Thị T thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 6 Điều 49 Luật đất 

đai năm 2003; Điều 139 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của 

Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003. 

Đối với việc ông K, bà L yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng bồi thường thiệt hại cho gia đình ông, Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng có ý kiến như sau: 

Việc Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 

410/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp cho ông Vương Đình K tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng là thực 

hiện đúng với quy định của Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001, Thông tư số 

1990/2001/TC-ĐC ngày 30/11/2001 của Tồng cục địa chính, nên không làm ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích của vợ chồng ông K, bà L. 

Việc Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho bà Đào Thị T thuộc thửa đất số 201, diện tích 4.969m
2
, 

thửa 125, diện tích 561m
2
, tờ bản đồ địa chính số 05, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng là thực hiện theo Bản án số 85/2004/DSST ngày 20/7/2004 của Tòa án 

nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng; Quyết định cưỡng chế Thi hành án số 

04/THA ngày 17/01/2005 của Đội Thi hành án huyện X, tỉnh Lâm Đồng (nay là 

Chi cục Thi hành án huyện X, tỉnh Lâm Đồng) nên không làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích của vợ chồng ông K, bà L. 

Toà án đã tiến hành hoà giải nhưng không thành. 

Tại Bản án số 34/2018/DS-ST ngày 26/10/2018; Toà án nhân dân huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng đã xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Chi cục thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng. Tuyên xử: 

Hủy kết quả bán đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E 

ngày 17/10/2005 đối với tài sản là quyền sử dụng 5.530m
2
 đất thuộc thửa 201, 

125 tờ bản đồ số 05 cùng các tài sản trên đất là 01 căn nhà ở vách ván, nền xi 

măng, mái lợp tôn; 01 nhà bếp tường gạch, nền xi măng, mái lợp tôn; 01 chuồng 

heo và một nhà bếp liền kề vách ván, nền xi măng, mái lợp tôn, 01 giếng nước 

đường kính 01 mét sâu 13 mét đã làm thành và sân giếng, tọa lạc tại thôn TĐ, xã 

TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng. 

Hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 779475 và AP 779 476 

đã được Ủy ban nhân dân huyện X cấp cho bà Đào Thị T ngày 11 tháng 9 năm 
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2009 với diện tích là 4.969m
2
 thuộc thửa 201 và 561m

2
 thuộc thửa 125 tờ bản đồ 

số 05 tọa lạc tại xã TH, huyện X. 

Hoàn trả cho bà Đào Thị T số tiền 58.530.000đ bà T đã nộp tiền mua tài sản 

bán đấu giá theo kết quả bán đấu giá ngày 17/10/2005. Hiện số tiền này đang 

được tạm gửi vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E mở tại 

kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.  

Xác định lỗi liên quan đến hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 17/10/2005, 

làm căn cứ cho yêu cầu bồi thường của bà Đào Thị T về trách nhiệm bồi thường 

nhà nước, cụ thể: lỗi thuộc về Chi cục Thi hành án dân sự huyện X là 70%, lỗi 

thuộc về Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E là 30%. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về án phí, lãi suất, quyền kháng cáo và trách 

nhiệm thi hành án của các đương sự. 

Ngày 07/11/2018 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E kháng cáo yêu 

cầu tuyên hủy một phần Bản án số 34/2018/DS-ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 

của Toà án nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng liên quan đến nguyên nhân hủy 

kết quả bán đấu giá và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá tài sản E chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) từ thời điểm 

bán đấu giá thành vào tháng 10/2005 đến trước thời điểm Ủy ban nhân dân 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (ngày 08/5/2006). Từ thời điểm Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trách nhiệm bồi thường là của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá tài sản E yêu cầu xác định trách nhiệm của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng trong kiểm tra việc thông báo trên báo, đài trước khi 

đủ điều kiện đưa ra bán đấu giá; xác minh lại các tình tiết của vụ án. 

Ngày 09/11/2018 bà Đào Thị T kháng cáo yêu tuyên hủy một phần Bản án 

số 34/2018/DS-ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng liên quan đến lỗi hủy kết quả bán đấu giá, hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Tại phiên tòa,  

Bà Nguyễn BQ, người đại diện theo ủy quyền Trung tâm dịch vụ bán đấu 

giá tài sản E, vẫn giữ nguyên kháng cáo. 

Bà Đào Thị T rút đơn kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu về việc tuân theo 

pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Về nội dung: Đề nghị chấp nhận việc 

rút kháng cáo của bà T; chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa Bản án sơ thẩm 

theo hướng xác định lỗi dẫn đến hủy kết quả bán đấu giá thuộc về Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 
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E không có lỗi và không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà T. Buộc 

Trung tâm đấu giá hoàn trả cho bà T số tiền 58.530.000đ mà bà T đã nộp do 

mua trúng đấu giá. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Do cho rằng việc kê biên tài sản thi hành án và đấu giá lô đất có diện tích 

5.530m
2 

thuộc các thửa số 201 và 125 tờ bản đồ số 05 tọa lạc tai xã TH, huyện X 

cùng tài sản trên đất do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Lâm Đồng tổ chức 

vào ngày 17/10/2005 không tuân theo trình tự, thủ tục đấu giá tài sản do pháp luật 

quy định nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hủy 

kết quả bán đấu giá nói trên. Trung tâm đấu giá không đồng ý với yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, vợ chồng ông Vương Đình K, bà Vương Thị L yêu cầu hủy 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người trúng đấu giá là bà Đào Thị 

T đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng và Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng phải bồi thường thiệt hại do việc đấu giá 

sai và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng, bà Đào Thị T 

cũng không đồng ý hủy kết quả bán đấu giá nói trên, trong trường hợp phải hủy 

kết quả bán đấu giá này thì yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra trong thực tế nên các 

bên phát sinh tranh chấp. Cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp giữa các bên 

là “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, Yêu cầu hủy quyết định cá biệt của 

cơ quan, tổ chức, Yêu cầu bồi thường thiệt hại” là phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

[2] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm bà Nguyễn Thị L2; 

những người kế thừa, quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Vương Đắc L3: bà Đào 

Thị M1, anh Vương Đắc V, chị Đắc Thị HV, chị Đắc Thị T2; người đại diện 

theo ủy quyền của vợ chồng ông Lê Văn K1, bà Dương Thị T1 là ông Dương 

Đình N có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng; anh Vương Đình H; anh Vương Đình M; chị 

Vương Thị L1; vợ chồng ông Nguyễn Bá M2, bà Nguyễn Thị B1; vợ chồng anh 

Phan TH, chị Doãn Thị T3; ông Nguyễn Đình D; vợ chồng ông Nguyễn Đình 

N1, bà Nguyễn Thị H2, vợ chồng ông Võ KL, bà Nguyễn Thị T4 đã được Tòa 

án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Căn cứ Khoản 3 

Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt 

các đương sự trên theo thủ tục chung. 

[3] Qua xem xét thì thấy rằng: theo quyết định của Bản án số 85/2004/DS-

ST ngày 20/7/2004 của Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng thì vợ chồng 

ông Vương Đình K, bà Vương Thị L phải trả cho vợ chồng ông Lê Văn K1, bà 

Dương Thị T1 số tiền 51.196.000đ. Do vợ chồng ông K, bà L không tự nguyện 

thi hành án và vợ chồng ông K1, bà T1 có đơn yêu cầu thi hành án nên Cơ quan 
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Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện thủ tục cưỡng chế, kê 

biên để thi hành án.  

Quá trình tổ chức thi hành án Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng đã xác minh về điều kiện thi hành án của vợ chồng ông K, bà L và xác 

định vợ chồng ông K, bà L có điều kiện thi hành án là diện tích đất 5.530m
2
 thuộc 

các thửa 201, 125, tờ bản đồ 05 tọa tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng cùng tài 

sản trên đất. Sau đó Cơ quan Thi hành án đã tổ chức kê biên, thực hiện các thủ tục 

liên quan, tổ chức định giá tài sản kê biên vào ngày 20/01/2005. Ngày 14/7/2005, 

Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã ký Hợp đồng ủy quyền 

bán đấu giá tài sản số 29/HĐUQ với Trung tâm đấu giá, đến ngày 12/9/2005 hai 

bên tiếp tục ký phụ lục Hợp đồng theo đó Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng ủy quyền cho Trung tâm đấu giá tiến hành bán đấu giá tài sản là 

quyền sử dụng 5.530m
2
 đất thuộc các thửa 201, 125, tờ bản đồ số 05 tọa lạc tại 

thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho hộ ông Vương Đình K cùng các tài sản trên đất. Thực hiện công 

việc được ủy quyền, vào ngày 17/10/2005 tại trụ sở Cơ quan Thi hành án dân sự 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm đấu giá tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành việc 

bán đấu giá tài sản trên và người mua trúng đấu giá là bà Đào Thị T. 

[4] Xét trình tự, thủ tục đưa tài sản ra đấu giá thì thấy rằng:  

Về thủ thục kê biên tài sản thi hành án: tại Quyết định cưỡng chế thi hành 

án số 04 ngày 17/01/2005 thì việc cưỡng chế bằng biện pháp kê biên nhà ở, đất 

thổ cư, đất nông nghiệp và tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông K, bà 

L được tiến hành vào ngày 20/01/2005, đồng thời cũng trong ngày 17/01/2005 

Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành niêm yết 

Quyết định cưỡng chế kê biên và đến ngày 20/01/2005 thì thực hiện thủ tục 

cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Sau khi kê biên 

tài sản và tiến hành định giá cùng ngày 20/01/2005 thì đến ngày 14/7/2005 Cơ 

quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng ký Hợp đồng ủy quyền đấu 

giá tài sản kê biên với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E. 

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của 

Chính phủ quy định về kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo cho 

việc thi hành án thì "Chậm nhất là bảy ngày làm việc trước ngày kê biên quyền 

sử dụng đất, Chấp hành viên phải thông báo về việc kê biên quyền sử dụng 

đất,...", tại Khoản 1 Điều 23 của Nghị định vừa viện dẫn thì "...trong thời hạn 

không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày định giá, Chấp hành viên phải làm thủ 

tục ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá với tổ chức có chức năng bán đấu giá tài 

sản để đấu giá quyền sử dụng đất..." 
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Như vậy khi tiến hành thủ tục cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất thì Cơ 

quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện thông báo việc 

kê biên quyền sử dụng đất là không đúng thời hạn vì ngày 17/01/2005 thông báo 

việc kê biên nhưng đến ngày 20/01/2005 đã tiến hành kê biên là chưa đủ thời 

hạn 07 ngày theo quy định. Ngoài ra sau khi tiến hành định giá vào ngày 

20/01/2005 thì đến ngày 14/7/2005 (gần 06 tháng) Cơ quan Thi hành án dân sự 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng mới ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với 

Trung tâm đấu giá là vi phạm thời hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị 

định 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ, việc này làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quyền lợi của người có tài sản phải thi hành án là vợ chồng 

ông K, bà L. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 

18/01/2005 của Chính phủ quy định: “Khi ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá 

tài sản, người có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho người bán 

đấu giá tài sản giấy chứng nhận hợp pháp hoặc bằng chứng khác chứng minh 

quyền sở hữu hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu 

trách nhiệm về các bằng chứng đó. Người bán đấu giá tài sản có trách nhiệm 

kiểm tra các thông tin do người có tài sản bán đấu giá cung cấp để bảo đảm 

việc bán đấu giá tài sản là hợp pháp”. 

Căn cứ vào quy định này, Trung tâm đấu giá chỉ có trách nhiệm kiểm tra 

thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người có tài sản bị kê 

biên còn thủ tục kê biên trước đó của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng Trung tâm đấu giá không có trách nhiệm phải kiểm tra. 

[5] Về trình tự, thủ tục niêm yết và Thông báo công khai việc đấu giá: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 

18/01/2005 của Chính phủ quy định:  

“1. Người bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại nơi 

bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản, nơi đặt trụ sở của người bán đấu giá tài sản, 

nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là bảy ngày đối với động sản, ba 

mươi ngày đối với bất động sản trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản. 

Trong trường hợp người có tài sản bán đấu giá có yêu cầu thì thời hạn 

niêm yết việc bán đấu giá tài sản có thể rút ngắn theo thỏa thuận của các bên. 

2. Đối với tài sản bán đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ mười triệu 

đồng trở lên và bất động sản thì đồng thời với việc niêm yết, người bán đấu giá 

tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần, mỗi lần cách nhau 03 ngày trên  

phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương về việc bán 

đấu giá tài sản. Thời hạn thông báo công khai được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1 Điều này". 
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Theo quy định nêu trên thì người bán đấu giá là Trung tâm bán đấu giá có 

trách nhiệm niêm yết và thông báo công khai việc bán đấu giá trên phương tiện 

thông tin đại chúng theo đúng quy định. Tuy nhiên, việc niêm yết công khai có 

được thực hiện nhưng không đúng thời gian quy định, phiên bán đấu giá được 

thực hiện vào ngày 06/10/2005 nhưng đến ngày 17/10/2005 đã tiến hành bán 

đấu giá mà không có sự thỏa thuận rút ngắn thời gian niêm yết của người có tài 

sản bán đấu giá. 

Theo tài liệu chứng cứ trong hồ sơ thể hiện thì Trung tâm đấu giá cung cấp 

Văn bản số 194/CV/TV ngày 31/5/1998 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc 

xin không thu lệ phí thông báo bán tài sản thi hành án; Văn bản số 670/UBND-

TH ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng và Văn bản 

số 08/TT-TH ngày 16/5/2017 của Đài phát thanh truyền hình huyện X về việc 

xác nhận nội dung từ năm 1998 đến 2008 Uỷ ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm 

Đồng và Đài phát thanh truyền hình huyện X, tỉnh Lâm Đồng không thu lệ phí 

đối với các thông báo bán đấu giá do đó không xuất hóa đơn; ngoài ra những 

người dân tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng cũng xác nhận về việc trong thời 

gian từ tháng 9/2015 có nghe thông tin trên Đài phát thanh, truyền hình huyện X 

về việc thông báo bán đấu giá tài sản của vợ chồng ông K, bà L. Bà T là người 

mua trúng đấu giá cũng khẳng định bà có nghe thông tin trên Đài phát thanh 

truyền hình nên mới biết để đăng ký mua. Tòa án tiến hành xác minh tại Đài 

phát thanh truyền hình huyện X thì Đài phát thanh truyền hình huyện X cũng 

không khẳng định là không thông báo mà chỉ trả lời do thời gian quá lâu nên 

không xác định được có thông báo hay không.  

Như vậy có cơ sở khẳng định quá trình thực hiện thủ tục bán đấu giá, Trung 

tâm đấu giá có tiến hành niêm yết công khai và thông báo về việc bán đấu giá 

nhưng việc niêm yết chưa đủ thời gian quy định còn việc thông báo trên truyền 

thông với những chứng cứ trong hồ sơ thì không xác định được việc thông báo có 

đúng số lần và đúng thời gian theo quy định hay không. Tuy nhiên, theo quy định 

của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp qua 

các thời kì thì việc thực hiện không đúng quy định về việc niêm yết, thông báo 

bán đấu giá tài sản không phải là vi phạm dẫn đến phải hủy kết quả bán đấu giá.  

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 34 Pháp lệnh thi hành 

án dân sự năm 2004 thì “Khi thực hiện việc thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, cơ quan báo, đài phải có văn bản xác nhận đã thực hiện 

xong việc thông báo và gửi Cơ quan thi hành án để lưu hồ sơ thi hành án”. Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng cho rằng hồ sơ bán đấu giá 

không có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện việc có thông báo hay không là không 

phù hợp. Bởi lẽ trách nhiệm kiểm tra thông báo trên phương tiện thông tin đại 

chúng trước khi mở phiên đấu giá và việc lưu trữ khi có văn bản xác nhận đã 
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thực hiện xong việc thông báo từ cơ quan báo, đài thuộc về Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng.      

[6] Theo thỏa thuận tại Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thì hai bên 

thống nhất "Thời hạn bàn giao tài sản là 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán 

tài sản được lập, Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X có trách nhiệm giao tài 

sản cho người mua trung đấu giá". Tuy nhiên, sau khi bán đấu giá Trung tâm 

bán đấu giá nhiều lần có văn bản yêu cầu giao tài sản nhưng gia đình ông K liên 

tục có khiếu nại nên việc giao tài sản không thực hiện được. Mặc dù gia đình 

ông K, bà L liên tục có khiếu nại nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng không tiến hành kiểm tra hồ sơ thi hành án, kịp thời phát hiện 

những sai sót để yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá mà mãi đến năm 2015 mới có 

yêu cầu. 

[7] Sau khi thực hiện việc bán đấu giá tài sản, trên cơ sở khiếu nại của vợ 

chồng ông K, bà L, ngày 08/5/2006 Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

ra Quyết định số 410/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của hộ ông K với lí do "Ông Lê Văn K1 tự ý đăng ký quyền sử dụng 

đất của gia đình ông K mà không được sự ủy quyền của ông Vương Đình K". 

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 32 Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 

18/01/2005 của Chính phủ thì kết quả bán đấu giá tài sản bị huỷ trong các 

trường hợp sau đây: "có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 

sửa đổi một phần hoặc hủy toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản bán đấu 

giá do có vi phạm pháp luật". Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

hộ ông K, bà L đã bị thu hồi là một trong những căn cứ để hủy kết quả bán đấu 

giá tài sản. Tại Văn bản số 01/CV-THA ngày 01/10/2007 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng gửi cho Trung tâm đấu giá Lâm Đồng thông 

báo việc chưa thể bàn giao tài sản đấu giá trong đó có nêu lí do Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với nhà đất bị thi hành án đã bị Ủy ban nhân dân huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng thu hồi. Như vậy, trước thời điểm ngày 01/10/2007 Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã biết Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của hộ ông K, bà L bị thu hồi, nhưng chưa tiến hành xác minh xem hộ 

ông K, bà L có được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, đất 

có bị thu hồi hay vẫn tiếp tục giao cho vợ chồng ông K, bà L sử dụng để xem xét 

yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá mà đến năm 2009 còn tiến hành các thủ tục để 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà T, mãi đến 2015 mới có yêu cầu 

hủy kết quả đấu giá làm sự việc kéo dài dẫn đến trách nhiệm bồi thường cao do 

giá đất tăng cao nhiều lần so với thời điểm bán đấu giá. 

[8] Theo nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X538969 do Ủy 

ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 19/5/2003 thì đất được cấp cho 

hộ ông Vương Đình K vì vậy tài sản nêu trên là tài sản chung của tất cả các 

thành viên có trong hộ khẩu của ông K tuy nhiên khi xác minh điều kiện thi 
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hành án thì Chấp hành viên đã không thực hiện đúng các thủ tục trước khi tiến 

hành kê biên tài sản của hộ gia đình theo quy định của pháp luật.      

[9] Với những phân tích vừa nêu cho thấy việc kê biên để bán đấu giá tài sản 

là lô đất có diện tích 5.530m
2 
thuộc các thửa số 201 và 125 tờ bản đồ số 05 tọa lạc 

tai xã TH, huyện X cùng tài sản trên đất của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng không tuân thủ đầy đủ các trình tự, thủ tục do pháp luật quy 

định, sau khi bán đấu giá thành công đã phát sinh các khiếu nại của chủ sở hữu tài 

sản dẫn đến không bàn giao được tài sản cho người trúng đấu giá, làm ảnh hưởng 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, trách nhiệm này thuộc về 

Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng.  

[10] Cấp sơ thẩm hủy kết quả đấu giá ngày 17/10/2005 là có căn cứ, tuy 

nhiên lại nhận định Trung tâm đấu giá có lỗi do không kiểm tra hồ sơ thi hành 

án để phát hiện vi phạm mà vẫn tiến hành bán đấu giá là không có cơ sở bởi lẽ 

thủ tục kê biên trước đó thuộc trách nhiệm của Cơ quan Thi hành án dân sự 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp 

khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, cụ thể là trong việc kê biên nói 

trên; khi ký kết Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản Trung tâm đấu giá không 

có trách nhiệm phải kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ thi hành án. Ngoài ra cấp 

sơ thẩm cho rằng do không thực hiện việc thông báo công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng nên Trung tâm đấu giá cũng chịu một phần lỗi trong 

việc dẫn đến hủy kết quả bán đấu giá, nhận định này là chưa chính xác bởi lẽ 

việc thực hiện không đúng quy định về việc niêm yết, thông báo bán đấu giá tài 

sản không phải là nguyên nhân dẫn đến phải hủy kết quả bán đấu giá, hành vi này 

chỉ bị xử lý hành chính đối với đối tượng vi phạm. 

[11] Như vậy lỗi chính và quyết định dẫn đến việc hủy kết quả bán đấu giá 

đối với tài sản nói trên là thuộc về Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng. Trung tâm đấu giá có lỗi trong việc thực hiện không đúng việc niêm 

yết và thông báo việc bán đấu giá nhưng đây không phải lỗi dẫn đến hủy kết quả 

bán đấu giá. Bản án sơ thẩm xác định lỗi của Trung tâm đấu giá là 30%, lỗi của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng là 70% để làm căn cứ cho 

yêu cầu bồi thường của bà T là không có căn cứ. Cần xác định lỗi dẫn đến hủy 

kết quả bán đấu giá ngày 17/10/2005 thuộc về Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng phải có 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà T theo quy định của pháp luật. Trung 

tâm đấu giá Lâm Đồng không có lỗi và không có trách nhiệm bồi thường cho bà 

T.  

[12] Do hủy kết quả bán đấu giá nên cần khôi phục lại tình trạng ban đầu 

của tài sản, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; cấp sơ thẩm tuyên hủy 

các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 779475 và AP 779 476 đã được 
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Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng cấp cho bà Đào Thị T ngày 

11/9/2009 đối với lô đất có diện tích 4.969m
2
 thuộc thửa 201 và lô đất có 561m

2
 

thuộc thửa 125 tờ bản đồ số 05 tọa lạc tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng đồng 

thời hoàn trả số tiền 58.530.000đ bà T đã nộp do mua trúng tài sản bán đấu giá 

theo kết quả bán đấu giá ngày 17/10/2005 là phù hợp, số tiền này đang được 

Trung tâm đấu giá Lâm Đồng quản lý nên cần buộc phải trả lại cho bà T là có cơ 

sở. 

 [13] Đối với yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng 

bồi thường thiệt hại cho bà T theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước tính 

theo giá trị tài sản là quyền sử dụng đất đối với diện tích nói trên cùng các tài 

sản trên đất theo giá thị trường tại thời điểm hiện nay thì thấy rằng : 

Quá trình giải quyết vụ án tại giai đoạn sơ thẩm, bà T có yêu cầu bồi 

thường, xét đây là trách nhiệm bồi thường nhà nước. Theo quy định tại Điều 12 

Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước thì “Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi 

thường trong hoạt động thi hành án dân sự quy định tại Điều 21 của Luật này 

bao gồm: 1. Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ hành vi 

trái pháp luật của người thi hành công vụ”. Do đó, trong vụ án này chỉ xác định 

hành vi trái pháp luật của cơ quan dẫn đến việc phải hủy kết quả bán đấu giá tài 

sản ngày 17/10/2005, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại chứ chưa xem 

xét đến yêu cầu bồi thường của bà T. Sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật bà T 

có quyền liên hệ với Chi cục Thi hành án huyện X, tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu 

bồi thường theo quy định tại Điều 41 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 

hoặc yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xem xét, giải quyết bằng vụ án khác theo 

quy định tại Điều 52 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. 

[14] Liên quan đến yêu cầu bồi thường của vợ chồng ông K, bà L thì thấy 

rằng: vợ chồng ông K, bà L là người phải thi hành án cho vợ chồng ông K1, bà 

T1 theo Bản án số 85/2004/DS-ST ngày 20/7/2004 của Tòa án nhân dân huyện 

X, tỉnh Lâm Đồng. Do không tự nguyện thi hành án và có đơn yêu cầu thi hành 

án của người được thi hành án nên Cơ quan Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng đã tiến hành cưỡng chế, kê biên tài sản của vợ chồng ông K, bà L là 

lô đất có diện tích 5.530m
2 

thuộc các thửa số 201 và 125 tờ bản đồ số 05, tọa lạc 

tại xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng cùng tài sản trên đất để bán đấu giá thi hành 

án. Tuy nhiên dù bị cưỡng chế, kê biên nhưng quá trình từ khi kê biên, bán đấu 

giá tài sản cho đến nay hộ gia đình ông K, bà L vẫn không đồng ý bàn giao tài 

sản đã bị kê biên, bán đấu giá; đồng thời còn thực hiện việc cầm cố, sang 

nhượng cho nhiều người khác. Trong thực tế hiện nay gia đình ông K, bà L vẫn 

sử dụng phần diện tích đất còn lại và được hưởng lợi từ việc sử dụng, canh tác 

và xây nhà ở ổn định trên đất. Do đó vợ chồng ông K, bà L cũng có lỗi trong 

việc không tự nguyện thi hành án, không phối hợp với cơ quan chức năng để 

giải quyết nghĩa vụ thi hành án của mình. Theo quy định của Luật trách nhiệm 
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bồi thường nhà nước thì vấn đề giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại không 

được đặt ra để giải quyết trong vụ án này. Trong trường hợp sau này vợ chồng 

ông K, bà L có căn cứ chứng minh có thiệt hại thực tế xảy ra thì được quyền yêu 

cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.  

[15] Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác đều xác định 

không có yêu cầu gì trong vụ án này, cấp sơ thẩm không xem xét là phù hợp. 

[16] Với những phân tích trên, cần chấp kháng cáo của Trung tâm dịch vụ 

bán đấu giá tài sản E, sửa Bản án sơ thẩm theo hướng đã nhận định; chấp nhận 

việc rút kháng cáo của bà Đào Thị T, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần 

kháng cáo của bà T. 

[17] Về án phí: Trung tâm đấu giá phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Do yêu 

cầu khởi kiện được chấp nhận nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng không phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm. 

Do sửa án nên các đương sự không phải chịu án phí Dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ các Khoản 1, 5 Điều 308, Điểm b Khoản 1 Điều 289 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015;  

- Căn cứ Khoản 2 Điều 102 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ 

sung năm 2014; 

- Căn cứ các Điều 12, 41, 52 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước; 

- Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 

- Căn cứ Khoản 2 Điều 29, Khoản 2 Điều 47 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận việc rút kháng cáo của bà Đào Thị T. Đình chỉ xét xử phúc thẩm 

đối với nội dung kháng cáo của bà T. 

Chấp nhận kháng cáo của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E, sửa Bản 

án sơ thẩm. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, 

tỉnh Lâm Đồng về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá” đối với Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá tài sản E.  
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Hủy kết quả bán đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E 

ngày 17/10/2005 đối với tài sản là lô đất có diện tích 5.530m
2
 (trong đó 5.130m

2
 

đất nông nghiệp và 400m
2
 đất ở nông thôn) thuộc thửa 201 và thửa 125, tất cả 

thuộc tờ bản đồ số 05 cùng các tài sản trên đất là 01 căn nhà ở vách ván, nền xi 

măng, mái lợp tôn; 01 nhà bếp tường gạch, nền xi măng, mái lợp tôn; 01 chuồng 

heo và một nhà bếp liền kề vách ván, nền xi măng, mái lợp tôn, 01 giếng nước 

đường kính 01m sâu 13m đã làm thành và sân giếng, tọa lạc tại thôn TĐ, xã TH, 

huyện X, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Chấp nhận yêu cầu độc lập của vợ chồng ông Vương Đình K, bà Vương 

Thị L về việc “Yêu cầu hủy quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức”. 

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 779475 đối với lô đất có 

diện tích 4.969m
2
 thuộc thửa 201 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 

779476 đối với lô đất có diện tích 561m
2
 thuộc thửa 125, tất cả đều thuộc tờ bản 

đồ số 05 tọa lạc tại thôn TĐ, xã TH, huyện X, tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân 

dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng cấp cho bà Đào Thị T ngày 11/9/2009. 

Vợ chồng ông Vương Đình K, bà Vương Thị L có trách nhiệm liên hệ với 

cơ quan có thẩm quyền để đăng ký, kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật. 

3. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E có trách nhiệm trả lại cho bà 

Đào Thị T 58.530.000đ (năm mươi tám triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng) 

tiền mua tài sản bán đấu giá ngày 17/10/2005.  

4. Xác định lỗi liên quan đến việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 

17/10/2005, làm căn cứ cho yêu cầu bồi thường của bà Đào Thị T về trách 

nhiệm bồi thường nhà nước, thuộc về Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh 

Lâm Đồng. 

5. Về án phí:  

+ Án phí sơ thẩm: 

Buộc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E phải chịu 200.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000đ tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 

đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0000822 

ngày 12/11/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng. 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản E được nhận lại 100.000đ. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng được nhận lại số tiền 

200.000đ tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án  số AA/2013/0004143 ngày 02/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Y, tỉnh Lâm Đồng. 

+ Án phí phúc thẩm:  
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Bà Đào Thị T được nhận lại số tiền 300.000đ tạm ứng án phí dân sự phúc 

thẩm đã nộp theo Biên lai thu án phí, lệ phí Tòa án đã nộp theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0000830 ngày 22/11/2018 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện X, tỉnh Lâm Đồng. 

6. Về nghĩa vụ thi hành án: 

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 phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

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

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

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

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

thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  

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

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;  

- Phòng KT-NV TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND huyện X, tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục THADS tp. ĐL, tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục THADS huyện X, tỉnh Lâm Đồng; 

- Đương sự;  

- Lưu: bộ phận lưu trữ, hồ sơ vụ án.     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Đã ký 

 

 

 

 

Huỳnh Châu Thạch 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 23/2019/DS-PT 

Ngày: 28-02-2019 

“V/v “Tranh chấp về hủy kết 

quả bán đấu giá tài sản” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Trung 

Các Thẩm phán:     Ông Tống Văn Viên 

       Ông Huỳnh Văn Hoàng Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hùng Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Thanh Xuân - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 03/2019/TLPT-DS ngày 10 tháng 01 năm 2019 

về “Tranh chấp về hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 19/2018/DS-ST, ngày 08 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thị xã D bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 21/2019/QĐPT-DS ngày 

24 tháng 01 năm 2019 giữa các đương sự: 

 - Nguyên đơn: Bà Trần Thị Ngọc H, sinh năm 1985 - Là Chấp hành viên sơ 

cấp của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D, tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 53, đường 

3/2 khóm 1, phường 1, thị xã D, tỉnh Trà Vinh (có mặt). 

- Bị đơn: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản (đã giải thể) 

Cơ quan kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng: Sở T tỉnh Trà Vinh. 

Địa chỉ: Số 04, đường L, phường 2, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện theo ủy quyền của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh: Ông Phạm Thanh 

P - Chức vụ: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước (Văn bản ủy quyền 

ngày 03/5/2018) có mặt. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D, tỉnh Trà Vinh; 

Địa chỉ: Số 53, đường 3/2, khóm 1, phường 1, thị xã D, tỉnh Trà Vinh 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Vũ L - Chức vụ: Chi cục Trưởng 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D (xin vắng mặt) 

2. Phòng Công chứng số 01; 

Địa chỉ: Số 56A, đường P, khóm 2, phường 1, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lâm Khắc S, sinh năm 1977. 

 Địa chỉ: Số 34 đường K, khóm 1, phường 7, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (Văn 

bản ủy quyền ngày 29/10/2018) có mặt; 

3. Ông Trần Phát T, sinh năm 1981 (có mặt); 

Cư trú tại: khóm 1, phường 1, thị xã D, tỉnh Trà Vinh. 

4. Ông Hà Minh T, sinh năm 1966 (xin vắng mặt); 

Nơi công tác: Phòng Tư pháp thị xã D, tỉnh Trà Vinh. 

Cư trú tại: Khóm 3, Phường 1, thị xã D, tỉnh Trà Vinh. 

5. Ông Phạm Quốc V, sinh năm 1980 (Có mặt); 

Nơi công tác: Sở T tỉnh Trà Vinh. 

 Địa chỉ nơi công tác: Số 04, đường L, phường 2, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

6. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1957 (có mặt); 

7. Ông Lư Ngọc H, sinh năm 1957; 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lư Ngọc H: Bà Nguyễn Thị N, sinh 

năm 1957 (Văn bản ủy quyền ngày 29/5/2018) (có mặt) 

8. Bà Lư Thị Ngọc P, sinh năm 1985 (Có mặt); 

9. Ông Huỳnh Văn Ngọc T, sinh năm 1986; 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Huỳnh Văn Ngọc T: Bà Lư Thị Ngọc 

P, sinh năm 1985 (Văn bản ủy quyền ngày 29/5/2018) (Có mặt) 

Cùng cư trú tại: Khóm 1, phường 1, thị xã D, tỉnh Trà Vinh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Lư Ngọc H và bà Lư Thị 

Ngọc P: Luật sư Phạm Minh T của Văn phòng Luật sư H - Thuộc Đoàn Luật sư tỉnh 

Trà Vinh (có mặt). 

- Người kháng cáo: Ông Trần Phát T là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện ngày 16/4/2018 và trong quá trình tham gia tố tụng 

nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc H là Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân 

sự thị xã D, tỉnh Trà Vinh trình bày: 

Theo các Quyết định thi hành án theo đơn số 122 ngày 25/11/2011, số 229 

ngày 11/01/2012, số 239 ngày 20/01/2012 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện D, 

tỉnh Trà Vinh (Nay là Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D) thì ông Lư Ngọc H và 

bà Nguyễn Thị N phải thi hành án số tiền tổng cộng là 105.931.737 đồng và lãi suất 

chậm thi hành án phát sinh. Do ông Lư Ngọc H và bà Nguyễn Thị N không tự nguyện 

thi hành án nên ngày 13/9/2012 Chi cục Thi hành án dân sự huyện D tiến hành cưỡng 

chế kê biên quyền sử dụng đất diện tích 83,2m2 gắn liền nhà ở do hộ ông Lư Ngọc 

H đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để bán đấu giá theo 

quy định. Chi cục thi hành án dân sự huyện D đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần 

thẩm định giá Tây Nam Bộ để thẩm định giá tài sản kê biên và ký với Trung tâm 

Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở T tỉnh Trà Vinh để bán tài sản. Trong quá trình 

thực hiện bán đấu giá tài sản, Chấp hành viên Hà Minh T không thực hiện việc niêm 

yết thông báo bán đấu giá tại Ủy ban nhân dân, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

D và nơi có tài sản bán đấu giá. Không giao thông báo bán đấu giá tài sản trực tiếp 

cho ông Lư Ngọc H và bà Nguyễn Thị N theo quy định... Qua ba lần bán đấu giá 

không thực hiện đúng quy định làm ảnh hưởng quyền lợi của ông Lư Ngọc H và bà 

Nguyễn Thị N.  

Nay bà Trần Thị Ngọc H là Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân 

sự thị xã D yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 22/7/2014 đối với 

tài sản là quyền sử dụng đất diện tích 83,2m2, thửa số 41, tờ bản đồ số 13, loại đất ở 

đô thị do ông Lư Ngọc H đứng tên quyền sử dụng và nhà ở gắn liền với đất tại khóm 

1, phường 1, thị xã D, tỉnh Trà Vinh. 

Theo Văn bản số 658/STP-VP ngày 03 tháng 5 năm 2018 của bị đơn là Sở T 

tỉnh Trà Vinh và trong quá trình tham gia tố tụng ông Phạm Thanh P là người đại 

diện theo ủy quyền của Sở T đã trình bày: 

Ngày 10/6/2014, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản (Trung tâm bán đấu 

giá), đại diện là ông Phạm Văn B, Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng bán đấu giá tài 

sản số 19/HĐBĐG/2014 với ông Hà Minh T, Chấp hành viên, Chi cục Trưởng Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện D. Trung tâm bán đấu giá tiến hành thông báo bán 

đấu giá và niêm yết công khai từ ngày 11/6/2014 đến 15 giờ ngày 18/7/2014. Hết 

thời hạn đăng ký tham gia đấu giá có 02 khách hàng đăng ký mua tài sản là ông Trần 

Phát T và ông Trần Hoàng P. Ngày 22/7/2014, Trung tâm bán đấu giá phân công 

ông Phạm Quốc V, Đấu giá viên của Trung tâm tổ chức điều hành cuộc bán đấu giá 

đúng quy định tại Điều 34 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính 

phủ. 

Trung tâm bán đấu giá tài sản đã thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng 

và đúng quy định pháp luật.  

113



4 
 

Theo bản tự khai ngày 25/9/2018 và trong quá trình tham gia tố tụng người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hà Minh T trình bày: 

Trong quá trình tiến hành bán đấu giá tài sản của ông Lư Ngọc H và bà Nguyễn 

Thị N, ông là Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện D đều thực hiện 

đúng quy định pháp luật. Trong các lần bán đấu giá tài sản của ông Lư Ngọc H và 

bà Nguyễn Thị N, ông đều có giao giấy mời, thông báo cho ông Lư Ngọc H và bà 

Nguyễn Thị N biết nhưng vì bà Nguyễn Thị N và ông Lư Ngọc H không tiếp xúc và 

không nhận giấy mời, thông báo nên ông mới tiến hành niêm yết theo quy định của 

pháp luật. Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Theo các Văn bản ngày 11/5/2018, ngày 17/9/2018 và trong quá trình tham 

gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Quốc V trình bày: 

Ngày 22/7/2014 Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phân công 

ông là Đấu giá viên của Trung tâm tổ chức, điều hành bán đấu giá tài sản theo Hợp 

đồng bán đấu giá tài sản số 19/HĐBĐG/2014 ngày 10/6/2014 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện D. Ông đã tổ chức, điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đúng quy 

định của pháp luật. 

Thời gian từ lúc bán đấu giá tài sản đến nay đã hơn 04 năm. Bên mua được 

tài sản là ông Trần Phát T đã nộp đủ tiền mua tài sản theo thỏa thuận trong Hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá ngày 22/7/2014. Tuy nhiên Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện D (nay là thị xã D) không giao được tài sản cho ông Thuận thuộc về trách 

nhiệm của cơ quan thi hành án. 

Theo bản tự khai ngày 17/5/2018 của ông Ngô Văn S là người đại diện theo ủy 

quyền của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D và trong quá trình tham gia tố tụng ông 

Ngô Văn S và ông Trần Vũ L là người đại diện theo pháp luật của Chi cục Thi hành án 

dân sự thị xã D đã trình bày: 

Theo Bản án số 29/DS-ST ngày 20/10/2011 và các Quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của đương sự số: 06, 07/2012/QĐST-DS ngày 05/01/2012 thì ông Lư Ngọc H và bà 

Nguyễn Thị N phải thi hành án là 105.931.737 đồng. Quá trình thi hành án, do Lư Ngọc 

H và bà Nguyễn Thị N không tự nguyện thi hành án nên ngày 13/9/2012, Chấp hành viên 

Chi cục thi hành án dân sự huyện D là ông Hà Minh T kết hợp các cơ quan chức năng tiến 

hành cưỡng chế kê biên xử lý tài sản tổng diện tích 83,2m2 thửa 41, tờ bản đồ số 13, loại 

đất ở đô thị; đất do hộ ông Lư Ngọc H đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để bán đấu giá . Trong quá trình tổ chức thi 

hành án, Chấp hành viên đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về thủ tục 

thông báo, niêm yết công khai thông báo theo khoản 1 Điều 28 Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ và khoản 1, 2 Điều 40 Luật Thi hành 

án dân sự năm 2008; đồng thời Chấp hành viên cũng không thông báo cho chủ sở 

hữu biết ưu tiên mua tài sản bán đấu giá là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 

15b Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ.  
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Quan điểm của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D là đề nghị Tòa án xem 

xét hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 22/7/2014 đối với tài sản là quyền sử dụng 

đất diện tích 83,2m2, thửa số 41, tờ bản đồ số 13, loại đất ở đô thị do hộ ông Lư Ngọc 

H đứng tên quyền sử dụng và nhà ở gắn liền với đất tại khóm 1, phường 1, thị xã D, 

tỉnh Trà Vinh. 

Theo các bản tự khai ngày 11/5/2018, ngày 31/5/2018 của ông Lư Ngọc H, 

bà Nguyễn Thị N và trong quá trình tham gia tố tụng bà Nguyễn Thị N đã trình bày 

như sau: 

Khi bán đấu giá tài sản của gia đình bà thì Chấp hành viên là ông Hà Minh T 

không hề thông báo hay gửi giấy mời cho gia đình bà biết. Mà ông Hà Minh T chỉ 

yêu cầu gia đình bà nhận tiền 600 triệu và dọn nhà mua đất chổ khác ở. Trong khi 

bà đã nộp cho Chi cục Thi hành án huyện D 02 lần = 3.000.000 đồng. Nay bà Nguyễn 

Thị N đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Theo các bản tự khai ngày 11/5/2018, ngày 31/5/2018 của bà Lư Thị Ngọc P, 

ngày 19/9/2018 của ông Huỳnh Văn Ngọc T và trong quá trình tham gia tố tụng bà 

Lư Thị Ngọc P trình bày ý kiến thống nhất ý kiến của bà Nguyễn Thị N và bà đồng 

ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Theo Tờ tường trình ngày 04/5/2018 và trong quá trình tham gia tố tụng người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Phát T trình bày: 

Ông có đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản bán đấu giá do Trung tâm Dịch vụ 

Bán đấu giá tài sản thuộc Sở T tỉnh Trà Vinh tổ chức. Người có tài sản bán đấu giá là Chi 

cục Thi hành án huyện D. Tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 83,2m2, 

thửa đất số 41, tờ bản đồ số 13, loại đất đô thị, tọa lạc tại khóm 1, thị trấn Duyên Hải (nay 

là khóm 1, phường 1) do ông Lư Ngọc H đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ngày 22/7/2014 tổ chức bán đấu giá, ông là người mua được tài sản. Sau đó, ông đã thanh 

toán đủ số tiền mua tài sản bán đấu giá là 714.000.000 đồng. Như vậy, theo hợp đồng mua 

bán tài sản bán đấu giá, trách nhiệm của người có tài sản bán đấu giá là Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện D phải giao tài sản và các giấy tờ về tài sản cho ông trong thời hạn 60 

ngày khi ông nộp đủ tiền (ngày 18/8/2014). Nếu vi phạm cam kết thì Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện D phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay 

Chi cục Thi hành án dân sự  huyện D (nay là Chi cục Thi hành án thị xã D) vẫn chưa giao 

tài sản cho ông theo hợp đồng đã ký. 

