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Về yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng và được Tòa án chấp nhận 

STT BẢN ÁN SỐ TRANG 

1.  

Bản án số 95/2008/KT-PT ngày 02/5/2008  

Về việc "Tranh chấp hợp đồng mua bán”.  

Ngày 01/9/2006, Công ty điện tử công nghiệp đã khởi kiện Trung tâm y 

tế huyện Thanh Trì, cho rằng Công ty đã thực hiện đúng hợp đồng, đề 

nghị buộc bị đơn phải nhận hàng để thanh quyết toán hợp đồng, phải 

chịu lãi với số tiền chậm trả và chịu bồi thường những thiệt hại đã gây 

ra cho nguyên đơn. Bị đơn cũng có yêu cầu phản tố: đề nghị buộc nguyên 

đơn phải chịu phạt vi phạm nghĩa vụ giao hàng và phải thanh toán cho 

bị đơn chi phí thuê bảo vệ trông kho chứa 12 máy siêu âm. 

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

Công ty điện tử công nghiệp. 

Bị đơn có kháng cáo, trong đó có phần tiếp tục thực hiện hợp đồng là 

không cần thiết. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định xét thấy theo các điều khoản của 

hợp đồng số 01 và biên bản bổ sung hợp đồng ngày 10/01/2006, cả hai 

bên không thỏa thuận về việc hủy hợp đồng mà chỉ xác định nếu vi phạm 

về thời hạn giao hàng, về việc tiếp nhận hàng hay vi phạm nghĩa vụ thanh 

toán thì các bên liên quan đến phần nghĩa vụ của mình sẽ chịu phạt và 

bồi thường thiệt hại (nếu có). Trong quá trình thực hiện hợp đồng, có 3/5 

loại thiết bị được hai bên giao nhận và không có tranh chấp. Vì các lý do 

trên và theo nguyên tắc hai bên phải tiếp tục thực hiện hợp đồng nên việc 

quyết định như trên của Tòa án cấp sơ thẩm là phù hợp và cần thiết. Vì 

vậy, không chấp nhận nội dung kháng cáo này của nguyên đơn. 

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

đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm nhưng nội dung việc lắp đặt, chạy 

thử, nghiệm thu, bảo hành, các bên tiếp tục thực hiện như hợp đồng số 

01 ngày 06/12/2005 thì không thay đổi. 

1-11 

2.  

Bản án số 06/2014/DSPT ngày 20/2/2014  

Về việc "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất”.  

Nguyên đơn bà Phùng Thị Ng khởi kiện ông Vũ Thanh C đề nghị TAND 

buộc bị đơn phải giao nhà và đất cho bà quản lý và sử dụng như trong 

giấy chứng nhận mang tên nguyên đơn. 

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

nguyên đơn. Sau đó bị đơn kháng cáo. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định có đủ căn cứ kết luận việc hai bên 

có giao kết hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất là có thật. Tuy ban đầu 

hai bên thỏa thuận với nhau bằng miệng nhưng sau đó đã làm thủ tục 

chuyển nhượng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hiện nay mảnh 

đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Ng các 

bên giao kết hoàn toàn tự nguyện, nôi dung giao kết không trái với quy 

định của pháp luật và đạo đức xã hội nên cần công nhận hợp đồng. 
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Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa 

một phần bản án sơ thẩm: 

- Chấp nhận đơn khởi kiện của bà Phùng Thị Ng đối với ông Vũ Thanh 

C tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà à đất mà hai bên 

đã giao kết.  

Buộc bà Phùng Thị Ng phải có trách nhiệm trả cho ông Vũ Thanh C số 

tiền 215.000.000 đồng. 

3.  

Bản án số 47/2017/DS- ST ngày 11/8/2017  

Về việc  “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất”. 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mai Pcó nhận chuyển nhượng 180m2 đất 

và đã giao đủ tiền và nhận đất canh tác cho đến thời điểm hiện nay. 

Lúc chuyển nhượng hai bên chỉ làm hợp đồng viết tay không có công 

chứng hay chứng thực. Sau này khi Nhà nước quy định lại diện tích 

đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà yêu cầu ông 

C phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bà nhưng ông C 

không đồng ý. Bà yêu cầu ông C phải thực hiện hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho bà.  

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

P về việc buộc ông C phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất. 
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4.  

Bản án số 184/2017/DSPT ngày 25/12/2017  

Về việc “Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 

Hợp đồng tín dụng”.  

Nguyên đơn bà Trần Thị A khởi kiện yêu cầu phía bị đơn ông Nguyễn 

Văn E phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng để sang tên 

quyền sử dụng đất trên cho gia đình bà do sau ngày 21/3/1998 ông 

Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F lập Hợp đồng chuyển nhượng, bán 

kết quả lao động đầu tư với ông Lê Văn T (chồng bà A), ông E đã giao 

giấy đất trên cho ông T quản lý, đến ngày 20/10/2002 ông T mất vẫn 

chưa làm thủ tục sang tên phần đất trên.  

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:  

- Buộc ông E và Bà F phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị A. 

- Buộc ông E và bà F phải trả cho Ngân hàng số nợ tính đến ngày 

14/6/2017, đồng thời bị đơn phải trả lãi phát sinh từ ngày 15/6/2017 

theo các Hợp đồng tín dụng đã ký.  

- Hủy Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 03/6/2009 được ký kết giữa ông 

E và bà F với Ngân hàng. Ngân hàng phải giao trả cho ông E Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 29/10/1996 nói trên.  

Ngân hàng có đơn kháng cáo yêu cầu giữ nguyên hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất đã ký giữa Ngân hàng với ông E, bà F. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Khi Ngân hàng xác minh để phát 

vay số tiền trên đã không làm rõ việc gia đình ông T, bà A đã nhận 

chuyển nhượng và đang trực tiếp sử dụng phần đất này nên hợp đồng thế 

chấp phần đất này giữa Ngân hàng với ông E, bà F không có hiệu lực 

pháp luật tại thời điểm ký kết. 
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Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của Ngân 

hàng và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

5.  

Bản án số 86/2018/DSPT ngày 12/11/2018  

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất”.  

Nguyên đơn anh Nguyễn Đức M yêu cầu bị đơn chị Nguyễn Thị VA tiếp 

tục thực hiện hợp đồng đã được chứng thực vì ngày 25/3/2011 vợ chồng 

anh chị có mua của chị Nguyễn Thị VA thửa đất diện tích là 123,1m2 

mang tên Nguyễn Thị Thu H1 (vì chị VA được chị H1 ủy quyền cho bán 

đất và tài sản trên đất). Khi mua có làm hợp đồng chuyển nhượng được 

chứng thực của UBND Thị trấn V, giá mua là 500.000.000 đồng vợ 

chồng anh chị đã thanh toán đầy đủ tiền cho chị Nguyễn Thị VA. Sau khi 

giao kết hợp đồng, anh M có nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa UBND huyện 

LG để làm thủ tục sang tên sổ bìa đỏ (không nhớ ngày nộp hồ sơ) nhưng 

sau đó bộ phận 1 cửa lại trả lại hồ sơ cho anh và nói là hồ sơ chưa hợp lệ.  

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên:  

- Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất giữa người chuyển nhượng là chị Nguyễn Thị VA với 

người nhận chuyển nhượng là anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị 

Thu H là hợp pháp và đã có hiệu lực pháp luật.  

- Buộc chị VA, chị H1, anh M, chị H tiếp tục thực hiện hợp đồng theo 

quy định của pháp luật.  

- Anh Nguyễn Đức M phải hoàn trả chị Nguyễn Đan Q 10.000.000đ 

tiền lãi chuộc lại.  

Chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Thị Thu H1 kháng cáo. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Mặc dù hợp đồng ủy quyền có ghi 

sai số seri nhưng các nội dung khác liên quan đến thửa đất được phép 

chuyển nhượng đều đúng là thửa đất đứng tên chị Nguyễn Thị Thu H1. 

Mặt khác Văn phòng công chứng Tân Thành đã có sự xác nhận và sửa 

lại số seri chính xác của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, 

HĐXX thấy không có căn cứ chấp nhận quan điểm này của chị H1. 

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

và chị H1. 
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6.  

Bản án số 31/2018/DSPT ngày 24/07/2018  

Về việc “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng”.  