Nay ông không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc H, Chấp hành 

viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D về hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 22/7/2014. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Thuận không trả lời có yêu cầu Tòa án xem xét vấn đề 

gì trong vụ án hay không vì ông chưa thấy quyền và lợi ích hợp pháp của ông bị xâm 

hại.  

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 19/2018/DS-ST ngày 08/11/2018 của Tòa án 

nhân dân thị xã D đã xử: 
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Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

1. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2014 đối với tài sản là quyền 

sử dụng đất diện tích 83,2m2 (diện tích đo thực tế là 83,1m2) thuộc thửa số 41, tờ 

bản đồ số 13, loại đất ở đô thị do hộ ông Lư Ngọc H đứng tên Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và công trình xây dựng 

gắn liền với đất tại khóm 1, thị trấn D, huyện D (nay là khóm 1, phường 1, thị xã D), 

tỉnh Trà Vinh của hộ ông Lư Ngọc H. 

2. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về tuyên bố Hợp 

đồng mua bán tài sản bán đấu giá tài sản số: 12/HĐMB-TTBĐG ngày 22/7/2014 

được Phòng Công chứng số 01 công chứng ngày 23/7/2014 lập giữa ông Phạm Quốc 

V là Đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản thuộc Sở T tỉnh Trà Vinh 

và người mua được tài sản bán đấu giá là ông Trần Phát T vô hiệu. 

3. Đối với chi phí trong quá trình bán đấu giá tài sản do đương sự không đặt 

ra; hậu quả và bồi thường thiệt hại do kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy do đương 

sự không có ý kiến trả lời nên không xem xét giải quyết trong vụ án. Ông Trần Phát 

T được quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết hậu quả và bồi thường thiệt hại do kết 

quả bán đấu giá tài sản bị hủy; Sở T tỉnh Trà Vinh được quyền khởi kiện yêu cầu 

giải quyết chi phí trong quá trình bán đấu giá tài sản trong vụ án khác theo quy định 

pháp luật. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên tiền án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sự. 

Ngày 23/11/2018 ông Trần Phát T là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không rút đơn kháng cáo và có 

thay đổi yêu cầu kháng cáo đề nghị trong bản án phải nêu Cơ quan nào có trách 

nhiệm bồi thường cho ông khi hủy kết quả đấu giá. 

Ý kiến của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Lư Ngọc H và 

bà Lư Thị Ngọc P: Kháng cáo của anh Trần Phát T là không có cơ sở chấp nhận đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của anh Trần Phát T, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về vụ án: Về thủ 

tục tố tụng, Thẩm phán và Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã thực hiện đúng theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự đã chấp hành đúng quyền và 

nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Kháng cáo của ông Trần Phát T là không có cơ sở chấp nhận đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Phát T, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, căn cứ vào kết quả tranh tụng 

tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của các bên đương 

sự và kiểm sát viên. Hội đồng xét xử  nhận định như sau. 

[1] Theo Quyết định thi hành án số 122 ngày 25/11/2011, số 229 ngày 

11/01/2012, số 239 ngày 20/01/2012 của Chi cục thi hành án dân sự huyện D (nay 

là Chi cục thi hành án dân sự thị xã D) thì ông Lư Ngọc H và bà Nguyễn Thị N phải 

thi hành án tổng số tiền là 105.931.737 đồng và lãi suất chậm thi hành án, do bà 

Nguyệt, ông Hoa không tự nguyện thi hành, nên ngày 13/9/2012 Chi cục thi hành 

án huyện D kê biên quyền sử dụng đất diện tích 83,2m2 (diện tích 83,1m2) thuộc 

thửa số 41, tờ bản đồ số 13, loại đất ở đô thị do hộ ông Lư Ngọc H đứng tên trên đất 

(có nhà cấp 4), tọa lạc tại khóm 1, phường 1, thị xã D, tỉnh Trà Vinh để thi hành.  

Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên có hành vi vi phạm làm ảnh 

hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông Lư Ngọc H và bà Nguyễn Thị N và các thành 

viên trong hộ gia đình ông Lư Ngọc H như: Đất và nhà cấp cho hộ ông Lư Ngọc H, 

trong hộ ông Lư Ngọc H gồm có 05 thành viên. Nhưng Chấp hành viên Hà Minh T 

không thực hiện đúng Điều 74 Luật thi hành án dân sự. Ông Hà Minh T không thông 

báo cho chủ sở hữu và các thành viên trong hộ ông Lư Ngọc H biết để xác định phần 

sở hữu chung; không tống đạt cho bà Nguyệt, ông Hoa để ưu tiên mua tài sản mà lại 

đưa tài sản ra bán đấu giá tài sản là vi phạm khoản 10 Điều 1 Nghị định 

125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi 

hành án dân sự. 

Chấp hành viên ra Quyết định giảm giá 02 lần, khi chưa có thỏa thuận giảm 

giá của đương sự là vi phạm Điều 28 Nghị định 17/2010 Chính phủ và cũng không 

niêm yết Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12/3/2013 của Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá tài sản là vi phạm khoản 2 Điều 14 Thông tư 23/2010 của Bộ Tư pháp. Tòa 

án cấp sơ thẩm hủy kết quả bán đấu giá tài sản là có căn cứ đúng pháp luật. 

[2] Xét yêu của kháng cáo của ông Trần Phát T tại phiên tòa phúc thẩm. Tại 

phiên tòa sơ thẩm ông Trần Phát T không có yêu cầu giải quyết hậu quả của việc 

hủy kết quả bán đấu giá nên Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét giải quyết cho ông 

là đúng pháp luật. Tuy nhiên để bảo vệ quyền lợi của ông Trần Phát T cũng như đảm 

bảo cho việc xét xử hai cấp, ông Trần Phát T được quyền khởi kiện vụ án khác để 

yêu cầu Cơ quan thi hành dân sự thị xã D trả lại tiền ông đã nộp khi mua tài sản và 

bồi thường thiệt hại cho ông vì bán tài sản không đúng quy định. 

[3] Về án phí: Các đương sự phải chịu theo quy định của pháp luật.   

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trần Phát T; 

- Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 19/2018/DS-ST ngày 08/11/2018 của 

Tòa án nhân dân thị xã D. 

Án phí phúc thẩm: Ông Trần Phát T phải chịu 300.000 đồng. Ông Trần Phát 

T đã nộp 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu số 0019483 

ngày 23/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D nên cấn trừ. Ông Trần 

Phát T đã nộp đủ án phí phúc thẩm. 

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

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Trà Vinh; 

- TAND Thị xã D; 

- Chi cục THADS Thị xã D; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: TDS, hồ sơ vụ án. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thành Trung 

 

118



1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC
 

             
 

Bản án số: 56/2019/DS-PT 

Ngày 21-5-2019 

V/v “Y/c hủy Hợp đồng bán đấu 

giá tài sản; Hợp đồng mua bán 

tài sản bán đấu giá và kết quả 

bán đấu giá tài sản; BTTH; hủy 

GCNQSDĐ; trả lại QSDĐ” 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN
 
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B       n    n  

Các Thẩm phán:                          Ôn  N uyễn Văn K ươn  
                                                                      Ôn  N uyễn Văn T ư 

- Thư ký phiên tòa: Bà B   T   Duy n - T ư ký Tòa án n ân dân tỉn  Bìn  

Phước.
  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước: Ông Tr n  Duy 

Trung - K ểm sát v  n t am   a p   n to . 

Trong ngày 21 tháng 5 năm 2019 t   trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Bìn  

Phước xét xử p úc t ẩm côn  k a  vụ án t ụ lý số: 51/2019/TLPT-DS ngày 05 

tháng 3 năm 2019 về “Yêu cầu hủy Hợp đồng bán đấu giá tài sản; Hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá và kết quả bán đấu giá tài sản; Bồi thường thiệt 

hại; Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trả lại quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số 25/2018/DS –ST ngày 15 tháng 11 năm 2018 

của To  án n ân dân  uyện P b  k án  cáo. 

T eo Quy t đ n  đưa vụ án ra xét xử p úc t ẩm số: 65/2019/QĐPT-DS    

ngày 27 tháng 3 năm 2019 v  Quy t đ n   oãn p   n tòa số 33/2019/QĐPT-DS    

n  y 11 t án  4 năm 2019   ữa các đươn  sự: 

*Nguyên đơn: Bà N uyễn T   T u D , s n  năm 1966 (có mặt) 

Đ a c ỉ: K u p ố P, p ườn  P, t   xã P, tỉn  Bìn  P ước.  

N ườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp của của n uy n đơn:  

Ôn  N uyễn Tấn T –  uật sư, Văn p òn  luật sư  oa Sen - Đo n luật sư 

T  n  p ố    C í M n  (có mặt).  

Đ a c ỉ: Số 18 P an Bộ  C âu, p ườn  14, quận B, t  n  p ố    C í 

Minh. 

   *Bị đơn: N ân   n  t ươn  m   Cổ p ần K  
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Đ a c ỉ: 191 B  Tr ệu, p ườn   , quận  , t  n  p ố    Nộ . 

N ườ  đ   d ện t eo p áp luật: Ôn       n  A– C ủ t c   ộ  đ n  quản tr . 

N ườ  đ   d ện t eo ủy quyền: Ông Trần N ật Q– G ám đốc xử lý nợ. 

(T eo Văn bản ủy quyền số 1493/QĐ- ĐQT n  y 19/10/2016). Ôn  Quan  ủy 

quyền l   c o ôn  Ma  Văn Đ– C uy n v  n xử lý nợ. (T eo Văn bản ủy quyền 

số 0011/2018/UQ-TCB ngày 03/01/2018) (có mặt).  

Đ a c ỉ: Tần  15, số 9-11 T, p ườn  B, quận 1, t  n  p ố    C í M n . 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n đấu   á C 

Đ a c ỉ: 1034 T, p ườn  12, quận 3, TP    C í M n  

N ườ  đ   d ện t eo p áp luật: Ôn  N uyễn P ước M– Tổn    ám đốc. 

N ườ  đ   d ện t eo ủy quyền: Ôn  N uyễn Văn  , s n  năm 1955 (T eo 

Văn bản ủy quyền n  y 09/4/2019) (vắn ).  

Đ a c ỉ: 1034 T, p ườn  12, quận 3, TP    C í M n  

2. Ôn  Đo n Văn B, s n  năm 1977 (có mặt) 

3. B  P an T   T , s n  năm 1980 (có mặt) 

C n  đ a c ỉ: Thôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  P ước. 

4. Ôn  Võ Văn K, s n  năm 1959 (có mặt) 

5. Ông Võ Minh P, s n  năm 1993 (có mặt) 

C n  đ a c ỉ: K u p ố P, p ườn  P, t   xã P, tỉn  Bìn  P ước. 

6. Văn p òn  đăn  ký đất đa  tỉn  Bìn  P ước 

N ườ  đ   d ện t eo p áp luật: Ông Võ Duy H– G ám đốc 

N ườ  đ   d ện t eo ủy quyền: Ôn  N uyễn N ọc T– G ám đốc c   n án  Văn 

p òn  đăn  ký đất đa   uyện P(T eo Văn bản ủy quyền số 02/GUQ-VPĐKĐĐ 

ngày 05/4/2018) (có đơn vắn  mặt).  

7.Văn p òn  côn  c ứn  Đ (nay là Văn p òn  côn  c ứn   o ng Mai K) 

(có đơn xin vắn  mặt). 

N ườ  đ   d ện t eo p áp luật: B   o n  T   Ma  K, c ức vụ: Trưởn  Văn 

phòng (có đơn vắn  mặt). 

Đ a c ỉ: Số 20, Quốc lộ 14, k u p ố P ú Cườn , p ườn  Tân P ú, t  n  p ố 

Đ n  Xo  , tỉn  Bìn  P ước.  

4. Ngườ  k án  cáo: B  đơn N ân   n  TMCP K. 

N ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan ôn  Đo n Văn B, b  P an T   T. 

5. N ườ  k án  n   : V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ước. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thu D trình bày: 

Năm 2004, vợ c  n  b  n ận c uyển n ượn  quyền sử dụn  đất có d ện 

tích 17.424m
2
 t   t ôn P, xã P,  uyện P (nay là t ôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  

P ước) của vợ c  n  ôn  Trươn  Đ và b  Trần T   T , tr n đất có k oản  400 

cây đ ều tr n  k oản  năm 2000, 2001. Đất có tứ cận: P ía Đôn    áp đườn  

ĐT 749, p ía Tây   áp bưn , p ía Nam   áp đất Ôn  Đo n Văn B, p ía Bắc 

  áp đất ôn  Cao Văn T . Sau k   n ận c uyển n ượn , vợ c  n  b  được cấp 
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G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số Y 272760 do Ủy ban n ân dân  uyện 

P ước  on  (cũ) cấp n  y 13/01/2004 đứn  t n  ộ b  N uyễn T   T u D .  

Năm 2012,   a đìn  bà D l m một n ô  n   tôn có d ện tíc  60m
2
, khung 

sắt, nền x  măn , má  lợp tôn để c o côn  n ân do vợ c  n  bà D t u  ở trôn  

co  tr n  đ ều. N o   ra,   a đìn  bà D còn làm hàng r o lướ  B40 có c  ều d   

k oản  100m, c  ều cao 1,8m   áp đất Ôn  Đo n Văn B. 

Do có quen b  t vớ    ám đốc Côn  ty cổ p ần XNK T nên ngày 

02/6/2011, bà D t   c ấp mản  đất tr n c o N ân   n  t ươn  m   Cổ p ần K  

– c   n án  Bìn  Dươn  (sau đây v  t tắt l  Ngân hàng TMCP K ) để bảo lãn  

số t ền vay 2.174.941.600 đ n  ( a  tỷ một trăm bảy mươ  tư tr ệu c ín trăm 

bốn mươ  mốt n  ìn sáu trăm đ n ). Do Côn  ty XNK T an  Sơn k ôn  t ực 

  ện n  ĩa vụ trả nợ n n t án  11/2013, N ân   n  k ở  k ện Côn  ty XNK 

Than  Sơn ra Tòa án n ân dân t   xã P, tỉn  Bìn  P ước y u cầu Tòa án   ả  

quy t buộc Côn  ty p ả  có n  ĩa vụ trả nợ, bà D t am   a vụ án vớ  tư các  l  

n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan. Tron  quá trìn  Tòa án n ân dân t   xã 

P   ả  quy t vụ án, b  đã n  ều lần đề n    N ân   n  c o b  được c uộc l   t   

sản l  quyền sử dụn  đất b  đã t   c ấp c o N ân   n  bằn  vớ  số t ền b  bảo 

lãnh cho Côn  ty T an  Sơn vay l  2.174.941.000 đ n . N o   ra, b  k ôn  có 

bất kỳ t ỏa t uận n o k ác l  n quan đ n quyền sử dụn  đất tr n. 

N  y 15/12/2015, b  đ n đất để dọn dẹp, t u  o c  đ ều t ì b  Ôn  Đo n 

Văn B đuổ  ra n o  .  úc n y b  mớ  b  t mản  đất b  t   c ấp c o n ân   n  

đã b  n ân   n  bán đấu   á n  y 23/11/2015, Ôn  Đo n Văn B đã mua được t   

sản của b  t ôn  qua đấu   á. B  được b  t N ân   n  đã   ả m o c ữ ký của b  

để l m t ủ tục xóa t   c ấp t   C   n án  Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện P . 

V ệc Ngân hàng TMCP K  bán đấu   á t   sản l  quyền sử dụn  đất gia 

đìn  b  đan  t   c ấp t   Ngân hàng trong khi Tòa án đan    ả  quy t vụ án có 

rất n  ều k uất tất: Tron  quá trìn    ả  quy t t   Tòa án, b  đã n  ều lần đề n    

vớ  đ   d ện n ân   n  được c uộc l   t   sản bằn  vớ  số t ền Côn  ty cổ p ần 

xuất n ập k ẩu T vay l  2.174.941.000 đ n  n ưn  n ân   n  l   bán đấu   á 

t   sản của   a đìn  b  c ỉ vớ    á 1.793.000.000 đ n , t ấp  ơn   á m  tô  t ỏa 

t uận trả c o N ân   n . Sau k   bán đấu   á xon  l     ả m o c ữ ký của b  

tron  đơn x n xóa t   c ấp t   sản để c uyển t n c o Ôn  Đo n Văn B. Do đó, 

Ngân hàng TMCP K  bán t   sản của   a đìn  b  t ôn  qua đấu   á l  trá  p áp 

luật n n b  đề n    Tòa án   ả  quy t  ủy  ợp đ n  mua bán t   sản   ữa Ngân 

hàng TMCP K  – chi n án  Bìn  Dươn  vớ  Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n đấu 

giá C (sau đây v  t tắt l  Côn  ty TN   Đấu giá C );  ủy k t quả bán đấu   á 

  ữa Côn  ty TN   Đấu   á C  vớ  Ôn  Đo n Văn B;  ủy G ấy c ứn  n ận 

quyền sử dụn  đất cấp c o Ôn  Đo n Văn B; Buộc Ôn  Đo n Văn B và Bà 

P an T   T  trả l   quyền sử dụn  đất đã mua t ôn  qua đấu   á c o   a đìn  b ; 

Buộc Ngân hàng TMCP K  p ả  b   t ườn  c o   a đìn  b  t  ệt     số t ền bán 

đ ều từ các năm 2015, 2016, 2017;   á tr  400 cây đ ều;   á tr  n ô  n   tôn v  

  n  r o đã b  vợ c  n  ông B, bà Th c ặt v  t áo dỡ ước tín  k oản  

400.000.000 đ n . 

 * Đại diện bị đơn Ngân hàng TMCP K  trình bày: 
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 Ngày 18/5/2011, Ngân hàng TMCP K  và Côn  ty cổ p ần xuất n ập 

k ẩu T ký  ợp đ n  cun  cấp   n mức tín dụn  số 

107809/ Đ MTD/TEC COMBANK-BD vớ    á tr    n mức được cấp l  

30.000.000.000 đ n . 

Để đảm bảo c o một p ần   n mức tín dụn  n u tr n,  ộ b  N uyễn T   

Thu D  đã ký  ợp đ n  t   c ấp t   sản của b n t ứ ba số 10947/ ĐTC-

BĐS/TCB-BD n  y 02/6/2011, t   sản t   c ấp l  quyền sử dụn  đất v  t   sản 

 ắn l ền vớ  d ện tíc  đất 17.424m
2
 t   t ôn Đ n  T  n, xã P ước Tân,  uyện P  

t eo G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số 727/CN do UBND  uyện P ước 

 on , tỉn  Bìn  P ước cấp.  ợp đ n  t   c ấp được côn  c ứn  t   P òn  côn  

c ứn  số 1 tỉn  Bìn  P ước v  đăn  ký   ao d c  bảo đảm t   UBND  uyện 

P ước  on , tỉn  Bìn  P ước n  y 02/6/2011. 

Do Côn  ty cổ p ần XNK T v  p  m n  ĩa vụ trả nợ n n n  y 25/3/2015, 

Ngân hàng TMCP K  đã nộp đơn k ở  k ện Côn  ty T an  Sơn ra Tòa án nhân 

dân t   xã P, y u cầu Côn  ty T an  Sơn t ực   ện n  ĩa vụ t eo  ợp đ n  tín 

dụn . Tron  quá trìn  Tòa án n ân dân t   xã P đan    ả  quy t vụ án, để t u     

nợ, Ngân hàng TMCP K  đã ký  ợp đ n  vớ  Côn  ty TN   Đấu   á C  bán 

đấu   á t   sản l  mản  đất có d ện tíc  17.424m
2
 của  ộ bà D đan  t   c ấp t   

Ngân hàng. Ngày 23/11/2015, Ôn  Đo n Văn B đã mua được t   sản tr n t ôn  

qua bán đấu   á do Côn  ty TN   Đấu   á C  t ực   ện vớ    á 1.793.000.000 

đ n , sau đó ông Bđã t ực   ện t ủ tục san  t n t eo quy đ n  p áp luật. Số t ền 

bán đấu   á sau k   trừ đ  các c   p í, Ngân hàng TMCP K  đã t u nợ v o n  ĩa 

vụ của Côn  ty T an  Sơn t eo  ợp đ n  tín dụn . 

 Ngân hàng TMCP K  k ôn  đ n  ý vớ  y u cầu k ở  k ện của n uy n 

đơn vì  ợp đ n  t   c ấp t   sản của b n t ứ ba số 10947 n  y 02/6/2011 đã 

được côn  c ứn  t   P òn  côn  c ứn  số 1 tỉn  Bìn  P ước v  đăn  ký  iao 

d c  bảo đảm t   Ủy ban n ân dân t   xã P ước  on . Do đó, n u Côn  ty 

T an  Sơn k ôn  trả được nợ t eo  ợp đ n  tín dụn  t ì  ộ bà D p ả  t ực   ện 

n  ĩa vụ của b n t   c ấp t eo quy đ n  của p áp luật. Đố  vớ  quá trìn  bán 

đấu   á t   sản: Ngân hàng TMCP K  đã ủy quyền c o Côn  ty TN   Đấu   á 

C  bán đấu   á t   sản bảo đảm, Công ty C đã t ực   ện v ệc bán đấu   á t   sản 

tr n đún  quy đ n  p áp luật. Do đó, v ệc bà D k ở  k ện Ngân hàng TMCP K  

bán đấu   á sa  t ủ tục l  k ôn  đún  đố  tượn  k ở  k ện tron  vụ án n y. 

 * Đại diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty trách 

nhiệm hữu hạn đấu giá C trình bày: 

 Ngày 12/10/2015, Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n đấu   á C (v  t tắt l  

Côn  ty TN   Đấu   á C ) ký  ợp đ n  bán đấu   á t   sản số 

HCM104/15/ ĐĐG-C  vớ  Ngân hàng TMCP K  về v ệc bán t   sản l  quyền 

sử dụn  đất  ợp p áp đố  vớ  t ửa đất số PT, d ện tíc  17.424m
2
 tọa l c t   t ôn 

P ước Tân, xã P ước Tín,  uyện P ước  on , tỉn  Bìn  P ước t eo G ấy c ứn  

n ận quyền sử dụn  đất số Y 272760 do Ủy ban n ân dân  uyện P ước  on , 

tỉn  Bìn  P ước cấp n  y 13/01/2004,   á đề n    do Ngân hàng TMCP K  là 

1.788.000.000 đ n . 
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 Ngày 13/10/2015, Côn  ty TN   Đấu   á C  ra T ôn  báo bán đấu   á 

t   sản số  CM104/15/TBĐG-C  t ôn  báo k   o c  bán đấu   á t   sản tr n. 

Tron  quá trìn  t ực   ện v ệc bán đấu   á t   sản, Côn  ty TN   Đấu   á C  đã 

t ực   ện đầy đủ các bước t eo trìn  tự được quy đ n  t   N    đ n  số 

17/2010/NĐ-CP n  y 04/3/2010 về bán đấu   á t   sản, T ôn  tư số 

23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010  ướn  dẫn N    đ n  số 17/2010/NĐ-CP: 

N  m y t t ôn  báo tr n báo   ấy 02 kỳ, n  m y t t   UBND xã P ước Tín l  đ a 

p ươn  nơ  có t   sản; n  m y t t   nơ  t   sản tọa l c; nơ  tổ c ức bán đấu   á 

đún  quy đ n  p áp luật. 

Ngày 17/11/2015, Công ty TN   Đấu   á C t  p n ận 02 đơn đăn  ký 

t am   a đấu   á của ôn  N uyễn An  Vũ v  Ôn  Đo n Văn B. Cả  a  nộp    

sơ đầy đủ đún  t eo quy đ n  của p áp luật. 

Ngày 23/11/2015, Côn  ty TN   Đấu   á C tổ c ức bán đấu   á t   sản 

tr n vớ  sự t am   a của các b n: Đ   d ện Ngân hàng TMCP K, đ   d ện Văn 

p òn  côn  c ứn , 02 n ườ  t am   a đấu   á t   sản. To n bộ d ễn b  n p   n 

đấu   á được lập t  n  b  n bản, các b n t am   a c n  ký v o b  n bản. 

 Ngày 22/12/2015, Côn  ty TN   Đấu   á C và Ngân hàng TMCP K  đã 

ti n   n  t ủ tục t an  lý  ợp đ n  bán đấu   á t   sản. 

 Công ty C cam k t đã t ực   ện v ệc bán đấu   á t   sản l  quyền sử dụn  

 ợp p áp đố  vớ  t ửa đất số PT, tổn  d ện tíc  17.424m
2
 tọa l c t   t ôn P ước 

Tân, xã P ước Tín,  uyện P ước  on , tỉn  Bìn  P ước t eo G ấy c ứn  n ận 

quyền sử dụn  đất số 727/CN do Ủy ban n ân dân  uyện P ước  on , tỉn  Bìn  

P ước cấp n  y 13/01/2004 đún  t eo quy đ n  p áp luật. N u có sa  sót, côn  

ty sẽ c  u trác  n  ệm trước p áp luật. 

 *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Đoàn Văn B và Bà Phan 

Thị Th cùng trình bày: 

 Ông bà và bà D có quen b  t vớ  n au vì mản  đất của bà D   áp ran  vớ  

đất n   ôn  b . Do vợ c  n  ôn  b  có n u cầu muốn mua đất nôn  n   ệp để 

sản xuất n n k   t ấy có tấm bản  t ôn  báo bán đất đón  tr n cây đ ều của   a 

đìn  bà D , vợ c  n  b  đã l  n l c t eo số đ ện t o   tr n bản  t ì được b  t 

mản  đất cần bán đấu   á. Do đó, vợ c  n  ôn  b  đã mua t ôn  qua Công ty 

TN   Đấu   á C . Ôn  b  đã l m đún  t ủ tục t eo y u cầu của Côn  ty: Đặt 

cọc 178.000.000 đ n  trước, sau đó k oản  01 t án  sau t am   a p   n bán 

đấu   á t   sản tr n tổ c ức t   T  n  p ố    C í M n . Vợ c  n  ôn  b  đã 

mua được t   sản tr n vớ    á  ần 1,8 tỷ đ n , d ện tíc  đất 17.424m
2
. Sau khi 

mua được t   sản, vợ c  n  ôn  b  có l m  ợp đ n  có côn  c ứn  v  được xác 

n ận v o tran  4 G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất đứn  t n  ộ b  N uyễn 

T   T u D. Trước k   n ận mua đất t ôn  qua Côn  ty TN   Đấu   á C, vợ 

c  n  b  b  t mản  đất n y bà D đã rao bán từ mấy năm trước n ưn  bà D đưa 

ra giá quá cao nên không ai mua. 

 Sau k   n ận đất t ôn  qua bán đấu   á k oản  01 t án , ôn  b  đã t   

c ấp mản  đất tr n v   ộp cả mản  đất của ôn  b  trước đây c o Ngân hàng 

TMCP S  – c   n án  t   xã P ước  on  để vay số t ền 3,5 tỷ đ n . 
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  ện tr n  đất k   ôn  b  mua l  đất tr n  đ ều k oản   ơn c ục năm 

tuổ , k ôn  b  t số lượn  cây bao n   u n ưn    a đìn  bà D bỏ k ôn  vườn 

đ ều mấy năm k ôn  c ăm sóc n n đ ều c  t n  ều, cỏ mọc k ắp vườn. Sau k   

mua được đất, k oản  2,3 t án  sau, vợ c  n  ôn  b  p á   t vườn đ ều v  l m 

sân p ơ  đ ều, xây n   xưởn  tr n đất. Nay ôn  b  đã trả t ền Ngân hàng TMCP 

Sđố  vớ  số t ền vay t   c ấp quyền sử dụn  đất tr n, N ân   n  đã trả l   

GCNQSDĐ c o ôn  b . 

N u tron  trườn   ợp  ợp đ n  mua bán t   sản đấu   á b   ủy t ì ôn  b  

y u cầu Ngân hàng TMCP K  p ả  b   t ườn  c o ôn  b    á tr  mản  đất t eo 

  á t   trườn  t   t ờ  đ ểm   ện nay v  t ền l m sân, xây n   xưởn . 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Võ Văn K trình bày: 

 N  y 02/6/2011,   a đìn  ôn  t   c ấp mản  đất có d ện tíc  17.424m
2
 t   

t ôn Đ n  T  n, xã P ước Tân,  uyện P , đất được cấp G ấy c ứn  n ận quyền 

sử dụn  đất số 727/CN do UBND  uyện P (cũ) cấp n  y 13/01/2004 để bảo lãn  

t ền vay c o Côn  ty cổ p ần XNK T t   Ngân hàng TMCP K – chi nhánh Bình 

Dươn . Do Côn  ty T an  Sơn k ôn  t ực   ện n  ĩa vụ trả nợ n n t án  

11/2013, Ngân hàng TMCP K  đã k ở  k ện Côn  ty đ n Tòa án n ân dân t   xã 

P, vợ c  n  ôn  t am   a vụ án vớ  tư các  l  n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n 

quan. Trong khi Tòa án đan    ả  quy t t ì N ân   n  đã bán t   sản l  quyền sử 

dụn  đất tr n của   a đìn  ôn  c o Ôn  Đo n Văn B m  k ôn  có sự đ n  ý của 

ông. 

  n  v  của Ngân hàng TMCP K đã  ây t  ệt    , l m ản   ưởn  đ n 

quyền v  lợ  íc   ợp p áp của   a đìn  ôn . Do đó, ôn  đề n    Tòa án   ả  

quy t:  ủy  ợp đ n  mua bán t   sản   ữa Ngân hàng TMCP K – chi nhánh 

Bìn  Dươn  vớ  Côn  ty TN   Đấu   á C;  ủy k t quả bán đấu   á   ữa Công 

ty TN   Đấu   á C và Ôn  Đo n Văn B;  ủy G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  

đất cấp c o Ôn  Đo n Văn B; Trả l   quyền sử dụn  đất m  N ân   n  đã bán 

trá  p ép của   a đìn  ôn ; Buộc Ngân hàng TMCP K  p ả  b   t ườn  c o   a 

đìn  ôn  t  ệt     số t ền bán đ ều từ năm 2015 đ n nay,   á tr  400 cây đ ều v  

n ô  n   tôn,   n  r o b  vợ c  n  ông Bc ặt v  t áo dỡ t eo   á m   ộ  đ n  

đ n    á đưa ra. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Võ Minh P trình bày: 

N  y 02/6/2011, ôn  c n  vớ    a đìn  ký t   c ấp quyền sử dụn  đất đố  

vớ  t ửa đất được cấp G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số 727/CN ngày 

13/01/2004 của   a đìn  ôn  c o Ngân hàng TMCP K – c   n án  Bìn  Dươn  

để bảo lãn  k oản vay 2.174.941.600 đ n  c o Côn  ty cổ p ần xuất n ập k ẩu 

T. Quyền sử dụn  đất n y do bố mẹ ôn  (ôn  K ệt, bà D ) mua, ông không có 

côn  sức đón   óp v o k ố  t   sản n y. Do Côn  ty cổ p ần XNK T không 

t ực   ện n  ĩa vụ trả nợ n n Ngân hàng TMCP K đã k ở  k ện Công ty ra Tòa 

án n ân dân t   xã P. Trong quá trình Tòa án n ân dân t   xã P   ả  quy t vụ án, 

ôn  c n  vớ    a đìn  đề n    n ân   n  t o đ ều k ện để   a đìn  ôn  lấy l   t   

sản vớ    á n ân   n  c o Côn  ty cổ p ần XNK T vay t ền. N ưn  đ n t án  

12/2015, n ân   n  đã bán t   sản của   a đìn  ôn  c o Ôn  Đo n Văn B thông 

qua đấu   á. 
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  n  v  của Ngân hàng TMCP K đã l m ản   ưởn  đ n quyền lợ  v   ây 

t  ệt     c o   a đìn  ôn . Do đó, ôn  đề n    Tòa án   ả  quy t buộc n ân   n  

p ả  b   t ườn  c o   a đìn  ôn    á tr  số cây đ ều b  c ặt p á, 03 năm vụ m a 

b  t ất t u, căn n   cấp 4 v    n  r o b  p á  ủy. Ước tín  tổn  t  ệt     l  

400.000.000 đ n  (Bốn trăm tr ệu đ n ) v   ủy G ấy c ứn  n ận quyền sử 

dụn  đất cấp c o Ôn  Đo n Văn B. 

* Đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước trình bày: 

Ngày 08/12/2015, Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện P có t  p 

n ận    sơ x n xóa đăn  ký t   c ấp quyền sử dụn  đất. T  n  p ần    sơ bao 

  m: G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất (bản c ín ) man  t n  ộ b  N uyễn 

T   T u D; B  n bản b n   ao t   sản của Côn  ty TN   Đấu   á C cho Ông 

Đo n Văn B; T ôn  báo   ả  c ấp của Ngân hàng TMCP K; Đơn x n đ ều c ỉn  

đ a c ỉ t ửa đất của UBND xã P; Đơn y u cầu xóa đăn  ký t   c ấp có xác n ận 

của Ngân hàng TMCP K . 

Tr n cơ sở    sơ v  các căn cứ p áp luật, C   n án  Văn p òn  đăn  ký 

đất đa   uyện Pđã t  n   n  v ệc xóa t   c ấp t eo đơn đún  quy đ n  p áp luật. 

Vào ngày 18/12/2015, Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện Pcó 

t  p n ận    sơ từ bộ p ận một cửa của UBND xã P,  uyện P  c uyển l n về 

v ệc đề n    cấp G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất của Ôn  Đo n Văn B. 

T  n  p ần    sơ   m: Một G ấy   ớ  t  ệu t  p n ận    sơ của UBND xã P  

n  y 16/12/2015;  a  b  n la  nộp t ền v o t   k oản của Ôn  Đo n Văn B cho 

Côn  ty TN   Đấu   á C; G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất (bản c ín ) 

man  t n  ộ b  N uyễn T   T u D ; Một t ôn  báo về v ệc xử lý t   sản để t u 

    nợ của Ngân hàng TMCP K ; Một  ợp đ n  t   c ấp t   sản của b n t ứ ba 

của Ngân hàng TMCP K; Một B  n bản bán đấu   á t   sản của Công ty TNHH 

Đấu   á C;  ợp đ n  mua bán t   sản đấu   á của Văn p òn  côn  c ứn  Đ n  

Xo  ; Một B  n bản b n   ao t   sản của Côn  ty TN   Đấu   á C; Một đơn 

đăn  ký b  n độn  mẫu 09a/đk. 

Căn cứ nộ  dun  các   ấy tờ tron     sơ t ì Ôn  Đo n Văn B có đầy đủ 

p áp lý để l  n  ệ các cơ quan c uy n môn t  n   n  t ực   ện v ệc cấp G ấy 

c ứn  n ận quyền sử dụn  đất. 

Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện Pđã căn cứ v o quy đ n  p áp 

luật để t  p n ận    sơ. 

Sau k   k ểm tra nộ  dun  t  n  p ần    sơ đầy đủ v  p    ợp vớ  các văn 

bản quy đ n  có l  n quan, C   n án  Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện Pđã t  n 

  n  v ệc đăn  ký v  cấp G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất c o Ôn  Đo n 

Văn B n  y 18/12/2015 t eo đún  quy đ n  của p áp luật. Đ n  t ờ , t   t ờ  

đ ểm v  trước k   t  p n ận v    ả  quy t    sơ đăn  ký b  n độn  cấp G ấy 

c ứn  n ận quyền sử dụn  đất, quyền sở  ữu n   ở v  t   sản  ắn l ền vớ  đất 

của Ôn  Đo n Văn B, Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện Pkhông 

n ận được bất kỳ đơn t ư k   u n    oặc côn  văn p ố   ợp n ăn c ặn của cá 

n ân, tổ c ức n o có nộ  dun  l  n quan đ n v ệc   ả  quy t    sơ cấp G ấy 

c ứn  n ận trún  đấu   á của ôn  Bé. 
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N ay k   bản án của Tòa án có   ệu lực p áp luật t ì C   n án  sẽ l m căn 

cứ t ực   ện các quy trìn , t ủ tục l  n quan đất đa  (n u có) đún  quy đ n  p áp 

luật. 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại diện Văn phòng công 

chứng Bùi Văn Ng  trình bày: 

Qua k ểm tra    sơ lưu v  đố  c   u vớ  quy đ n  p áp luật, P òn  công 

c ứn  B   Văn N   n ận t ấy:  ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á số  CM 

104/15/ ĐMBTS-CL ngày 23/11/2005, số côn  c ứn  1058 quyển số 

02/TP/CC-SCC/ ĐĐG được côn  c ứn  n  y 24/11/2015 l  có cơ sở p áp lý 

v  tuân t ủ đún  trìn  tự, quy đ n  của p áp luật về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục 

côn  c ứn . Văn p òn  côn  c ứn  Đ (nay l  văn p òn  côn  c ứn  B   Văn 

Ng ) t ấy Côn  ty TN   Đấu   á C có quyền bán đấu   á t   sản l  quyền sử 

dụn  đất có d ện tíc  17.424m
2
 do UBND  uyện P cấp G ấy c ứn  n ận quyền 

sử dụn  đất sô Y 272760 n  y 13/01/2004 c o  ộ b  N uyễn T   T u D  tr n cơ 

sở  ợp đ n  bán đấu   á t   sản số  CM104/15/ ĐĐG-CL ngày 12/10/2015 

  ữa N ân   n  TMCP K  t ươn  V ệt Nam vớ  Côn  ty TN   Đấu   á C. 

Sau khi Côn  ty TN   Đấu   á C t  n   n  bán đấu   á t ì Ôn  Đo n Văn B đã 

mua trún  đấu   á. Văn p òn  côn  c ứn  Đ(nay l  Văn p òn  côn  c ứn  Bùi 

Văn N  ) đã t  n   n  côn  c ứn   ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á   ữa 

đơn v  tổ c ức bán đấu   á l  Côn  ty TN   Đấu   á C v  n ườ  mua được t   

sản bán đấu   á Đo n Văn Bé sau k   k ểm tra t ủ tục v  các đ ều k ện côn  

c ứn  đún  quy đ n  p áp luật về côn  c ứn . Do đó, Văn p òn  côn  c ứn  

Đ(nay l  Văn p òn  côn  c ứn  B   Văn N  ) đã t  n   n  côn  c ứn   ợp 

đ n  mua bán t   sản bán đấu   á tr n l  đún  quy đ n  của p áp luật. 

 *Người làm chứng ông Cao Văn T trình bày: 

M  n  rẫy của   a đìn  ôn    áp rẫy của   a đình bà D do   a đìn  ôn  sử 

dụn  từ năm 1970 đ n nay.  

Xun  quan  k u vực rẫy của   a đìn  bà D v  rẫy của   a đìn  ôn  c ỉ có 

ôn  t n l  T  n . Do đó, v ệc Côn  ty TN   Đấu   á C t ực   ện n  m y t v  

t ôn  báo côn  k a  t   sản bán đấu   á của bà D , t   mục n ườ  c ứn  k  n ký 

tên N uyễn Văn T là sai vì ông khôn  c ứn  k  n v ệc n  m y t của Công ty, 

c ữ ký v   ọ t n “N uyễn Văn T  n ” tron  B  n bản xác n ận n  y 

23/10/2015 k ôn  p ả  l  c ữ ký v   ọ t n của ôn . Ôn  k ẳn  đ n  Công ty 

TN   Đấu   á C đã   ả m o c ữ ký của ôn  tron  b  n bản xác n ận. 

Trước k   vợ c  n  ông Bquản lý v  sử dụn  đất t ì đất rẫy của   a đìn  bà 

D c ỉ to n cây đ ều k oản  15 – 17 năm tuổ . G a đìn  bà D mướn côn  n ân 

đ n trôn  co  vườn đ ều v  bỏ p ân c o cây đ ều đầy đủ, số lượn  cây đ ều 

k oản  400 đ n 500 cây. N u n  ốc m  n  rẫy của   a đìn  bà D do trước đây 

bà D n ận c uyển n ượn  l   của ôn  T  n  Đ , tr n đất có sẵn cây đ ều do   a 

đìn  ôn  T  n  Đ  tr n ,   a đìn  bà D t  p tục k a  t ác, sử dụn  cây đ ều c ứ 

không tr n  t  m v  cũn  k ôn  p á bỏ bớt cây đ ều đ . 

Trước k   sử dụn  đất của   a đìn  bà D , vợ c  n  ông Bcó vườn sát rẫy 

của bà D . Sau n y ôn  t ấy   a đìn  bà D đã l m   n  r o bằn  kẽm  a  sát 
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ran  vớ  đất của vợ c  n  ôn  Bé, c  ều d   từ đườn  xuốn  tận suố  k oản  

250m. 

N o   ra,   a đìn  bà D còn l m 01 n ô  n   vác  tôn, má  tôn, d ện tíc  sử 

dụn  n   bao n   u mét ôn  k ôn  b  t để c o côn  n ân ở trôn  co  vườn đ ều. 

G a đìn  bà D làm ngôi nhà n y sau k   n ận c uyển n ượn  đất. Sau này ngôi 

nhà n y b  dỡ, ôn  k ôn  b  t a  dỡ n ưn  nền n     ện vẫn còn. 

*Người làm chứng bà Trần Thị T trình bày: 

Năm 2004, vợ c  n  b  (c  n  b  l  ôn  Trươn  Đ ) c uyển n ượn  c o 

vợ c  n  bà D mản  đất rẫy có d ện tíc   ơn 1,7 a, tr n đất có k oản  400 cây 

đ ều tr n  từ năm 1986. Sau k   n ận c uyển n ượn , bà D có l m một n ô  

n   tôn (b  k ôn  b  t d ện tíc  n   cụ t ể) để côn  n ân ở trôn  co  vườn đ ều 

v  l m   n  r o lướ  B40 p ía   áp đất n   vợ c  n  ôn  Bé, b  T ủy, c  ều d   

  n  r o k oản   ơn 200m. Từ khi n ận c uyển n ượn  đ n k   Ngân hàng bán 

đất của bà D , bà D vẫn t u  côn  n ân l m vườn đ ều, vẫn c ăm sóc bón p ân 

c o vườn đ ều t eo đ n  kỳ,   n  năm vẫn t u  o c  đ ều n ưn  b  T  n  

k ôn  rõ sản lượn  đ ều bao n   u. Số lượn  cây đ ều tr n đất từ k   vợ c  n  

bà D n ận c uyển n ượn  đ n k   vợ c  n  ông B, bà Th c ặt đ  vẫn k ôn  

t ay đổ  vì vợ c  n  bà D k ôn  c ặt đ  cũn  k ôn  tr n  t  m. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 25/2018/DS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện P , tỉnh Bình Phước quyết định: 

1. C ấp n ận y u cầu k ở  k ện của n uy n đơn b  N uyễn T   T u D . 

1.1.Tuy n bố  ợp đ n  bán đấu   á t   sản số  CM104/15/ ĐĐG-CL 

n  y 12/10/2015   ữa Ngân hàng TMCP K  và Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n đấu 

giá C vô   ệu. 

+Tuy n bố  ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á số 

 CM104/15/ ĐMBTS-C  n  y 23/11/2015 được Văn p òn  côn  c ứn  

Đ(nay l  Văn p òn  côn  c ứn  B   Văn N  ) c ứn  n ận số 1058 n  y 

24/11/2015   ữa Đơn v  tổ c ức bán đấu   á Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n đấu 

giá C v  cá n ân mua được t   sản bán đấu   á Ôn  Đo n Văn B vô   ệu.  ủy 

k t quả bán đấu   á t   sản n  y 23/11/2015 do Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n 

đấu   á C t ực   ện đố  vớ  t   sản bán đấu   á l  quyền sử dụn  đất có d ện tíc  

17.424m
2
 t   t ôn Đ n  T  n, xã P ước Tân,  uyện P  và ngườ  trún  đấu   á l  

Ôn  Đo n Văn B.  

1.2. Buộc Ôn  Đo n Văn B và B  P an T   T    ao l   quyền sử dụn  đất 

có d ện tíc  17.424m
2
 t   t ôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  P ước v  các t   sản 

 ắn l ền vớ  đất t eo k t quả t ẩm đ n  t   c ỗ n  y 24/5/2018   m: Hàng rào 

  c  có c  ều n an  63m, c  ều d   70m; 01 n   xưởn  d ện tíc  210m
2
 (c  ều 

n an  07m, c  ều d   30m); 01 n   t m d ện tíc  80m
2
 (c  ều n an  04m, c  ều 

d   20m) nằm sát   n  r o p ía Tây, k un  sắt, má  lợp tôn, nền x  măn  v  

p ần   n  r o p ía Tây c  ều d   15m xây   c , tườn  tô còn l   tườn  xây 

  c  cao 1,2m k ôn  tô, p ía tr n   ăn  lướ  B40, c  ều d     t đất c o b  

N uyễn T   T u D  và Ôn  Võ Văn K t m quản lý, sử dụn . Các t   sản  ắn l ền 
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vớ  đất tr n sẽ được   ả  quy t k   các b n y u cầu   ả  quy t  ợp đ n  t   c ấp 

t   sản của b n t ứ ba số 10947/ ĐTC-BĐS/TCB-BD n  y 02/6/2011   ữa b n 

n ận t   c ấp Ngân hàng TMCP K  v  b n t   c ấp  ộ b  N uyễn T   T u D .  

Buộc Ôn  Đo n Văn B và B  P an T   T    ao l   GCNQSDĐ số Y 

272760 do UBND huyện P ước  on , tỉn  Bìn  P ước cấp c o  ộ b  N uyễn 

T   T u D n  y 13/01/2004, được C   n án  Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện 

P , tỉn  Bìn  P ước cấp c o Ôn  Đo n Văn B n  y 18/12/2015 t   tran  4 c o 

Ngân hàng TMCP K  quản lý. 

Buộc Ngân hàng TMCP K  hoàn trả l   c o ông Bvà bà Th số t ền 

1.793.000.000đ (Một tỷ bảy trăm c ín mươ  ba tr ệu đ n ). 

1.3. Buộc Ngân hàng TMCP K  p ả  b   t ườn  t  ệt     c o b  N uyễn 

T   T u D  và Ôn  Võ Văn K số t ền 302.479.007đ (Ba trăm lẻ  a  tr ệu bốn 

trăm bảy mươ  c ín n  ìn k ôn  trăm lẻ bảy đ n ) 

Đố  vớ  trác  n  ệm l  n đớ  b   t ườn  t  ệt     c o Ôn  Đo n Văn B và 

B  P an T   T  của Ngân hàng TMCP K  và Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n đấu 

giá C sẽ được   ả  quy t bằn  một vụ án k ác k   có y u cầu t eo quy đ n  của 

pháp luật. 

Kể từ n  y bản án có   ệu lực p áp luật v  các đươn  sự có đơn y u cầu t   

  n  án, n u Ngân hàng TMCP K  c ưa t ực   ện n  ĩa vụ t an  toán t ền n ư 

tr n t ì còn p ả  c  u lã  suất quy đ n  t   k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015 tươn  ứn  vớ  số t ền v  t ờ    an c ưa t     n  án. 

1.4. K  n n    Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện P , tỉn  Bìn  P ước  ủy 

nộ  dun      t   tran  4 G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số Y 272760 n  y 

13/01/2004 do Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện P    “C uyển QSD 

đất to n bộ d ện tíc  c o Ôn  Đo n Văn B, s n  năm: 1977, CMND số: 

28538241; t ườn  trú t  : T ôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  P ước t eo  ợp 

đ n  mua bán t   sản trún  đấu   á số: 1058, quyển số 02/2015-TP/CC-

SCC/ ĐGD được Văn p òn  côn  c ứn  Đc ứn  t ực n  y 24/11/2015”. 

2. Đìn  c ỉ y u cầu k ở  k ện bổ sun  của n uy n đơn về v ệc đề n     ủy 

một p ần  ợp đ n  tín dụn    n mức số  D1601900280 ký lần đầu n  y 

19/01/2016; T ỏa t uận sửa đổ  bổ sun   ợp đ n  tín dụn  số 

01/ D1601900280 n  y 24/12/2016 v  T ỏa t uận sửa đổ  bổ sun   ợp đ n  

tín dụn  số 02/ D1601900280 n  y 02/12/2017   ữa Ngân hàng TMCP S  và 

Ôn  Đo n Văn B, B  P an T   T  do l  n quan đ n quyền sử dụn  đất có d ện 

tích 17.424m
2
 ông B, bà Th t   c ấp c o Ngân hàng TMCP S  – Chi nhánh Bình 

P ước – P òn    ao d c  P ước  on  để bảo đảm t ền vay. 

Đìn  c ỉ một p ần y u cầu k ở  k ện của n uy n đơn về v ệc y u cầu b  

đơn b   t ườn    á tr  n ô  n   tôn. 

3. K ôn  c ấp n ận áp dụn  b ện p áp k ẩn cấp t m t ờ  “Cấm c uyển 

d c  quyền về t   sản đố  vớ  t   sản đan  tran  c ấp” đố  vớ  mản  đất có d ện 

tích 17.424m
2
 tọa l c t   Thôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  P ước. 
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4. K  n n    Côn  an  uyện P , tỉn  Bìn  P ước t  p tục đ ều tra l m rõ 

  n  v    ả m o   ấy tờ, t   l ệu của Côn  ty TNN   Đấu   á C . 

N o   ra, bản án còn tuy n về p ần c   p í tố tụn , án p í, n  ĩa vụ t   

hành án, quyền k án  cáo của các đươn  sự t eo luật đ n .  

N  y 26/11/2018 n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan ôn  Đo n Văn B, 

b  P an T   T có đơn k án  cáo y u cầu Tòa án cấp p úc t ẩm k ôn  c ấp 

n ận y u cầu của n uy n đơn buộc ôn  b  p ả    ao l   quyền sử dụn  đất có 

d ện tíc  17.424m
2
 t   t ôn Đ n  T  n, xã P ước Tân,  uyện P ú R ền , tỉn  

Bìn  P ước v  các t   sản  ắn l ền vớ  đất   m:   n  r o   c  có c  ều n an  

63m, c  ều d   70m; 01 n   xưởn  d ện tích 210m
2
 (c  ều n an  07m, c  ều d   

30m); 01 n   t m d ện tíc  80m
2
; K ôn  c ấp n ận y u cầu  ủy GCNQSDĐ 

(c ỉn  lý tran  4) của n uy n đơn. 

Ngày 28/11/2018 N ân   n  TMCP K có đơn k án  cáo y u cầu Tòa án 

cấp p úc t ẩm   ả  quy t bác to n bộ nộ  dun  yêu cầu k ở  k ện của b  N uyễn 

T   T u D . 

N  y 17/12/2018 V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ước 

k án  n    đố  vớ  bản án số 25/2018/DS-ST n  y 15/11/2018 của Tòa án n ân 

dân  uyện P ú R ền , tỉn  Bìn  P ước t eo  ướn  sửa bản án sơ t ẩm về g ả  

quy t  ậu quả của  ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á   ữa Côn  ty TN   

đấu   á Cửu  on  v  ôn  Đo n Văn Bé; t  n   n  đ n    á t ửa đất d ện tíc  

17.424m
2
 t   t ôn P ước Tân, xã P ước Tín,  uyện P ước  on , tỉn  Bìn  

P ước v  t   sản tr n t ửa đất n y.  

T   p   n tòa p úc t ẩm: B  đơn vẫn   ữ n uy n y u cầu k án  cáo. 

N ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan ôn  B, b  T vẫn   ữ n uy n y u 

cầu k án  cáo; 

Đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ước vẫn   ữ n uy n y u cầu 

k án  n   . 

Quan đ ểm của đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ước:  

Về v ệc tuân t eo p áp luật của T ẩm p án, T ư ký v   ộ  đ n  xét xử: 

Kể từ n  y t ụ lý vụ án v  t   p   n tòa T ẩm p án, T ư ký v   ộ  đ n  xét xử 

tuân t ủ đún  các quy đ n  của Bộ luật tố tụn  dân sự.  

Về nộ  dun    ả  quy t vụ án: Đề n     ộ  đ n  xét xử áp dụn  k oản 3 

Đ ều 308, Đ ều 310 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015  ủy án sơ t ẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ v o các t   l ệu, c ứn  cứ đã được xem xét t   p   n tòa, k t quả 

tran  tụn  t   p   n tòa. Xét y u cầu k án  cáo của b  đơn, n ườ  có quyền lợ , 

n  ĩa vụ l  n quan,  ộ  đ n  xét xử t ấy rằn : 

  [1] Đố  vớ  y u cầu  ủy  ợp đ n  bán đấu   á t   sản   ữa Ngân hàng 

TMCP K  và Côn  ty TN   Đấu   á C . 

 T eo  ợp đ n  t   c ấp t   sản số 10947/ ĐTC-BĐS/TCB-BD ngày 

02/6/2011   ữa b n n ận t   c ấp l  Ngân hàng TMCP K  v  b n t   c ấp l  b  

N uyễn T   T u D , Ôn  Võ Văn K và Ông Võ Minh P t   Đ ều 8.1 của  ợp 
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đ n  này các b n có t ỏa t uận “Khi có tranh chấp trong việc thực hiện bản hợp 

đồng này thì trước hết các bên phải gặp nhau bàn bạc, thương lượng giải quyết 

thỏa đáng. Khi không thống nhất được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án 

nhân dân có thẩm quyền xét xử” (bút lục 17). Do đó, ngày 20/6/2013, Ngân 

hàng TMCP K  có đơn k ở  k ện Côn  ty cổ p ần XNK T ra Tòa án nhân dân 

t   xã P để y u cầu Tòa án   ả  quy t buộc Côn  ty cổ p ần XNK T p ả  có 

n  ĩa vụ trả nợ, n u Côn  ty cổ p ần XNK T k ôn  trả được nợ t ì đề n    

được p át mã  các t   sản t   c ấp (bút lục từ 148-152). Ngày 05/11/2013 Tòa 

án n ân dân t   xã P đã t ụ lý vụ án nêu trên. N ư vậy, Ngân hàng TMCP K  đã 

k ở  k ện Côn  ty XNK T an  Sơn t   Tòa án n ân dân t   xã P t eo đún  t ỏa 

t uận tron   ợp đ n  t   c ấp đã ký   ữa các b n nên trong quá trình Tòa án 

đan    ả  quy t vụ v ệc tr n Ngân hàng TMCP K  k ôn  được quyền tự xử lý t   

sản bảo đảm k   c ưa có bản án, quy t đ n  có   ệu lực p áp luật của Tòa án. 

T   n ưn  vào ngày 16/9/2015, Ngân hàng TMCP K  đã ban hành Thông báo 

về v ệc xử lý t   sản bảo đảm để t u     nợ số 1502/2015/TB-TCB (bút lục 32). 

Ngày 01/10/2015, Ôn  Võ Văn K và bà N uyễn T   T u D  đã có đơn k  n n    

 ử  Tòa án n ân dân t   xã P vớ  nộ  dun  đề n    Tòa án n ân dân t   xã P 

c ín  t ức có văn bản y u cầu Ngân hàng TMCP K  p ả  c ấm dứt n ay   n  v  

bán đấu   á t   sản của   a đìn  ôn  b  để c ờ p án quy t của Tòa án (bút lục 

147). Tuy nhiên, ngày 12/10/2015 Ngân hàng TMCP K  vẫn ký  ợp đ n  bán 

đấu   á số  CM104/15/ ĐĐG-CL vớ  Côn  ty TN   Đấu   á C để Công ty 

TN   Đấu   á C bán đấu   á t   sản l  quyền sử dụn  đất tr n vào ngày 

23/11/2015 cho ông B, bà Th l  trá  p áp luật. Sau k   bán xon  t   sản t   c ấp 

trên, ngày 30/12/2015 Ngân hàng TMCP K  đã rút đơn k ở  k ện v  được Tòa 

án n ân dân t   xã P ra Quy t đ n  Đìn  c ỉ   ả  quy t vụ án (bút lục 12). Do 

đó,  ộ  đ n  xét xử có đủ căn cứ xác đ n   ợp đ n  bán đấu   á t   sản số 

 CM104/15/ ĐĐG-C  n  y 12/10/2015   ữa Ngân hàng TMCP K  và Công ty 

TN   Đấu   á C l  vô   ệu. 

[2] Đố  vớ  y u cầu  ủy k t quả bán đấu   á v   ủy  ợp đ n  mua bán t   

sản bán đấu   á   ữa Côn  ty TN   Đấu   á C và Ôn  Đo n Văn B,  ộ  đ n  

xét xử xét t ấy: 

 D ện tíc  17.424m
2
 của  ộ   a đìn  bà D được UBND  uyện P cấp G ấy 

c ứn  n ận quyền sử dụn  đất n  y 13/01/2004 t ì mản  đất tr n t uộc đ a 

p ận t ôn P, xã P,  uyện P(cũ), tỉn  Bìn  P ước. Tuy n   n, t eo Quy t đ n  số 

85/QĐ-UBND n  y 13/01/2010 của Ủy ban n ân dân tỉn  Bìn  P ước t ì thôn 

P, xã P,  uyện Pđổ  t  n  t ôn Đ n  T  n, xã P ước Tân t uộc đ a p ận   n  

c ín  của  uyện B  G a Mập, tỉn  Bìn  P ước. Đ n n  y 15/5/2015,  uyện P  

được t  n  lập t eo N    quy t số 931/NQ-UBTVQ 13 của Ủy ban t ườn  vụ 

Quốc  ộ  t ì t ôn Đ n  T  n, xã P ước Tân t uộc đ a p ận   n  c ín  của 

 uyện P . N ư vậy, Côn  ty TN   Đấu   á C k   t  n   n  t ủ tục bán đấu   á 

t   sản l  quyền sử dụn  đất tr n p ả  t ực   ện v ệc n  m y t T ôn  báo bán 

đấu   á t   sản t   trụ sở Ủy ban n ân dân xã P ước Tân,  uyện P  mớ  đún . Do 

đó, n  y 23/10/2015, Công ty TN   Đấu   á C  đã t  n   n  n  m y t T ôn  

báo bán đấu   á t   sản t   Ủy ban n ân dân xã P ước Tín, t   xã P ước  on  
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(bút lục 73) l  k ôn  đún . T   B  n bản lấy lờ  k a  n  y 11/01/2018, đ   d ện 

t eo ủy quyền của Côn  ty TN   Đấu   á C trình bày lý do n  m y t T ôn  

báo bán đấu   á t   sản t   trụ sở Ủy ban n ân dân xã P ước Tín, t   xã P ước 

Long do Côn  ty căn cứ v o  ợp đ n  bán đấu   á t   sản số 

 CM104/15/ ĐĐG-CL vớ  Ngân hàng TMCP K v   ợp đ n  t   c ấp do 

N ân   n  cun  cấp c o Côn  ty đều t ể   ện đ a c ỉ t ửa đất t   xã P ước Tín, 

t   xã P ước  on  (bút lục 65). Tuy n   n, t eo quy đ n  t   K oản 3 Đ ều 26 

N    đ n  17/2010/NĐ-CP n  y 04/3/2010 của C ín  P ủ về bán đấu   á t   sản 

thì Côn  ty TN   Đấu   á C k   t  n   n  t ủ tục bán đấu   á t   sản p ả  có 

trác  n  ệm k ểm tra tín  c ín  xác của các t ôn  t n về t ửa đất. V ệc Công ty 

c ỉ căn cứ v o các  ợp đ n  tr n để n  m y t t   Ủy ban n ân dân xã P ước Tín, 

t   xã P ước  on  l  v  p  m k oản 1 Đ ều 28 N    đ n  17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của C ín  P ủ. Mặt k ác, k oản 1 Đ ều 28 N    đ n  số 

17/2010/NĐ-CP quy đ n  n o   v ệc n  m y t côn  k a  t ôn  báo t   trụ sở Ủy 

ban xã, p ườn , t   trấn nơ  có bất độn  sản t ì còn p ả  n  m y t t   nơ  có bất 

độn  sản bán đấu   á v  T ôn  tư l  n t c  số 23/2010/TT n  y 06/12/2010 của 

Bộ Tư p áp có  ướn  dẫn: “Tron  trườn   ợp k   n  m y t t   nơ  có bất độn  

sản t ì tổ c ức bán đấu   á t   sản p ả  lưu t   l ệu,  ìn  ản  về v ệc n  m y t 

tron     sơ  oặc lập văn bản có xác n ận của Ủy ban n ân dân xã, p ườn  c n  

n  y về v ệc đã n  m y t, t ôn  báo côn  k a  t   nơ  có bất độn  sản”. N  y 

23/10/2015, đ   d ện Côn  ty TN   Đấu   á C t  n   n  n  m y t t   nơ  có t   

sản bán đấu   á l  t ửa đất, v ệc n  m y t có n ườ  c ứn  k  n l  ông N uyễn 

Văn T ký và     rõ  ọ t n (bút lục 88) n ưn  b  n bản k ôn  có xác n ận của 

c ín  quyền đ a p ươn  t eo quy đ n . T   B  n bản lấy lờ  k a  n  y 

11/01/2018, ông Nghiêm Xuân D, đ   d ện t eo ủy quyền của Công ty TNHH 

Đấu   á C –đ n  t ờ  cũn  l  n ườ  t ực   ện v ệc n  m y t tr n trìn  b y 

“Ngày 23/10/2015, Công ty có niêm yết công khai tài sản bán đấu giá tại nơi có 

tài sản bán đấu giá tại thôn Phước Tân, xã Phước Tín, thị xã Phước Long. Việc 

niêm yết trên có xác nhận của ông Nguyễn Văn Thành” (bút lục 65). 

 Ngày 17/4/2018, Tòa án t  n   n  lấy lờ  k a  của ôn  T  n , ông Thành 

k ẳn  đ n  k ôn  c ứn  k  n v ệc Côn  ty TN   Đấu   á C  n  m y t v  côn  

k a  t   sản bán đấu   á l  quyền sử dụn  đất của bà D và Tòa án t  n   n  xác 

m n  t   đ a p ươn  xác đ n  xung quanh k u vực rẫy của   a đìn  bà D c ỉ có 

một mìn  ôn  l  Cao Văn T . (bút lục 166, 195).  

 N ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan Ôn  Đo n Văn B cũn  c o rằn   

ôn  k ôn  n ìn t ấy có t ôn  báo bán đấu   á n o dán tr n đất của   a đìn  bà 

D mà c ỉ n ìn t ấy 01 tấm bản      số đ ện t o   cần bán đất.    n l c t eo số 

đ ện t o       tr n bản  ôn  mớ  b  t mản  đất của   a đìn  bà D sẽ được bán 

đấu   á. 

N ư vậy, Côn  ty TN   Đấu   á C k ôn  t  n   n  n  m y t t ôn  báo 

bán đấu   á t   nơ  có t   sản bán đấu   á t eo quy đ n  của p áp luật. Mặt k ác, 

B  n bản n  m y t n  y 23/10/2015 t   nơ  t ửa đất bán đấu   á do Công ty 

TN   Đấu   á C  t  n   n  k ôn  có xác n ận của c ín  quyền đ a p ươn , có 

dấu   ệu   ả m o c ữ ký t   mục n ườ  c ứn  k  n. Từ n ữn  p ân tíc  tr n, có 
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đủ căn cứ xác đ n  Côn  ty TN   Đấu   á C  đã v  p  m quy đ n  về t ủ tục 

n  m y t, t ôn  báo côn  k a  v ệc đấu   á t   sản quy đ n  t   Đ ều 28 N    

đ n  số 17/2010/NĐ-CP n  y 04/3/2010 của C ín  P ủ về bán đấu   á t   sản.  

 ơn nữa, n ư đã n ận đ n  ở p ần [1], do  ợp đ n  bán đấu   á t   sản số 

 CM104/15/ ĐĐG-C  n  y 12/10/2015   ữa Ngân hàng TMCP K  và Công ty 

TN   Đấu   á C  là vô h ệu n n  ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á số 

 CM104/15/ ĐMBTS-CL ngày 23/11/2015   ữa Đơn v  tổ c ức bán đấu giá 

Côn  ty TN   Đấu   á C  và cá n ân mua được t   sản bán đấu giá ông Blà vô 

  ệu v   ủy k t quả đấu   á t   sản t eo B  n bản bán đấu   á t   sản số 

104/15/BBĐGC - CM n  y 23/11/2015 của Côn  ty TN   Đấu   á C . Do 

 ợp đ n  bán đấu   á t   sản   ữa Ngân hàng TMCP K  v  Côn  ty TN   Đấu 

  á Cửu  on  v   ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á   ữa Công ty TNHH 

Đấu   á C  và Ôn  Đo n Văn B vô   ệu n n các b n p ả  trả c o n au n ữn   ì 

đã n ận t eo quy đ n  p áp luật, n n cần buộc Ngân hàng TMCP K  p ả  trả l i 

cho ông Bvà bà Th số t ền 1.793.000.000 đ n . 

[3]. Đố  vớ  y u cầu  ủy G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất do C   n án  

Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện Pđã cấp c o Ôn  Đo n Văn B ngày 

18/12/2015.  ộ  đ n  xét xử xét t ấy: N ư đã p ân tíc  ở mục [1] v  mục [2], 

do  ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á số  CM104/15/ ĐMBTS-CL ngày 

23/11/2015   ữa Côn  ty TN   Đấu   á C  và Ôn  Đo n Văn B vô   ệu n n 

k ôn  p át s n  quyền sử dụn  đất  ợp p áp đố  vớ  t ửa đất có d ện tíc  

17.424m
2
 t   t ôn Đ n  T  n, xã P ước Tân,  uyện P  do Chi nhánh Văn p òn  

đăn  ký đất đa   uyện Pcấp c o Ôn  Đo n Văn B n  y 18/12/2015. Đ   d ện 

t eo ủy quyền của Văn p òn  đăn  ký đất đa  tỉn  Bìn  P ước có quan đ ểm sẽ 

căn cứ v o bản án của Tòa án có   ệu lực để t ực   ện các quy trìn , t ủ tục l  n 

quan đất đa  đún  quy đ n  của p áp luật. Do đó, k  n n    C   n án  Văn 

p òn  đăn  ký đất đa   uyện P , tỉn  Bìn  P ước  ủy G ấy c ứn  n ận quyền 

sử dụn  đất đã cấp c o Ôn  Đo n Văn B ngày 18/12/2015 t   tran  4. 

[4]. Đố  vớ  y u cầu buộc ông B, bà Th trả l   quyền sử dụn  t ửa đất số 

727/CN do Ủy ban n ân dân  uyện P ước  on  (cũ) cấp c o  ộ bà D.  ộ  đ n  

xét xử xét t ấy: 

Quyền sử dụn  đất có d ện tíc  17.424m
2
 t   t ôn Đ n  T  n, xã P ước 

Tân,  uyện P do  ộ   a đìn  bà D t   c ấp t   Ngân hàng TMCP K  – chi nhánh 

Bìn  Dươn  để đảm bảo c o k oản vay 2.174.941.600 đ n  của Côn  ty cổ 

p ần XNK T an  Sơn. T eo quy đ n  t   k oản 1, k oản 2 Đ ều 342 Bộ luật 

dân sự năm 2005: “T   c ấp t   sản l  v ệc một b n (sau đây  ọ  l  b n t   

c ấp) d n  t   sản t uộc sở  ữu của mìn  để bảo đảm t ực   ện n  ĩa vụ đố  vớ  

b n k a (sau đây  ọ  l  b n n ận t   c ấp) v  k ôn  c uyển   ao t   sản đó c o 

b n n ận t   c ấp” v  “T   sản t   c ấp do b n t   c ấp   ữ”.   

N ư đã p ân tíc  ở mục [1] v  mục [2] nêu trên nên  ộ  đ n  xét xử c ấp 

n ận y u cầu k ở  k ện n y của bà D , buộc vợ c  n  Ôn  Đo n Văn B và Bà 

P an T   T    ao l   quyền sử dụn  đất có d ện tíc  17.424m
2
, đất tọa l c t   

t ôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  P ước v  các t   sản tr n đất t eo k t quả xem 

xét thẩm đ n  t   c ỗ n  y 24/5/2018 c o  ộ   a đìn  bà D t m quản lý v  buộc 
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ông B, bà Th   ao l   G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số Y 272760 do 

UBND  uyện P cấp c o  ộ b  N uyễn T   T u D  n  y 13/01/2004 được C   

n án  Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện P , tỉn  Bìn  P ước cấp c o Ôn  Đo n 

Văn B t   tran  4 c o Ngân hàng TMCP K  quản lý l  p    ợp vớ  quy đ n  của 

p áp luật. N ữn  t   sản  ắn l ền đất sẽ được xử lý k     ả  quy t tran  c ấp l  n 

quan đ n  ợp đ n  t   c ấp t   sản số 10947/ ĐTC-BĐS/TCB-BD ngày 

02/6/2011   ữa Ngân hàng TMCP K  - C   n án  Bìn  Dươn  v   ộ b  N uyễn 

T   T u D . 

[5] Xét v ệc   ả  quy t  ậu quả của  ợp đ n  vô   ệu: 

[5.1] Đố  vớ  y u cầu của bà D buộc Ngân hàng TMCP K  b   t ườn  t  ệt 

   ,  ộ  đ n  xét xử xét t ấy: N ư đã p ân tíc  ở tr n, v ệc Ngân hàng TMCP 

K  ký  ợp đ n  bán đấu   á t   sản l  quyền sử dụn  đất  ộ   a đìn  bà D đan  

t   c ấp t   Ngân hàng TMCP K  – C   n án  Bìn  Dươn  vớ  Công ty TNHH 

Đấu   á C  l  trá  p áp luật. Do đó cần buộc Ngân hàng TMCP K  p ả  có trác  

n  ệm b   t ườn  t  ệt     c o   a đìn  bà D , tổn  số t ền l  302.479.007 đ n  

n ư cấp sơ t ẩm đã xem xét n ận đ n  l  p    ợp. 

[5.2] Đố  vớ  y u cầu của ôn  Bé, b  T ủy: 

Xét t ấy, n ư đã n ận đ n  ở p ần [1] [2], Ngân hàng TMCP K  đã v  

p  m p áp luật tron  v ệc ký  ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á vớ  Công ty 

TN   Đấu   á C  và Côn  ty TN   Đấu   á C  đã v  p  m trìn  tự, t ủ tục bán 

đấu   á t   sản dẫn đ n p ả   ủy k t quả bán đấu   á. N n y u cầu của ông B, bà 

Th về v ệc bác y u cầu của bà D để ông B, bà Th t  p tục quản lý, sử dụn  đất l  

k ôn  có cơ sở.  ơn nữa, ông Bmua trún  đấu   á l  quyền sử dụn  đất tr n vào 

n  y 23/11/2015, t ờ  đ ểm n y Bộ luật dân sự năm 2015, c ưa có   ệu lực t   

  n , do đó Bộ luật Dân sự năm 2005 vẫn đ ều c ỉn . T eo quy đ n  k oản 2 

Đ ều 138 của Bộ luật Dân sự năm 2005, n ườ  t ứ 3 n ay tìn  c ỉ được bảo vệ 

tron  trườn   ợp mua t   sản bán đấu   á t ôn  qua cơ quan t     n  án để t   

  n  bản án, quy t đ n  của Tòa án có   ệu lực p áp luật. 

Đố  vớ  y u cầu   ả  quy t  ậu quả của  ợp đ n  vô   ệu, mặc d  t eo b  n 

bản lấy lờ  k a  n  y 17/01/2018, ông B, bà Th có y u cầu N ân   n  TMCP K 

b   t ườn  v  được Tòa án n ân dân  uyện P  t ôn  báo l m đơn y u cầu độc 

lập t eo quy đ n  t   k oản 2 Đ ều 73, các Đ ều 202, 186, 189, 190 của Bộ luật 

Tố tụn  dân sự năm 2015 n ưn  ông B, bà Th không t ực   ện n n Tòa cấp sơ 

t ẩm đã tác  ra   ả  quy t bằn  một vụ án k ác khi ông B, bà Th có y u cầu. 

[7] Xét k án  n    của V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ước đề n    

 ủy án sơ t ẩm,  ĐXX xét t ấy: Quan đ ểm V ện k ểm sát c o rằn : Đươn  sự 

có y u cầu b   t ườn  n ưn  Tòa án sơ t ẩm k ôn    ả  quy t l  có t   u sót, v  

p  m t ủ tục tố tụn  l  có căn cứ. Tuy n   n v  p  m tr n k ôn  l m ản   ưởn  

n    m trọn  đ n quyền v  lợ  íc   ợp p áp của ôn  Bé, b  T ủy. Bở  lẽ, Tòa 

án cấp sơ t ẩm đã  ướn  dẫn,   ả  t íc  về v ệc   ả  quy t  ậu quả của  ợp đ n  

vô   ệu, ông B, bà Th có y u cầu n ưn  k ôn  l m các t ủ tục n n Tòa án sơ 

t ẩm đã tác  ra để   ả  quy t sau l  có căn cứ nên không cần  ủy án sơ t ẩm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Từ n ữn  n ận đ n  n u tr n, t ấy rằn  cần   ữ n uy n bản án sơ t ẩm l  

p    ợp. 
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 [9] Án p í dân sự p úc t ẩm: Do k án  cáo của b  đơn N ân   n  TMCP 

K, n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan ôn  B, b  T k ôn  được c ấp n ận 

nên p ả  c  u t eo quy đ n  p áp luật. 

Vì các lẽ tr n; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ v o k oản 1 Đ ều 308 của Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015; 

K ôn  c ấp n ận k án  cáo của b  đơn N ân   n  TMCP K, n ườ  có 

quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan ôn  Đo n Văn B, b  P an T   T. 

K ôn  c ấp n ận k án  n    của V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ước. 

G ữ n uy n Bản án dân sự sơ t ẩm số 25/2018/DS –ST ngày 15 tháng 11 

năm 2018 của To  án n ân dân  uyện P , tỉn  Bìn  P ước. 

Căn cứ Đ ều 123, Đ ều 137, Đ ều 348, Đ ều 457 Bộ luật dân sự năm 2005; 

k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ N    đ n  số 17/2010/NĐ-CP n  y 04/3/2010 của C ín  P ủ về 

bán đấu   á t   sản; 

Căn cứ N    Quy t số 326/UBTVQ  14 n  y 30/12/2016 của Uỷ ban 

t ườn  vụ Quốc  ộ  quy đ n  về mức án p í, lệ p í To  án. 

C ấp n ận y u cầu k ở  k ện của n uy n đơn b  N uyễn T   T u D . 

Tuy n bố  ợp đ n  bán đấu   á t   sản số  CM104/15/ ĐĐG-CL ngày 

12/10/2015   ữa Ngân hàng TMCP K  và Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n đấu   á 

C vô   ệu. 

Tuy n bố  ợp đ n  mua bán t   sản bán đấu   á số 

 CM104/15/ ĐMBTS-C  n  y 23/11/2015 được Văn p òn  côn  c ứn  

Đ(nay l  Văn p òn  côn  c ứn  B   Văn N  ) c ứn  n ận số 1058 n  y 

24/11/2015   ữa Đơn v  tổ c ức bán đấu   á Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n đấu 

giá C v  cá n ân mua được t   sản bán đấu   á Ôn  Đo n Văn B vô   ệu.  ủy 

k t quả bán đấu   á t   sản n  y 23/11/2015 do Côn  ty trác  n  ệm  ữu   n 

đấu   á C t ực   ện đố  vớ  t   sản bán đấu   á l  quyền sử dụn  đất có d ện tíc  

17.424m
2
 t   t ôn Đ n  T  n, xã P ước Tân,  uyện P  v  n ườ  trún  đấu giá là 

Ôn  Đo n Văn B.  

Buộc Ôn  Đo n Văn B và B  P an T   T    ao l   quyền sử dụn  đất có 

d ện tíc  17.424m
2
 t   t ôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  P ước v  các t   sản  ắn 

l ền vớ  đất t eo k t quả t ẩm đ n  t   c ỗ n  y 24/5/2018   m:   n  r o   c  

có ch ều n an  63m, c  ều d   70m; 01 n   xưởn  d ện tíc  210m
2
 (c  ều n an  

07m, c  ều d   30m); 01 n   t m d ện tíc  80m
2
 (c  ều n an  04m, c  ều d   

20m) nằm sát   n  r o p ía Tây, k un  sắt, má  lợp tôn, nền x  măn  v  p ần 

  n  r o p ía Tây c  ều d   15m xây   c , tườn  tô còn l   tườn  xây   c  cao 

1,2m k ôn  tô, p ía tr n   ăn  lướ  B40, c  ều d     t đất c o b  N uyễn T   

Thu D  và Ôn  Võ Văn K t m quản lý, sử dụn . Các t   sản  ắn l ền vớ  đất tr n 

sẽ được   ả  quy t k   các b n y u cầu   ả  quy t  ợp đ n  t   c ấp t   sản của 

b n t ứ ba số 10947/ ĐTC-BĐS/TCB-BD n  y 02/6/2011   ữa b n n ận t   

c ấp Ngân hàng TMCP K  v  b n t   c ấp  ộ b  N uyễn T   T u D .  
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Buộc Ôn  Đo n Văn B và B  P an T   T    ao l   GCNQSDĐ số Y 

272760 do UBND  uyện P ước  on , tỉn  Bìn  P ước cấp c o  ộ b  N uyễn 

T   T u D  n  y 13/01/2004, được C   n án  Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện 

P , tỉn  Bìn  P ước cấp c o Ôn  Đo n Văn B n  y 18/12/2015 t   tran  4 c o 

Ngân hàng TMCP K  quản lý. 

Buộc Ngân hàng TMCP K  o n trả l   c o ông B v  số t ền 1.793.000.000đ 

(Một tỷ bảy trăm c ín mươ  ba tr ệu đ n ). 

Buộc Ngân hàng TMCP K p ả  b   t ườn  t  ệt     c o b  N uyễn T   

Thu D  và Ôn  Võ Văn K số t ền 302.479.007đ (Ba trăm lẻ  a  tr ệu bốn trăm 

bảy mươ  c ín n  ìn k ôn  trăm lẻ bảy đ n ) 

Đố  vớ  y u cầu   ả  quy t  ậu quả của  ợp đ n  vô   ệu sẽ được   ả  

quy t bằn  một vụ án k ác k   có y u cầu của Ôn  Đo n Văn B và B  P an T   

Th t eo quy đ n  của p áp luật. 

K  n n    Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện P, tỉn  Bìn  P ước  ủy nộ  

dun      t   tran  4 G ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số Y 272760 n  y 

13/01/2004 do Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đa   uyện P    “C uyển QSD 

đất to n bộ d ện tíc  c o Ôn  Đo n Văn B, s n  năm: 1977, CMND số: 

28538241; t ườn  trú t  : T ôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  P ước t eo  ợp 

đ n  mua bán t   sản trún  đấu   á số: 1058, quyển số 02/2015-TP/CC-

SCC/ ĐGD được Văn p òn  côn  c ứn  Đc ứn  t ực n  y 24/11/2015”. 

Đìn  c ỉ y u cầu k ở  k ện bổ sun  của n uy n đơn về v ệc đề n     ủy 

một p ần  ợp đ n  tín dụn    n mức số  D1601900280 ký lần đầu n  y 

19/01/2016; T ỏa t uận sửa đổ  bổ sun   ợp đ n  tín dụn  số 

01/ D1601900280 n  y 24/12/2016 v  T ỏa t uận sửa đổ  bổ sun   ợp đ n  

tín dụn  số 02/ D1601900280 n  y 02/12/2017   ữa Ngân hàng TMCP S  và 

Ôn  Đo n Văn B, Bà Phan T   T  do l  n quan đ n quyền sử dụn  đất có d ện 

tích 17.424m
2
 ông B, bà Th t   c ấp c o Ngân hàng TMCP S  – chi nhánh Bình 

P ước – P òn    ao d c  P ước  on  để bảo đảm t ền vay. 

Đìn  c ỉ một p ần y u cầu k ở  k ện của n uy n đơn về v ệc y u cầu b  

đơn b   t ườn    á tr  n ô  n   tôn. 

K ôn  c ấp n ận áp dụn  b ện p áp k ẩn cấp t m t ờ  “Cấm c uyển d ch 

quyền về t   sản đố  vớ  t   sản đan  tran  c ấp” đố  vớ  mản  đất có d ện tíc  

17.424m
2
 tọa l c t   T ôn Đ, xã P,  uyện P, tỉn  Bìn  P ước. 

Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: N uy n đơn b  

N uyễn T   T u D k ôn  p ả  c  u. Ngân hàng TMCP K p ả   o n trả l   số 

t ền 4.000.000 đ n  (Bốn tr ệu đ n ) c   p í xem xét t ẩm đ n  t   c ỗ v  đ n  

  á t   sản c o b  N uyễn T   T u D. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Ngân hàng TMCP K p ả  c  u 300.000đ n  (Ba 

trăm n  ìn đ n ) án p í dân sự k ôn  có   á n  c  v  15.124.000đ n  (Mườ  

lăm tr ệu một trăm  a  mươ  bốn n  ìn đ n ) án p í dân sự có   á n  c  về 

trác  n  ệm b   t ườn  t  ệt     c o b  Nguyễn T   T u D  và Ôn  Võ Văn K. 

 o n trả l   cho bà N uyễn T   T u D tổn  số t ền 10.600.000 đ n  (Mườ  

tr ệu sáu trăm n  ìn đ n ) t eo các B  n la  t u t ền số 026167 n  y 
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27/11/2017; Số  026341 ngày 28/3/2018 và số 026702 n  y 15/10/2018 của C   

cục t     n  án dân sự  uyện P . 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Buộc Ngân hàng TMCP K p ả  c  u 

300.000đ n  (Ba trăm n  ìn đ n ), được k ấu trừ v o số t ền t m ứn  án p í 

mà Ngân hàng TMCP K đã nộp t eo b  n la  t u t ền số 026783, ngày 

11/12/2018 của C   cục T     n  án dân sự  uyện P , tỉn  Bìn  P ước. 

Buộc ôn  Đo n Văn B, b  P an T   T p ả  c  u 300.000đ n  (Ba trăm 

n  ìn đ n ), được k ấu trừ v o số t ền t m ứn  án p í m  ôn  B, b  T  đã nộp 

t eo b  n la  t u t ền số 026770, n  y 05/12/2018 của C   cục T i hành án dân 

sự  uyện P, tỉn  Bìn  P ước. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và các đương sự có đơn yêu cầu 

thi hành án, nếu Ngân hàng TMCP K chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền 

như trên thì còn phải chịu lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. 

Trườn   ợp bản án, quy t đ n  được t     n  t eo quy đ n  t   Đ ều 2  uật 

t     n  án dân sự t ì n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân 

sự có quyền t ỏa t uận t     n  án, quyền y u cầu t     n  án, quyền tự n uyện 

t     n  án  oặc b  cưỡn  c   t     n  án t eo quy đ n  t   các Đ ều 6, 7 v  9 

 uật t     n  án dân sự, t ờ    ệu t     n  án được t ực   ện t eo quy đ n  t   

Đ ều 30  uật t     n  án dân sự 

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật kể từ n  y tuy n án./. 
 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉn  Bìn  P ước; 

- TAND  uyện P ; 
- C   cục T ADS  uyện P ; 
- Các đươn  sự; 
- Lưu    sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 Đã k   

 

 

 ê H ng Hạnh 
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    TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  Bản án số: 71/2019/DSPT 

   Ngày: 14 - 3 - 2019 

   V/v  “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu 

 giá tài sản; hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi 

thường thiệt hại tài sản”. 