Ngày 14/11/2005 ông Bùi Đức H. và bà Lương Thị Minh H. đã ký hợp 

đồng cùng đầu tư số 27/HĐ/CĐT với Tổng công ty XD Th.H, theo hình 

thức cùng đầu tư vào khu dân cư T.Th.. Để sau này ông H, bà H. sở hữu 

lô đất số 27 và công trình kiến trúc trên lô đất, vị trí lô đất được xác định 

theo bản đồ quy hoạch số 155/XD-UBTH tỷ lệ 1/500 do Công ty TVTK 

Th. H lập, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 

29/11/2004. Trong năm 2005 ông bà đã nộp đủ số tiền là 800.000.000đ/lô 

cho Công ty Đ.T và XD Th.H. Nhưng đến nay, đã gần 13 năm ông H. và 

bà H. vẫn chưa nhận lô đất như hợp đồng đã ký kết. Nên ông Đức H và 

bà Đức H khởi kiện buộc Công ty Th.H phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận đơn khởi kiện của ông 

Bùi Đức H. và bà Lương Thị Minh H. Buộc Tổng công ty Đ.T và XD 
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Th.H - CTCP tiếp tục thực hiện Hợp đồng cùng đầu tư. Sau khi được bàn 

giao lô đất tại khu dân sự hồ T.Th., phường B.Đ., TP Th.H., ông Bùi Đức 

H. và bà Lương Thị Minh H. liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để làm giấy tờ, thủ tục sở hữu theo quy định của pháp luật. Và Công ty 

Th.H còn phải chịu án phí có giá ngạch. 

Tổng Công ty XD Th.H – CTCP là bị đơn kháng cáo không đồng ý với 

việc Cty phải chịu án phí dân sự có giá ngạch. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Yêu cầu của Nguyên đơn không 

phải là một số tiền hoặc giá trị bằng một số tiền cụ thể. Do vậy đây là 

tranh chấp vụ án dân sự thuộc trường hợp không giá ngạch nên bị đơn 

chỉ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không giá ngạch. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị đơn và sửa 

bản án sơ phần án phí. 

7.  

Bản án số 06/2019/DSPT ngày 12/03/2019  

Về việc “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở”.  

Vào năm 2008, bà và ông Lê Thế V (là chồng của bà) có mua của ông 

Nguyễn Văn T (là anh ruột của bà) nhà, đất có diện tích 61,6m2. Ngày 

30/3/2011 ông Tơ được Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 3 

tài sản gắn liền với đất số CH 00859 đối với diện tích nhà đất nêu trên. 

Mặc dù, bà đã nhiều lần yêu cầu ông T làm thủ tục sang tên cho vợ chồng 

bà và ông bà sẽ trả cho ông T số tiền còn lại là 60.000.000đ nhưng ông T 

không đồng ý. Nay bà yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Văn T phải tiếp 

tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất thuộc thửa đất này. 

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

nguyên đơn – bà Nguyễn Thị L đối với bị đơn – ông Nguyễn Văn T.  

Công nhận hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất được xác lập giữa bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn 

Văn T tại Giấy bán nhà (không ghi ngày, tháng, năm). 

Bị đơn có yêu cầu kháng cáo đối với bản ám sơ thẩm. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Các đương sự đều thống nhất trình 

bày Giấy mua bán là do ông Tơ tự nguyện lập, các bên bình đẳng và tự 

do giao kết. Nội dung xác nhận là vào năm 2008 bà L có mua nhà của 

ông Nguyễn Văn T. Trong quá trình giải quyết ở cấp sơ thẩm, ông T xác 

nhận giá trị chuyển nhượng, giá trị bà L, ông V đã thanh toán và còn nợ 

gốc là 60.000.000đ. Như vậy, giao dịch này là có đủ điều kiện có hiệu 

lực pháp luật theo quy định tại Điều 117 và Điều 122 Bộ luật Dân sự 

2015.  

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

và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

47-57 

8.  

Bản án số 07/2019/DS-ST ngày 15/05/2019  

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.  

Các nguyên đơn là con của ông Thái Văn S, mẹ bà Lê Thị L1 ( cùng chết 

năm 2012). Vào ngày 30/9/1994 ông S có mua của ông Nguyễn Văn N 

phần đất có diện tích 2.044m2, hai bên không lập hợp đồng chuyển 

nhượng đất mà chỉ có giấy tờ tay có nội dung mua bán được thể hiện tại 
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“ Biên bản làm bằng vào sổ ” do hai bên cùng ký tên xác nhận việc mua 

bán, việc giao đất và trả tiền đã thực hiện xong. Quá trình sử dụng đất ông 

S nhiều lần yêu cầu ông N lập thủ tục sang tên phần đất nêu trên nhưng 

ông N nhiều lần hứa với lý do giấy đang thế chấp tại ngân hàng, mất giấy 

đất nên không thực hiện thủ tục sang tên. Nay các nguyên đơn yêu cầu 

Tòa án buộc bị đơn tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất thể 

hiện tại “ Biên bản làm bằng vào sổ ” lập ngày 30/9/1994 để công nhận 

cho nguyên đơn được quyền sử dụng phần đất qua đo đạc có diện tích 

2.563m2. 