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

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Duyên 

Các Thẩm phán:  Ông Phan Văn Yên 

 Ông Phạm Văn Công 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Duẩn, 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 Vũ Thanh Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 279/2018/TLPT-DS ngày 16 tháng 8 

năm 2018 về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản; hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 101/QĐ - PT ngày 28   

tháng 01 năm 2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Bùi Văn H, sinh năm 1960; cư trú tại: Thôn T, xã B, 

huyện P, tỉnh Bình Phước. (Có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Hoàng Kim V, sinh năm 

1959, cư trú tại: Tổ 6, khu phố p, phường t, thị xã Đ, tỉnh Bình Phước, là người 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền ngày 27/9/2016). 

(Có mặt). 
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- Bị đơn: Cục Thi  hành án dân sự tỉnh Bình Phước. 

Địa chỉ: Số 1, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: 

Ông Nguyễn Văn Tr, là người đại diện theo pháp luật của bị đơn (Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước). (Vắng mặt).  

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn: 

1. Bà Vũ Thị Ph - Văn bản ủy quyền ngày 06/3/2017 (Có mặt). 

2. Ông Hoàng Quý B - Văn bản ủy quyền Số 358/TB-CTHADS ngày ngày 

04/6/2018 (Có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Đồng Khắc L, sinh năm 1963; cư trú tại: Thôn 3, xã Long Tân, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. (Có mặt). 

2. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. 

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước.  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước: Ông Ngô Điền L, là người đại 

diện theo pháp luật của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước 

(Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước). (Vắng mặt). 

Ông Nhữ Đức C, là người đại diện theo ủy quyền của Trung tâm dịch vụ 

bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ 

bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước (văn bản ủy quyền ngày 04/4/2017). (Có 

mặt).  

3. Ủy ban nhân dân huyện P, tỉnh Bình Phước:  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy 

ban nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước: Ông Lê Tấn N, là người đại 

diện theo pháp luật (Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng). (Vắng mặt). 

Ông Nguyễn Danh T, là người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện Phú Riềng (Văn bản ủy quyền ngày 02/10/2017). (Có đơn xin giải 

quyết vắng mặt). 

4. Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1968; cư trú tại: Thôn 01, xã L, huyện P, 

tỉnh Bình Phước. (Có đơn xin giải quyết vắng mặt). 
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5. Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1964; cư trú tại: Thôn 10, xãL, huyện P, 

tỉnh Bình Phước. (Có mặt).  

6. Bà Trần Thị L, sinh năm 1961; cư trú tại: Thôn T, xã B, huyện P, tỉnh 

Bình Phước. (Vợ Ông H - xin giải quyết vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 04/8/2016 của ông Bùi Văn H và quá trình giải 

quyết vụ án ông Hoàng Kim V là người đại theo ủy quyền của nguyên đơn trình 

bày:  

Tại Bản án hôn nhân và gia đình số 02/1999/HNGĐ- ST ngày 09/8/1999 

của Tòa án nhân dân huyện Phước Long cũ và Bản án hôn nhân gia đình sơ 

thẩm số 02/2002/HNGĐ -ST ngày 15/5/2002 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước đã quyết định tạm giao cho ông Đồng Khắc L được quản lý 03 thửa đất 

tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Phước Long cũ (nay là huyện Phú Riềng) và 

buộc Ông L phải trả cho bà Nguyễn Thị S số tiền 32.931.850 đồng. Sau khi bản 

án có hiệu lực pháp luật Ông L không tự nguyện thi hành án nên ngày 01/3/2004 

Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của Ông L là 

thửa đất có diện tích 12.451,9 m
2
 để đảm bảo thi hành án. Sau khi định giá cơ 

quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã ủy quyền cho Trung tâm bán đấu 

giá tài sản tỉnh Bình Phước thực hiện việc bán đấu giá tài sản trên. Ông H đăng 

ký mua tài sản và là người trúng đấu giá với giá 62.500.000 đồng. Ông H đã trả 

đủ tiền, nhận đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã 

được Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 1378/QSDĐ cho Ông H. Tuy nhiên, tài sản trên không được Ông H 

quản lý, sử dụng mà bị Ông L chiếm dụng và quản lý, sử dụng từ đó đến nay. Lý 

do mà Ông L chiếm hữu, sử dụng là do việc làm trái pháp luật trong khi tổ chức 

bán đấu giá tài sản của Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước (nay là Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước) và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

tỉnh Bình Phước. Những sai phạm này được nêu rõ trong Bản án hình sự phúc 

thẩm số 75/2015/HSPT ngày 03/7/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. 

Với kết luận của bản án hình sự phúc thẩm thì tài sản Ông H mua đấu giá được 

từ Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã phải giao lại cho ông Đồng 

Khắc L làm cho quyền lợi hợp pháp của Ông H bị xâm phạm.  

Vì vậy, ông đề nghị Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản đối với thửa đất 

có diện tích 12.451,9 m
2
 và tài sản có trên đất của ông Đồng Khắc L mà Phòng 

thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước bán cho ông. Đối với phần yêu cầu bồi 

thường thiệt hại ông sẽ khởi kiện trong một vụ án khác sau khi Tòa án giải quyết 

xong vụ án này.  
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Đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông 

Đồng Khắc L về việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

Đ664837 vào sổ cấp số 1378/QSDĐ/UB ngày 20/7/2004 của Ủy ban nhân dân 

huyện Phước Long (cũ) cấp cho ông nhưng ông không được sử dụng đất ngày 

nào nên ông đồng ý với yêu cầu này của Ông L. Đối với yêu cầu của Ông L 

buộc ông phải bồi thường cây mì trên đất bị chặt thì ông không đồng ý vì ông đã 

trúng đấu giá diện tích đất cùng tài sản trên đất, hơn nữa sản lượng mì không 

nhiều, giá không cao chỉ khoảng một triệu đồng nên Ông H đã nhổ để làm thức 

ăn cho gia súc. 

Bị đơn Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước: Người đại diện theo ủy 

quyền là bà Vũ Thị P trình bày:  

Năm 2002 Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước (nay là Cục thi hành 

án dân sự tỉnh Bình Phước) thi hành bản án số 02/HNST ngày 15/5/2002 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. Để thi hành bản án này ngày 27/6/2002, 

Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định thi hành án 

số 49/THA buộc ông Đồng Khắc L phải trả cho bà Nguyễn Thị S số tiền 

32.931.850 đồng và lãi suất nếu chậm thi hành cùng khoản tiền án phí. Do Ông 

L không tự nguyện thi hành án nên ngày 01/3/2004 Chấp hành viên đã ban hành 

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của Ông L là thửa đất có diện tích 

12.451,9 m
2
 để đảm bảo thi hành án. Sau khi định giá Cơ quan thi hành án dân 

sự tỉnh Bình Phước đã ủy quyền cho Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình 

Phước thực hiện việc bán đấu giá tài sản trên. Ông Bùi Văn H đăng ký mua tài 

sản và là người trúng đấu giá nên được Cơ quan thi hành án giao tài sản trúng 

đấu giá và đã được Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (cũ) cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Sau đó Ông H sang nhượng lại cho ông Bùi Văn C. 

Ông Cự cho người vào làm thì bị Ông L ngăn cản và tái chiếm.  

Ngày 03/7/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành bản án Hình 

sự phúc thẩm số 75/2015/HSPT tuyên Ông L không phạm tội “Cưỡng đoạt tài 

sản” với lý do trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản Cơ quan thi hành án và Trung 

tâm bán đấu giá chưa đúng quy định của pháp luật nên hợp đồng chuyển nhượng 

đất cho ông Bùi Văn H không có giá trị pháp lý.  

Cơ quan Thi hành án không thống nhất với Bản án hình sự phúc thẩm số 

75/2015/HSPT ngày 03/7/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước khi cho 

rằng Chấp hành viên và Trung tâm bán đấu giá tài sản có những vi phạm về 

trình tự, thủ tục trong quá trình bán đấu giá tài sản của ông Đồng Khắc L. Vì 

theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự 1993 ngày 21/4/1993 và Nghị 

định số 69/1993/NĐ - CP ngày 18/10/1993 thì Chấp hành viên là người trực tiếp 
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thực hiện việc bán đấu giá và phải thực hiện các trình tự thủ tục theo đúng quy 

định của pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993 và Nghị định 69/CP. Tuy nhiên 

năm 1996, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/1996/NĐ - CP ngày 

19/12/1996 về quy chế bán đấu giá tài sản và Thông tư số 399/PLDSKT ngày 

07/4/1997 của Bộ tư pháp hướng dẫn một số quy định về bán đấu giá tài sản thì 

từ thời điểm đó Phòng thi hành án phải ký hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm 

bán đấu giá thực hiện việc bán đấu giá tài sản. Do đó, Chấp hành viên Phòng Thi 

hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã ủy quyền cho Trung tâm bán đấu giá tài sản 

tỉnh Bình Phước thực hiện việc bán đấu giá tài sản của ông Đồng Khắc L để 

đảm bảo thi hành án. Vì vậy, quy trình bán đấu giá của Trung tâm bán đấu giá 

tài sản được thực hiện theo Nghị định 86/CP và Trung tâm bán đấu giá tài sản 

phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Trong trường hợp này việc bán 

đấu giá tài sản của Ông L không phải do Chấp hành viên thực hiện nên không 

phải tuân thủ theo quy định về bán đấu giá tài sản trong Pháp lệnh THADS năm 

1993 và Nghị định 69/CP ngày 18/10/1993 mà chỉ tuân theo các quy định về bán 

đấu giá tài sản của Nghị định 86/CP. Đối chiếu với quy định tại Nghị định 

86/CP thì Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đã thực hiện đúng trình 

tự, thủ tục của việc bán đấu giá tài sản, không có việc vi phạm như Tòa án đã 

nêu ra trong bản án Hình sự phúc thẩm số 75/2015/HSPT ngày 03/7/2015. Việc 

Tòa án vận dụng những quy định trong pháp lệnh THADS năm 1993, Nghị định 

số 69/CP về thủ tục bán đấu giá tài sản để buộc Trung tâm bán đấu giá tài sản 

tỉnh Bình Phước phải thực hiện là chưa đúng. Từ những nhận định trên thì quy 

trình bán đấu giá tài sản của Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đối 

với tài sản của ông Đồng Khắc L là đúng quy định của pháp luật và quá trình thi 

hành bản án số 02/HNST của Cơ quan thi hành án hoàn toàn đúng quy định của 

pháp luật. 

Do vậy, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước không đồng ý nội dung 

bản án Hình sự phúc thẩm số 75/2015/HSPT ngày 03/7/2015 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Phước và yêu cầu khởi kiện hủy kết quả bán đấu giá và hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Bùi Văn H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đồng Khắc L trình bày: 

Diện tích đất Ông H trúng đấu giá là tài sản của ông và vợ là bà Nguyễn 

Thị S khai phá năm 1992. Sau đó, đến năm 1999 ông và bà Sáu ly hôn được Tòa 

án huyện Phước Long cũ giải quyết và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước giải 

quyết theo thủ tục phúc thẩm vào năm 2002 theo Bản án số 02/2002/HNGĐ-PT 

ngày 15/5/2002 giao cho ông quản lý, sử dụng và buộc ông hoàn trả cho bà Sáu 

số tiền 32.931.850 đồng nhưng ông không đồng ý vì Tòa án lấy cả phần đất của 

cha mẹ ông chia cho bà Sáu. Từ khi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết 
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thì ông vẫn là người quản lý, sử dụng. Việc Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Phước tiến hành cưỡng chế, kê biên đối với diện tích đất này nhưng ông không 

được tham gia, sau khi kê biên thì mới đến nhà đề nghị ông ký vào biên bản nên 

ông ký vào. Sau đó Cơ quan thi hành án có lập biên bản tạm giao đất này cho 

ông quản lý nhưng đến khoảng tháng 10/2004 thì có một số người lạ mặt làm 

thuê cho ông Bùi Văn H vào đất canh tác nên ông ngăn cản. Còn việc bán đấu 

giá tài sản và việc Ông H trúng đấu giá thì ông không biết. Ông chỉ nghe nói 

Ông H trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông 

chứ không biết đúng hay không. Cho đến khi ông bị khởi tố, điều tra về tội 

cưỡng đoạt tài sản thì ông mới biết chính xác Ông H được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước và Trung tâm bán 

đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thực hiện việc bán đấu giá đất của ông được 

giao quản lý không có thông báo cho ông, việc Ông H được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thì ông cũng không được biết. Vì vậy, ông có yêu cầu 

độc lập là  đề nghị Tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ664837 

vào sổ cấp số 1378/QSDĐ/UB do Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (cũ) cấp 

cho hộ ông Bùi Văn H ngày 20/7/2004 để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông. Đồng thời, ông yêu cầu ông Bùi Văn H phải bồi thường thiệt 

hại đối với việc nhổ số cây mì mà ông đã trồng trên đất với số tiền là 10 triệu 

đồng.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài 

sản tỉnh Bình Phước: Người đại diện theo ủy quyền của Giám đốc trung tâm: 

Ông Nhữ Đức Chiến- Phó Giám đốc trình bày: 

Ngày 09/4/2004, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước có 

ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số 01 với Phòng thi hành án dân sự 

tỉnh Bình Phước (nay là Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước). Tài sản bán 

đấu giá là diện tích 12.451,9 m
2
 tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Phước Long 

(Cũ) của người phải thi hành án là ông Đồng Khắc L. Sau khi ký hợp đồng ủy 

quyền với Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước thì Trung tâm bán đấu giá 

đã thực hiện việc thông báo niêm yết công khai việc bán đấu giá tài sản này theo 

đúng quy định của pháp luật. Cụ thể là đã thông báo công khai trên Báo Bình 

Phước 02 kỳ vào ngày 14/4/2004 và ngày 16/4/2004; đối với việc niêm yết công 

khai thì Trung tâm bán đấu giá đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều 12 

Nghị định 86/CP là niêm yết tại thửa đất bán đấu giá tại xã Long Tân, huyện 

Phước Long (cũ), tại Trung tâm bán đấu giá, Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Phước. Tuy nhiên, hiện nay hồ sơ bán đấu giá đối với thửa đất của Ông L đã bị 

thất lạc nên Trung tâm không thể cung cấp được tài liệu chứng minh việc niêm 

yết này. 
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Sau khi hết thời hạn thông báo thì chỉ có một người đăng ký tham gia đấu 

giá là ông Bùi Văn H. Ngày 14/6/2004, Trung tâm đã tổ chức bán đấu giá tài sản 

trên với giá khởi điểm là 62.259.500 đồng. Người mua được tài sản là ông Bùi 

Văn H, địa chỉ: Thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình 

Phước với giá trúng đấu giá là 62.259.500 đồng. Sau khi Ông H nộp đủ tiền mua 

tài sản thì Ông H được Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng 

thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước giao tài sản cho Ông H. Số tiền bán đấu giá 

được thì Trung tâm đã bàn giao lại cho Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Phước vào ngày 31/8/2004 và ngày 06/9/2004. 

Sau đó Ông H đã được Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (cũ) cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này chứng tỏ việc bán đấu giá tài sản đã 

được thực hiện theo đúng, đầy đủ các thủ tục. Căn cứ vào các tài liệu mà Trung 

tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đã thu thập được thì nhận thấy trình tự 

thủ tục bán đấu giá tài sản, việc giao tài sản trúng đấu giá cho Ông H đã được 

thực hiện đúng quy định của pháp luật. Do đó yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá 

của ông Bùi Văn H là không có cơ sở. Việc Ông L chiếm đoạt tài sản của Ông H 

là do Ông H có trách nhiệm phải bảo quản. 

Hồ sơ tài liệu đối với việc bán đấu giá tài sản nêu trên thì hiện nay đã bị 

thất lạc nên Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước không cung cấp 

được cho Tòa án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND huyện Phú Riềng, người đại 

diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng, ông Nguyễn Danh 

Tùng trình bày: Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

Đ664837 vào sổ cấp số 1378/QSDĐ/UB do Ủy ban nhân dân huyện Phước 

Long (cũ) cấp cho hộ ông Bùi Văn H ngày 20/7/2004 là đúng theo quy định của 

pháp luật. Đối với yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ664837 

vào sổ cấp số 1378/ QSDĐ/UB do Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (cũ) cấp 

cho hộ ông Bùi Văn H ngày 20/7/2004 thì Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng 

không có ý kiến và đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị S tại biên bản lấy 

lời khai ngày 22/9/2017 trình bày: Bà đã nhận được số tiền 32.931.850 đồng 

cùng với số tiền lãi suất quá hạn với tổng số tiền là hơn 40.000.000 đồng mà Cơ 

quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước trả theo quyết định của bản án hôn 

nhân gia đình sơ thẩm số 02/2002/HNGĐ –ST ngày 15/5/2002 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Phước. Nay, ông Bùi Văn H khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy kết quả 

bán đấu giá tài sản đối với thửa đất tại thôn 03, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 

(nay là huyện Phú Riềng) thì bà không có ý kiến gì. Do điều kiện và hoàn cảnh 

gia đình nên bà xin vắng mặt trong suốt quá trình xét xử.  
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn C tại biên bản lấy 

lời khai ngày 09/7/2017 trình bày: Tháng 6/2004 ông nhận chuyển nhượng của 

ông Bùi Văn H diện tích 12.451,9 m
2
 đất tọa lạc tại thôn 03, xã Long Tân, huyện 

Bù Gia Mập (nay là huyện Phú Riềng), đất được cấp GCNQSDĐ đứng tên Ông 

H với số tiền là 100.000.000 đồng, khi chuyển nhượng các bên lập hợp đồng 

bằng giấy viết tay có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Phú Tân, huyện Phú 

Riềng. Ông đã thanh toán đủ tiền cho Ông H. Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển 

nhượng có tranh chấp với ông Đồng Khắc L nên ông chưa làm thủ tục sang tên. 

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và Ông H thì ông 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. Nay, ông Bùi Văn H khởi kiện yêu cầu Tòa án 

hủy kết quả bán đấu giá tài sản đối với thửa đất tại thôn 03, xã Long Tân, huyện 

Bù Gia Mập (nay là huyện Phú Riềng) thì ông không có ý kiến gì. 

 Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Văn H; chấp nhận 

một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đồng 

Khắc L. 

[1] Hủy kết quả bán đấu giá tài sản là diện tích 12.451,9 m
2
 đất và tài sản 

trên đất, tọa lạc tại thôn 3, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập mà Trung tâm bán 

đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đã bán cho ông Bùi Văn H vào ngày 14/6/2004.   

[2] Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ664837 vào sổ cấp số 

1378/ QSDĐ/UB do Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (cũ) cấp cho hộ ông 

Bùi Văn H ngày 20/7/2004. Ông Đồng Khắc L có trách nhiệm liên hệ với cơ 

quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với diện tích 12.451,9 m
2
 tọa lạc tại thôn 3, xã Long Tân, huyện Phước Long 

(cũ) (nay là thôn 03, xã Long Tân, huyện Phú Riềng). 

[3] Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Đồng Khắc L về việc buộc ông Bùi Văn H bồi thường thiệt hại số cây 

mì bị Ông H nhổ mà Ông L trồng trên diện tích 12.451,9 m
2
 đất tọa lạc tại thôn 

3, xã Long Tân, huyện Phước Long (cũ) tương đương với số tiền là 10.000.000 

đồng (Mười triệu đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩn, quyền kháng 

cáo của các đương sự 

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn còn quyền kháng cáo, bị đơn Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Bình Phước kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm nêu 
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trên; Ngày 21/5/2018 ông Đồng Khắc L kháng cáo bản án sơ thẩm đối với phần 

không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo và trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xử không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu 

kháng cáo của các bên có kháng cáo nêu đã được nộp trong quá trình giải quyết 

vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm. Nay các đương sự không nộp bổ sung thêm chứng 

cứ gì mới, nhưng các ông bà cho rằng Tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá chứng cứ 

một cách không đúng nên dẫn đến việc phán quyết sai, làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự có kháng cáo. 

Phần tranh luận 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày tranh luận cho 

rằng Ông H là người trúng thầu mua đấu giá tài sản nhưng, Ông H cũng chính là 

nguyên đơn trong vụ kiện này khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá 

bởi các lý do sau: 

+ Sau khi trúng thầu mua đấu giá quyền sử dụng đất ông đã nộp đủ tiền 

nhưng cho đến nay ông chưa nhận được tài sản là quyền sử dụng đất. 

+ Hơn nữa căn cứ bản án hình sự phúc thẩm đã kết luận việc bán đấu giá 

của Cục thi hành án tỉnh Bình Phước vi phạm pháp luật do vậy, do vậy kết quả 

bán đó sẽ không được công nhận. 

+ Đối với yêu cầu độc lập của Ông L thiệt hại của Ông L có thể có nhưng 

chỉ khoảng một triệu đồng nhưng cũng không phải lỗi do Ông H gây ra nên Ông 

H không phải bồi thường như án sơ thẩm xử là đúng. 

Bản án sơ thẩm đã căn cứ chứng cứ nêu trên chấp nhận đơn khởi kiện của 

Ông H là có căn cứ đúng pháp luật. Do vậy đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn và ông Đồng Khắc L. 

- Đại diện ủy quyền của bị đơn trình bày tranh luận cho rằng Bản án hình 

sự phúc thẩm số 75/2015/HSPT ngày 03/7/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước khi cho rằng Chấp hành viên và Trung tâm bán đấu giá tài sản có những 

vi phạm về trình tự, thủ tục trong quá trình bán đấu giá tài sản của ông Đồng 

Khắc L. Từ  nhận định này của bản án hình sự Tòa án tỉnh Bình Phước chấp 

nhận đơn khởi kiện của Ông H. Cục thi Hành án không đồng ý vì bản thân Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước không đồng ý với kết luận của bản án Hình 

sự phúc thẩm trên. Hơn nữa, Ông H cho rằng không được nhận và sử dụng tài 

sản mua đấu giá là lỗi của Ông H chứ bị đơn đã giao tài sản rồi. Hơn nữa tài sản 

bán đấu giá là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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- Ông Đồng Khắc L trình bày tôi bị thiệt hại là có thật nhưng tôi không có 

chứng cứ, chứng minh về giá trị thiệt hại, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của tôi.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu 

quan điểm giải quyết vụ án:  

Về thủ tục tố tụng Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tiến hành đúng theo 

qui định của luật tố tụng hiện hành, không làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích 

hợp pháp của các đương sự. Xét về nội dung vụ án Tòa án cấp sơ thẩm đã căn 

cứ các chứng cứ thu thập trong quá trình tiến hành tố tụng để phán xử chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường 

của ông Đồng Khắc L là có căn cứ đúng pháp luật. Do vậy đề nghị Hội đồng xét 

xử bác yêu cầu kháng cáo của bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan ông 

Đồng Khắc L giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành đúng trình tự thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Về nhận định, đánh giá chứng cứ và phán quyết của bản án sơ thẩm xét 

thấy:  

Nguyên đơn ông Bùi Văn H đề nghị Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản 

đối với thửa đất có diện tích 12.451,9 m
2
 và tài sản có trên đất của ông Đồng 

Khắc L mà Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước bán cho ông. Đối với 

phần yêu cầu bồi thường thiệt hại ông sẽ khởi kiện trong một vụ án khác. Đối 

với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Đồng 

Khắc L về việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ664837 

vào sổ cấp số 1378/QSDĐ/UB ngày 20/7/2004 của Ủy ban nhân dân huyện 

Phước Long (cũ) cấp cho ông, nhưng ông không được sử dụng đất ngày nào nên 

ông đồng ý với yêu cầu này của Ông L. Đối với yêu cầu của Ông L buộc ông 

phải bồi thường cây mì trên đất bị chặt thì ông không đồng ý vì ông đã trúng đấu 

giá diện tích đất cùng tài sản trên đất, hơn nữa sản lượng mì không nhiều, giá 

không cao chỉ khoảng một triệu đồng nên Ông H đã nhổ để làm thức ăn cho gia 

súc. 

[2.1] Căn cứ chứng cứ là Bản án hình sự phúc thẩm số 75/2015/HSPT của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, Bản án hình sự chỉ ra trình tự thủ tục, kê biên, 

cưỡng chế và bán đấu giá diện tích 12.451,9 m
2
 đất của ông Đồng Khắc L mà 

Phòng thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước và Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh 
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Bình Phước đã làm là chưa đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Tòa án cấp 

sơ thẩm còn căn cứ phần trình bày tại phiên tòa sơ thẩm của đại diện Trung tâm 

bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thừa nhận rằng việc tiến hành bán đấu giá 

khi chỉ có 01 người đăng ký mua là trái nguyên tắc. Bên cạnh đó lại cho rằng, 

Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước không sai về trình tự thủ tục bán 

đấu giá tài sản là diện tích đất 12.451,9 m
2
 của ông Đồng Khắc L. Nhưng phần 

trình bày này thì không đưa ra được căn cứ chứng minh (nêu lý do hồ sơ đấu giá 

thất lạc). 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước nhận định trình tự thủ tục kê biên, cưỡng 

chế và bán đấu giá diện tích 12.451,9 m
2
 đất của ông Đồng Khắc L mà Phòng thi 

hành án dân sự tỉnh Bình Phước và Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình 

Phước đã thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật. Từ đó đưa ra phán quyết 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hủy kết quả bán đấu giá tài sản là 

diện tích 12.451,9 m
2
 đất và tài sản trên đất mà Trung tâm bán đấu giá tài sản 

tỉnh Bình Phước đã bán cho nguyên đơn vào ngày 14/6/2004 là có căn cứ pháp 

luật. Trên cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn từ đó Tòa án cấp 

sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Đồng Khắc L về việc đề nghị Tòa án tuyên hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số Đ664837 vào sổ cấp số 1378/ QSDĐ/UB do Ủy ban nhân 

dân huyện Phước Long (cũ) cấp cho hộ ông Bùi Văn H ngày 20/7/2004 là có căn 

cứ đúng pháp luật.  

[2.2] Đối với yêu cầu của ông Đồng Khắc L đề nghị Tòa án buộc Ông H 

phải bồi thường số cây mì bị Ông H nhổ mà Ông L trồng trên diện tích 12.451,9 

m
2
 đất tại thôn 3, xã Long Tân, huyện Phước Long (cũ) trị giá là 10 triệu đồng. 

Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Điều 609 Bộ luật dân sự năm 1995 quy định Trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm đến 

tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp 

pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc 

các chủ thể khác mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường”. Bên cạnh đó cũng theo 

quy định của pháp luật người yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh 

được: “Có thiệt hại xảy ra, có hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ nhân quả 

giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật, có lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý của 

người gây thiệt hại”. Quá trình giải quyết vụ án, Ông L không đưa ra được 

chứng cứ xác định số cây mì, sản lượng mì của ông trị giá 10 triệu đồng. Việc 

Ông H phá dỡ số cây mì trên diện tích đất 12.451,9 m
2
 là do ông trúng đấu giá 

và ông không có lỗi trong việc chặt cây mì nên Ông H không có trách nhiệm bồi 

thường. Từ phân tích và nhận định nêu trên Tòa sơ thẩm đã không chấp nhận 
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yêu cầu của Ông L về việc Ông H phải bồi thường 10 triệu đồng cho Ông L là 

có căn cứ đúng pháp luật. 

[2.3]Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên có kháng cáo cũng không đưa ra 

được chứng cứ mới so với cấp sơ thẩm để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo 

của mình. Nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ và phù hợp với pháp 

luật nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận nội dung đơn 

kháng cáo của các đương sự có kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm như ý 

kiến của vị Kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị. 

Án phí dân sự phúc thẩm các đương sự có kháng cáo phải chịu theo qui 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; 

I/ Không chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Bình Phước và ông Đồng Khắc L. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 

04/2018/DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

Căn cứ khoản 6, khoản 13 Điều 26; các Điều 34, Điều 37, Điều 39; Điều 

147; Điều 157; Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Pháp lệnh án 

phí, lệ phí Toà án năm 2009; Nghị định số 86/1996/NĐ-CP về việc ban hành 

quy chế bán đấu giá tài sản; Pháp lệnh thi hành án Dân sự năm 1993; Nghị định 

số 69/1993/NĐ-CP ngày 18/10/1993 của Chính phủ; Điều 609 Bộ luật dân sự 

năm 1995. 

Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Văn H; chấp nhận 

một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đồng 

Khắc L. 

[1] Hủy kết quả bán đấu giá tài sản là diện tích 12.451,9 m
2
 đất và tài sản 

trên đất, tọa lạc tại thôn 3, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập mà Trung tâm bán 

đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đã bán cho ông Bùi Văn H vào ngày 14/6/2004.   

[2] Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ664837 vào sổ cấp số 

1378/ QSDĐ/UB do Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (cũ) cấp cho hộ ông 

Bùi Văn H ngày 20/7/2004. Ông Đồng Khắc L có trách nhiệm liên hệ với cơ 
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quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với diện tích 12.451,9 m
2
 ,tọa lạc tại thôn 3, xã Long Tân, huyện Phước 

Long (cũ) (nay là thôn 03, xã Long Tân, huyện Phú Riềng). 

[3] Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Đồng Khắc L về việc buộc ông Bùi Văn H bồi thường thiệt hại số cây 

mì bị Ông H nhổ mà Ông L trồng trên diện tích 12.451,9 m
2
 đất tọa lạc tại thôn 

3, xã Long Tân, huyện Phước Long (cũ) tương đương với số tiền là 10.000.000 

đồng (Mười triệu đồng). 

Những phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

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

II/ Án phí dân sự phúc thẩm:  

Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước phải chịu 300.000 đồng (ba trăm 

ngàn đồng) án phí dân sự phúc thẩm sung vào công quỹ nhà nước. Chuyển số 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 019032 

ngày 30 tháng 5 năm 2018  của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước sang thi 

hành án phí.  Cục Thi hành án án dân sự tỉnh Bình Phước đã nộp xong. 

Ông Đồng Khắc L phải chịu 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) án phí dân 

sự phúc thẩm sung vào công quỹ nhà nước. Chuyển số tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 019030 ngày 24 tháng 5 năm 2018 

của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước sang thi hành án phí.  Ông Đồng 

Khắc L đã nộp xong. 

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

Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tối cao (1); 

- VKSND CC tại T.p Hồ Chí Minh (1); 

- TAND tỉnh Bình Phước (1); 

- VKSND tỉnh Bình Phước(1); 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Phước(1); 

- Các đương sự; (10); 

- Lưu án văn/ hồ sơ vụ án (4); (19) 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Duyên 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 109/2019/DS-PT 

Ngày: 08-5-2019 
V/v tranh chấp về 

kết quả bán đấu giá tài sản 
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đỗ Văn Thinh 

Các thẩm phán: Bà Đặng Thị Đồng 

 Bà Phạm Thị Thanh Giang 

- Thư ký phiên tòa: Ông Khúc Tân Nam - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh T    inh tham gia phiên tòa:Bà Đặng 

Thị Châu -  i m sát vi n. 

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh,   t    ph c 

th m c ng khai vụ án thụ  ý số: 249 2018 T PT-DS ngày 17 tháng 12 năm 2018, về 

“Tranh chấp về kết quả bán đầu giá tài sản”; do Bản án dân sự sơ th m số: 44 2018 DS-

ST, ngày 29 tháng 10 năm 2018, của Tòa án nhân dân huyện B3 bị kháng cáo;  

Theo Quyết định đưa vụ án ra   t    ph c th m số: 25 2019 QĐ-PT, ngày 31 

tháng 01 năm 2019; giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Dương Minh T - Chấp hành vi n, thuộc Chi cục Thi hành 

án Dân sự huyện X3.  

Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Trương Văn H, sinh năm 1968, 

Chấp hành vi n Chi cục Thi hành án Dân sự huyện X3  à người đại diện theo ủy 

quyền (văn bản uỷ quyền ngày 20 12 2017); có mặt. 

- Bị đơn: C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K (gọi tắt  à C ng ty K); địa chỉ: 

Số 09, tỉnh  ộ 6, ấp B1, xã B2, huyện B3, tỉnh Tây Ninh.  

Người đại diện hợp pháp cho bị đơn: Bà T  Thị Thuỷ A - Giám đốc Công ty là 

người đại diện theo pháp  uật; có đơn đề nghị   t    vắng mặt. 

- Người c  quy n  ợi  ngh a v   iên quan: 

1- Ngân hàng N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n Việt Nam - Chi nhánh khu 

vực mía đường C (gọi tắt  à Ngân hàng); địa chỉ: Ấp D1, xã D2, huyện D3, tỉnh Tây 

Ninh.  

Người đại diện hợp pháp của Ngân hàng: Ông Nguyễn Thanh  hoa E, sinh 

năm 1980,  à Phó Giám đốc chi nhánh; địa chỉ nơi cư tr : Số 9 Nguyễn Văn R, KP 

Y1, PY4, thành phố Y3, tỉnh Tây Ninh,  à người đại diện theo ủy quyền (theo văn 

bản uỷ quyền ngày 07/5/2019); có mặt. 
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2- Anh Phùng Quang F, sinh năm 1982; địa chỉ: Tổ 8, X1, xã X2, huyện X3, 

tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

3- Anh Phùng Văn N, sinh năm 1979; địa chỉ: X1, xã X2, huyện X3, tỉnh Tây 

Ninh; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Anh Phùng Quang F  à người phải thi hành 05 bản án, quyết định dân sự với 

số tiền 881.932.263 đồng nhưng kh ng tự nguy n thi hành án. Ngày 01-8-2016, Chi 

cục Thi hành án Dân sự huyện X3 (gọi tắt  à Chi cục) k  bi n quyền s  dụng đất 

diện tích đất 24.270 m
2
, th a 210 tờ bản đồ số 22, toạ  ạc tại tổ 8, X1, xã X2, huyện 

X3, tỉnh Tây Ninh và cây cao su trồng tr n đất do anh F đứng t n. Phần đất này tại 

thời đi m k  bi n đang được thế chấp tại Ngân hàng đ  bảo đảm cho khoản vay 

500.000.000 đồng.  hi Chi cục k  bi n tài sản của anh F được Ngân hàng đồng ý 

th ng qua văn bản  àm việc. Sau khi kê biên Chi cục mới biết đất anh F s  dụng 

thực tế th a 211, tờ bản đồ số 22; nhưng Giấy chứng nhận quyền s  dụng đất do Uỷ 

ban nhân dân huyện X3 cấp cho anh F ghi th a 210, tờ bản đồ số 22. Ngày 11-5-

2017, Chi cục có văn bản g i cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện X3 đề 

nghị điều chỉnh  ại giấy CNQSDĐ cấp cho anh F cho đ ng thực tế; ngày 03-7-2018, 

Chi cục nhận được văn bản trả  ời là th m quyền điều chỉnh thuộc UBND huyện X3 

và việc điều chỉnh giấy phải do anh F có y u cầu. Ngày 19-5-2017, Chi cục có văn 

bản th ng báo cho Ngân hàng biết tạm ngừng k  bi n do cần điều chỉnh giấy đất, 

đồng thời phía Ngân hàng cũng th ng báo cho Chi cục biết  à Ngân hàng sẽ tiến 

hành     ý tài sản thế chấp của anh F đ  thu hồi vốn, số tiền còn dư sẽ chuy n qua 

Chi cục. 

Sau đó, Ngân hàng ký hợp đồng với Công ty K bán đấu giá phần đất của anh 

Fkhi Chi cục chưa giải tỏa k  bi n. Ngày 03-8-2017, Công ty K tổ chức bán đấu giá; 

người mua tr ng đấu giá là anh Phùng Văn N, anh ruột của anh F; giá trúng là 

692.580.000 đồng. Ngân hàng thu hồi số nợ gốc và  ãi  à 547.232.000 đồng, phần 

còn  ại Ngân hàng đang giữ. 

 Nguy n đơn nhận thấy việc bán đấu giá tài sản tr n  à kh ng đ ng quy định 

của pháp  uật vì giá khởi đi m thấp, kh ng đ ng thực tế n n bán đấu giá cũng kh ng 

đ ng giá thực tế; bán đấu giá tài sản kh ng hợp pháp về mặt giấy tờ, tài sản đang k  

bi n nhưng vẫn đem bán đấu giá. Nay đ  đảm bảo quyền  ợi cho những người được 

thi hành án, Chấp hành vi n của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện X3 y u cầu Toà 

án huỷ kết quả bán đấu giá tài sản giữa Công ty K với  ng Phùng Văn N. 

Bị đơn – Công ty K trình bày:  

Ngày 23-6-2017, Công ty K ký hợp đồng bán đấu giá với Ngân hàng. Tài sản 

bán đấu giá gồm diện tích 24.270 m
2
 của anh Phùng Quang F theo giấy CNQSDĐ 

cấp cho anh F. Đất thuộc th a 210, tờ bản đồ số 22, toạ  ạc tại X1, xã X2, huyện X3, 

tỉnh Tây Ninh. Sau khi đã thực hiện đ ng các quy định của pháp  uật về đấu giá tài 

sản; ngày 03-8-2017, Công ty K tiến hành bán đấu giá toàn bộ đất của  ng Phùng 

Quang F. Anh Phùng Văn N  à người tr ng đấu giá với số tiền 692.580.000 đồng, 

anh N đã trả đủ tiền cho Ngân hàng, C ng ty đã ký hợp đồng bán tài sản cho anh N 

nhưng do tài sản đang bị Chi cục k  bi n n n chưa  ong thủ tục sang t n cho anh N. 
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Do Công ty K bán đấu giá tài sản đ ng trình tự quy định của pháp  uật n n kh ng 

đồng ý hủy kết quả bán đầu giá như y u cầu của nguy n đơn. 

Người đại diện hợp pháp của Ngân hàng trình bày:  

Ngày 03-02-2016, anh F có thế chấp diện tích đất 24.270 m
2
, th a 210, tờ bản 

đồ số 22, toạ  ạc tại X1, xã X2, huyện X3, tỉnh Tây Ninh cho Ngân hàng đ  vay số 

tiền 500.000.000 đồng, thời hạn vay 03 năm (đến năm 2019 đáo hạn),  ãi suất 

10,8% năm, cứ 03 tháng trả  ãi một  ần, một năm trả gốc một  ần. Anh F đóng  ãi 

được 09 tháng, từ tháng 11 2016 trở về sau anh F kh ng trả  ãi nữa do kh ng có khả 

năng, vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Căn cứ vào Điều 4.3 của hợp đồng thế chấp, ngân 

hàng đề nghị bán đấu giá tài sản của anh Fthông qua Công ty K được anh F đồng ý. 

Ngày 03-8-2017, Công ty K tổ chức bán đấu giá tài sản anh F đã thế chấp diện tích 

đất 24.270 m
2
, th a 210, tờ bản đồ số 22. Anh N mua tr ng đấu giá số tiền 

692.580.000 đồng, anh N nộp tiền mặt qua Ngân hàng M, Ngân hàng trừ nợ vay và 

 ãi suất phát sinh của anh Fsố tiền 547.232.000 đồng; số tiền còn  ại Ngân hàng 

chuy n cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện X3 nhưng Chi cục kh ng nhận. Nay 

Ngân hàng y u cầu giữ nguy n kết quả bán đấu giá và hợp đồng bán tài sản ngày 03-

8-2017 giữa C ng ty K với anh Phùng Văn N.  

Anh Phùng Văn N trình bày:  

Ngày 03-8-2017, anh tham gia đấu giá đ  mua phần đất như nguy n đơn, bị 

đơn trình bày ở tr n. Anh đã trả đủ tiền mua tài sản, nộp tại Ngân hàng (vì C ng ty 

K y u cầu anh nộp tiền cho Ngân hàng), Ngân hàng giao Giấy chứng nhận quyền s  

dụng đất của anh Fcho anh đ   àm thủ tục chuy n quyền s  dụng, nhưng do đất anh 

mua bị Chi cục Thi hành án Dân sự huyện X3 cưỡng chế k  bi n đ  thi hành án n n 

anh kh ng chuy n quyền được. Anh N y u cầu  ưu th ng hợp đồng bán đấu giá 

ngày 03-8-2017 đ  anh được s  đăng ký quyền dụng đất. 

Anh Phùng Quang F trình bày:  ời trình bày của nguy n đơn về số tiền anh 

phải thi hành 05 bản án  à đ ng. Anh có nợ tiền vay Ngân hàng và thế chấp đất như 

 ời trình bày của đại diện Ngân hàng, do kh ng có khả năng trả nợ đ ng hạn n n 

Ngân hàng bán đầu giá tài sản, anh cũng đồng ý.  hi thế chấp anh kh ng biết đất 

của anh bị cấp nhầm th a, khi  ảy ra tranh chấp anh mới biết. Anh không có ý kiến 

gì về kết quả bán đấu giá và bán tài sản. 

Tại bản án Dân sự sơ th m số: 44 2018 DS-ST, ngày 29-10-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện B3 đã quyết định: 

Áp dụng Điều 123, 131 của Bộ  uật Dân sự; đi m c khoản 1 Điều 188  uật 

Đất đai, đi m đ khoản 5 Điều 9, Điều 73 của  uật Đấu giá tài sản, Điều 75, 102 của 

 uật Thi hành án Dân sự; khoản 1 Điều 157, 165 Bộ  uật Tố tụng Dân sự; đi m a 

khoản 3 Điều 27 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 của Uỷ Ban thường vụ Quốc 

hội; 

1. Chấp nhận y u cầu khởi kiện của Ông Dương Minh T – Chấp hành vi n 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện X3 về việc tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản 

ký giữa C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K với anh Phùng Văn N. 

1.1. Tuy n bố hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 89-1052 2017 HĐMB-

KH, ngày 03-8-2017, ký giữa C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K với anh 

Phùng Văn N v  hiệu.  
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1.2. Huỷ kết quả bán đấu giá tài sản ký giữa C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu 

giá K với anh Phùng Văn N theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 89-

1052 2017 HĐMB-KH ngày 03-8-2017 đối với diện tích đất 24.270 m
2
, th a 210, tờ 

bản đồ số 22, toạ  ạc tại X1, xã X2, huyện X3, tỉnh Tây Ninh hiện anh Phùng Quang 

F đứng t n Giấy chứng nhận quyền s  dụng đất.  

2. Về nghĩa vụ hoàn trả: 

2.1. Ngân hàng N ng nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh khu vực mía 

đường C phải có nghĩa vụ hoàn trả  ại cho anh Phùng Văn N số tiền 692.580.000 

đồng. 

2.2. Anh Phùng Văn N phải giao trả Giấy chứng nhận quyền s  dụng đất số 

01031 cấp ngày 10-6-1999 mang tên Phùng Quang F cho Ngân hàng N ng nghiệp 

và Phát tri n n ng th n Việt Nam – Chi nhánh khu vực mía đường C.  

2.3. Hợp đồng tín dụng số 5710  AV-2016 HĐTD, ngày 03-02-2016, ký giữa 

anh Phùng Quang F với Ngân hàng N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n Việt Nam 

– Chi nhánh khu vực mía đường C được kh i phục.  

2.4. Hợp đồng thế chấp quyền s  dụng đất số 62 2016 HĐTC ngày 03-02-

2016 ký giữa anh Phùng Quang F với Ngân hàng N ng nghiệp và PTNT Việt Nam 

– Chi nhánh khu vực mía đường C v  hiệu. 

3. Anh Phùng Văn N kh ng y u cầu C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K 

và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri n n ng th n Việt Nam – Chi nhánh khu vực 

mía đường C bồi thường thiệt hại n n kh ng đặt ra giải quyết. 

4. C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K phải trả cho Ông Dương Minh T số 

tiền 2.600.000 đồng chi phí th m định, định giá tài sản.  

   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án  ong tất cả các khoản tiền, hàng tháng b n phải thi hành án còn phải 

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

khoản 2 Điều 468 Bộ  uật Dân sự. 

5. Về án phí DSST:  

- Ông Dương Minh T kh ng phải chịu án phí; hoàn  ại Ông Dương Minh T số 

tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí theo Bi n  ai thu tiền số 0009526 ngày 

13 12 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B3. 

- C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K phải chịu 300.000 đồng;  

- Ngân hàng N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n Việt Nam – Chi nhánh khu 

vực mía đường C phải chịu số tiền 300.000 đồng.  

- Anh Phùng Văn N phải chịu số tiền 300.000 đồng. 

Ngoài ra án sơ th m còn tuy n về quyền, nghĩa vụ thi hành án; quyền kháng 

cáo. 

Ngày 06-11-2018, Ngân hàng kháng cáo đề nghị cấp ph c th m s a án sơ 

th m theo hướng: C ng nhận kết quả bán đấu giá ngày 03-8-2017; c ng nhận hợp 

đồng mua bán tài sản giữa C ng ty K với anh N và không tuyên hợp đồng thế chấp 

quyền s  dụng đất giữa anh Phùng Quang F với Ngân hàng v  hiệu. 

Tại phi n tòa ph c th m, người đại diện hợp pháp của Ngân hàng r t một 

phần kháng cáo đối với y u cầu c ng nhận kết quản bán đấu giá và y u cầu c ng 
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nhận hợp đồng mua bán tài sản giữa C ng ty K với anh N. Theo đại diện của Ngân 

hàng, do hi u nhầm việc tạm ngừng k  bi n tài sản của Chi cục như trường hợp hủy 

bỏ việc k  bi n n n Ngân hàng đã ký hợp đồng với C ng ty K bán đấu giá tài sản 

của anh F, nay Ngân hàng đồng ý hủy kết quả bán đấu giá ngày 03-8-2017 đ  về đấu 

giá  ại. Đối với số tiền 692.580.000 đồng mà anh N đã trả cho Ngân hàng từ việc 

mua tài sản đấu giá thì Ngân hàng sẽ hoàn trả  ại cho anh N và tính  ãi với mức 

0,93%/tháng, k  từ ngày anh N nộp tiền đến khi Ngân hàng trả  ong sồ tiền tr n cho 

anh N. Đối với kháng cáo đề nghị kh ng hủy hợp đồng thế chấp tài sản giữa anh 

Fvới Ngân hàng thì vẫn giữ y u cầu. 

Tại phi n tòa ph c th m, anh N và anh F cũng đồng ý hủy kết quả bán đấu giá 

tài sản ngày 03-8-2017 và anh N đồng ý nhận  ại số tiền 692.580.000 đồng và tiền 

 ãi như đề nghị của Ngân hàng. 

- Ý kiến của đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tại phi n tòa ph c 

th m:  

+ Về tố tụng: Th m phán thụ  ý vụ án, thu thập chứng cứ, chu n bị   t    và 

quyết định đưa vụ án ra   t    đều bảo đảm đ ng quy định về thời hạn, nội dung, 

th m quyền của Bộ  uật Tố tụng dân sự; Hội đồng   t   , Thư ký phi n tòa thực 

hiện đ ng trình tự, thủ tục đối với phi n tòa dân sự. Những người tham gia tố tụng 

đều thực hiện đ ng quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt Nội quy phi n tòa. 

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng   t    kh ng chấp nhận y u cầu kháng cáo 

của Ngân hàng, hủy bản án dân sự sơ th m do cấp sơ th m chưa giải quyết hậu quả 

của hợp đồng mua bán tài sản đấu giá v  hiệu và cây cao su tr n đất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ  tài  iệu đã được xem xét tại phiên tòa  kết quả tranh 

t ng tại phiên tòa; xét kháng cáo của Ngân hàng  ý kiến của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Tây Ninh  Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Bị đơn là Công ty K có đơn y u cầu   t    vắng mặt n n Hội đồng   t    

vắng mặt đối với Công ty K theo quy định tại Điều 228 của Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

[2] Ngân hàng r t một phần kháng cáo về nội dung giữ nguy n kết quả bán 

đấu giá, vì Ngân hàng cho rằng cần thiết hủy kết quả bán đấu giá ngày 03-8-2017 đ  

đấu giá  ại, đảm bảo quyền  ợi của các b n. X t việc rút y u cầu kháng cáo của Ngân 

hàng đối với nội dung kh ng hủy kết quả bán đấu giá tại phi n tòa ph c th m  à tự 

nguyện, kh ng trái pháp  uật, kh ng trái đạo đức  ã hội, n n Hội đồng   t    đình 

chỉ   t ph c th m đối với nội dung này. 

[3] Đối với kháng cáo của Ngân hàng kh ng đồng ý về việc cấp sơ th m tuy n 

hợp đồng thế chấp v  hiệu, Hội đồng   t    nhận thấy: Nguy n đơn chỉ khởi kiện 

y u cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, Tòa án chỉ  em   t giải quyết nội dung này 

và hợp đồng mua bán tài sản sau khi có kết quả đấu giá. Việc Tòa án cấp sơ th m 

giải quyết về hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp giữa Ngân hàng và anh F là 

kh ng đ ng, n n cấp ph c th m s a án về nội dung này, chấp nhận kháng cáo của 

Ngân hàng. 
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[4] Tại phi n tòa ph c th m, người đại diện hợp pháp của Ngân hàng đồng ý 

hủy kết quả bán đấu giá, hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và hoàn trả  ại cho 

anh N số tiền anh N đã mua đấu giá thành cùng tiền  ãi theo mức 0,93% tháng, k  từ 

ngày anh N nộp tiền (ngày 15-8-2017) đến khi Ngân hàng trả  ong sồ tiền 

692.580.000 đồng cho anh N. Anh N đồng ý nhận  ại tiền gốc, tiền  ãi như Ngân 

hàng đề nghị và kh ng có y u cầu gì th m n n Hội đồng   t    ghi nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự về nội dung này. 

[5] Về các chi phí đấu giá mà Ngân hàng đã nộp cho C ng ty K, tại phi n tòa 

ph c th m Ngân hàng đồng ý chịu và  ác định đã nộp  ong, kh ng y u cầu C ng ty 

K hoàn trả n n ghi nhận. 

[6] Xét đề nghị của Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc hủy bản án 

sơ th m do cấp sơ th m kh ng giải quyết hậu quả của hợp đồng v  hiệu và chưa giải 

quyết cây cao su tr n đất, Hội đồng   t    nhận thấy: Ngân hàng  à người đưa tài 

sản ra bán đấu giá; anh N  à người mua đấu giá cùng đồng ý hủy kết quả bán đấu giá 

và kh ng y u cầu bồi thường thiệt hại từ việc hủy kết quả bán đấu giá và tuyên hợp 

đồng mua bán tài sản đấu giá v  hiệu mà chỉ y u cầu nhận  ại tiền đã nộp, nên các 

vấn đề khác không xem xét. Đối với cây cao su tr n đất, kh ng phải  à đối tương 

tranh chấp của vụ án. Dó đó, việc hủy bản án sơ th m  à kh ng cần thiết. 

[7] Về án phí: 

+ Án phí dân sự sơ th m: Do y u cầu khởi kiện của nguy n đơn được Tòa án 

chấp nhận n n nguy n đơn kh ng phải chịu án phí; bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ 

th m theo mức kh ng có giá ngạch theo quy định tại Điều 147 BLTTDS và Điều 27 

Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14, của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội. Số tiền tạm 

ứng án phí khởi kiện nguy n đơn đã nộp được hoàn trả. 

+ Án phí dân sự ph c th m: Do y u cầu kháng cáo của Ngân hàng được chấp 

nhận n n Ngân hàng và các đương sự khác kh ng phải chịu án phí dân sự ph c th m 

theo quy định tại Điều 148 B TTDS. Số tiền tạm ứng án phí kháng cáo Ngân hàng 

đã nộp được hoàn trả. 

Những nội dung kháng của bản án sơ th m kh ng kháng cáo, kh ng kháng 

nghị có hiệu  ực pháp  uật k  từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các  ẽ tr n; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ  uật Tố tụng dân sự; Điều 72, 

73  uật Đấu giá tài sản; Điều 102  uật Thi hành án dân sự; Điều 123                                                                                                                                                                                                                                              

Bộ  uật Dân sự; Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Đình chỉ   t    ph c th m một phần vụ án; chấp nhận kháng cáo của Ngân 

hàng N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n Việt Nam - Chi nhánh khu vực mía 

đường C; s a bản án sơ th m. 
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1. Chấp nhận y u cầu khởi kiện của Ông Dương Minh T – Chấp hành vi n 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện X3 về việc tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản. 

1.1. Huỷ kết quả bán đấu giá tài sản ngày 03-8-2017 tại C ng ty trách nhiệm 

hữu hạn đấu giá K đối với phần đất 24.270 m
2
, th a 210, tờ bản đồ số 22, toạ  ạc tại 

X1, xã X2, huyện X3, tỉnh Tây Ninh do anh Phùng Quang F đứng t n. 

1.2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 89-1052 2017 HĐMB-KH, ngày 

03-8-2017, được ký giữa C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K với anh Phùng 

Văn N v  hiệu.  

1.3. Ngân hàng N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n Việt Nam - Chi nhánh 

khu vực mía đường C có nghĩa vụ hoàn trả cho anh Phùng Văn N số tiền 

692.580.000 (sáu trăm chín mươi hai triệu năm trăm tám mươi ngàn) đồng. 

Ghi nhận Ngân hàng đồng ý trả cho anh N tiền  ãi theo mức 0,93% tháng tr n 

số tiền 692.580.000 đồng, k  từ ngày 15-8-2017 đến khi trả  ong số tiền n u tr n. 

Ghi nhận anh N kh ng y u cầu bồi thường thiệt hại do hợp đồng mua bán tài 

sản đấu giá v  hiệu. 

2. Ghi nhận việc Ngân hàng N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n Việt Nam – 

Chi nhánh khu vực mía đường C tự nguyện chịu các chi phí bán đấu giá đã nộp cho 

C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K. 

3. Anh Phùng Văn N phải giao trả  ại Giấy chứng nhận quyền s  dụng đất số 

01031, cấp ngày 10-6-1999 mang tên Phùng Quang F cho Ngân hàng N ng nghiệp 

và Phát tri n n ng th n Việt Nam – Chi nhánh khu vực mía đường C. 

4. C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K phải trả cho Ông Dương Minh T – 

Chấp hành vi n Chi cục Thi hành án dân sự huyện X3 2.600.000 (hai triệu sáu trăm 

ngàn) đồng tiền tạm ứng chi phí th m định, định giá tài sản.  

   từ ngày Ông Dương Minh T – Chấp hành vi n Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện X3 có đơn y u cầu thi hành án, nếu C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K 

kh ng trả số tiền n u tr n thì hàng tháng Công ty còn phải trả tiền  ãi đối với số tiền 

chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ  uật Dân sự. 

5. Về án phí: 

- C ng ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá K phải chịu 300.000 đồng án phí dân 

sự sơ th m; hoàn trả Ông Dương Minh T số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí theo 

Bi n  ai thu tiền số 0009526, ngày 13-12-2017, của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện B3. 

- Các đương sự kh ng phải chịu án phí ph c th m dân sự; hoàn trả cho Ngân 

hàng N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n Việt Nam – Chi nhánh khu vực mía 

đường C 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí kháng cáo theo bi n  ai thu số 0016518, 

ngày 07-11-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B3. 

6. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2  uật 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 y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án dân sự hoặc bị 
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cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9  uật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30  uật Thi hành án dân sự. 

7. Bản án ph c th m hiệu  ực pháp  uật k  từ ngày tuy n án. 

 

 ơi nhận: 
- TAND  huyện B3; 

- V SND tỉnh Tây Ninh; 

- Chi cục THADS  huyện B3; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Tòa Dân sự; 

- Các đương sự; 

-  ưu tập án; 

-  ưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Đỗ Văn Thinh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 137/2019/DS-PT 

Ngày: 30-5-2019 
V/v tranh chấp kết quả 

bán đấu gia tài sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Thinh 

Các thẩm phán: Bà Đặng Thị Đồng 

 Bà Trần Thị Kim Sang 

- Thư ký phiên tòa: Ông Khúc Tân Nam - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh T    inh tham gia phiên tòa: Bà Đặng 

Thị Châu - Ki m sát vi n. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 75/2019/TLPT-DS, ngày 18 tháng 01 năm 

2019, về “Tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản”.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 65/2018/DS-ST, ngày 26 tháng 11 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện B bị kháng cáo;  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 172/2019/QĐ-PT, ngày 26 

tháng 4 năm 2019; giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Minh C, sinh năm 1982 - Chấp hành vi n của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện T1; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn T2, huyện T1, tỉnh Tây 

Ninh, vắng mặt. 

- Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn đấu giá K; địa chỉ trụ sở: Số 29, ấp H1, 

xã H2, huyện B, tỉnh Tây Ninh.  

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Bà Tô Thị Thủy D, sinh năm 1965; 

địa chỉ: Nhà số 172A, Huỳnh Tấn P, khu phố N1, phường N2, thành phố N3, tỉnh Tây 

Ninh, vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn T2, huyện 

T1, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện theo pháp luật của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1: Ông 

Đỗ Thành Đ, chức vụ: Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1. 
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Người đại diện theo ủy quyền của ông Đỗ Thành Đ: Ông Nguyễn Văn F, là 

Chấp hành vi n (văn bản ủy quyền ngày 22-4-2019), có mặt. 

2. Bà L  Thị Phương L, sinh năm 1984; địa chỉ: Ấp E1, xã E2, huyện E3, tỉnh 

Tây Ninh, vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà L: Ông L  Khắc S, sinh năm 1979; trú tại: 

Tầng 46 B Tower, số 2, Hải J, phường R, Quận R1, Thành phố Hồ Chí Minh (văn 

bản ủy quyền ngày 04-12-2018), có mặt 

3. Bà Phan Hòa Băng G, sinh năm 1966 và ông Đặng Ngọc U, sinh năm 1964; 

cùng cư trú tại: 822 đường I, Khu phố I1, Phường I4, thành phố N3, tỉnh Tây Ninh, 

vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Bà L  Thị Phương L là người có quyền lợi, nghĩa vụ li n 

quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 27-4-2018; đơn khởi kiện bổ sung ngày 12-6-2018; 

bản tự khai và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn ông Nguyễn Minh C là Chấp hành 

viên của Chi cục Thi hành án huyện T1 trình bày:  

Bà Phan Hòa Băng G – chủ Doanh nghiệp tư nhân V phải có nghĩa vụ trả cho 

Ngân hàng A số tiền là 8.710.740.300 đồng, theo Bản án số 05/2014/KDTM-ST, 

ngày 15-5-2014 của Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Tây Ninh. Do bà G không tự 

nguyện thi hành án n n Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1 (gọi tắt là Chi cục) tiến 

hành k  bi n, bán đấu giá tài sản của vợ chồng bà G, ông U theo quy định của pháp 

luật. Chi cục tiến hành k  bi n tài sản của vợ chồng bà G gồm:   

Phần thứ nhất: Đất thuộc thửa 193, tờ bản đồ số 09 (tương ứng với thửa mới 

thửa số 09, tờ bản đồ 24), diện tích 56.133,9 m
2
 (trong đó có 400 m

2
 đất ONT còn lại 

55.733,9 m
2
 đất CLN); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H000165/2039/2005 

do Ủy ban nhân dân huyện T1 cấp ngày 23-6-2005, toạ lạc tại ấp 2, xã Y, huyện T1, 

tỉnh Tây Ninh. 

Phần  thứ hai: Đất thuộc thửa 1829, tờ bản đồ số 09 (tương ứng với thửa mới 

thửa số 04, tờ bản đồ 24), diện tích  51.722,8 m
2
 (trong đó có 1.000 m

2
 đất SCK, 

50.722,8 m
2
 đất CLN); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00016/1785/2004 do 

Ủy ban nhân dân huyện T1 cấp ngày 24-01-2005,  toạ lạc tại ấp 2, xã Y, huyện T1, 

tỉnh Tây Ninh và tài sản tr n đất có cây cao su, bộ kiềng, chén muỗng đ  cạo mủ. 

Sau khi k  bi n, thẩm định giá theo quy định, ngày 11-11-2016 Chi cục ký hợp 

đồng bán đấu giá tài sản số 939/2016/HĐ-KH với Công ty TNHH đấu giá K (gọi tắt 

là Công ty K). Công ty K đã đấu giá thành tài sản của bà G, ông U, người mua trúng 

giá là bà L  Thị Phương L với số tiền 5.074.550.000 đồng. 

Sau khi thông báo cho bà G và ông U tự nguyện giao tài sản đã bán đấu giá 

nhưng ông U, bà G không tự nguyện giao. Chi cục tiến hành khảo sát, ki m tra tài sản 

mới phát hiện còn có các tài sản khác gắn liền với quyền sử dụng đất là 02 căn nhà 

gỗ, 01 sân phơi bằng gạch thẻ, 01 căn nhà tạm và một số tài sản khác tại thời đi m k  
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bi n tài sản vào ngày 13-7-2016 Chấp hành viên đã bỏ sót, không k  bi n các tài sản 

này. Do ông U có đơn khiếu nại, qua xem xét lại trình tự thủ tục k  bi n thấy có sai 

sót như: Không k  bi n tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là 02 căn nhà gỗ, 01 

sân phơi bằng gạch thẻ, 01 căn nhà tạm vi phạm khoản 2 Điều 111 Luật Thi hành án 

dân sự; không thông báo các Quyết định, văn bản Thi hành án cho ông U là đồng sở 

hữu đối với tài sản bị k  bi n biết; sau khi có kết quả thẩm định giá không thông báo 

kết quả thẩm định giá cho ông U vi phạm khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự. 

Khi ông U có đơn y u cầu thẩm định giá lại thì Chấp hành vi n không có văn bản trả 

lời .  

Nay do các trình tự thủ tục thi hành án sai sót n n nguy n đơn y u cầu: Hủy 

Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 939/2016/HĐ-KH, ngày 11-11-2016 giữa Công ty 

Đấu giá K với Chi cục; hủy Hợp đồng mua bán tài sản số 939/01/2017/HĐMB-KH, 

ngày 13-7-2017 và số 939/02/2017/HĐMB-KH ngày 13-7-2017 giữa Công ty K với 

bà L  Thị Phương L. Chi cục đồng ý hoàn trả lại số tiền mua trúng đấu giá cho bà Lê 

Thị Phương L và chịu lãi suất không kỳ hạn theo quy định pháp luật. 

Bị đơn – Công ty K trình bày: Khi ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 

939/2016/HĐ-KH, ngày 11-11-2016 với Chi cục thì Chấp hành vi n đã cung cấp cho 

công ty các tài liệu sau: Bản án của Tòa án, Quyết định k  bi n, bi n bản k  bi n, sơ 

đồ hiện trạng đất, chứng thư thẩm định giá. Do đó, công ty tiến hành đưa tài sản ra 

bán đấu giá đúng như chứng thư thẩm định giá. Sau khi thông báo bán đấu giá, đã 

tiến hành giảm giá lần thứ 2 (mỗi lần giảm giá 10% giá trị tài sản) mới bán đấu giá 

thành. Theo như lời trình bày của Chấp hành vi n thì do trình tự thủ tục sai sót n n 

không th  giao tài sản đấu giá cho người mua được tài sản n n Công ty đồng ý hủy 

kết quả bán bán đấu giá này. Tòa án căn cứ vào chứng cứ b n có lỗi có trách nhiệm 

bồi thường. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1 trình bày: Chi cục chưa giao tài sản bán 

đấu giá cho bà L theo hợp đồng mua bán tài sản số 939/01/2017/HĐMB-KH, ngày 

13-7-2017, và số 939/02/2017/HĐMB-KH, ngày 13-7-2017 giữa Công ty K với bà 

L  Thị Phương L do còn một số tài sản của vợ chồng bà G nằm tr n đất nhưng chưa 

k  bi n, định giá và bán đấu giá n n không th  giao được tài sản cho người mua. Nay 

Chi cục đồng ý hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản số 939/2016/HĐ-KH, ngày 11-11-

2016 giữa Công ty Đấu giá K với Chi cục; hủy hợp đồng mua bán tài sản số 

939/01/2017/HĐMB-KH, ngày 13-7-2017, và số 939/02/2017/HĐMB-KH, ngày 13-

7-2017 giữa Công ty K với bà L  Thị Phương L. Chi cục đồng ý hoàn trả lại số tiền 

mua trúng đấu giá cho bà L  Thị Phương L và chịu lãi suất không kỳ hạn theo quy 

định pháp luật. 

Bà Lê Thị Phương L trình bày: Bà đã mua trúng tài sản đấu giá và đã giao đủ 

số tiền 5.074.550.000 đồng vào ngày 24-7-2017 cho Chi cục. Do đó, bà không đồng ý 

hủy kết quả bán đấu giá ngày ngày 13/7/2017 giữa Công ty K với bà. Bà y u cầu Chi 

cục giao tài sản cho bà. Trường hợp Tòa án hủy kết quả bán đấu giá thì bà y u cầu 

Chi cục trả lại cho bà số tiền 5.074.550.000 đồng và trả tiền lãi với mức lãi suất 

12%/năm từ ngày 24-7-2017 đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm. 
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Bà Phan Hòa Băng G, ông Đặng Ngọc U trình bày: Ông bà xác nhận phần đất 

thuộc thửa 193, tờ bản đồ số 09 (tương ứng với thửa mới thửa số 09, tờ bản đồ số 24), 

diện tích 56.133,9 m
2
, và phần đất thuộc thửa 1829, tờ bản đồ số 09 (tương ứng với 

thửa mới thửa số 04, tờ bản đồ số 24), diện tích  51.722,8 m
2
; toạ lạc tại ấp 2, xã Y, 

huyện T1, tỉnh Tây Ninh là tài sản chung của vợ chồng ông bà. Trong quá trình tiến 

hành thủ tục k  bi n và xử lý tài sản k  bi n thì ông U không nhận bất kỳ văn bản nào 

của Chi cục. Ông U có y u cầu thẩm định giá tài sản lại nhưng không nhận được văn 

bản trả lời của Chi cục. Ông, bà cũng đồng ý hủy đồng mua bán tài sản ngày 13-7-

2017 giữa Công ty K với bà L  Thị Phương L. 

Tại bản án Dân sự sơ thẩm số: 65/2018/DS-ST, ngày 26-11-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện B đã tuy n xử: 

1. Chấp nhận y u cầu khởi kiện của ông Nguyễn Minh C tranh chấp kết quả 

bán đấu giá tài sản với Công ty Trách nhiệm hữu hạn đấu giá K. 

1.1. Hủy Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 939/2016/HĐ-KH ngày 11-11-2016 

giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn đấu giá K với Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

T1. 

1.2. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn đấu giá 

K với bà L  Thị Phương L theo bi n bản bán đấu giá tài sản ngày 13 tháng 7 năm 

2017. 

1.3. Tuy n Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 939/01/2017/HĐMB-KH 

ngày 13-7-2017 và số 939/02/2017/HĐMB-KH ngày 13/7/2017 giữa Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn đấu giá K với bà L  Thị Phương L vô hiệu. 

1.4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1 có nghĩa vụ trả lại bà L số tiền 

5.074.550.000 (năm tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn) 

đồng. 

2. Về bồi thường thiệt hại tách ra giải quyết bằng vụ án khác khi có y u cầu. 

3. Về án phí:  

Ông C phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm; khấu trừ vào số tiền 

600.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo Bi n lai thu tiền số 0016020 ngày 24 tháng 5 

năm 2018 và Bi n lai thu tiền số 0016396 ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện B; hoàn trả Ông C số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí. 

Bà L  Thị Phương L phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản Ông C phải chịu là 

3.500.000 đồng. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuy n về nghĩa vụ chậm thi hành án; quyền, nghĩa vụ 

thi hành án; quyền kháng cáo. 

Ngày 04-12-2018 bà L kháng cáo y u cầu được nhận tài sản đã mua đấu giá. 

Tại cấp phúc thẩm người đại diện hợp pháp của bà L y u cầu được nhận tài sản 

đã mua đấu giá; nếu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản, tuy n hợp đồng mua bán 
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tài sản đấu giá vô hiệu thì bà L y u cầu nhận lại số tiền đã nộp; không y u cầu bồi 

thường thiệt hại trong vụ án này. 

- Ý kiến của đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tại phi n tòa phúc 

thẩm:  

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và 

quyết định đưa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, nội dung, 

thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phi n tòa thực hiện 

đúng trình tự, thủ tục đối với phi n tòa dân sự. Những người tham gia tố tụng đều 

thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt Nội quy phi n tòa. 

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận y u cầu kháng cáo 

của bà L, giữ nguy n bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tụng tại phiên tòa; xét kháng cáo bà L, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Tây Ninh, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Nguy n đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan ông U, bà G có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt. Bà L vắng mặt nhưng có người đại diện hợp pháp. Do đó, Tòa 

án tiến hành xét xử vắng mặt nguy n đơn, ông U, bà G, bà L là phù hợp quy định tại 

Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Hợp đồng bán đấu giá tài sản ký ngày 11-11-2016 giữa Công ty K với Chi 

cục đ  bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án là bà G, ông U gồm: 

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất qua đo đạc thực tế 56.133,9 m
2
 (trong đó 

có 400 m
2
 đất ONT, 55.733,9 m

2
 đất CLN), tr n đất có vườn cao su và toàn bộ kiềng, 

chén, muỗng tr n cây thuộc thửa đất số 193, tờ bản đồ số 09 (tương ứng với thửa đất 

mới 09, tờ bản đồ số 24), toạ lạc tại ấp 2, xã Y, huyện T1, tỉnh Tây Ninh; giá khởi 

đi m là 3.480.301.800 đồng. 

Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất qua đo đạc thực tế diện tích 51.722,80 m
2
 

(trong đó có 1.000 m
2
 SKC và  50. 722,8 m

2
 đất CLN) thuộc thửa 1829, tờ bản đồ số 

09 (tương ứng với thửa mới thửa 04, tờ bản đồ 24), toạ lạc tại ấp 2, xã Y, huyện T1, 

tỉnh Tây Ninh; giá khởi đi m là 2.695.585.600 đồng.  

Ngày 13-7-2018, Công ty K bán đấu giá thành đối với hai tài sản tr n cho bà L 

với số tiền là 5.074.550.000 đồng. 

[3] Tuy nhi n, thực tế tài sản nằm tr n hai phần đất bán đấu giá còn có 02 căn 

nhà gỗ, lợp ngói, nền gạch Tàu, một căn diện tích 48 m
2
 và một căn diện tích 32 m

2
; 

01 b  chứa mì diện tích 550 m
2
, 01 nhà tạm lợp tole, diện tích 67,5 m

2
; 01 sân phơi 

xây bằng gạch thẻ có diện tích 180 m
2 
và hệ thống đường nội bộ được làm bằng sỏi, 

đá 0-4. Đây là tài sản của vợ chồng bà G, ông U nhưng chưa được đưa ra bán đấu giá 

chung với các tài sản khác. Các tài sản này gắn liền với quyền sử dụng đất, là tài sản 

không th  tách rời với quyền sử dụng đất n n việc không đưa các tài sản này ra đấu 

giá cùng với quyền sử dụng đất là chưa phản ảnh đúng giá trị của tài sản bán đấu giá, 
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gây thiệt hại cho người có tài sản phải thi hành án và không th  giao tài sản cho người 

mua trúng đấu giá do vẫn còn một phần tài sản tr n đất thuộc quyền sở hữu của vợ 

chồng bà G. 

[4] Việc không đấu giá các tài sản là nhà gỗ, sân phơi, b  chứa, đường nội bộ 

tr n đất là do Chấp hành vi n khi k  bi n không làm hết trách nhiệm của mình, kê 

biên bỏ sót tài sản của người phải thi hành án n n khi xác định giá khởi đi m thì tổ 

chức định giá tài sản cũng không thẩm định về giá các tài sản này. Khi đưa ra đấu giá, 

phía Công ty K không ki m tra lại tính chính xác của các tài sản bán đấu giá. Theo 

quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, ngày 04 tháng 3 năm 

2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản thì “Tổ chức bán đấu giá tài sản 

có trách nhiệm ki m tra tính chính xác của các thông tin về nguồn gốc tài sản, quyền 

sở hữu, quyền sử dụng của tài sản do người có tài sản bán đấu giá cung cấp”. Do 

Công ty K khi thực hiện việc bán đấu giá đã không ki m tra lại tài sản được Chi cục 

ký hợp đồng bán đấu giá n n không phát hiện còn có các tài sản khác tr n đất. Như 

vậy, Công ty K đã vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản. Do 

đó, việc hủy kết quả đấu giá ngày 13-7-2017 là cần thiết đ  đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của các b n và quy định tại Điều 202 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi hành án dân sự. 

[5] Cấp sơ thẩm nhận định các vi phạm của Chi cục cũng như của Chấp hành 

vi n trong việc không thông báo kết quả thẩm định giá tài sản k  bi n cho ông U biết, 

không tống đạt các văn bản, quyết định thi hành án cho ông U, thủ tục k  bi n không 

đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự đ  hủy kết quả bán đấu giá tài sản là 

không đúng. Trong phạm vi quan hệ pháp luật này Tòa án chỉ xem xét giải quyết 

tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản từ khi Chi cục ký hợp đồng đấu giá tài sản 

với Công ty K, quá trình đấu giá và bán tài sản đấu giá. Các sai sót của Cơ quan Thi 

hành án dân sự, của Chấp hành vi n trong giai đoạn trước và sau khi đấu giá (nếu có) 

được giải quyết theo thủ tục khiếu nại, tố cáo do Luật Thi hành án dân sự quy định; 

Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

 [6] Xác định lỗi và trách nhiệm bồi thường: Như đã nhận định tại mục [4]; Chi 

cục có lỗi khi chuy n giao tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất không đầy đủ; còn Công ty K không ki m tra tính chính xác của các thông tin 

về nguồn gốc tài sản, quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản do Chi cục cung cấp. 

N n Chi cục và Công ty K đều có lỗi trong việc phải hủy kết quả bán đấu giá và tuy n 

hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu; ri ng người mua đấu giá là bà L không có 

lỗi. 

[7] Trong quá trình giải quyết tại Tòa án cấp sơ thẩm bà L y u cầu được công 

nhận kết quả bán đấu giá, trường hợp phải hủy kết quả bán đấu giá thì y u cầu được 

tính lãi tr n số tiền đã nộp theo mức 12%/năm k  từ ngày nộp tiền. Đáng lẽ khi hủy 

kết quả bán đấu giá, tuy n hợp đồng bán tài sản đấu giá vô hiệu thì cấp sơ thẩm phải 

giải quyết hậu quả của việc hủy kết quả bán đấu giá và hậu quả của hợp đồng vô hiệu; 

xác định lỗi của các b n đ  bồi thường cho b n bị thiệt hại; cấp sơ thẩm chưa xác định 

lỗi của các b n, chưa xác định thiệt hại là thiếu sót. Tuy nhi n, tại cấp phúc thẩm bà L 
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không yêu cầu Tòa án giải quyết về bồi thường trong vụ án này mà sẽ khởi kiện bằng 

một vụ án khác n n ghi nhận. 

Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn nhận định thiệt hại của bà L được giải quyết theo 

Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước cũng khÔng Cnh xác; cấp sơ thẩm cần rút 

kinh nghiệm. Từ các nhận định n u tr n và xét đề nghị của đại diện Viện ki m sát 

nhân dân tỉnh Tây Ninh, không có căn cứ chấp nhận y u cầu kháng cáo của bà L; giữ 

nguy n bản án sơ thẩm nhưng có điều chỉnh về cách tuy n án. 

[8] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bà L không được chấp nhận

nên bà L phải chịu án phí phúc thẩm dân sự như quy định tại Điều 148 Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

Các phần khác của bán án sơ thẩm không kháng cáo, không kháng nghị có hiệu 

lực kề từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 123 Bộ luật Dân 

sự; Điều 202 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; khoản 3 

Điều 26 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ; 

Điều 27, 29 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016; 

Không chấp nhận y u cầu kháng cáo của bà L  Thị Phương L; giữ nguy n bản 

án sơ thẩm. 

1. Chấp nhận y u cầu khởi kiện của ông Nguyễn Minh C - Chấp hành vi n của 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1 về tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản với 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn đấu giá K. 

1.1. Hủy Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 939/2016/HĐ-KH, ngày 11-11-2016 

giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn đấu giá K với Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

T1. 

1.2. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 13 tháng 7 năm 2017 tại Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn đấu giá K đối với phần đất 56.133,9 m
2
, tr n đất có vườn cao su 

thuộc thửa đất số 193, tờ bản đồ số 09 (tương ứng với thửa đất mới 09, tờ bản đồ số 

24) và phần đất diện tích 51.722,80 m2
 thuộc thửa 1829, tờ bản đồ số 09 (tương ứng 

với thửa mới thửa 04, tờ bản đồ 24); toạ lạc tại ấp 2, xã Y, huyện T1, tỉnh Tây Ninh.

1.3. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 939/01/2017/HĐMB-KH, ngày 

13-7-2017 và số 939/02/2017/HĐMB-KH, ngày 13/7/2017 giữa Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn đấu giá K với bà L  Thị Phương L vô hiệu.

1.4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện T1 có nghĩa vụ trả lại bà L số tiền 

5.074.550.000 (năm tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn) 

đồng. 

K  từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, b n 

164



8 

 

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, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

1.5. Ghi nhận bà L không y u cầu giải quyết bồi thường thiệt hại do hủy kết 

quả bán đấu giá và tuy n hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu trong vụ án này. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông C phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm, được trừ vào số tiền 600.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu 

tiền số 0016020 ngày 24 tháng 5 năm 2018 và Bi n lai thu tiền số 0016396 ngày 05 

tháng 9 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện B. Hoàn trả Ông C số tiền 

300.000 đồng tiền tạm ứng án phí. 

Bà L  Thị Phương L phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Án phí dân sự phúc thẩm: Bà L phải chịu 300.000 đồng; được trừ vào 

300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo bi n lai thu số 0016552 ngày 

04-12-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Tây Ninh. 

5. Ông C phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản là 

3.500.000 đồng (ghi nhận đã nộp xong). 

6. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

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

thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án dân sự 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. 

7.  Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuy n án. 

 

 

 ơi nhận: 
- TAND huyện B; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- Chi cục THADS huyện B; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Tòa Dân sự; 

- Các đương sự; 

- Lưu tập án; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Đỗ Văn Thinh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO    

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 138 /2019/DS-PT 

Ngày 20 - 8-2019 

V/v:“ Tranh chấp về kết quả bán 

đấu giá tài sản và yêu cầu hủy 

quyết định cá biệt” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Mai Xuân Thành 

                       Các Thẩm phán:     Ông Nguyễn Cường  

                                                               Ông Phạm Tồn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông                     

Đoàn Ngọc Thanh, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 73/2019/TLPT-DS ngày 

21 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản và yêu 

cầu hủy quyết định cá biệt”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 46/2018/DS-ST ngày 

21 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân  tỉnh Quảng Nam bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 883/2019/QĐ-PT ngày 

22/7/2019, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1967. 

Địa chỉ: Khối 1, phường P, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

- Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Bích H, có mặt. 

Địa chỉ: thành phố T, tỉnh Quảng Nam.  

* Bị đơn: Công ty cổ phần T Quảng Nam. 

Địa chỉ: thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

 Người đại diện theo pháp luật: 

- Ông Dương Tuấn A - Tổng giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền của 

ông Anh là ông Lê Xuân B, văn bản ủy quyền ngày 19/8/2019, có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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- Ủy ban nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ:  thành phố H, tỉnh Quảng Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn D - Chủ tịch.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Văn Thành N – Phó trưởng

phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố H. (Văn bản ủy quyền ngày 

02/8/2018), có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Trung tâm Phát triến quỹ đất thành phố H, tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ: thành phố H, tỉnh Quảng Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần C - Giám đốc.

- Bà Kiều Thị Yến H1, vắng mặt.

Địa chỉ: thành phố T, tỉnh Quảng Nam.

- Ông Đào Duy K - Luật sư - Văn phòng Luật sư Đ, vắng mặt.

Địa chỉ: thành phố T, tỉnh Quảng Nam.

- Bà Lưu Thị L - Luật sư - Văn phòng Luật sư L, vắng mặt.

Địa chỉ: phường P, thành phố T, tỉnh Quảng Nam.

- Người kháng cáo: Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Châu

Thị Thúy B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm nội dung vụ án như sau: 

Tại các văn bản có tại hồ sơ vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn bà Nguyễn Thị T là bà Châu Thị Thủy B trình bày: 

Ngày 04/5/2018 bà T tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND phường 

T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam do Công ty cố phần T Quảng Nam bán đấu giá tài 

sản và bà T đã trúng đấu giá 01 lô đất thửa số 06 (Lô số 06), tờ bản đồ số 64, tại 

phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 

Sau khi đấu giá xong bà T được biết Công ty cổ phần T Quảng Nam không 

đủ tư cách chủ thể để nhận ủy quyền bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp 

luật, quy chế bán đấu giá tài sản không đảm bảo quy định của pháp luật và người 

điều hành cuộc bán đấu giá tài sản không đảm bảo quy định của pháp luật cũng 

như cuộc bán đấu giá tài sản có nhiều vi phạm pháp luật. Cụ thể là: Căn cứ vào 

điểm a khoản 3 Điều 23 Luật đấu giá năm 2016 quy định: Doanh nghiệp đấu giá tư 

nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là giám đốc doanh nghiệp, 

công ty đấu giá hợp danh có ít nhất thành viên hợp danh là đấu giá viên, tổng giám 

đốc hoặc giám đốc của công ty hợp danh là đấu giá viên, nhưng thực tế ông Trần 

Đình K giám đốc Công ty cổ phần T Quảng Nam là người đại diện theo pháp luật 

nhưng không phải là đấu giá viên nên không đủ tư cách chủ thể để nhận ủy quyền 

của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố H bán đấu giá tài sản là 10 lô đất nêu 

trên theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 6 Luật đấu giá quy định “Cuộc đấu giá phải có đấu 

giá viên điều hành” và căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 9 Luật đấu giá quy định 

“Các hành vi bị cấm khác của Luật liên quan”. Tuy nhiên, ông Đào Duy K điều 

hành cuộc bán đấu giá không phải là đấu giá viên và thực tế ông Khánh là luật sư 
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điều hành cuộc bán đấu giá là vi phạm Luật luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2012. Mặt khác, cuộc bán đấu giá có nhiều vi phạm như không lập biên 

bản và không xử lý người trả giá cao nhất sau đó rút lại giá đã trả đã làm ảnh 

hưởng đến cuộc bán đấu giá tài sản. 

Bà Nguyễn Thị T yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 

04/5/2018 của Công ty cổ phần T Quảng Nam đối với thủa đất số 06 (Lô số 06), tờ 

bản đồ số 64, tại phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam và hủy một phần Quyết 

định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 1205/QĐ-UBND ngày 

29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H đối với thửa đất vừa nêu theo quy 

định của pháp luật. 

Bị đơn: Công ty cổ phần T Quảng Nam do người đại diện theo ủy quyền ông 

Lê Trần Thanh Nghị trình bày: 

Công ty cổ phần T Quảng Nam được thành lập năm 2004, trước đây là đơn 

vị thuộc Sở Tài chính Quảng Nam, người đại diện theo pháp luật gồm có ông 

Nguyễn Thành T - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Tuấn A - Tổng giám 

đốc, bà Trần Thị Ly N - Giám đốc thẩm định giá, ông Trần Đình K - Giám đốc đấu 

giá. 

Theo quyết định số 22B/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2018 của Công ty cổ phần T 

Quảng Nam đã bổ nhiệm ông Trần Đình K giữ chức vụ Giám đốc đấu giá, nhiệm 

vụ điều hành hoạt động đấu giá theo sự phân công của Hội đồng quản trị và theo 

quy định về pháp luật đấu giá. Ông Trần Đình K được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ 

hành nghề đấu giá số 784/TP/ĐG-CCHN ngày 07/8/2013, căn cứ theo Điều 10, 

Điều 14, điểm b Điều 18. Điều 19 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì ông Trần Đình 

K có đủ tư cách để nhận ủy quyền của Trung tâm phát triển quỹ đất H theo đúng 

trình tự, quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

Về vấn đề không lập biên bản đối với những người trả giá thấp hơn giá khởi 

điểm tại phiên đấu giá là hoàn toàn không có căn cứ bởi vì theo phiếu trả giá của 

từng lô đất qua từng vòng đấu thì không có khách hàng nào trả giá thấp hơn so với 

giá khởi điểm. 