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

nguyên đơn vì xét thấy thời điểm các bên xác lập hợp đồng chuyển 

nhượng đất thể hiện tại “ Biên bản làm bằng vào sổ” lập ngày 30/9/1994 

không được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật nên vi 

phạm về mặt hình thức, tuy nhiên, tại thời điểm giao dịch các bên đều có 

năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoàn toàn tự nguyện, 

mục đích, nội dung giao dịch không trái quy định pháp luật và đạo đức 

xã hội, sau khi nhận chuyển nhượng gia đình nguyên đơn đã sử dụng và 

trồng cây hàng năm, gia đình bị đơn không ai phản đối và đồng ý tiếp 

tục thực hiện hợp đồng để chuyển nhượng đất cho nguyên đơn nên cần 

công nhận hợp đồng chuyển nhượng này là đúng. 

9.  

Bản án số 318/2019/DS-PT ngày 26/11/2019  

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.  

Năm 2015, bà L có nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn V và bà 

Phan Thị H 03 thửa đất Tuy nhiên, khi lập hợp đồng chuyển nhượng 

công chứng chỉ ghi giá chuyển nhượng 300.000.000 đồng để giảm tiền 

thuế.  Đến năm 2017 (không nhớ rõ thời gian cụ thể), ông V và bà H 

giao thửa đất diện tích 17.689,48 m2 cho bà L và hiện nay bà L đang 

cho ông Kim Văn T thuê phần đất này. Đối với 02 thửa đất còn lại có 

thỏa thuận để cho bà H và ông V tiếp tục ở 03 tháng để thu hoạch tôm 

nhưng đến nay vẫn chưa giao đất cho bà L. Do đó, bà L khởi kiện yêu 

cầu ông V và bà H phải tiếp tục giao 02 thửa đất còn lại: thửa có diện 

tích 10.318,00 m2 và thửa có diện tích 13.061,00 m2 cho bà L theo 

hợp đồng chuyển nhượng. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu nguyên 

đơn về việc yêu ông Trần Văn V và bà Phan Thị H tiếp tục thực hiện hơp 

đồng chuyển nhượng 17/11/2015. 

Nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Tại Điều 2 của Hợp đồng chuyển 

nhượng quy định về phương thức thanh toán: Thanh toán đủ khi ký công 

chứng; tại Điều 3 của hợp đồng quy định: Bên A có nghĩa vụ chuyển 

giao thửa đất và các giấy tờ có liên quan nêu tại Điều 1 cho bên B vào 

thời điểm ký công chứng. Đối với trình bày của ông V và bà H cho rằng 

bà L chưa thanh toán khoản tiền nào là không phù hợp, không có cơ sở 

chấp nhận. Do đó, cần chấp nhận yêu cầu của bà L, buộc ông V và bà H 

tiếp tục giao 02 thửa đất còn lại cho bà L là có căn cứ. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị L 

về việc yêu ông Trần Văn V và bà Phan Thị H tiếp tục thực hiện hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng 17/11/2015. 
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Buộc ông Trần Văn V và bà Phan Thị H tháo dỡ, di dời căn nhà và các 

tài sản trên đất để trả lại hiện trạng đất cho bà L. 

10.  

Bản án số 27/2019/DS-PT ngày 04/06/2019  

Về việc “Yêu cầu tiếp tục thực hiện cam kết và công nhận quyền sử 

dụng đất”.  

Tháng 03/2017, bà H gặp vợ chồng ông H bà D để thỏa thuận về việc 

chuyển nhượng 02 lô đất gồm: thửa số 01, tờ bản đồ số 32, diện tích 

9.002,7m2 đất cơ sở y tế theo giấy chứng nhận QSDĐ số AN 108172 

đứng tên Công ty Cp HX và thửa số 543, tờ bản đồ số 14, diện tích 

17.918m2 đất xây dựng bệnh viện y học dân tộc theo Giấy chứng nhận 

QSDĐ số AB 470125 đứng tên ông Nguyễn Văn H. Công ty Cp HX 

và bà H đã ký bản thoả thuận ngày 08/3/2017 về việc mua bán và thống 

nhất số tiền giao qua cho Công ty Cp HX, Nay, bà khởi kiện yêu cầu 

Toà án giải quyết buộc Công ty Cp HX phải tiếp tục thực hiện nghĩa 

vụ cam kết và công nhận quyền sử dụng đất cho bà đối với 90 lô đất 

tại khu dự án bệnh viện Đa khoa HX tại địa chỉ thôn Miếu Bông, xã 

Hoà Phước, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nay là phường HX, 

quận L, thành phố Đà Nẵng.  