Về ông Đào Duy K đã được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá số 

1750/TP/ĐG-CCHN ngày l7/4/2017, thẻ đấu giá viên số 22/ĐGV do Giám đốc Sở 

Tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp ngày 19/4/2018 nên ông Khánh có đủ điều kiện để 

điều hành tại cuộc đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 19 Luật đấu giá tài sản năm 2016. 

Cuộc đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 tổ chức đấu giá 10 lô đất tại khối T, 

phường T, thành phố H là hoàn toàn đúng trình tự, quy định của pháp luật về đấu 

giá. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân thành phố H, tỉnh 

Quảng Nam do ông Nguyễn Thành N đại diện trình bày: 

Quá trình lập các thủ tục để đưa ra đấu giá các lô đất tại khối T, phường T, 

thành phố H và quá trình tổ chức đấu giá đã được Trung tâm phát triển quỹ đất và 

Công ty cổ phần T Quảng Nam tiến hành đúng theo trình tự thủ tục được quy định 

tại Quyết định số 11/2016/QĐ-ƯBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Quảng 
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Nam. Tại thời điểm tổ chức đấu giá, người khởi kiện đã tự nguyện tham gia đấu 

giá, đã tìm hiểu và đồng ý theo nội dung quy chế được ban hành, tự nguyện trả giá 

và đồng ý ký tên vào biên bản đấu giá đối với giá trị quyền sử dụng đất đã đấu giá. 

Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có cơ sở. Đối với Quyết định 

phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 1205/QĐ-UBND ngày 

29/5/2018 của UBND thành phố H, do người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền 

trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nên sẽ được UBND thành phố H 

hủy một phần theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Trung tâm phát triển quỹ đất thành 

phố H, tỉnh Quảng Nam do bà Lê Thị Trúc L đại diện trình bày: 

Theo kế hoạch khai thác quỹ đất của UBND phường T đối với quỹ đất khai 

thác (21 lô) tại khối T để tổ chức bán đấu giá, UBND thành phố H thống nhất cho 

phép lập thủ tục, phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất đối với quỹ đất nêu trên theo quy định của pháp luật. UBND phường T 

bàn giao quỹ đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất H để lập thủ tục tổ chức đấu giá 

theo trình tự pháp luật quy định. 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Trung tâm phát triển quỹ 

đất tiến hành lập thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt để tổ chức đấu giá theo 

trình tự quy định. 

Trung tâm phát triển quỹ đất và công ty cổ phần T Quảng Nam đã tiến hành 

lập thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khối T, phường T, thành 

phố H đúng theo trình tự được quy định- tại Quyết định số 1l/2016/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. Việc nguyên đơn yêu cầu hủy kết 

quả trúng đấu giá là không có cơ sở vì tại buổi đấu giá nguyên đơn đã tự nguyện 

tham gia đấu giá, đã tìm hiểu và đồng ý theo nội dung quy chế cuộc đấu giá do 

Công ty ban hành, tự nguyện trả giá và đồng ý ký tên vào biên bản đấu giá với giá 

trị quyền sử dụng đất đã trả giá. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Kiều Thị Yến H1 trình bày: Bà đề 

nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đào Duy K trình bày: 

Ông được Giám đốc Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá số 22/ĐGV ngày 

19/4/2018, là người điều hành phiên đấu giá ngày 04/5/2018 đối với 10 lô đất tại 

khối T, phường T, thành phố H. Ông thực hiện việc đấu giá theo đúng quy định 

của pháp luật, dưới sự giám sát của các cơ quan ban ngành thành phố H, người 

trúng đấu giá đã thống nhất ký vào biên bản đấu giá và không có khiếu nại gì. Nay 

bà Nguyễn Thị T khởi kiện hoàn toàn không có căn cứ nên ông không đồng ý. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lưu Thị Lan trình bày: 

Bà được Giám đốc sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá số 21/ĐGV ngày 20/3/2018, 

là người điều hành phiên đấu giá ngày 04/5/2018 đối vói 10 lô đất tại khối T, 

phường T, thành phố H. Bà thực hiện việc đấu giá theo đúng quy định của pháp 

luật, dưới sự giám sát của các cơ quan ban ngành thành phố H, người trúng đấu giá 
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đã thống nhất ký vào biên bản đấu giá và không có khiếu nại gì. Nay bà Nguyễn 

Thị T khởi kiện hoàn toàn không có căn cứ nên Bà không đồng ý. 

Tại Bản án Dân sự sơ thẩm số 46/2018/DS-ST ngày 21/11/2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định: 

Áp dụng: Khoản 13 Điều 26 và Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 4; Điều 117 và Điều 118 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 6, Điều 7, Điều 10 

Luật đấu giá tài sản năm 2016; khoản 3 Điều 3 Nghị định số  62/2017/NĐ-CP ngày 

16/5/2017 của Chính phủ; điểm đ, khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 26 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T 

về việc yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 của Công ty 

cổ phần T Quảng Nam đối với thửa đất số 06 (Lô số 06), tờ bản đồ số 64, tại 

phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam và hủy một phần Quyết định phê duyệt 

kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của 

ủy ban nhân dân thành phố H. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo. 

Ngày 05-12-2018, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Châu 

Thị Thúy B kháng cáo toàn bộ Bản án Dân sự sơ thẩm số 46/2018/DS-ST ngày 

21/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, người kháng cáo vẫn giữ nguyên nội 

dung đơn kháng cáo. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm nguyên đơn và bị đơn đề nghị 

Tòa án tiến hành hòa giải, nguyên đơn đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng đấu giá 

tài sản, bị đơn cũng có ý kiến đồng ý với đề nghị của nguyên đơn.Tuy nhiên tại văn 

bản số 252/UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 Ủy ban nhân dân Thành phố H tỉnh 

Quảng Nam, là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có ý kiến không 

đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán tài sản, và đề nghị Tòa án giải quyết               

theo quy định của pháp luật. Từ những nội dung trên xét thấy;Mặc dù giữa nguyên 

đơn và bị đơn có thiện trí hòa giải nhưng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

không đồng ý với nội dung hòa giải; do vậy Toà án đưa ra xét xử theo quy định của 

pháp luật.  

Trong phần phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Hội 

đồng xét xử chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, các đương sự 

thực hiện đúng quyền nghĩa vụ của mình. Về nội dung vụ án, đề nghị hội đồng xét 

xử chấp nhận đơn kháng cáo của bà Châu Thị Thúy B,sửa quyết định của bản án 

sơ thẩm theo hướng chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn.  

Căn cứ các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời trình bày của các đương 

sự và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đánh giá khách quan, 

toàn diện và đầy đủ chứng cứ, ý kiến của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử nhận định 

như sau: 
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[1] Vào ngày 05/4/2018 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất H và Công ty cổ 

phần T Quảng Nam có ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản sổ 100/HĐDV-

ĐGTS là quyền sử dụng đất 21 lô đất tại khối T, phường T và thửa đất ở số 30/1, tờ 

bản đồ số 41 tại thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 13/4/2018 Công ty cổ 

phần T Quảng Nam có Quyết định số 108/QĐ-QTG Ban hành quy chế cuộc đấu 

giá tài sản là10 lô đất tại khối T, phường T, thành phố H. Bà Nguyễn Thị T, là một 

trong số những người tham gia đấu giá, và trúng đấu giá, sau đó bà T khiếu nại cho 

rằng việc tổ chức phiên đấu giá là không đúng quy định của luật đấu giá, vì doanh 

nghiệp đấu giá tài sản hoạt động không đúng luật đấu giá, dẫn đến hợp đồng số 

100/HĐDV-ĐGTS nêu trên bị vô hiệu. 

  [2]Xét thấy: Tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 

100/HĐDV-ĐGTS nêu trên người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần T 

Quảng Nam, ông Trần Đình K là Giám đốc đấu giá không phải là đấu giá viên là 

không tuân thủ đúng quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật đấu giá năm 2016. Tại 

khoản 3 Điều 23 Luật đấu giá năm 2016 quy định. 

3. Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 

a/ Doanh nghiệp đấu giá tài sản có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời 

là giám đốc doanh nghiệp. Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp 

danh là đấu giá viên. Tổng giám  đốc hoặc giám đốc của Công ty đấu giá hợp 

danh là đấu giá viên. 

Như vậy việc hoạt động của  Công ty cổ phần T Quảng Nam chưa  đáp ứng 

đúng với quy định của pháp luật về đấu giá tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng 

dịch vụ đấu giá tài sản số 100/HĐDV-ĐGTS. Do vậy hợp đồng nêu trên bị vô hiệu, 

chính vì vậy kết quả của phiên đấu giá tài sản cũng bị vô hiệu theo.  Án sơ thẩm 

nhận định việc ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản nêu trên có vi phạm pháp 

luật về đấu giá tài sản, nhưng cho rằng quyền lợi của người tham gia đấu giá không 

bị ảnh hưởng, do vậy bác yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn là chưa đúng với quy 

định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

 [3] Từ những nhận định nêu trên thấy rằng: bà T yêu cầu Tòa án hủy kết 

quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 của Công ty cổ phần T Quảng Nam và hủy 

một phần Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 

1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H đối với thửa 

đất số 06 (Lô số 06), tờ bản đồ số 64, tại phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam 

là có căn cứ được chấp nhận. 

[4] Do giao dịch dân sự vô hiệu nên các bên hoàn trả cho nhau những gì đã 

nhận. Tại phiên tòa hôm nay đại diện của nguyên đơn chỉ đề nghị Tòa án buộc bên 

bị đơn và người liên quan phải thanh toán lại cho nguyên đơn khoản tiền 

160.000.000 đồng, ngoài ra không yêu cầu khoản nào khác. Xét thấy: Bên bà T đã 

thực hiện việc thanh  toán trước 160.000.000 đồng cho Công ty cổ phần T Quảng 

Nam và Công ty đã nộp khoản tiền nêu trên tại Ngân hàng thương mại Cổ phần 

quân đội chi nhánh H– do cơ quan quản lý thu là Chi cục thuế Thành phố H (Giấy 

nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 6/6/2018) do vậy bà T được nhận lại khoản 

tiền này, Ủy ban nhân dân Thành phố H, tỉnh Quảng Nam có nghĩa vụ hoàn trả lại 

bà Nguyễn Thị T số tiền 160.000.000 đồng.  
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Tại công văn số 252/UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố H cho rằng bà T vi phạm về thời hạn nộp tiền theo hợp đồng đấu 

giá, do vậy số tiền 160.000.000 được sung vào ngân sách của Ủy ban, xét thấy; Sau 

khi có kết quả đấu giá thì ngày 4 tháng 6 năm 2018,Cục thuế Thành phố H có 

thông báo  v/v thông báo người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền giá trị hợp đồng 

trong hạn 30 ngày (Trước ngày 4/7/2018), tuy nhiên ngày 29/6/2018 bà T đã nộp 

đơn khởi kiện đến Tòa án, v/v tranh chấp hợp đồng đấu giá. Do vậy ý kiến của Ủy 

ban Thành phố H cho rằng bà T vi phạm theo thông báo là không có căn cứ chấp 

nhận.            

Từ những phân tích và viện dẫn nêu trên, xét thấy đơn kháng cáo của bà 

Châu Thị Thúy B là người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn là có căn cứ 

được  được chấp nhận. 

Án phí: Người kháng cáo  không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:          

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Bộ luật Tố tụng dân sự: 

          Chấp nhận đơn kháng cáo của Bà Châu Thị Thúy B là người đại diện theo 

ủy quyền của Nguyên đơn. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 46/2018/DS-ST ngày 

21/11/2018, của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.  

Áp dụng: Khoản 13 Điều 26 và Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 4; Điều 122 và 123 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 10, Điểm a Khoản 3 Điều 

23 Luật đấu giá tài sản năm 2016; điểm đ, khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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. 

- Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị T. 

Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 của Công ty cổ phần T Quảng 

Nam đối với thửa đất số 06 (Lô số 06), tờ bản đồ số 64, tại phường T, thành phố H, 

tỉnh Quảng Nam và hủy một phần Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất số 1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành 

phố H đối với bà Nguyễn Thị T. 

- Ủy ban nhân dân Thành phố H phải hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị T số 

tiền 160.000.000 đồng ( Một trăm sáu mươi triệu đồng) là số tiền đã nộp tiền sử 

dụng đất lô 06 bản đồ số 00 diện tích 108m
2
 tại đường Võ Văn Kiệt – Tp H. ( theo 

giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 6/6/2018). 

Về Án phí 

- Công ty Cổ phần T Quảng Nam phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 

đồng (Ba trăm ngàn đồng). 

- Trả lại cho bà Nguyễn Thị T 300.000 đồng (Ba trăm ngàn), tiền tạm ứng án 

phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai 0000153 ngày 18/7/2018 của Cục thi hành án dân 

sự tỉnh Quảng Nam. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị T không phải chịu án phí phúc 
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thẩm, trả lại 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) cho bà T do bà Bình đã nộp thay 

cho bà T theo biên lai thu số 0000218 ngày 09/12/2018 của Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Quảng Nam. 

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

 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Mai Xuân Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO   

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Bản án số: 172/2019/DS-PT 

Ngày 27/9/2019 

V/v:“Tranh chấp về kết quả bán 

đấu giá tài sản và yêu cầu hủy 

quyết định cá biệt” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Ông Nguyễn Văn Tào 

Ông Nguyễn Thanh Long 

Ông Phạm Việt Cường 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Thư ký Tòa án, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông Nguyễn 

Thế Vinh, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 74/2019/TLPT-DS 

ngày 21 tháng 01 năm 2019 về việc: “Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài 

sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệt”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 

45/2018/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Nam bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1126/2019/QĐ-PT 

ngày 03/9/2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lê Tiến Q, sinh năm 1992. 

Địa chỉ: thành phố T1, tỉnh Quảng Nam. Vắng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Châu Thị Thúy B, sinh năm 1991. 

Địa chỉ: thành phố T1, tỉnh Quảng Nam (Văn bản ủy quyền ngày 

09/10/2018). Có mặt. 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần T. 

Địa chỉ: thành phố T1, tỉnh Quảng Nam. 
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 Người đại diện theo pháp luật: 

- Ông Nguyễn Thành T2 - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vắng. 

- Ông Dương Tuấn A - Tổng giám đốc. Vắng. 

- Bà Trần Thị Ly N - Giám đốc. Vắng. 

- Ông Trần Đình K - Giám đốc. Vắng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Trần Thanh N1, sinh năm 1975. 

Địa chỉ thường trú: thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ cơ quan: Công ty cổ phần T. 

thành phố T1, tỉnh Quảng Nam (Văn bản ủy quyền ngày 10/9/2018). Vắng. 

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

- Ủy ban nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 

Địa chỉ: thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn D - Chủ tịch. Vắng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Thành N – Phó trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố H. (Văn bản ủy quyền ngày 

02/8/2018). Vắng (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 

Địa chỉ: thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần C - Giám đốc. Vắng. 

- Bà Kiều Thị Yến H1.  

Địa chỉ: thành phố T1, tỉnh Quảng Nam. Vắng. 

- Ông Đào Duy K1 - Luật sư - Văn phòng Luật sư Đ.  

Địa chỉ: thành phố T1, tỉnh Quảng Nam. Vắng. 

- Bà Lưu Thị L - Luật sư - Văn phòng Luật sư L.  

Địa chỉ: thành phố T1, tỉnh Quảng Nam. Vắng. 

4. Người kháng cáo: Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn - bà 

Châu Thị Thúy B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại các văn bản có tại hồ sơ vụ án, người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn ông Lê Tiến Q là bà Châu Thị Thúy B trình bày:  

Ngày 04/5/2018 ông Q tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND 

phường T3, thành phố H, tỉnh Quảng Nam do Công ty cổ phần T bán đấu giá tài 

sản và ông Q đã trúng đấu giá 03 lô đất gồm: Thửa số 03 (Lô số 03), thửa số 07 

(Lô số 07) và thửa số 09 (Lô số 09), tờ bản đồ số 64, tại phường T3, thành phố 

H, tỉnh Quảng Nam. 

Sau khi đấu giá xong ông Q được biết Công ty cổ phần T không đủ tư 

cách chủ thể để nhận ủy quyền bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, 

quy chế bán đấu giá tài sản không đảm bảo quy định của pháp luật và người điều 

hành cuộc bán đấu giá tài sản không đảm bảo quy định của pháp luật cũng như 

cuộc bán đấu giá tài sản có nhiều vi phạm pháp luật. Cụ thể là: Căn cứ vào điểm 
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a khoản 3 Điều 23 Luật đấu giá năm 2016 quy định: “Doanh nghiệp đấu giá tư 

nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là giám đốc doanh nghiệp, 

công ty đấu giá hợp danh có ít nhất thành viên hợp danh là đấu giá viên, tổng 

giám đốc hoặc giám đốc của công ty hợp danh là đấu giá viên”, nhưng thực tế 

ông Trần Đình K giám đốc Công ty cổ phần T là người đại diện theo pháp luật 

nhưng không phải là đấu giá viên nên không đủ tư cách chủ thể để nhận ủy 

quyền của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố H bán đấu giá tài sản là 03 lô 

đất nêu trên theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 6 Luật đấu giá quy định “Cuộc đấu giá phải có 

đấu giá viên điều hành” và căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 9 Luật đấu giá quy 

định “Các hành vi bị cấm khác của Luật liên quan”. Tuy nhiên, ông Đào Duy K1 

điều hành cuộc bán đấu giá không phải là đấu giá viên và thực tế ông Khánh là 

luật sư điều hành cuộc bán đấu giá là vi phạm Luật luật sư năm 2006 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2012. Mặt khác, cuộc bán đấu giá có nhiều vi phạm như không 

lập biên bản và không xử lý người trả giá cao nhất sau đó rút lại giá đã trả đã 

làm ảnh hưởng đến cuộc bán đấu giá tài sản. 

Ông Lê Tiến Q yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 

04/5/2018 của Công ty cổ phần T đối với 03 thửa đất gồm thửa số 03 (Lô số 03), 

thửa số 07 (Lô số 07) và thửa số 09 (Lô số 09), tờ bản đồ số 64, tại phường T3, 

thành phố H, tỉnh Quảng Nam và hủy một phần Quyết định phê duyệt kết quả 

trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố H đối với 03 thửa đất vừa nêu theo quy định của pháp 

luật. 

Bị đơn Công ty cổ phần T do người đại diện theo ủy quyền ông Lê 

Trần Thanh N1 trình bày: 

Công ty cổ phần T được thành lập năm 2004, trước đây là đơn vị thuộc Sở 

Tài chính Quảng Nam, người đại diện theo pháp luật gồm có ông Nguyễn Thành 

T2 – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Tuấn A – Tổng giám đốc, bà Trần 

Thị Ly N – Giám đốc thẩm định giá, ông Trần Đình K – Giám đốc đấu giá. 

Theo quyết định số 22B/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2018 của Công ty cổ 

phần T đã bổ nhiệm ông Trần Đình K giữ chức vụ Giám đốc đấu giá, nhiệm vụ 

điều hành hoạt động đấu giá theo sự phân công của Hội đồng quản trị và theo 

quy định về pháp luật đấu giá. Ông Trần Đình K được Bộ Tư pháp cấp chứng 

chỉ hành nghề đấu giá số 784/TP/ĐG-CCHN ngày 07/8/2013, căn cứ theo Điều 

10, Điều 14, điểm b Điều 18, Điều 19 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì ông 

Trần Đình K có đủ tư cách để nhận ủy quyền của Trung tâm phát triển quỹ đất H 

theo đúng trình tự, quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

Về vấn đề không lập biên bản đối với những người trả giá thấp hơn giá 

khởi điểm tại phiên đấu giá là hoàn toàn không có căn cứ bởi vì theo phiếu trả 
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giá của từng lô đất qua từng vòng đấu thì không có khách hàng nào trả giá thấp 

hơn so với giá khởi điểm. 

Về ông Đào Duy K1 đã được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề đấu 

giá số 1750/TP/ĐG-CCHN ngày17/4/2017, thẻ đấu giá viên số 22/ĐGV do 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp ngày 19/4/2018 nên ông Khánh có 

đủ điều kiện để điều hành tại cuộc đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật đấu giá tài sản năm 2016. 

Cuộc đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 tổ chức đấu giá 10 lô đất tại khối T, 

phường T3, thành phố H là hoàn toàn đúng trình tự, quy định của pháp luật về 

đấu giá. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân thành phố 

H, tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Thành N đại diện trình bày:  

Quá trình lập các thủ tục để đưa ra đấu giá các lô đất tại khối T, phường 

T3, thành phố H và quá trình tổ chức đấu giá đã được Trung tâm phát triển quỹ 

đất và Công ty cổ phần T tiến hành đúng theo trình tự thủ tục được quy định tại 

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Nam. Tại thời điểm tổ chức đấu giá, người khởi kiện đã tự nguyện tham gia đấu 

giá, đã tìm hiểu và đồng ý theo nội dung quy chế được ban hành, tự nguyện trả 

giá và đồng ý ký tên vào biên bản đấu giá đối với giá trị quyền sử dụng đất đã 

đấu giá. Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có cơ sở. Đối với 

Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 1205/QĐ-

UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố H, do người trúng đấu giá không 

nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nên sẽ được 

UBND thành phố H hủy một phần theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố H, tỉnh Quảng Nam do bà Lê Thị Trúc L đại diện trình bày: 

Theo kế hoạch khai thác quỹ đất của UBND phường T3 đối với quỹ đất 

khai thác (21 lô) tại khối T để tổ chức bán đấu giá, UBND thành phố H thống 

nhất cho phép lập thủ tục, phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất đối với quỹ đất nêu trên theo quy định của pháp luật. UBND 

phường T3 bàn giao quỹ đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất H để lập thủ tục tổ 

chức đấu giá theo trình tự pháp luật quy định. 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Trung tâm phát 

triển quỹ đất tiến hành lập thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt để tổ chức 

đấu giá theo trình tự quy định. 

Trung tâm phát triển quỹ đất và công ty cổ phần T đã tiến hành lập thủ 

tục bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khối T, phường T3, thành phố H 

177



5 

 

đúng theo trình tự được quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 

05/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. Việc nguyên đơn yêu cầu hủy kết quả 

trúng đấu giá là không có cơ sở vì tại buổi đấu giá nguyên đơn đã tự nguyện 

tham gia đấu giá, đã tìm hiểu và đồng ý theo nội dung quy chế cuộc đấu giá do 

Công ty ban hành, tự nguyện trả giá và đồng ý ký tên vào biên bản đấu giá với 

giá trị quyền sử dụng đất đã trả giá. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Kiều Thị Yến H trình bày: 

Bà đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đào Duy K1 trình bày: 

 Ông được Giám đốc Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá số 22/ĐGV ngày 

19/4/2018, là người điều hành phiên đấu giá ngày 04/5/2018 đối với 10 lô đất tại 

khối T, phường T3, thành phố H. Ông thực hiện việc đấu giá theo đúng quy định 

của pháp luật, dưới sự giám sát của các cơ quan ban ngành thành phố H, người 

trúng đấu giá đã thống nhất ký vào biên bản đấu giá và không có khiếu nại gì. 

Nay ông Lê Tiến Q khởi kiện hoàn toàn không có căn cứ nên ông không đồng ý. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lưu Thị L trình bày: 

Bà được Giám đốc Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá số 21/ĐGV ngày 

20/3/2018, là người điều hành phiên đấu giá ngày 04/5/2018 đối với 10 lô đất tại 

khối T, phường T3, thành phố H. Bà thực hiện việc đấu giá theo đúng quy định 

của pháp luật, dưới sự giám sát của các cơ quan ban ngành thành phố H, người 

trúng đấu giá đã thống nhất ký vào biên bản đấu giá và không có khiếu nại gì. 

Nay ông Lê Tiến Q khởi kiện hoàn toàn không có căn cứ nên bà không đồng ý. 

Tại Bản án Dân sự sơ thẩm số 45/2018/DS-ST ngày 21/11/2018, Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định: 

Áp dụng: Khoản 13 Điều 26 và Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 4; Điều 117 và Điều 118 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 6, Điều 7, Điều 

10 Luật đấu giá tài sản năm 2016; khoản 3 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 của Chính phủ; điểm đ. khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

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

phí Tòa án: 

- Xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Tiến Q 

về việc yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 của Công 

ty cổ phần T đối với 03 thửa đất gồm thửa số 03 (Lô số 03), thửa số 07 (Lô số 

07) và thửa số 09 (Lô số 09), tờ bản đồ số 64, tại phường T3, thành phố H, tỉnh 

Quảng Nam và hủy một phần Quyết định phê duyệt kết quả trúng đâu giá quyên 

sử dụng đất số 1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 

H. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo. 
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Ngày 05-12-2018, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Châu 

Thị Thúy B kháng cáo toàn bộ Bản án Dân sự sơ thẩm số 45/2018/DS-ST ngày 

21/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày quan điểm giải quyết vụ án của 

Viên kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: 

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử, 

Thư ký chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, các đương sự 

thực hiện đúng quyền nghĩa vụ của mình. 

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của đại diện 

ủy quyền của nguyên đơn, sửa án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bà Châu Thị Thúy B đại diện ủy quyền 

của nguyên đơn, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Căn cứ các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời trình bày của đương 

sự; Trên cơ sở xem xét đánh giá khách quan, toàn diện và đầy đủ chứng cứ, ý 

kiến của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét kháng cáo của đại diện ủy quyền của nguyên đơn, nhận thấy: 

Tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 100/HĐDV-

ĐGTS ngày 05/4/2018 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố H và Công 

ty cổ phần T, thì người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần T, ông 

Nguyễn Thành T2 – Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Trần Thị Ly N – Giám đốc 

Công ty và ông Dương Tuấn A – Tổng Giám đốc Công ty và người được Tổng 

Giám đốc ủy quyền ký hợp đồng, bà Kiều Thị Yến H đều không phải là đấu giá 

viên. Đồng thời ông Trần Đình K - Giám đốc đấu giá của Công ty cũng không 

phải là đấu giá viên là không tuân thủ đúng quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật 

đấu giá năm 2016: 

“3. Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 

a/ Doanh nghiệp đấu giá tài sản có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, 

đồng thời là giám đốc doanh nghiệp. Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một 

thành viên hợp danh là đấu giá viên. Tổng giám đốc hoặc giám đốc của Công ty 

đấu giá hợp danh là đấu giá viên”. 

Như vậy việc hoạt động của  Công ty cổ phần T chưa  đáp ứng đúng với 

quy định của pháp luật về đấu giá tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ 

đấu giá tài sản số 100/HĐDV-ĐGTS. Do vậy hợp đồng nêu trên bị vô hiệu, 

chính vì vậy kết quả của phiên đấu giá tài sản cũng bị vô hiệu theo. Án sơ thẩm 

nhận định việc ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản nêu trên có vi phạm pháp 

luật về đấu giá tài sản, nhưng cho rằng quyền lợi của người tham gia đấu giá 

không bị ảnh hưởng nên bác yêu cầu khởi kiện của họ là chưa đúng với quy định 
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của pháp luật về đấu giá tài sản. 

Từ những nhận định nêu trên thấy rằng: Ông Lê Tiến Q khởi kiện yêu cầu 

Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 của Công ty cổ phần T 

đối với 03 thửa đất gồm thửa số 03 (Lô số 03), thửa số 07 (Lô số 07) và thửa số 

09 (Lô số 09), tờ bản đồ số 64, tại phường T3, thành phố H, tỉnh Quảng Nam và 

hủy một phần Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 

1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H là có căn cứ 

nên chấp nhận. 

[2] Do giao dịch dân sự vô hiệu nên các bên hoàn trả cho nhau những gì 

đã nhận. Bên ông Nguyễn Tiến Quỳnh đã thực hiện việc đặt cọc khoản tiền 

480.000.000 đồng cho Công ty cổ phần T và Công ty đã nộp vào Ngân sách Nhà 

nước do Chi cục thuế thành phố H nhận (Theo giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà 

nước ngày 05/6/2018), do vậy ông Q được nhận lại khoản tiền này từ UBND 

thành phố H. 

[3] Về án phí: 

- Do đó đơn kháng cáo của bà Châu Thị Thúy B là người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn được chấp nhận nên nguyên đơn không phải án phí dân 

sự sơ thẩm và án phí phúc thẩm;  

- Công ty cổ phần T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Bộ luật Tố tụng dân sự: 

1. Chấp nhận đơn kháng cáo của Bà Châu Thị Thúy B là người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 45/2018/DS-ST 

ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Áp dụng: Khoản 13 Điều 26 và Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015; Điều 4; Điều 122 và 123 Bộ luật dân sự năm 2015; Khoản 3 Điều 23 Luật 

đấu giá tài sản năm 2016; Tuyên xử: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Lê Tiến Q; Hủy kết 

quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 của Công ty cổ phần T đối với với 03 

thửa đất gồm thửa số 03 (Lô số 03), thửa số 07 (Lô số 07) và thửa số 09 (Lô số 

09), tờ bản đồ số 64, tại phường T3, thành phố H, tỉnh Quảng Nam và hủy một 

phần Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 

1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H đối với ông 

Lê Tiến Q. 

- UBND thành phố H, tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm hoàn trả cho  ông 

Lê Tiến Q 480.000.000 đồng, là số tiền đã đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện 
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việc tham gia đấu giá. 

2. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

- Về án phí sơ thẩm: 

+ Công ty cổ phần T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng). 

+ Trả lại cho ông Lê Tiến Q 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai 0000154 ngày 18/7/2018 của Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Mạnh nộp thay. 

- Án phí dân sự phúc thẩm:  Ông Lê Tiến Q  không phải chịu án phí phúc 

thẩm; hoàn trả lại 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) cho ông Lê Tiến Q do bà 

Châu Thị Thúy B đã nộp thay tại biên lai thu số 0000217 ngày 12/12/2018 của 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam. 

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

 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Nam; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Tào 
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            TÒA ÁN NHÂN DÂN 
     TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 03/2020/DS-PT 
Ngày: 17 – 01 – 2020. 

 V/v “Tranh chấp kết quả bán đấu 

giá và Hợp đồng MB tài sản bán 

đấu giá”.  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Thu Hường 

Các Thẩm phán:                      1. Ông Nguyễn Văn Chung 

                                                 2. Ông Trương Công Bình. 
- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Đức Mạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Ông Nguyễn Chí Hiếu - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
Ngày 17 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số, về việc “Tranh chấp kết quả 

bán đấu giá và Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá”. 
Do Bản án dân sự sơ thẩm số 88/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 của Toà án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo. 
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 263/2019/QDDXX-PT 

ngày 23/12/2019, giữa các đương sự: 
* Nguyên đơn: Ông Nguyễn Lương B, sinh năm: 1989  
Địa chỉ: Phan Bội Ch, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk - (Có mặt). 
* Bị đơn:  

1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk - (Đại diện là ông Tô 

Thành Tr – Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố B có mặt nhưng không cung 

cấp Giấy ủy quyền hợp lệ). 
Địa chỉ: 29 Hà Huy T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.  
2. Công ty đấu giá hợp danh B 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn H, sinh năm: 1991 - Chức vụ: 

Giám đốc - (Có mặt). 
Địa chỉ: 173B Hà Huy T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.  
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
1. Bà Trịnh Thị V, sinh năm: 1966 - (Có mặt);  
2. Ông Hồ Đắc Duy M, sinh năm: 1966 - (Có mặt); 
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3. Anh Hồ Đắc Hoàng M sinh năm: 1994;  
4. Chị Hồ Đắc Yến N, sinh năm: 1999  
Người đại diện theo ủy quyền là: Ông Hồ Đắc Duy M - (Có mặt) 
Cùng địa chỉ liên lạc: Chu Văn A, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.  
HKTT: Nguyễn Xuân Ng, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 
5. Ông Phạm Thanh Ph  
6. Bà Lương Thị Th 
Người đại diện theo ủy quyền là: Bà Phạm Thị Tr - (Có mặt) 
Cùng địa chỉ liên lạc: Chu Văn A, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.  
7. Bà Đào Thị Ph - (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Nguyễn Xuân Ng, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 
8. Văn phòng Công chứng Đ - (Vắng mặt) 
Địa chỉ: Y J, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 
9. Công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá HTC 
Địa chỉ: đường Vũ Tông Ph, phường K, quận T, thành phố Hà Nội  
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Chu Văn H - Chức vụ: Phụ trách chi nhánh 

Đắk Lắk (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Y M, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 
NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Nguyên đơn - Ông Nguyễn Lương B trình bày:  

Ngày 25/3/2019, tôi có tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (viết tắt là QSD đất) theo giấy chứng nhận số 

BB 778860, đối với diện tích 183.9m2 đất thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 53, tại 

tổ dân phố 7, phường T do UBND thành phố B cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hồ 

Đắc Duy M và bà Trịnh Thị V. 
Tôi tham gia đấu giá tài sản là nhằm mục đích mua được tài sản đấu giá để thực 

hiện việc xây dựng nhà nghỉ cho thuê lưu trú. Kết quả đấu giá thành, tôi là người đã 
trúng đấu giá quyền sử dụng đối với tài sản nêu trên và các bên tiến hành ký Hợp 

đồng mua bán tài sản đấu giá số 06/2019/HĐMB-TSĐG ngày 25/3/2019 (viết tắt là 

Hợp đồng 06). Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, tôi có đề nghị kiểm tra lại thông tin 

quy hoạch tại UBND phường T, thành phố B. Kết quả Phòng quản lý đô thị thành 

phố B (viết tắt là Phòng quản lý đô thị) xác định thửa đất - tài sản đấu giá nói trên 

đang thuộc quy hoạch làm đường nên không được cấp phép xây dựng. 
Ngày 08/4/2019, tôi đã làm đơn kiến nghị đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố B (viết tắt là Chi cục Thi hành án) tạm ngừng nộp tiền theo hợp đồng số 
06 để kiểm tra cụ thể nội dung quy hoạch thực tế và hủy kết quả bán đấu giá. Ngày 
09/4/2019, Chi cục Thi hành án ban hành Công văn 2509 yêu cầu Phòng Tài nguyên 

môi trường và Phòng quản lý đô thị cung cấp thông tin quy hoạch đối với thửa đất 
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nói trên. Tuy nhiên, đơn đề nghị của tôi không được Chi cục Thi hành án chấp nhận 

dừng việc nộp tiền. 
Đến ngày 03/5/2019, Phòng quản lý đô thị có Công văn số 50/QLĐT-QH trả 

lời rõ thửa đất nêu trên thuộc đất quy hoạch làm đường, việc cấp giấy phép xây dựng 

nếu có chỉ có thời hạn và chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn ghi 

trong giấy phép xây dựng. 
Như vậy, bên có tài sản bán đấu giá - Chi cục Thi hành án, bên Công ty thẩm 

định giá và bên tổ chức bán đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh B (viết tắt là Công 

ty đấu giá) và kể cả Văn phòng Công chứng Đ đã không thực hiện đúng trách nhiệm 

thu thập, xác minh chính xác thông tin tài sản bán đấu giá. Việc tiến hành thủ tục, 

trình tự bán đấu giá tài sản của Công ty đấu giá và kết quả bán đấu giá tài sản (kèm 

theo việc ký hợp đồng 06) là không đảm bảo việc cung cấp minh bạch, đầy đủ thông 

tin về tài sản được mang ra bán đấu giá. Từ đó làm sai lệch thông tin, giá trị của tài 

sản bán đấu giá, dẫn đến mục đích tham gia mua bán tài sản bán đấu giá của tôi 

không thực hiện được và đã xâm phạm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của tôi.  
Trên thực tế cả quá trình tham gia đấu giá thì tôi chỉ được biết thông tin theo 

thông báo bán đấu giá tài sản và quy chế bán đấu giá tài sản (trong đó không hề thể 

hiện nội dung quy hoạch). Ngoài ra tôi không được nhận, không được đọc biên bản 

kê biên tài sản ngày 12/10/2018 hay văn bản, tài liệu nào có thông tin về thửa đất 

đấu giá đã bị quy hoạch. Việc công ty đấu giá đưa tôi ký vào biên bản xác nhận xem 

tài sản ngày 15/3/2019 trong đó soạn sẵn nội dung cam kết của tôi và thể hiện có 

danh mục hồ sơ tài sản là không đúng. Bên cạnh đó, Chi cục Thi hành án cho ký 
biên bản giao nhận tài sản bán đấu giá thành ngày 08/5/2019 cũng soạn sẵn nội dung 

cam kết cho tôi, đồng thời khi đó Chi cục Thi hành án đã nhận công văn trả lời của 

Phòng quản lý đô thị nhưng chỉ sau khi ký biên bản giao tài sản thì mới thông báo 
nội dung quy hoạch cho tôi biết là cố tình che giấu thông tin. 

Do đó tôi yêu cầu Tòa án giải quyết như sau: 
1. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh B tổ chức ngày 

25/3/2019 và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 06/2019/HĐMB-TSĐG ngày 

25/3/2019 vì vô hiệu;  
2. Buộc Công ty đấu giá hợp danh B và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

B trả lại số tiền 3.503.783.000 đồng mà tôi đã nộp khi tham gia đấu giá tài sản. Đồng 

thời yêu cầu các bị đơn có nghĩa vụ trả tiền lãi tính trên số tiền tổng cộng 

3.503.783.000 đồng theo mức lãi suất không kỳ hạn mà pháp luật quy định. 
3. Yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B làm thủ tục để cơ quan 

thuế phải hoàn trả lại cho tôi tiền thuế, lệ phí trước bạ là 17.518.915 đồng; 
4. Yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B làm thủ tục để cơ quan thuế 

hoàn lại số tiền 70.075.660 đồng để trả lại cho người có tài sản.  
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Ngoài ra, đề nghị Tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy nội dung điều 

chỉnh biến động sang tên tôi trong GCNQSD đất nói trên theo quy định của pháp 

luật.  
* Người đại diện bị đơn - Công ty đấu giá hợp danh B trình bày:  

Ngày 10/01/2019, Công ty đấu giá ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 

10/2019/HĐ-DVĐG với Chi cục Thi hành án về việc thực hiện đấu giá tài sản là 
QSD đất của hộ ông M và bà V, địa chỉ tài sản đấu giá tại: Phường T, thành phố B. 
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản Công ty ban hành Quy chế cuộc đấu giá 

tài sản số 10/2019/QC-ĐGTS và Thông báo về việc đấu giá tài sản số 10/2019/TB-
ĐGTS cùng ngày 14/01/2019. 

Công ty đấu giá đã tiến hành niêm yết và thông báo công khai về việc đấu giá 

tài sản theo quy định Điều 35, Điều 57 Luật đấu giá tài sản 2016. Tuy nhiên, hết 

thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên không có người nào đăng ký tham gia 
đấu giá tài sản. Do đó, ngày 19/02/2019, Công ty đấu giá đã có Công văn số 

55/2019/BMX về việc không có người đăng ký tham gia đấu giá tài sản gửi Chi cục 

Thi hành án để tiếp tục giải quyết theo quy định. 
Ngày 25/02/2019, Công ty đấu giá ký Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài 

sản số 27/2019/PLHĐ-DV với Chi cục Thi hành án về việc tiếp tục thực hiện đấu 

giá tài sản là QSD đất nói trên của hộ ông M và bà V. Ngày 25/02/2019, Công ty 
đấu giá ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản số 27/2019/QC-ĐGTS và Thông báo 
về việc đấu giá tài sản số 27/2019/TB-ĐGTS. Công ty đấu giá đã tiến hành niêm yết 

và thông báo công khai về việc đấu giá tài sản theo quy định Điều 35, Điều 57 Luật 

đấu giá tài sản 2016, cụ thể: Niêm yết thông báo về việc đấu giá tài sản tại trụ sở 

của Công ty đấu giá ngày 26/02/2019; Niêm yết tại trụ sở UBND phường T ngày 
26/02/2019; Thông báo công khai về việc đấu giá tài sản trên Báo Pháp luật Việt 

Nam vào ngày 27/02 và 02/03/2019. 
Trong thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo Thông báo của Công ty 

có 02 khách hành đã liên hệ với Công ty mua hồ sơ tham gia đấu giá là ông Nguyễn 

Lương B và ông Nguyễn Đ. Sau khi tham khảo hồ sơ, khách hàng đã biết rõ tình 
trạng pháp lý tài sản đấu giá nằm trong diện tích đất quy hoạch đường giao thông 

(quy hoạch 24m) nhưng chưa có quyết định thu hồi và khách hàng đi xem hiện trạng 

tài sản đấu giá. Hai khách hàng là ông B và ông Đ đã tìm hiểu rõ về tình trạng pháp 
lý của tài sản đấu giá, cam kết chấp nhận mua tài sản theo đúng hiện trạng, chất 

lượng tài sản và không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến tài sản đấu giá (có biên 

bản xác nhận xem tài sản của 02 khách hàng ngày 15/3/2019 và 18/3/2019 ký xác 

nhận). 
Việc tổ chức đấu giá tài sản có sự tham gia của 02 khách hàng đã đăng ký tham 

gia đấu giá là ông B và ông Đ, có sự tham dự chứng kiến của Chấp hành viên Chi 

cục Thi hành án - ông Tô Thành Tr, người phải thi hành án là bà V. Sau khi cuộc 
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đấu giá tài sản kết thúc, khách hàng trúng đấu giá là ông B, Chi cục Thi hành án và 

Công ty đấu giá tiến hành ký Hợp đồng 06. 
Như vậy, ông B khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy kết quả bán đấu giá tài 

sản ngày 25/3/2019 và tuyên bố hợp đồng 06 là vô hiệu, buộc Công ty đấu giá và 

Chi cục Thi hành án trả lại tài sản, Hoàn trả lại các khoản tiền thuế, lệ phí trước bạ 

(17.518.915 đồng); Tiền thuế thu nhập cá nhân (70.075.660 đồng); Yêu cầu tính lãi 

suất trên số tiền 3.503.783.000 đồng theo quy định của pháp luật là hoàn toàn không 

có căn cứ. Công ty đấu giá đã thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng trình tự, thủ 

tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 
* Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn - Chi cục Thi hành án thành phố B có 

ý kiến: 

Chi cục Thi hành án tổ chức thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự số 53/2018/QĐST-DS ngày 20/6/2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột và Quyết định thi hành án số 2872/QĐ-CCTHADS ngày 02/7/2018 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án đối với người phải thi hành án là bà V.  