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Công nhận Bản cam kết do bà 

Huỳnh Thị Thanh H và Công ty Cổ phần HX ký ngày 08/3/2017 về việc 

chi trả và hỗ trợ tiền mua bán nợ của dự án Công ty Cp HX với Ngân 

hàng TMCP L. Công nhận 88 lô đất trị giá 107.304.110.675 đồng thuộc 

Dự án HX của Công ty Cổ phần HX thuộc quyền sử dụng của bà Huỳnh 

Thị Thanh H. (Có bản kê cụ thể số lô và sơ đồ kèm theo) Bà Huỳnh Thị 

Thanh H có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp đổi 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. 

Bị đơn kháng cáo bản án. 

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

đơn. Hủy phần quyết định của bản án sơ thẩm về việc bà Huỳnh Thị 

Thanh H được nhận 18.051.117.120đ là tiền nhà nước hoàn trả cho Công 

ty Cổ phần HX do thu hồi khu đất có diện tích 12.120m2 tại phường HX, 

quận L. 
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11.  

Bản án số 27/2019/DS-PT ngày 04/06/2019  

Về việc “Yêu cầu tiếp tục thực hiện cam kết và công nhận quyền sử 

dụng đất”.  

Tháng 03/2017, bà H gặp vợ chồng ông H bà D để thỏa thuận về việc 

chuyển nhượng 02 lô đất gồm: thửa số 01, tờ bản đồ số 32, diện tích 

9.002,7m2 đất cơ sở y tế theo giấy chứng nhận QSDĐ số AN 108172 

đứng tên Công ty Cp HX và thửa số 543, tờ bản đồ số 14, diện tích 

17.918m2 đất xây dựng bệnh viện y học dân tộc theo Giấy chứng nhận 

QSDĐ số AB 470125 đứng tên ông Nguyễn Văn H. Công ty Cp HX 

và bà H đã ký bản thoả thuận ngày 08/3/2017 về việc mua bán và thống 

nhất số tiền giao qua cho Công ty Cp HX, Nay, bà khởi kiện yêu cầu 

Toà án giải quyết buộc Công ty Cp HX phải tiếp tục thực hiện nghĩa 

vụ cam kết và công nhận quyền sử dụng đất cho bà đối với 90 lô đất 

tại khu dự án bệnh viện Đa khoa HX tại địa chỉ thôn Miếu Bông, xã 

Hoà Phước, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nay là phường HX, 

quận L, thành phố Đà Nẵng.  
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Công nhận Bản cam kết do bà 

Huỳnh Thị Thanh H và Công ty Cổ phần HX ký ngày 08/3/2017 về việc 

chi trả và hỗ trợ tiền mua bán nợ của dự án Công ty Cp HX với Ngân 

hàng TMCP L. Công nhận 88 lô đất trị giá 107.304.110.675 đồng thuộc 

Dự án HX của Công ty Cổ phần HX thuộc quyền sử dụng của bà Huỳnh 

Thị Thanh H. (Có bản kê cụ thể số lô và sơ đồ kèm theo) Bà Huỳnh Thị 

Thanh H có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp đổi 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. 

Bị đơn kháng cáo bản án. 

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

đơn. Hủy phần quyết định của bản án sơ thẩm về việc bà Huỳnh Thị 

Thanh H được nhận 18.051.117.120đ là tiền nhà nước hoàn trả cho Công 

ty Cổ phần HX do thu hồi khu đất có diện tích 12.120m2 tại phường HX, 

quận L. 

12.  

Bản án số 09/2020/KDTM-PT ngày 08/05/2020  

Về việc ““Tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền”.  