Quá trình thi hành án: Chấp hành viên lập biên bản về việc kê khai tài sản, thu 

nhập, điều kiện thi hành án do bà Viễn cung cấp chỉ có 01 tài sản duy nhất là nhà 
và đất tại số 44 Nguyễn Xuân Ng, phường T, thành phố B cấp cho hộ gia đình ông 

M và bà V để thi hành án. Hộ gia đình ông M và bà V hoàn toàn hợp tác và tự 

nguyện thi hành án. 
Ngày 10/10/2018, chấp hành viên ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS 

về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia 

đình ông M và bà V để thi hành án theo quy định. 
Ngày 10/01/2019, Chấp hành viên ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên với 

Công ty đấu giá để tiến hành bán đấu giá tài sản kê biên. 
Ngày 25/02/2019, chấp hành viên ký phụ lục hợp đồng lần 1 để tiếp tục tổ chức 

bán đấu giá tài sản với Công ty đấu giá do không có người đăng ký.  
Ngày 25/3/2019, Công ty đấu giá tổ chức bán đấu giá thành tài sản, người mua 

trúng đấu giá là ông B, giá đấu trúng là 3.503.783.000 đồng. 
Ngày 26/4/2019, ông B đã nộp đủ tiền mua tài sản tại Chi cục Thi hành án. 
Ngày 08/5/2019, chấp hành viên tiến hành bàn giao tài sản cho người mua 

trúng đấu giá. Cùng ngày, chấp hành viên ban hành Công văn số 2871/CCTHADS-
CHV về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá 

tài sản. 
Ngày 21/5/2019, ông B đã nộp thay tiền thuế thu nhập cá nhân đối với tài sản 

mua trúng đấu giá. Số tiền nộp thuế thu nhập cá nhân là 70.075.660 đồng. 
Ngày 23/5/2019, Chi cục Thi hành án đã chi tiền thuế thu nhập cá nhân cho 

ông B và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố B đã làm xong thủ tục 
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đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại trang 4 của GCQSD đất cho ông Nguyễn 

Lương B theo đúng quy định của pháp luật. 
Việc ông B khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản theo Hợp 

đồng 06 là không có cơ sở và không đúng theo quy định của pháp luật, bởi vì: 
- Khoản 2 Điều 110 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 

quy định: “Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng 

chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó”. 
- Tại biên bản xác nhận xem tài sản do Công ty bán đấu giá lập ngày 15/3/2019 

thì ông B cam kết chấp nhận mua tài sản và không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan 

đến tài sản đấu giá. 
Vậy, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B đề nghị Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Lương 

B theo quy định của pháp luật. 
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà Trịnh Thị V, ông Hồ Đắc 

Duy M, anh Hồ Đắc Hoàng M và chị Hồ Đắc Yến Nh trình bày: 
Ngày 25/3/2019, Công ty bán đấu giá và Chi cục Thi hành án tổ chức bán đấu 

giá tài sản, bà Viễn là người phải thi hành án. Tài sản bán đấu giá thành là 

3.503.783.000 đồng, do ông B là người mua tài sản. Sau đó, Chi cục Thi hành án 

tiến hành cưỡng chế và bàn giao tài sản vào ngày 08/5/2019. Ngày 13/5/2019, gia 

đình tôi phải rời khỏi căn nhà trên và vợ chồng tôi cùng ông B có lập biên bản bàn 

giao nhà, nhận nhà có chữ ký của vợ chồng tôi, ông B để nộp cho thi hành án. 
Những vấn đề ông B yêu cầu Tòa án hủy Hợp đồng 06 là không đúng theo quy 

định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, sinh hoạt của hộ gia đình chúng 

tôi. Hộ gia đình chúng tôi không đồng ý nhận lại nhà.  
* Đại diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Ông Phạm Thanh Ph, 

Bà Lương Thị Th trình bày 

Ông B yêu cầu hủy kết quả đấu giá, trả lại tài sản là không có cơ sở, vì: Ông B 
đã ký nhận biên bản giao nhận tài sản trúng đấu giá, có cơ quan xác nhận; Ông B đã 

cam đoan chịu trách nhiệm về việc này. Do đó người được thi hành án là ông Ph, bà 
Th không đồng ý với yêu cầu của ông B. 

* Đại diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Công ty cổ phần đầu 
tư và thẩm định giá HTC trình bày: 

Công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá HTC (viết tắt là Công ty thẩm định 

giá) có biết tài sản thẩm định giá nằm trong quy hoạch theo biên bản kê biên xử lý 

tài sản ngày 12/1/2018 của Chi cục thi hành án. Việc thửa đất nằm trong quy hoạch 

đường giao thông nhưng chưa có quyết định thu hồi đất không làm thay đổi kết quả 

thẩm định giá tài sản. Việc thẩm định giá được tiến hành vào ngày 30/11/2018 và 
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có biên bản thẩm định hiện trạng, báo cáo thẩm định giá (trong đó có thông tin quy 

hoạch theo biên bản kê biên tài sản) nhưng Công ty thẩm định không giao cho Chi 
cục Thi hành án hay Công ty đấu giá; Còn chứng thư thẩm định giá gửi cho Chi cục 

thi hành án thì lại ghi nhầm là thửa đất không nằm trong khu vực quy hoạch (đúng 

ra phải ghi là nằm trong khu vực quy hoạch). 
* Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Văn 

phòng Công chứng Đ và bà Đào Thị Ph không tham gia tố tụng. 
Tại Bản án Dân sự sơ thẩm số 88/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 và Quyết định 

đính chính bản án số 27 ngày 04/12/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột đã tuyên xử: 
Áp dụng các Điều 123, 127, 131, 407 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 102 

Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Khoản 2, khoản 4 Điều 9, 

khoản 3 Điều 33, khoản 4 Điều 72, 73 Luật Đấu giá tài sản;  

Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - ông 
Nguyễn Lương B. 

1. Buộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk trả cho ông 
Nguyễn Lương B số tiền 3.503.783.000 đồng và số tiền lãi phát sinh đối với số tiền 

3.503.783.000 đồng theo mức lãi suất không kỳ hạn (0,2%/năm) của Ngân hàng 
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk, tính từ ngày 

26/4/2019 đến khi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B trả hết số tiền nói trên 
cho ông Nguyễn Lương B.  

2. Ông Nguyễn Lương B có trách nhiệm giao lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 778860 (đối 

với diện tích 183.9m2, nguồn gốc: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 53, tại Tổ 

dân phố 7, phường T, do UBND thành phố B cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hồ 

Đắc Duy M và bà Trịnh Thị V) cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B để tiếp 

tục thực hiện việc kê biên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật. 
3. Kiến nghị Chi cục thuế thành phố B hoàn trả lại cho ông Nguyễn Lương B 

khoản tiền thuế, lệ phí trước bạ đã nộp là 17.518.915 đồng; 
4. Kiến nghị Chi cục thuế thành phố B hoàn trả lại cho Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố B khoản tiền thuế thu nhập cá nhân 70.075.660 đồng (do ông ông 
Nguyễn Lương B đã nộp thay); 

 5. Kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố B hủy nội dung 

điều chỉnh biến động sang tên cho ông Nguyễn Lương B tại trang 4 của giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BB 
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778860 ngày cấp 30/11/2010 cho hộ ông Hồ Đắc Duy M và bà Trịnh Thị V theo 
quy định của pháp luật. 

Cùng ngày 28/10/2019, bị đơn là Công ty đấu giá hợp danh B và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Hồ Đắc Duy M, vợ chồng ông Phạm Thanh Ph 
– bà Lương Thị Bích Th kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Những 

người kháng cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk phát biểu quan 

điểm như sau:  
* Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, các đương sự đã 

thực hiện đúng các quy định của BLTTDS. 
* Về nội dung:  
- Trước khi tiến hành kê biên, xử lý tài sản, Chi cục Thi hành án không xác 

minh thông tin việc QSD đất đó có bị quy hoạch hay không và có đủ điều kiện để 

tiến hành kê biên, xử lý tài sản để thi hành án hay không là không đúng thủ tục.  
- Chứng thư thẩm định giá và phụ lục kèm theo thể hiện đặc điểm khác của tài 

sản là “Không nằm trong khu vực quy hoạch”. Trong khi đó theo báo cáo thẩm định 

giá và biên bản thẩm định hiện trạng của Công ty thẩm định giá đều thể hiện thông 

tin QSD đất nằm trong quy hoạch đường giao thông nhưng khi nhận được chứng thư 

thẩm định giá thì Chi cục Thi hành án không có ý kiến hay yêu cầu Công ty thẩm 

định giá làm rõ mà sử dụng kết quả đó để tiến hành ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài 

sản dẫn đến sai lệch thông tin ban đầu về giá thị trường của tài sản. 
- Quá trình bán đấu giá, Công ty bán đấu giá đã ban hành Quy chế cuộc đấu 

giá tài sản và Thông báo về việc đấu giá tài thể hiện: “Mục đích sử dụng đất: Đất ở 

đô thị”; “Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài”. Không thể hiện thông tin thửa đất thuộc 

khu vực quy hoạch. Mặt khác, tại phiên tòa, đại diện Công ty bán đấu giá xác nhận: 

Công ty không lập “danh mục hồ sơ tài sản” như ghi trong biên bản xác nhận xem 

tài sản mà ông B ký ngày 15/3/2019. Bên cạnh đó, tại biên bản thỏa thuận về việc nộp 

tiền đặt trước tham gia đấu giá ngày 15/3/2019 cũng đã thể hiện rõ ý kiến của ông B: 
“Sau khi tham khảo Thông báo, quy chế cuộc đấu giá tài sản của Công ty đấu giá...”. 
Do đó có căn cứ xác định thực tế ông B chỉ được tham khảo 02 văn bản là Quy chế 

và Thông báo về việc đấu giá tài sản mà trong đó không thể hiện đầy đủ thông tin về 

QSD đất được đấu giá thuộc diện quy hoạch. Như vậy Công ty bán đấu giá đã không 

thông báo, cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết có liên quan đến 

tài sản đấu giá (đặc biệt là thông tin thể hiện QSD đất bị quy hoạch), làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua tài sản đấu giá. 
- Ngày 08/4/2019, ông B có đơn kiến nghị gửi Chi cục Thi hành án đề nghị tạm 

dừng nộp tiền theo hợp đồng 06 để kiểm tra quy hoạch thực tế và nếu có quy hoạch thì 

đề nghị Chi cục Thi hành án hủy kết quả bán đấu giá, trả lại tiền cho ông B. Sau khi 
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nhận được công văn trả lời của Phòng quản lý đô thị, Chi cục thi hành án không 

thông báo, không giải quyết khiếu nại cho ông B cũng là vi phạm quy định.  
Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông B là có căn cứ. Do 

đó, đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị đơn và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của TAND thành phố 

Buôn Ma Thuột. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa lần thứ 2, Đại diện Văn phòng công 

chứng Đ, Đại diện Công ty thẩm định giá và bà Đào Thị Ph vắng mặt, do đó căn 

cứ khoản 3 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, HĐXX vẫn tiến hành xét xử vắng mặt 

các đương sự. 
[2] Về nội dung: 
Ngày 25/3/2019, ông Nguyễn Lương B ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 

06/2019/HĐMB-TSĐG với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B (Bên có tài sản 

đấu giá) và Công ty đấu giá hợp danh B (Bên Tổ chức đấu giá tài sản). Tài sản là 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ ông Hồ Đắc Duy M và bà Trịnh 
Thị V đã được Chi cục Thi hành án ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên. Tài sản 

trị giá 3.503.783.000 đồng. Đến ngày 26/4/2019, ông B nộp đủ tiền mua tài sản tại 

Chi cục Thi hành án. Ngày 08/5/2019, chấp hành viên tiến hành bàn giao tài sản cho 

người mua trúng đấu giá. Sau khi ông B thực hiện nộp số tiền 70.075.660 đồng thuế 

thu nhập cá nhân và nộp thuế, lệ phí trước bạ số tiền 17.518.915 đồng, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thành phố B đã làm thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất tại trang 4 của GCNQSD đất cho ông B. 
Tuy nhiên, ông B khởi kiện yêu cầu tuyên bố kết quả đấu giá tài sản và Hợp 

đồng mua bán tài sản số 06 vô hiệu với lý do quá trình tham gia đấu giá tài sản, ông 

B không được cung cấp thông tin thửa đất mà ông B mua thuộc khu vực có quy hoạch. 
[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, kháng cáo của bị đơn và người có 

quyền lợi – nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử xét thấy: 
3.1. Việc bán đấu giá tài sản:  

Khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Chi cục Thi hành án cung cấp cho 

Công ty đấu giá giấy tờ pháp lý của Tài sản bán đấu giá, trong đó chỉ có Biên bản 

kê biên, xử lý tài sản ngày 12/10/2018 có thể hiện thông tin thửa đất bán đấu giá 

thuộc khu vực quy hoạch (BL148). Tuy nhiên, quá trình tổ chức đấu giá tài sản, 

Công ty đấu giá tài sản ban hành Thông báo về việc đấu giá tài sản (BL 75) và Quy 

chế cuộc đấu giá (BL73) cùng ngày 25/02/2019. Thông tin về tài sản đấu giá tại mục 

“Mục đích sử dụng đất là Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài”, không thể 
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hiện thông tin thửa đất thuộc khu vực quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố. Tại biên bản xác nhận xem tài sản lập 

ngày 15/3/2019 (BL 131), thể hiện nội dung: “Ông Nguyễn Lương B đã được xem 

kỹ hiện trạng, chất lượng tài sản đấu giá. Hiện trạng, chất lượng tài sản đầy đủ theo 

đúng miêu tả trên danh mục hồ sơ tài sản đã được Công ty đấu giá cung cấp, ông B 

cũng đã được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các tài liệu 

liên quan đến tài sản”. Tuy nhiên, biên bản này không thể hiện rõ tài liệu liên quan 

đến tài sản là tài liệu gì, có thể hiện thông tin thửa đất thuộc khu vực quy hoạch hay 

không? Trong khi đó, Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản lại không thể 

hiện thửa đất thuộc quy hoạch. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, đại diện Công 

ty bán đấu giá xác nhận: Công ty sơ xuất không lập “danh mục hồ sơ tài sản” như 

ghi trong biên bản xác nhận xem tài sản. Như vậy, Biên bản xác nhận xem tài sản 

được đánh máy sẵn đã không thể hiện đúng thực tế. Tại biên bản thỏa thuận về việc 

nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá lập ngày 15/3/2019 (BL94), phần ý kiến của 

người tham gia đấu giá (ông B) thể hiện: “Sau khi tham khảo Thông báo, quy chế 

cuộc đấu giá tài sản của Công ty đấu giá”, không thể hiện ông B được tham khảo, 

được cung cấp văn bản nào khác liên quan đến tài sản đấu giá. Quy chế và Thông 

báo về việc đấu giá tài sản mà ông B được tham khảo lại không thể hiện đầy đủ 

thông tin về QSD đất bán đấu giá. Nội dung của Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

số 06 ngày 25/3/2019, cũng không thể hiện đặc điểm thông tin thửa đất thuộc khu 

vực quy hoạch.  
Như vậy, có cơ sở khẳng định khi ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, ông 

Nguyễn Lương B đã không được cung cấp đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với diễn biến thực tế là sau khi ký hợp đồng mua bán 

tài sản đấu giá, vào ngày 08/4/2019, ông Nguyễn Lương B có đơn khiếu nại, đề nghị 

Chi cục Thi hành án tạm dừng nộp tiền, kiểm tra quy hoạch và có Công văn trả lời, 

nếu có quy hoạch thì đề nghị hủy kết quả đấu giá và trả lại tiền. Ngày 09/4/2019, 

Chi cục Thi hành án có Công văn số 2509 gửi Phòng quản lý đô thị và Phòng Tài 

nguyên - Môi trường thành phố B đề nghị cung cấp thông tin theo yêu cầu của ông 

Nguyễn Lương B. Ngày 03/5/2019, Phòng quản lý đô thị mới cung cấp thông tin: 

“Quyền sử dụng thửa đất số 144, tờ bản đồ số 53 phường T thuộc quy hoạch đất 

đường giao thông, được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn. Chủ đầu tư cam kết 

tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại trong Giấy phép xây dựng, nếu không 

tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế”. Việc Chi cục 

Thi hành án và Công ty đấu giá cho rằng trước khi ông B ký hợp đồng mua tài sản 

đấu giá đã được biết thông tin thửa đất thuộc quy hoạch là mâu thuẫn với nội dung 
đề nghị cung cấp thông tin tại Công văn số 2509 ngày 09/4/2019 của Chi cục Thi 

hành án. Sau khi nhận được Công văn trả lời của Phòng quản lý đô thị, Chi cục thi 

hành án không thông báo cho ông B biết và cũng không xem xét, giải quyết đơn 
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khiếu nại của ông Nguyễn Lương B mà ban hành Công văn số 2871/CCTHADS-
CHV ngày 08/5/2019 đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố B 
làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Lương B (BL 

115) và tiến hành bàn giao tài sản trúng đấu giá cho ông B vào cùng ngày (BL 117) 
là chưa xem xét, giải quyết triệt để quyền lợi của ông B. 

3.2. Việc thực hiện hợp đồng mua bán: 

Tại Mục 11 của quy chế đấu giá tài sản quy định về thời hạn thanh toán tiền 

mua tài sản đấu giá “Thời hạn thanh toán chậm nhất là vào ngày 08/4/2019... Quá 

thời hạn nêu trên, nếu người mua trúng không thanh toán đủ số tiền mua tài sản đấu 

giá, coi như người trúng đấu giá từ chối mua tài sản và số tiền đặt cọc thực hiện theo 

quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”. Như 

vậy, việc ông Nguyễn Lương B nộp toàn bộ số tiền mua tài sản đấu giá là không 

hoàn toàn tự nguyện vì sẽ chịu hậu quả của việc không thanh toán như quy chế đã 

nêu. 
3.3. Về giá trị tài sản:  

Tại chứng thư thẩm định giá ngày 04/12/2018 và phụ lục kèm theo thể hiện rõ 

đặc điểm khác của tài sản là “Không nằm trong khu vực quy hoạch”. Trong khi đó 

theo báo cáo thẩm định giá và biên bản thẩm định hiện trạng của Công ty thẩm định 

giá thể hiện thông tin QSD đất nằm trong quy hoạch đường giao thông. Như vậy, 

kết quả thẩm định giá tài sản còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ. Khi nhận được 
chứng thư thẩm định giá, Chi cục Thi hành án không có ý kiến hay yêu cầu Công ty 
thẩm định giá làm rõ mà sử dụng kết quả đó để tiến hành ký hợp đồng dịch vụ đấu 

giá tài sản với Công ty bán đấu giá, dẫn đến sai lệch thông tin về giá thị trường của 

tài sản. 
Từ những nhận định trên, xét thấy, quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản 

đã không công khai đầy đủ, chính xác thông tin tài sản bán đấu giá, xâm hại đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của ông Nguyễn Lương B, Tuyên bố kết quả bán đấu giá tài sản ngày 25/3/2019 và 

hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 06/2019/HĐMB-TSĐG ngày 25/3/2019 vô hiệu 
là có căn cứ. Mặt khác, Chi cục Thi hành án (bên có tài sản bán đấu giá) cũng không 

kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Do đó, không có sơ sở chấp nhận kháng cáo của 

bị đơn - Công ty bán đấu giá tài sản, và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan.  
Về việc đính chính bản án: Phần nhận định của bản án đã nhận định đầy đủ các 

vấn đề phải giải quyết trong vụ án, nội dung đính chính trong phần quyết định là 

phù hợp với nội dung nhận định nên cần chấp nhận. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm cần rút 

kinh nghiệm trong quá trình phát hành bản án. 
[4] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên những 

người kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 
Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn là Công ty đấu giá hợp danh B  và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Hồ Đắc Duy M, ông Phạm 

Thanh Ph, bà Lương Thị Th. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 88/2019/DS-
ST ngày 17/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. 

Áp dụng các Điều 123, 127, 131, 407 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 102 Luật 

thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Khoản 2, khoản 4 Điều 9, khoản 

3 Điều 33, khoản 4 Điều 72, 73 Luật Đấu giá tài sản;  
Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
Tuyên xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - ông Nguyễn Lương B. 
1. Tuyên bố kết quả bán đấu giá tài sản ngày 25/3/2019 đối với tài sản là quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 778860 do UBND thành phố B 
cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hồ Đắc Duy M và bà Trịnh Thị V, và giao dịch 
mua bán tài sản theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 06/2019/HĐMB-TSĐG 

ngày 25/3/2019 đã được công chứng ngày 25/3/2019 tại Văn phòng công chứng Đ là 
vô hiệu. 

2. Buộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk trả cho ông 
Nguyễn Lương B số tiền 3.503.783.000 đồng (Ba tỷ năm trăm lẻ ba triệu bảy trăm 

tám ba ngàn đồng - do ông B đã nộp để mua tài sản bán đấu giá) và số tiền lãi phát 
sinh đối với số tiền 3.503.783.000 đồng theo mức lãi suất không kỳ hạn (0,2%/năm) 

của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk, 
tính từ ngày 26/4/2019 đến khi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B trả hết số 

tiền nói trên cho ông Nguyễn Lương B.  
3. Ông Nguyễn Lương B có trách nhiệm giao lại tài sản trên đất (theo biên bản 

giao, nhận tài sản bán đấu giá thành ngày 08/5/2019) và giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 778860 (đối với 

diện tích 183.9m2, nguồn gốc: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất; thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 53, tại Tổ dân 

phố 7, phường T, do UBND thành phố B cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hồ Đắc 

Duy M và bà Trịnh Thị V, đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố 

B điều chỉnh biến động sang tên cho ông Nguyễn Lương B) cho Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố B để tiếp tục thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản để thi hành 

án theo quy định của pháp luật.  
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4. Kiến nghị Chi cục thuế thành phố B hoàn trả lại cho ông Nguyễn Lương B
khoản tiền thuế, lệ phí trước bạ đã nộp là 17.518.915 đồng. 

5. Kiến nghị Chi cục thuế thành phố B hoàn trả lại cho Chi cục Thi hành án

dân sự thành phố B khoản tiền thuế thu nhập cá nhân 70.075.660 đồng (do ông ông 
Nguyễn Lương B đã nộp thay). 

6. Kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố B hủy nội dung

điều chỉnh biến động sang tên cho ông Nguyễn Lương B tại trang 4 của giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BB 

778860 do UBND thành phố B cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hồ Đắc Duy M và 
bà Trịnh Thị V theo quy định của pháp luật. 

7. Về án phí, chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản.
7.1. Án phí sơ thẩm:

- Ông Nguyễn Lương B được nhận lại số tiền tổng cộng 2.789.000 đồng tạm

ứng án phí đã nộp theo các biên lai số 0001639 ngày 03/6/2019, số 0001862 và số 

0001863 cùng ngày 28/6/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự TP. B, tỉnh Đắk Lắk. 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk phải nộp 300.000 đồng

tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
- Công ty đấu giá hợp danh B phải nộp 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ

thẩm. 
7.2. Án phí phúc thẩm: 
- Công ty đấu giá hợp danh B, ông Hồ Đắc Duy M, ông Phạm Thanh Ph, bà

Lương Thị Th mỗi đương sự phải nộp 300.000 đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm. 
Được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo các biên lai thu số 

0005230, 0005236, 0005237, 0005238 cùng ngày 12/11/2019 (đều do bà Trịnh Thị 

V nộp thay) tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B. 
7.3. Chi phí xem xét, thẩm định và định giá tài sản: Ông Nguyễn Lương B tự 

nguyện chịu số tiền 2.000.000 đồng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá 

tài sản. Số tiền này ông Nguyễn Lương B đã nộp đủ  tại Tòa án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột theo phiếu thu số 123 ngày 22/7/2019. 
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. 
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

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 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 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:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TANDCC tại Đà Nẵng;                         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;                                                      
- TAND tp Buôn Ma Thuột; 
- Chi cục THADS tp B;       (Đã ký) 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án.   

             Lưu Thị Thu Hường 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO   

 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 08/2017/DS-GĐT 

Ngày 13 tháng 4 năm 2017 

V/v hủy kết quả bán đấu giá, 

đòi bồi thường thiệt hại và đòi 

tài sản là quyền sử dụng đất. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

                                                                          
        NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

           

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

Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 13 thành viên tham gia xét xử, do ông 

Nguyễn Hòa Bình – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tối cao. 

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

Ông Lê Thành Dương - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

 Ngày 13 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “Hủy kết quả bán đấu giá, đòi bồi thường 

thiệt hại và đòi tài sản là quyền sử dụng đất” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:  Ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1941; 

Địa chỉ: ấp T, xã T, huyện H, tỉnh Tây Ninh. 

2. Bị đơn: Ngân hàng T 

Địa chỉ: quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: 

- Bà Lý Đàm Mai L; trú tại phường 3, thị xã T, tỉnh Tây Ninh (Văn bản ủy 

quyền ngày 18 tháng 4 năm 2013). 

- Ông Đỗ Thanh N; trú tại quận H, thành phố Hà Nội (Văn bản ủy quyền 

ngày 18 tháng 4 năm 2013). 

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

- Bà Ngô Thị V, sinh năm 1958; 

Địa chỉ: xã L, huyện H, tỉnh Tây Ninh. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại L; 
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Địa chỉ: xã L, huyện H, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại L: 

Ông Nguyễn Hoàng D trú tại xã L, huyện H, tỉnh Tây Ninh (Văn bản ủy quyền ngày 

10 tháng 01 năm 2012). 

- Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình nâng cấp cải tạo Quốc lộ 

22B, huyện H, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện hợp pháp của Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư công 

trình nâng cấp cải tạo Quốc lộ 22B: Ông Huỳnh Ngọc M (Văn bản ủy quyền ngày 

14 tháng 7 năm 2013).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 15/4/2005 và quá trình tố tụng, nguyên đơn ông 

Nguyễn Văn V trình bày:  

Tháng 4/1996 ông vay Ngân hàng T (viết tắt là Ngân hàng) 

100.000.000 đồng, thế chấp 7.700m2 đất tại xã T, huyện H, tỉnh Tây Ninh. 

Do ông không có tiền trả nợ nên Ngân hàng khởi kiện ra Tòa án. Tại Quyết 

định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 199/HGT ngày 

21/8/1997, Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Tây Ninh quyết định ông có trách 

nhiệm trả Ngân hàng gốc và lãi là 136.343.300 đồng. Sau khi có quyết định 

nêu trên của Tòa án, ông không tự nguyện thi hành nên ngày 13/3/1998 Đội Thi 

hành án huyện H (nay là Chi cục Thi hành án dân sự huyện H) tiến hành bán đấu 

giá phần đất thế chấp nêu trên thông qua Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Tây 

Ninh..Sau hai lần bán đấu giá thành nhưng người mua đều bỏ cọc và không mua, 

Đội Thi hành án huyện H giao tài sản cho Ngân hàng tổ chức bán đấu giá. Tại 

phiên đấu giá ngày 18/6/2002 do Ngân hàng tổ chức thì bà Ngô Thị V trúng với 

giá 385.000.000 đồng. Ngân hàng thu nợ gốc và lãi ông phải trả là 235.061.000 

đồng, chi phí cưỡng chế và chi phí khác là 9.140.000 đồng; còn lại 140.798.000 

đồng Ngân hàng bàn giao cho Đội Thi hành án huyện H để dùng toàn bộ tiền 

này thi hành nghĩa vụ trả nợ của ông trong các vụ án khác. 

 Ngày 30/8/2002, Ngân hàng  đo và giao cho bà V 7.700m2 đất, còn lại 

giao cho ông 943,6m2 đất. Nay ông yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá ngày 

18/6/2002 của Ngân hàng nêu trên; nếu không hủy giao dịch bán đấu giá thì yêu 

cầu Ngân hàng bồi thường thiệt hại cho ông. 

 Bị đơn là Ngân hàng do ông Trương Hồng N đại diện trình bày: Việc tổ 

chức bán đấu giá được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, nên Ngân 

hàng không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông V. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Ngô Thị V trình bày: Bà mua 

đấu giá đúng pháp luật. Bà đề nghị bác yêu cầu khởi kiện của ông V và yêu cầu ông 

V tháo dỡ nhà, tài sản trên phần đất phía trước mặt tiền đất của bà trúng đấu giá. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2006/DSST ngày 30/6/2006, Tòa án nhân 

dân tỉnh Tây Ninh quyết định: Không chấp nhận yêu cầu của ông V về hủy kết 

quả bán đấu giá ngày 18/6/2002 và yêu cầu Ngân hàng bồi thường thiệt hại. 
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Ngày 02/7/2006, ông V kháng cáo. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 476/2006/DSPT ngày 10/11/2006, Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định: Giữ 

nguyên bản án sơ thẩm.  

Tại Quyết định số 632/2009/DS-KN ngày 09/11/2009, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao kháng nghị Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên; đề nghị Hội 

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

sự phúc thẩm và Bản án dân sự sơ thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định Giám đốc thẩm số 14/2011/QĐ-GĐT ngày 23/3/2011, Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hủy Bản án dân sự sơ thẩm, Bản án 

dân sự phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ về Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh giải 

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

Trong quá trình giải quyết giám đốc thẩm đối với vụ án trên, ngày 

10/5/2007, bà V có đơn khởi kiện yêu cầu ông V tháo dỡ tài sản để trả 282,8m2 

đất giáp Quốc lộ 22B (phần đất bà V mua đấu giá) và yêu cầu được nhận 

26.122.000 đồng (tiền bồi thường từ việc thu hồi đất làm Quốc lộ 22B). Vụ án 

đã được xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 

163/2009/DS-PT ngày 10/6/2009, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh buộc ông V tháo dỡ nhà, tài sản để trả đất cho bà V; ông 

V được nhận tiền đền bù đất là 26.122.000 đồng; đồng thời, Ngân hàng hỗ trợ 

thêm cho ông V 9.703.937 đồng (ông V đã nhận). Sau đó, vụ án này có kháng 

nghị tái thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao đã xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ Bản án phúc thẩm và 

Bản án sơ thẩm nêu trên; giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử sơ thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Sau khi thụ lý lại, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã nhập 02 vụ án nêu 

trên để giải quyết. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2013/DS-ST ngày 24/4/2013, Tòa án 

nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông V về yêu cầu hủy bỏ việc đấu 

giá tài sản ngày 18/6/2002 của Ngân hàng T và yêu cầu Ngân hàng bồi thường 

thiệt hại. 

Bà V được tiếp tục sử dụng phần đất có diện tích qua đo đạc thực tế 

7.151,6m2 thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 8, tại xã T, huyện H, tỉnh Ninh (đất 

có tứ cận như quyết định trong Bản án sơ thẩm). 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bà V; buộc ông V phải di dời 

toàn bộ tài sản, cây cối và nhà trên phần đất có diện tích 116,1m2 thuộc lộ giới 

quy hoạch quốc lộ 22B tại số 848, tổ 9, xã T, huyện H, tỉnh Tây Ninh. 

Buộc ông V phải di dời các tài sản là nhà tắm, cây xanh, hàng rào để 

giao trả diện tích 172,2m2 đất thuộc thửa số 65, tờ bản đồ số 8, tại xã T, huyện 
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H, tỉnh Tây Ninh lại cho bà V. Ghi nhận bà V đồng ý hỗ trợ cho ông V số tiền 

26.122.500 đồng tiền đền bù, giải tỏa, ông V đã nhận xong.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí đo đạc 

định giá và tuyên quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 07/5/2013, ông V kháng cáo toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 237/2013/DSPT ngày 30/7/2013, Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định: Bác 

kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Văn V và giữ nguyên quyết định của 

Bản án sơ thẩm. 

Ngày 11/10/2013, ông V có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 82/2016/KN-DS ngày 01/7/2016, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao kháng nghị Bản án dân sự  phúc thẩm số 237/2013/DSPT ngày 

30/7/2013 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí 

Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc 

thẩm hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 

04/2013/DSST ngày 24/4/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh; giao hồ sơ 

cho Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lại với lý do: 

- Đội Thi hành án huyện H không đo đạc, kê biên, định giá diện tích đất 

tương ứng với nghĩa vụ trả nợ của ông V để giao Ngân hàng đấu giá mà giao 

toàn bộ diện tích đất của ông V cho Ngân hàng và Ngân hàng đấu giá diện tích 

đất quá lớn so với nghĩa vụ của ông V phải thanh toán (đấu giá được 385 triệu 

đồng trong khi nghĩa vụ phải thanh toán chỉ có 235 triệu đồng) là không đúng 

quy định về thủ tục bán đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 29 Pháp lệnh thi 

hành án dân sự năm 1993.   

- Năm 2002, Ngân hàng tổ chức bán đấu giá tài sản đối với 7.700m2 đất 

của ông V nhưng không tổ chức định giá mà căn cứ vào biên bản định giá ngày 

13/3/1998 của Đội Thi hành án huyện H để lấy giá khởi điểm là 300.882.000 

đồng là không đúng với quy định tại  điểm 4 phần II Thông tư số 02/2002/TTLT-

NHNN-BTP ngày 5/2/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp 

hướng dẫn Quyết định 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm. 

- Ngân hàng không đo đạc đất trước khi đấu giá mà tiến hành bán đấu 

giá 7.700m2 đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông V năm 

1995; sau khi bán đấu giá xong mới đo giao cho bà V 7.700m2 đất, phần còn lại 

943m2 đất giao cho ông V là không đúng về thủ tục bán đấu giá theo quy định 

tại Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993. 

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

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

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Tháng 4/1996 ông Nguyễn Văn V thế chấp 7.700m2 đất tại xã T, 

huyện H, tỉnh Tây Ninh cho Ngân hàng T (viết tắt là Ngân hàng) để vay 

100.000.000 đồng. Do ông V không có tiền trả nợ nên Ngân hàng khởi kiện 

ra Tòa án. Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

199/HGT ngày 21/8/1997, Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Tây Ninh quyết 

định buộc ông V có trách nhiệm trả Ngân hàng tiền gốc và lãi là 136.343.300 

đồng. Sau khi có quyết định nêu trên của Tòa án, ông V không tự nguyện thi 

hành nên ngày 13/3/1998 Đội Thi hành án huyện H (nay là Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện H) tiến hành bán đấu giá phần đất thế chấp nêu trên thông qua 

Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh..Sau hai lần bán đấu giá thành 

nhưng người mua đều bỏ cọc và không mua, căn cứ khoản 2 Điều 34 Pháp lệnh 

Thi hành án dân sự năm 1993 quy định: “… Đối với tài sản không bán được, 

Chấp hành viên yêu cầu người được thi hành án nhận;…” và theo điểm đ, mục 

2, phần IV Thông tư liên ngành số 12/2001/TTLN ngày 26/2/2001 của Bộ Tư 

pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định: “Đối với tài sản đã đưa ra 

bán đấu giá ít nhất 2 lần nhưng không bán được thì cơ quan thi hành án yêu cầu 

người được thi hành án nhận để thi hành”, Đội Thi hành án huyện H đã giao tài 

sản cho Ngân hàng và Ngân hàng bán đấu giá là đúng pháp luật. 

[2] Trước khi thế chấp phần đất nêu trên cho Ngân hàng, năm 1995 ông V 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 7.700m2, nhưng theo Biên 

bản đo đạc ngày 30/6/1999 của Đội Thi hành án huyện H, Phòng Địa chính 

huyện H và chính quyền địa phương thì thực tế đất của ông V có diện tích 

8.767m2. Lẽ ra, Đội Thi hành án huyện H phải đo đạc, kê biên, định giá diện tích 

đất tương ứng với nghĩa vụ trả nợ của ông V nằm trong phần đất ông V được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995, còn phần đất thừa giao lại 

cho ông V. Tuy nhiên, Đội Thi hành án huyện H không đo đạc, kê biên, định giá 

diện tích đất tương ứng với nghĩa vụ trả nợ của ông V mà giao toàn bộ phần đất 

của ông V cho Ngân hàng để bán đấu giá là không đúng với quy định tại khoản 

3 Điều 29 Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993. 

[3] Sau khi nhận đất, Ngân hàng không định giá diện tích đất tương ứng 

với nghĩa vụ trả nợ của ông V để xác định phần đất đấu giá, mà lại đấu giá toàn 

bộ 7.700m2 đất là vượt quá so với nghĩa vụ trả nợ của ông V (đấu giá được 

385.000.000 đồng trong khi nghĩa vụ trả nợ chỉ có 235.000.000 đồng). Như vậy, 

việc đấu giá phần đất vượt quá so với nghĩa vụ trả nợ của ông V là không đúng 

quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993. Đồng thời, trước khi bán 

đấu giá, Ngân hàng không đo đạc để xác định chính xác kích thước phần đất đấu 

giá, mà chỉ khi đấu giá xong mới đo đạc để giao cho bà V giao 15,7m/16,7m 

mặt đường cho bà V - người trúng đấu giá; còn trả lại cho ông V 01m mặt 

đường làm lối đi vào diện tích đất 943m2 bên trong là quá hẹp, không đảm bảo 

quyền lợi cho ông V. 

[4] Mặt khác, ngày 18/6/2002, Ngân hàng tổ chức bán đấu giá tài sản đối 

với 7.700m2 đất của ông V nhưng không tổ chức định giá mà căn cứ vào biên 

bản định giá ngày 13/3/1998 của Đội Thi hành án huyện H để lấy giá khởi điểm 

là 300.882.000 đồng. Theo điểm 4 phần II Thông tư số 02/2002/TTLT-NHNN-
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BTP ngày 05/02/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp 

hướng dẫn Quyết định 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm… quy định: Hội đồng xử lý tài sản có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) xác định giá khởi điểm để tự bán đấu giá công 

khai tài sản bảo đảm trên thị trường trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm bán. 

 [5] Như vậy, quy định của pháp luật về lấy giá khởi điểm để đấu giá là giá 

thị trường tại thời điểm bán. Ngân hàng tổ chức bán tài sản ngày 18/6/2002 

nhưng không tổ chức định giá mà căn cứ vào biên bản định giá ngày 13/3/1998 

của Đội Thi hành án huyện H để lấy giá khởi điểm là 300.882.000 đồng là 

không đúng pháp luật. 

[6] Đối chiếu quy định của điều luật nêu trên thì giao dịch bán đấu giá 

giữa Ngân hàng với bà V là giao dịch vô hiệu. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, 

bà V đã nhận và sử dụng đất ổn định, đã san lấp mặt bằng, cất nhà trên đất này; 

đồng thời trong giao dịch đấu giá, bà V là người mua ngay tình. Do đó, khi xét 

xử lại Tòa án cần áp dụng Điều 147- Bộ luật dân sự năm 1995 để giải quyết; 

theo đó, cần công nhận giao dịch bán đấu giá giữa Ngân hàng và bà V, nhưng 

phải xác định lại giá đất theo giá thị trường tại thời điểm bán đấu giá; trên cơ sở 

đó xem xét mức độ lỗi của Ngân hàng trong việc không định giá tài sản khi đấu 

giá theo quy định pháp luật; từ đó buộc Ngân hàng có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại cho ông V về chênh lệch giá tại thời điểm bán đấu giá phần đất nêu trên 

và tiền lãi của khoản tiền chênh lệch giá kể từ thời điểm bán đấu giá tài sản cho 

đến khi xét xử sơ thẩm lại. 

[7] Quá trình giải quyết, Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm không 

xem xét toàn diện các chứng cứ, dẫn đến nhận định không phù hợp với tình tiết 

khách quan của vụ án; từ đó không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông V, 

không buộc Ngân hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông V là không 

đúng với quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1- Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 82/2016/KN-DS ngày 01/7/2016 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2- Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 237/2013/DSPT ngày 30/7/2013 của 

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và hủy Bản 

án dân sự sơ thẩm số 04/2013/DS-ST ngày 24/4/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

3- Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử lại theo 

thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 
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Nơi nhận:                                                                     TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

- Viện trưởng VKSNDTC;                                                           CHÁNH ÁN                                                                                   

- TANDCC tại TP. Hồ Chí Minh;                                                    (đã ký) 

- VKSNDTC (Vụ 9); 

- TAND tỉnh Tây Ninh (kèm hồ sơ vụ án);                                              

- Cục THA dân sự tỉnh Tây Ninh; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu VP, Vụ GĐKT II (02b), hồ sơ vụ án.                                    

                                                                                                    

                                                                                               Nguyễn Hòa Bình 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

                                    

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 74/2019/DS-GĐT 

Ngày 11 tháng 11 năm 2019 
V/v  tranh chấp hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

           - Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

9/12 thành viên tham gia xét xử; do ông Phạm Văn Hà - Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Tuyết - Thẩm tra viên Phòng Giám đốc, 

kiểm tra về dân sự, kinh doanh thương mại Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng mua bán 

tài sản bán đấu giá” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P (tên cũ 

là Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản A); địa chỉ: Phường H, 

quận S, thành phố Hà Nội; người đại diện hợp pháp: Ông Lê Đình N (Văn bản 

ủy quyền số 218/2016/TGĐ-UQ ngày 24/5/2016). 

2. Bị đơn: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản H; địa chỉ: phường Q, 

quận A, thành phố Hải Phòng; người đại diện hợp pháp: Ông Trần Thanh C. 

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

3.1. Công ty Cổ phần M (tên cũ là Công ty TNHH M); địa chỉ: quận H, 

thành phố Hải Phòng; người đại diện hợp pháp: Ông Lê Văn H  và bà Nguyễn 

Thị N (Văn bản ủy quyền ngày 10/6/2016). 

3.2. Bộ C (cơ quan chủ quản của Công ty Cổ phần M); địa chỉ: phường T, 

quận H, thành phố Hà Nội.  

3.3. Ngân hàng V (V); địa chỉquận S, thành phố Hà Nội; người đại diện 

hợp pháp: Ông Trương Lê Trọng H (Văn bản ủy quyền số 356 ngày 

08/10/2014).  

3.4. Ngân hàng thương mại cổ phần H; địa chỉ: quận S, thành phố Hà Nội; 

người đại diện hợp pháp: Ông La Văn Th (Văn bản ủy quyền số 596 ngày 
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02/10/2014). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 08/7/2014 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P (do người đại diện) trình 

bày: 

Ngày 28/6/2013, Công ty Cổ phần M (tên cũ là Công ty TNHH M, sau đây 

viết tắt là Công ty M) và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản H (sau đây viết 

tắt là Trung tâm bán đấu giá) ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 50/HĐ-BĐG 

(sau đây viết tắt là Hợp đồng bán đấu giá số 50); theo đó, Trung tâm bán đấu giá 

sẽ tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản là vật kiến trúc gắn liền trên đất của Nhà 

máy dệt may xuất khẩu V có diện tích 20.151,5m
2
 do Công ty M đang sử dụng 

(trả tiền thuê đất hàng năm); lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất.  

Ngày 01/8/2013, Trung tâm bán đấu giá tổ chức bán đấu giá tài sản nêu trên, 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản A (sau đây viết tắt là Công ty A, 

nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P) đã mua được tài sản đấu 

giá với giá khởi điểm là 42.200.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%). 

Cùng ngày, hai bên ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57/HĐMB-BĐG 

(sau đây viết tắt là Hợp đồng mua bán số 57).  

Ngày 29/8/2013, Công ty A và Công ty M ký biên bản thỏa thuận đồng ý 

chuyển toàn bộ tiền mua tài sản đấu giá vào tài khoản của Trung tâm bán đấu 

giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần H (sau đây viết tắt là B) để B phong tỏa 

toàn bộ số tiền đến khi hai bên ký biên bản bàn giao tài sản. Công ty A đã nộp 

số tiền mua tài sản đấu giá vào tài khoản của Trung tâm bán đấu giá mở tại B.  

Ngày 26/9/2013, Công ty M và Công ty A tiến hành bàn giao tài sản bán 

đấu giá và các giấy tờ kèm theo (có Biên bản và Danh mục các tài sản bàn giao). 

Cùng ngày, Công ty M đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) cho Công ty A. 

Ngày 21/10/2013, Công ty A có Văn bản số 161/2013/CV-A đề nghị Văn 

phòng đăng ký nhà đất Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng 

hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài 

sản trên đất và quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký nhà đất có Văn bản số 

37/VPĐKQSDĐMC-ĐKTK ngày 13/01/2014 hướng dẫn Công ty A cung cấp 

bổ sung các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục.  

Sau đó, giữa Công ty A và Công ty M có nhiều văn bản trao đổi về việc bổ 

sung các giấy tờ để làm thủ tục. Ngày 11/02/2014, Công ty M có Văn bản số 

15/ĐM-ĐT phúc đáp không thể đáp ứng được việc cung cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và đề nghị Công ty A cung cấp mẫu đối với các tài liệu khác. 

Đối với tài liệu là văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính về sử dụng 

đất, Công ty M sẽ có thông báo sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, Công ty M 

không cung cấp tài liệu cho Công ty A. 

Ngày 13/11/2013, Công ty A có Văn bản số 175/2013/CV-A gửi Trung tâm 
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bán đấu giá và ngày 19/5/2014 có Văn bản số 19/2014/CV-A thông báo cho Công 

ty M đề nghị hủy bỏ Hợp đồng mua bán số 57. 

Ngày 21/5/2014, Trung tâm bán đấu giá có Công văn số 91/TTBĐS-VN gửi 

Công ty M và Công ty A đề nghị phối hợp hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất Nhà máy dệt may xuất khẩu V cho người mua được tài 

sản là Công ty A; đồng thời có Công văn số 92/TTBĐG-VN gửi B trong đó nêu 

thỏa thuận của Công ty M và B về việc B có trách nhiệm thanh toán các khoản 

tiền thuế liên quan đến việc phát mại tài sản và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản 

của Công ty M. 

Ngày 25/7/2014, Trung tâm bán đấu giá tổ chức cuộc họp để thống nhất 

hủy bỏ Hợp đồng mua bán số 57 nhưng Công ty M không tham dự. Tại cuộc 

họp, Trung tâm bán đấu giá và Công ty A không thống nhất được với nhau về 

việc hủy bỏ hợp đồng mua bán nêu trên. 

Công ty A cho rằng: Từ ngày 01/8/2013, do không làm được thủ tục sang 

tên nên Công ty A không hoạt động kinh doanh đối với tài sản mua đấu giá, gây 

thiệt hại do chưa đưa nhà xưởng vào khai thác, sử dụng nên việc mua bán chưa 

hoàn thành. Công ty A khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: 

Hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57/HĐMB-BĐG ngày 01/8/2013. 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phải bồi thường các thiệt hại gồm: 

Chi phí thuê bảo vệ trông coi: 645.322.423 đồng; tiền điện: 30.123.101 đồng, 

tiền nước: 42.460.105 đồng, khoản tiền lãi vay Ngân hàng: 7.941.703.889 đồng 

và phí bán đấu giá: 150.000.000 đồng, tổng số tiền là 8.809.609.578 đồng, 

không yêu cầu trả lãi. 

Bị đơn là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản H (do người đại diện) trình bày: 

Trung tâm bán đấu giá xác nhận việc ký kết và thực hiện Hợp đồng bán đấu 

giá số 50 như Công ty A trình bày. Sau khi trúng giá, Công ty A đã chuyển đủ số 

tiền 46.420.000.000 đồng vào tài khoản của Trung tâm đấu giá tại B. 

Ngày 06/9/2013, Trung tâm bán đấu giá có Văn bản số 220/TTBĐG-NV thông 

báo cho Công ty M: Công ty A đã chuyển đủ số tiền mua tài sản bán đấu giá và 

khoản tiền thuế giá trị gia tăng theo hợp đồng vào tài khoản của Trung tâm.  

Ngày 03/10/2013, Trung tâm bán đấu giá có Công văn số 240/TTBĐG-NV, 

ngày 16/10/2013 có Công văn số 250/TTBĐG-NV và ngày 11/11/2013 có Công 

văn số 270/TTBĐG-NV gửi B về việc chuyển tiền bán đấu giá cho Công ty M 

nhưng B không chuyển tiền. 

Ngày 25/3/2014, Trung tâm bán đấu giá có Giấy mời các bên liên quan để 

họp giải quyết dứt điểm vụ việc trên vào ngày 28/3/2014. Ngày 26/3/2014, Công 

ty M chưa hoàn thiện xong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(quyền thuê đất), quyền sở hữu tài sản cho Công ty A nhưng có Công văn số 

45/ĐM-ĐT từ chối tham dự cuộc họp. Trung tâm bán đấu giá có ý kiến yêu cầu 

các bên tiếp tục phối hợp để thực hiện hợp đồng mua bán nêu trên. 

Trung tâm bán đấu giá không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của 
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Công ty A vì không có lỗi.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần M (do người 

đại diện) trình bày:  

Công ty M là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ T(nay là Bộ C, trước 

đây là Công ty M Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 609/TM-TCCB 

ngày 28/5/1993 của Bộ Thương mại).  

Tháng 11/2002, Công ty M lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy dệt may 

xuất khẩu V. Ngày 31/12/2002, Bộ trưởng Bộ Tra Quyết định số 1712/QĐ-TM 

phê duyệt dự án này. Ngày 29/01/2003, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

có Quyết định số 334/QĐ-UB cho phép Công ty M thuê 45.958,8m
2
 đất tại xã 

Đông Hải, huyện An Hải để xây dựng Nhà máy dệt. 

Công ty M có ký các Hợp đồng tín dụng số 09/02/HĐTD ngày 16/01/2003, 

Hợp đồng số 05/2004/HĐTD ngày 20/4/2004 và các Phụ lục kèm theo để vay 

18.807.000.000 đồng của Ngân hàng V Chi nhánh Hải Phòng để đầu tư cho dự án 

Nhà máy dệt. Để đảm bảo cho khoản vay, ngày 17/8/2004, hai bên ký Hợp đồng 

nguyên tắc thế chấp tài sản số 09/2002-05/2004/HĐTCTS-TDTW (không công 

chứng), tài sản thế chấp là tài sản hình thành sau đầu tư tạm tính theo phê duyệt 

tại quyết định đầu tư nhà máy dệt, tổng giá trị tạm tính là 27.000.000.000 đồng.  

Ngày 29/01/2003, Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng có Quyết định số 

334/QĐ-UB cho phép Công ty M thuê 45.958,8m
2
 đất với thời hạn 40 năm để 

xây dựng Nhà máy dệt may xuất khẩu. 

Ngày 16/10/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất số 

97/HĐTĐ cho Công ty M thuê diện tích đất trên để sử dụng vào mục đích xây 

dựng Nhà máy dệt xuất khẩu V (sau đây viết tắt là Nhà máy dệt).  

Ngày 29/6/2010, Bộ C có Quyết định số 3443/QĐ-BCT chuyển Công ty M 

Hải Phòng thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Công ty 

hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp ngày 26/11/2010. 

Do Công ty M cũng nợ hơn 27.000.000.000 đồng của B nên Bộ C có Công 

văn số 3914/BCT-KH ngày 07/5/2013 và Công văn số 6228/BCT-KH ngày 

15/7/2013 chấp thuận cho phát mại tài sản tại Nhà máy dệt may xuất khẩu V của 

Công ty M để thu xếp vốn trả nợ trước khi chuyển đổi doanh nghiệp; trong quá 

trình thực hiện phát mại tài sản phải có sự tham gia của đại diện Bộ C; việc bán 

đấu giá phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý nhà đất, định 

giá tài sản, bán đấu giá… đồng thời Bộ C cũng thành lập Tổ công tác tham gia 

quá trình phát mại tài sản. 

Ngày 10/6/2013, B có Văn bản số 3127/TB-TGDD.15 phê duyệt phương án 

xử lý nợ của Công ty M, đồng ý miễn toàn bộ lãi phát sinh cho Công ty M với 

điều kiện Công ty M thực hiện các thủ tục bán đấu giá Nhà máy dệt, số tiền bán 

được được dùng để tất toán toàn bộ khoản vay của Công ty tại B, thời gian thực 

hiện việc tất toán khoản vay không quá 30 ngày kể từ ngày bán đấu giá thành 
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công; Ngân hàng V (sau đây viết tắt là V) phải có văn bản đồng ý cho phát mại; 

Công ty M phải có văn bản uỷ quyền cho B được chủ động sử dụng số tiền thu 

được từ nguồn bán đấu giá để thanh toán khoản vay của Công ty tại B và V; các 

chi phí và thuế (nếu có) liên quan đến phát mại tài sản trên do B chịu trách nhiệm 

thanh toán. Hai bên thống nhất mức giá khởi điểm là 42.200.000.000 đồng chưa 

bao gồm thuế VAT (nợ gốc của B là 27.200.000.000 đồng, của V và ngân sách 

Nhà nước là 15.000.000.000 đồng). Ngày 26/6/2013, hai bên có biên bản thỏa 

thuận khẳng định những nội dung nêu trên và thống nhất để Công ty M ký hợp 

đồng bán đấu giá với Trung tâm bán đấu giá tổ chức phát mại Nhà máy dệt. 

Ngày 18/6/2013, V có Công văn số 295/NHPT.HPH-TDI đồng ý để Công 

ty M xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là “Dự án Nhà máy dệt may xuất khẩu V” 

trả nợ vay cho Ngân hàng. 

Nhà máy dệt may xuất khẩu V Hải Phòng không phải nguồn vốn của Nhà 

nước mà thuộc quyền sở hữu của Công ty M và là tài sản bảo đảm của V, được sự 

cho phép của cơ quan chủ quản là Bộ C và đồng ý của V về việc Công ty M chủ 

động bán tài sản này theo hình thức đấu giá tài sản để ưu tiên thanh toán nợ cho V 

và sau đó là chủ nợ khác không nhận bảo đảm tài sản này là B. 

Mặc dù, nhiều lần đề nghị được thanh toán nhưng Trung tâm bán đấu giá 

và B không chuyển tiền bán đấu giá tài sản cho Công ty M (cụ thể, vào các ngày 

27/9/2013, 07/10/2013, 14/10/2013, 08/11/2013 và 11/12/2013, Công ty M có 

các Văn bản số 178, 182, 193, 207, 230 đề nghị Trung tâm đấu giá chuyển tiền). 

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty M vẫn phối hợp cùng Công ty A 

hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục sang tên cho Công ty A, việc không chuyển đổi 

sang tên được cho Công ty A là do nhiều yếu tố nhưng không phải do phát sinh 

nợ thuế vì đó không phải là điều kiện bắt buộc để được bán đấu giá. Do  vậy, 

Hợp đồng mua bán số 57 phải tiếp tục thực hiện, không thể hủy hoặc vô hiệu. 

 Công ty M yêu cầu Trung tâm đấu giá phải bồi thường các thiệt hại do việc 

chậm trả số tiền bán đấu giá gây ra là 8.524.400.000 đồng (trong đó tiền lãi do 

chậm thanh toán tính theo mức lãi suất trên thị trường 12,25% của 03 Ngân hàng 

PV Combank, Vietcombank, Seabank Hải Phòng thời điểm 01/8/2014 là 

42.200.000.000 đồng x 12,25% x 150%/360 ngày = 7.754.250.000 đồng, số tiền 

do chậm nộp thuế là 770.150.000 đồng) và cho rằng đây không phải là yêu cầu 

phản tố mà Tòa án có trách nhiệm xem xét yêu cầu của Công ty M. Nếu Hợp 

đồng mua bán số 57 bị vô hiệu, Công ty M yêu cầu Công ty A phải có trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản bị khấu hao với mức 5% đối với giá trị tài 

sản đó. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng V (do người đại diện) 

trình bày: 

Theo Hợp đồng tín dụng số 09/02/HĐTD ngày 16/01/2003, số 05/2004/HĐTD 

ngày 20/4/2004 và các phụ lục, Công ty M thế chấp toàn bộ tài sản, vật kiến trúc 

gắn liền trên đất của Nhà máy dệt may xuất khẩu V cho Ngân hàng V Chi nhánh 

Hải Phòng bảo đảm cho số tiền vay là 18.807.000.000 đồng để đầu tư cho dự án 
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Nhà máy dệt may xuất khẩu V.  

V có Công văn số 295/NHPT.HPH-PDI ngày 18/6/2013 đồng ý để Công ty 

M bán đấu giá tài sản bảo đảm là Nhà máy dệt may xuất khẩu V để thanh toán 

khoản vay của V nhưng đến nay Công ty M vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 

Ngày 26/4/2014, V có Công văn số 154/NHPT.HPH-TDI gửi Công ty M đề 

nghị thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp, thanh toán nợ đọng trước khi Công 

ty M cổ phần hóa đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 01/8/2013, Trung tâm đấu giá tổ chức bán đấu giá tài sản và việc 

Công ty M bàn giao tài sản cho Công ty A đều không thông báo cho Ngân hàng 

phát triển Chi nhánh Hải Phòng biết. 

Việc mua bán là hợp lệ, song việc chuyển sang tên cho Công ty A là không 

thể thực hiện được. V không yêu cầu Tòa án xem xét tài sản thế chấp là Nhà 

máy dệt may xuất khẩu V, mà V sẽ có yêu cầu độc lập thành vụ án khác đối với 

Công ty M. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP H (do người 

đại diện) trình bày:  

Công ty M vay vốn tại Ngân hàng H theo 2 Hợp đồng tín dụng số 

0096/10/HP ngày 29/10/2010 (vay 5.700.000.000 đồng), số 0081/11/HP ngày 

30/9/2011 (vay 27.400.000.000 đồng); tài sản bảo đảm là Nhà xưởng, kho theo 

Hợp đồng thế chấp công trình xây dựng số 01 ngày 18/01/2010 và dây chuyền 

lắp ráp xe máy, linh kiện xe máy theo Hợp đồng thế chấp số 19 ngày 

19/01/2010. B đã giải ngân cho Công ty M 27.400.000.000 đồng nhưng Công ty 

M vi phạm nghĩa vụ thanh toán, trả được 200.000.000 đồng. Toàn bộ khoản nợ 

bị chuyển sang nợ quá hạn, B không liên quan gì trong việc mua bán tài sản là 

Nhà máy dệt may xuất khẩu V giữa Công ty A và Trung tâm đấu giá. B chỉ tham 

gia với tư cách hỗ trợ tài chính cho Công ty A, tạo điều kiện cho Công ty M có 

thời gian, nguồn tiền để trả nợ cho B.  

Nay do các bên không thực hiện được hợp đồng mua bán tài sản, Công ty 

A có đơn khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57. 

B đề nghị hủy hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp 

luật. 

Tại Công văn số 3755 ngày 17/4/2015, Bộ C có ý kiến như sau: Tình hình 

sản xuất của Công ty M gặp nhiều khó khăn. Công ty còn nợ đọng thuế, nợ 

Ngân hàng, các khoản nợ khác phải trả với số tiền lớn, khả năng trả nợ kém. Bộ 

C chấp thuận chủ trương cho phát mại tài sản tại Nhà máy dệt may xuất khẩu V 

để Công ty M thu xếp được vốn trả nợ trước khi chuyển đổi doanh nghiệp (Công 

văn số 7117/BCT-TC ngày 03/8/2011, số 6228/BCT-KH ngày 15/7/2013 và số 

3914/BCT-KH ngày 07/5/2015). Sau khi bán đấu giá tài sản, bên mua là Công ty 

A đã chuyển tiền vào tài khoản của Trung tâm đấu giá tại B, Công ty M đã bàn 

giao tài sản, xuất hóa đơn cho bên mua; bên mua đã tiến hành kinh doanh, khai 

thác tài sản, nhưng đến nay bên mua chưa hoàn thiện được hồ sơ để được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (quyền thuê đất) và quyền sở hữu tài sản 
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trên đất. Vì vậy, Công ty A khởi kiện Trung tâm đấu giá. Việc tranh chấp Hợp 

đồng mua bán tài sản bán đấu giá đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các bên, đặc biệt là tiến độ cổ phần hóa của Công ty M. Bộ C đề nghị 

các bên xử lý dứt điểm vụ việc.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2015/DS-ST ngày 23/12/2015, Tòa án nhân dân 

quận A, thành phố Hải Phòng quyết định: 

“Chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn 

1. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57/HĐMB-BĐG ngày 

01/8/2013 đối với toàn bộ tài sản vật kiến trúc Nhà máy dệt may xuất khẩu V 

của Công ty TNHH M thuê đất nằm trên thửa đất có diện tích 20.151,5m
2
 giữa 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng và Công ty quản lý bất 

động sản A bị vô hiệu. 

2. Bị đơn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng hoàn trả lại 

cho Công ty A tổng số tiền 46.420.000.000 đồng mở tại Ngân hàng TMCP H 

Chi nhánh Hải Phòng. 

3. Nguyên đơn Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản A hoàn trả 

cho Công ty TNHH M toàn bộ tài sản vật kiến trúc Nhà máy dệt may xuất khẩu 

V Hải Phòng nằm trên thửa đất có diện tích 20.151,5m
2
 và toàn bộ tài liệu liên 

quan đến Nhà máy dệt may xuất khẩu V Hải Phòng theo Biên bản bàn giao ngày 

26/9/2013. 

4. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH 

M liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại số tiền 8.809.609.578 đồng cho 

Công ty A. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng phải bồi 

thường cho Công ty A số tiền là 4.404.804.764 đồng. Công ty TNHH M phải bồi 

thường cho Công ty A số tiền là 4.404.804.764 đồng. 

5. Ngân hàng V có quyền khởi kiện Công ty TNHH M bằng một vụ án dân 

sự khác. 

6. Yêu cầu của Công ty TNHH M đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá 

thành phố Hải Phòng và Công ty A về việc bồi thường thiệt hại số tiền là 

8.524.400.000 đồng và tài sản do bị hao mòn là 5% giá trị tài sản, Hội đồng xét 

xử không có cơ sở để xem xét. 

7. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng có quyền khởi kiện 

công chứng viên Phòng công chứng số 02 thành phố Hải Phòng bằng vụ án khác. 

Công ty TNHH M có đơn đề ngày 29/12/2015 và Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá thành phố Hải Phòng có đơn đề ngày 04/01/2016 kháng cáo bản án sơ 

thẩm.  

Ngày 07/01/2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận A, thành phố 

Hải Phòng có Quyết định số 02/QĐ-KNPT-VKS kháng nghị đối với bản án sơ 

thẩm nêu trên. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Hải phòng đã rút toàn bộ quyết định kháng nghị. 
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Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 20/2016/DS-PT ngày 05/8/2016, Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Phòng quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của bị đơn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố 

Hải Phòng và của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty Cổ phần M; đình 

chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải 

Phòng và sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2015/DS-ST ngày 23/12/2015 của Tòa 

án nhân dân quận A, thành phố Hải Phòng như sau: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P về việc hủy Hợp đồng mua bán tài sản 

bán đấu giá số 57/HĐMB-BĐG ngày 01/8/2013 và buộc Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá thành phố Hải Phòng phải chịu trách nhiệm bồi thường tổng số tiền là 

8.809.609.578 đồng. 

2. Buộc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng và Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá số 57/HĐMB-BĐG ngày 01/8/2013. Công ty Cổ 

phần M và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng phải tiếp tục 

thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 50/HĐMB-BĐG ngày 28/6/2013. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P và Công ty Cổ phần M 

tiếp tục thực hiện các cam kết đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản bán 

đấu giá số 57/HĐMB-BĐG ngày 01/8/2013 và Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 

50/HĐMB-BĐG ngày 28/6/2013. 

Buộc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng phải thanh toán 

cho Công ty Cổ phần M đến tài khoản của Công ty Cổ phần M ở Ngân hàng 

TMCP H Chi nhánh Hải Phòng số tiền là 46.422.000.000 đồng. 

Buộc Ngân hàng TMCP H phải thực hiện việc chuyển tiền 46.422.000.000 

đồng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng tại Ngân hàng 

TMCP H Chi nhánh Hải Phòng đến tài khoản của Công ty Cổ phần M tại Ngân 

hàng TMCP H Chi nhánh Hải Phòng. 

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P phải kế thừa quyền 

và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần M về việc sở hữu tài sản bán đấu giá tài sản 

là toàn bộ vật kiến trúc Nhà máy dệt may xuất khẩu V trên diện tích đất thuê 

20.151,5m
2
 trên cơ sở Hợp đồng thuê đất số 97/HĐTĐ ngày 16/10/2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng kể từ ngày bàn giao tài sản 26/9/2013. 

4. Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty Cổ phần M nộp cho Cục thuế thành 

phố Hải Phòng số tiền thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng tài sản bán đấu giá 

trên diện tích đất 20.151,5m
2
 trên cơ sở Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 

50/HĐMB-BĐG ngày 28/6/2013 giữa Công ty Cổ phần M và Trung tâm dịch vụ 

bán đấu giá thành phố Hải Phòng là 4.220.000.000 đồng (theo hóa đơn bán tài 

sản 0000108 ký hiệu AA/HP lập ngày 26/9/2013). 

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

bên phải thi hành án chậm thi hành thì phải trả lãi đối với số tiền chậm thi hành 
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theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm 

thi hành án tại thời điểm thanh toán đến khi thanh toán xong tiền nợ gốc. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động 

sản P có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét lại Bản án dân sự phúc thẩm số 

20/2016/DS-PT ngày 05/8/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng theo thủ 

tục giám đốc thẩm và đã được giải quyết tại Thông báo số 42/TB-TANDCC-

GĐKTII ngày 22/5/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và  Thông báo số 

827/TB-VKS-DS ngày 16/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội. 

Sau đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P có đơn đề nghị 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xét lại bản án dân sự phúc thẩm nêu trên 

theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Ngoài ra, ngày 07/5/2019 , Công ty Cổ phần điện máy Hải Phòng có đơn đề 

nghị xét lại bản án dân sự phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 16/2018/KN-KDTM ngày 12/11/2018, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

20/2016/KDTM-PT ngày 05/8/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng; 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc 

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

doanh, thương mại sơ thẩm số 08/2015/KDTM-ST ngày 23/12/2015 của Tòa án 

nhân dân quận A, thành phố Hải Phòng; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

quận A, thành phố Hải Phòng xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội không 

chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57/HĐMB-BĐG ngày 

01/8/2013 quy định: Sau khi tổ chức bán đấu giá, Công ty M có trách nhiệm phối 

hợp cùng người trúng đấu giá hoàn thiện hồ sơ và làm các thủ tục theo quy định 

của pháp luật với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để người trúng đấu giá 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (quyền thuê) diện tích đất nêu trên. 

Công ty A đã liên hệ với Văn phòng đăng ký nhà đất Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hải Phòng để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Văn 

phòng đăng ký nhà đất yêu cầu nộp 7 loại giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Công ty M không cung cấp được các giấy 

tờ liên quan và văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất 

nên Công ty A không đăng ký được quyền sở hữu tài sản và giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất, dẫn đến Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57/HĐMB-

BĐG ngày 01/8/2013 không thực hiện được. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57 vô 

hiệu nhưng không thu thập chứng cứ để xác định đầy đủ lỗi của các bên, dẫn đến 

giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu không triệt để, từ đó buộc Trung tâm đấu giá 

phải bồi thường cho Công ty A số tiền 4.404.804.764 đồng là không đúng.  

[2] Tòa án cấp phúc thẩm chưa xác minh tại cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền quản lý đất đai tại thành phố Hải Phòng về việc có cho Công ty A thuê 

đất sau khi đã mua tài sản trên đất được bán đấu giá hay không nhưng đã tuyên 

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 57 có hiệu lực, buộc các bên tiếp tục 

thực hiện hợp đồng cũng là không đúng.  

[3] Ngân hàng H khởi kiện Công ty Cổ phần M về tranh chấp hợp đồng tín 

dụng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P (tên cũ là Công ty Cổ 

phần đầu tư và quản lý bất động sản A) khởi kiện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá 

tài sản H về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Nguyên đơn và bị 

đơn của hai vụ án này khác nhau nhưng quan hệ tranh chấp cần giải quyết có 

liên quan tới tài sản bán đấu giá là Nhà máy dệt may xuất khẩu V. Do vậy, để 

giải quyết toàn diện đối với tài sản thế chấp được bán đấu giá và đảm bảo quyền 

lợi của các đương sự, khi giải quyết lại vụ án Tòa án cần xem xét việc nhập hai 

vụ án để giải quyết trong cùng một vụ án theo Điều 42 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định đây là vụ án tranh chấp về kinh doanh, 

thương mại giữa một bên là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thành phố Hải Phòng 

là cơ quan Nhà nước có thu phí với một bên các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản 

có mục đích lợi nhuận nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xác định đó là tranh chấp về 

dân sự là không đúng nhưng do thực trạng của phần mềm quản lý thông tin dữ 

liệu các loại án của các cấp Tòa án nhân dân không xử lý được việc thay đổi 

chuyển vụ án phúc thẩm dân sự sang phúc thẩm kinh doanh, thương mại nên Tòa 

án cấp phúc thẩm phải giữ ký hiệu thụ lý giải quyết vụ án này là “DSPT”. Tuy 

nhiên, tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 

03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: 

“…Trường hợp sau khi thụ lý vụ việc dân sự mới phát hiện được vụ việc dân sự 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Toà chuyên trách khác, thì Toà chuyên trách đã 

thụ lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự theo thủ tục chung, nhưng cần ghi số, ký 

hiệu và trích yếu trong bản án, quyết định theo đúng hướng dẫn tại Điều 3 của 

Nghị quyết này”. 

Như vậy, theo hướng dẫn tại Điều 3 của Nghị quyết nêu trên thì việc ghi ký 

hiệu thụ lý giải quyết vụ án được xác định là “KDTM”. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a, khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; Điều 345 Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015. 

 1. Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 20/2016/DS-PT ngày 05/8/2016 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hải Phòng và Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2015/DS-ST 

ngày 23/12/2015 của Tòa án nhân dân quận A, thành phố Hải Phòng về vụ án 

“Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá” giữa nguyên đơn là Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản P (tên cũ là Công ty TNHH M, sau đây 

viết tắt là Công ty M) với bị đơn là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản H; 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần M, Bộ C, Ngân hàng 

V và Ngân hàng thương mại cổ phần H. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận A, thành phố Hải Phòng xét 

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

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

- VKSNDCC tại Hà Nội (để biết); 

- TAND quận A, TP. Hải Phòng  

  (02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- TAND thành phố Hải Phòng; 

- Chi cục THADS quận A, TP. Hải Phòng 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, P. HCTP, P. GĐKTII, HSGĐT. 

  TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 
 
 
 
 

Phạm Văn Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Quyết định giám đốc thẩm 

     Số: 58/2019/DS-GĐT 

   Ngày 03/10/2019      

    V/v “Tranh chấp hợp đồng 

 mua bán tài sản đấu giá” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:

Thẩm phán Lại Văn Trình - Phó Chánh án làm chủ tọa phiên tòa 

Thẩm phán Lê Tự - Thành viên  

Thẩm phán Trương Minh Tuấn - Thành viên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thoa – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:

Ông Đoàn Ngọc Thanh - Kiểm sát viên. 

   Ngày 03 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng 

mua bán tài sản đấu giá” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Lệ P, sinh năm: 1984; cư trú: Khối A, thị

trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị. 

    Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Hồ Hữu H , sinh năm:1960; cư 

trú:  Khối A, thị trấn K , huyện H , tỉnh Quảng Trị (theo văn bản ủy quyền ngày 

24/4/2017). 

2. Bị đơn: Ngân hàng N ; địa chỉ: L, Quận B, Thành phố Hà Nội.

    Người đại diện theo pháp luật: ông Trịnh Ngọc K – chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng thành viên A ;  

    Người đại diện theo ủy quyền: ông Lê Anh T – chức vụ: Phó giám đốc chi nhánh 

Ngân hàng N huyện H , tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: F, Q, thị trấn K , huyện H , tỉnh 

Quảng Trị (theo văn bản ủy quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/6/2014 và Giấy ủy 

quyền số 127/UQ-NHNoHH ngày 15/6/2017). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Tại đơn khởi kiện ghi ngày 24/4/2017 và quá trình giải quyết vụ án,
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phía nguyên đơn trình bày: Ngày 25/6/2011, Chi nhánh Ngân hàng N huyện H  (sau 

đây gọi là Ngân hàng) ký kết hợp đồng ủy quyền cho công ty TNHH định giá bất 

động sản và đấu giá E (Sau đây gọi là Công ty E ) bán đấu giá tài sản của hộ ông Trần 

S. Theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 25/6/2011, bà P là người mua tài sản 

bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất ở, đất trồng cây công nghiệp lâu năm và tài sản 

gắn liền với đất thuộc sở hữu của hộ ông Trần S  tại thôn L  , xã T , huyện H , tỉnh 

Quảng Trị với diện tích đất 3.900m
2 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

3934582 do UBND huyện H  cấp ngày 16/7/1997 với giá 110.050.000đ. Ngày 25 và 

ngày 29/6/2011, bà P thanh toán đủ số tiền 110.050.000đ. 

Ngày 10/7/2011, Ngân hàng, Công ty E và bà P đã tiến hành lập biên bản bàn 

giao tài sản trên và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C934582 do UBND hụyện 

H  cấp ngày 16/7/1997. Trên giấy tờ pháp lý, bà P là người quản lý, sử dụng tài sản, 

nhưng từ ngày mua đến nay bà P chưa khai thác, sử dụng tài sản. Nhiều lần bà P làm 

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng không được cơ quan có thẩm quyền 

chấp nhận vì Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 25/6/2011 không được công 

chứng hoặc chứng thực theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự năm 2005. Khi lập 

biên bản bàn giao tài sản không có sự chứng kiến của UBND xã nơi có tài sản, không 

có sơ đồ đo vẽ hiện trạng thửa đất nên dẫn đến tài sản bán đấu giá không đủ về diện tích, 

số lượng tài sản theo hợp đồng mua bán.  Bà P yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Ngân 

hàng và Công ty E phải có nghĩa vụ chuyển quyền sử dụng đất cho bà P . Trường hợp, 

đối tượng của hợp đồng không thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất vì có tranh chấp với bên thứ ba, đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán 

tài sản bán đấu giá ngày 25/6/2011 vô hiệu, buộc Ngân hàng phải hoàn trả số tiền đã 

nhận và bồi thường thiệt hại với tổng số tiền 1.200.000.000đ theo giá đất thị trường. 

         - Phía bị đơn trình bày: Việc Ngân hàng xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ 

bằng hình thức ủy quyền cho Công ty E bán đấu giá là đúng với quy định của pháp 

luật. Trách nhiệm chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua được quy định tại Điều 

36, Điều 46 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính Phủ. 

  Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 25/6/2011 đã được UBND xã T  

chứng thực ngày 04/7/2011. Biên bản đấu giá ngày 25/6/2011 có đầy đủ thành phần 

theo quy định. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần S  đã được Chi 

nhánh văn phòng đăng ký đất đai sao y trích lục bản đồ ngày 16/7/2010. 

  Sau khi người mua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán tài sản, 

đấu giá, Công ty E và Ngân hàng tiến hành bàn giao tài sản đấu giá cho bà P theo 

biên bản bàn giao tài sản ngày 10/7/2011. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá đã hoàn 

thành và đến nay đã trên 05 năm bà P mới khởi kiện tranh chấp hợp đồng mua bán 

tài sản là không đúng quy định của pháp luật. 

        Hiện nay, quyền sử dụng đất 3.900m
2
 không còn nguyên hiện trạng do 

215



 

 

 

3 

dồn điền đổi thửa, đây là lỗi của cơ quan có thẩm quyền không thông báo cho Ngân 

hàng. Vì vậy, Ngân hàng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà P. 

          Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST ngày 29 tháng 11 năm 2018 

của Toà án nhân dân huyện H  quyết định: 

   - Căn cứ Điều 428, khoản 1 Điều 410, Điều 411 và Điều 137 Bộ luật Dân sự  

năm 2005;  

- Căn cứ Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 3 Điều 36, điểm a 

khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 271, khoản 1 Điều 

273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

- Căn cứ khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 1, 2 

Điều 26, điểm b khoản 3 Điều 27 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 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tuyên bố Hợp đồng 

mua bán tài sản đấu giá ngày 25/6/2011 giữa: Người bán đấu giá là Công ty 

TNHH định giá bất động sản và đấu giá E - Xim, người ủy quyền bán đấu giá 

Ngân hàng N huyện H , Quảng Trị; Người mua được tài sản: Nguyễn Thị Lệ P  vô 

hiệu. Buộc Ngân hàng N  - chi nhánh huyện H , Quảng Trị trả lại cho bà Nguyễn 

Thị Lệ P số tiền 110.050.000đ tiền trúng đấu giá và bồi thường thiệt hại 

575.337.500đ (theo kết quả định giá ngày 01/11/2018 của Hội đồng định giá). Tổng 

cộng: 685.387.500đ. 

Buộc bà Nguyễn Thị Lệ P  trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

C934582 do UBND huyện H  cấp ngày 16/7/1997 cấp cho ông Trần S  cho Ngân 

hàng N  - Chi nhánh huyện H , tỉnh Quảng Trị. 

Ngoài ra, Bản án còn quyết định về án phí, quyền thi hành án và quyền kháng cáo. 

Sau khi xét xử sơ thẩm Ngân hàng N  kháng cáo, trong đó có đề nghị Tòa án 

cấp phúc thẩm xem xét thời hiệu khởi kiện, hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ việc 

giải quyết vụ án. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 16/2019/DS-PT ngày 25/4/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định: 

- Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 148 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; khoản 2 và khoản 4 Điều 26, điểm a và điểm b Điều 27 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ 

phí Tòa án. 

- Căn cứ Điều 428, khoản 1 Điều 410, Điều 411 và Điều 459, Điều 137 Bộ 

luật Dân sự năm 2005;  

Không chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng N và sửa bản án sơ thẩm về 
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phần án phí. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Lệ P ;  

Tuyên bố Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 25/6/2011 giữa: Người bán 

đấu giá là Công ty TNHH định giá bất động sản và đấu giá E, người ủy quyền bán 

đấu giá Chi nhánh Ngân hàng N huyện H  và người mua tài sản bà Nguyễn Thị Lệ 

P  là vô hiệu. 

Buộc Ngân hàng N phải trả cho bà Nguyễn Thị Lệ P tổng số tiền 

685.387.500đ, trong đó: Trả cho bà P số tiền 110.050.000đ mua trúng đấu giá và 

bồi thường thiệt hại giá trị quyền sử dụng đất với số tiền 575.337.500đ. 

Buộc bà Nguyễn Thị Lệ P  phải trả Ngân hàng N  giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số C934582 do UBND huyện H  cấp ngày 16/7/1997 cho ông Trần S . 

Ngoài ra, Bản án còn quyết định về án phí và quyền thi hành án. 

Ngày 31/5/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà nẵng nhận được đơn của 

Ngân hàng N  đề nghị giám đốc thẩm, hủy Bản án dân sự sơ thẩm và Bản án dân sự 

phúc thẩm nêu trên, trong đó có nội dung nêu vụ việc xảy ra từ năm 2011, đến năm 

2017 đã hết thời hiệu khởi kiện nhưng Tòa án sơ thẩm không xem xét ý kiến của 

Ngân hàng tại văn bản ngày 16/6/2017 và ngày 19/6/2017. 

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 18/2019/KN-DS ngày 

09/9/2019, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị đối với Bản 

án dân sự phúc thẩm số 16/2019/DS-PT ngày 25/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét 

xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 16/2019/DS-PT 

ngày 25/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bản án dân sự sơ thẩm số 

09/2018/DS-ST ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện H ; giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện H , tỉnh Quảng trị để giải quyết  sơ thẩm theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

    [1] Ngày 25/6/2011, Ngân hàng, Công ty E  và bà P đã ký Hợp đồng mua bán 

tài sản đấu giá; ngày 10/7/2011, Ngân hàng, Công ty E và bà P đã ký biên bản bàn 

giao tài sản, sau đó phát sinh tranh chấp. Theo đơn khởi kiện, bà P xác định bà đã 

nhiều lần làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nhưng không được cơ quan có 

thẩm quyền chấp nhận; đồng thời tại Biên bản phiên tòa phúc thẩm người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn xác định: “Sau khi trúng đấu giá 2 tháng, 
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nguyên đơn có đi làm thủ tục nhưng họ nói làm không được vì diện tích đất không 

đủ”; như vậy, vào khoảng thời gian này bà P đã biết quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình bị xâm phạm; tuy nhiên, hơn 5 năm sau, đến ngày 24/4/2017 bà P mới nộp 

đơn khởi kiện vụ án dân sự: “Tranh chấp hợp đồng hợp đồng mua bán tài sản đấu 

giá” nêu trên, vượt quá thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp 

hợp đồng theo luật định là 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc 

phải biết quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm được quy định tại Điều 429 Bộ 

luật Dân sự năm 2015; điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015 về điều 

khoản chuyển tiếp. 

[2] Mặt khác, quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, Ngân hàng đã 

có Công văn 135/NHN0HH ngày 19/6/2017, trong đó thể hiện nội dung: ‘‘Hợp 

đồng bán đấu giá đến nay đã trên 5 năm, bà P mới tiến hành khởi kiện tranh chấp 

hợp đồng mua bán tài sản là không đúng quy định của pháp luật’’, qua đó cho thấy 

Ngân hàng đã có ý kiến liên quan đến thời hiệu khởi kiện; lẽ ra, trong trường hợp 

này Tòa án cấp sơ thẩm phải làm rõ ý kiến này của Ngân hàng, từ đó mới xác định 

việc có hay không có yêu cầu áp dụng thời hiệu, làm căn cứ cho việc áp dụng 

khoản 2 Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Sau khi xét xử sơ thẩm, Ngân 

hàng đã kháng cáo, có nội dung này, nhưng Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng do bị đơn 

không yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm xem xét thời hiệu nên Tòa án cấp sơ thẩm không 

xem xét; nhận định này là chưa chính xác như đã phân tích trên.  

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm 

của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; hủy toàn bộ Bản án dân sự 

phúc thẩm số 16/2019/DS-PT ngày 25/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị 

và Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Toà 

án nhân dân huyện H ; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện H , tỉnh Quảng 

trị để giải quyết sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; Điều 345 và Điều 349 

Bộ luật Tố tụng dân sự; 

1. Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 16/2019/DS-PT ngày 25/4/2019 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST 

ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện H  đối với vụ án “Tranh 

chấp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Lệ P  

với bị đơn là Ngân hàng N . 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện H , tỉnh Quảng trị để giải quyết 

lại theo thủ tục sơ thẩm, đúng quy định của pháp luật. 
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Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc 

thẩm ra quyết định. 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Vụ Pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- Viện trưởng VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

- Tòa án nhân dân huyện H ,  

tỉnh Quảng Trị (2 bản kèm hồ sơ để  

giải quyết sơ thẩm lại); 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng  

Hóa, tỉnh Quảng Trị; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng HCTP; Phòng Giám đốc kiểm tra 

 về DS-KDTM-LĐ, hồ sơ vụ án.           

               TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

  PHÓ CHÁNH ÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
 

 

(Đã ký) 
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