Giữa Công ty Cổ phần B và Công ty Cổ phần đầu tư H. Công ty CP B 

khởi kiện Công ty H đề nghị giải quyết Chấm dứt Hợp đồng số: 

14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/07/2017 với Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Bất Động sản H nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu Tư H do bên 

Công ty H đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng đã ký. Buộc Công ty 

H bồi thường hợp đồng là 10% trên giá trị hợp đồng (tạm tính theo tổng 

số tiền đặt cọc tại Điều 2) do việc vi phạm dẫn đến bị chấm dứt hợp đồng.  

Công ty H phản tố yêu cầu những vấn đề sau: Đề nghị Công ty B tiếp tục 

thực hiện hợp đồng.  

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của Công ty Cổ phần B về việc chấm dứt “Hợp đồng môi giới đất 

nền’’ số 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN ngày 17/4/2017 giữa Công ty Cồ 

phần B và Công ty cổ phần Đầu tư H. Buộc Công ty cổ phần B phải tiếp 

tục thực hiện “Hợp đồng môi giới đất nền” số 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-

CN, ngày 174/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23 tháng 5 năm 2019 

giữa Công ty Cổ phần B và Công ty cổ phần Đầu tư H. 

Nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo 

của Công ty Cổ phần B, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ 

thẩm số 18/2019/KDTM-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
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13.  

Bản án số 16/2020/DS-PT ngày 09/03/2020  
Về việc ““Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất””.  

Ngày 24/8/2015, thông qua bà Đoàn Thị S (là mẹ của ông Thái Minh H) 

vợ chồng ông bàLê Văn H có mua của ôngMinh  H một phần diện tích 

nhà và đất dài 129.312m2. Hiện nay vợ chồng ông bà được biết ông H 

dùng sổ đỏ của mình để đứng ra bảo lãnh cho ông Thái Minh V vay tiền 

tại Ngân hàng TMCP Công thương V với số tiền 2.000.000.000 đồng. 

Đến ngày 23/5/2017, nhận được Công văn số 3791/UBND-QLĐTh cho 

phép được tách thửa nên ông bà yêu cầu bà S và ông H làm hồ sơ tách 

thửa nhưng bà S và ông H đều không hợp tác với gia đình ông bà. Nay 
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vợ chồng ông bà yêu cầu Tòa án buộc ông Thái Minh H phải tiếp tục thực 

hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất, cụ thể là thực hiện thủ tục tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất là 130.20m2 và 

ngôi nhà cho vợ chồng ông bà. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Công nhận hiệu lực của giao dịch 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà được xác lập giữa vợ 

chồng ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H và ông Thái Minh H tại 

Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà 

ngày 30/6/2016. Buộc ông Thái Minh H phải giao lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với cho 

vợ chồng ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H để chỉnh lý biến động 

đứng tên sở hữu nhà và sử dụng đất. 

Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Hợp đồng mua bán chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và sở hữu nhà lập ngày 30/6/2016 được ký kết giữa 

các bên chưa được công chứng, chứng thực vì không đủ điều kiện tách 

thửa là vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, 

nguyên đơn đã thanh toán đủ số tiền chuyển nhượng là 1.850.000.000 

đồng và bị đơn cũng đã giao nhà đất trên cho nguyên đơn sử dụng từ ngày 

23/3/2016 cho đến nay, trong quá trình sử dụng nguyên đơn đã sửa chữa, 

cải tạo, xây mới thêm phần diện tích nhà mà bị đơn không có ý kiến phản 

đối gì. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo 

của bị đơn và giữa nguyên bản án sơ thẩm. 

14.  

Quyết định giám đốc thẩm số 38/2017/DS-GĐT Ngày 06/7/2017  
Về việc “Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và đòi lại tiền xây nhà”. 

Trước đây, chị Đinh Thị T có 01 lô đất chưa được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nhưng không có tiền nộp thuế nên chị T đã thỏa 

thuận miệng với ông H là ông H có trách nhiệm nộp thay chị T các 

khoản thuế, kể cả thuế quá hạn luật định và các khoản chi phí khác để 

chị T được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất trên. 

Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chị T sẽ tách cho vợ 

chồng ông H một lô đất chiều rộng 6m, chiều dài 20m. Sau khi thống 

nhất, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

20/12/2004. Ông H nộp 14.916.660 đồng tiền thuế cho chị T và các 

chi phí khác. Ngày 06/4/2006, chị T được Ủy ban nhân dân huyện N, 

tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng chị T không 

làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tách đất cho ông H và 

bà H nên Ông Bà khởi kiện yêu cầu chị T phải tiếp tục thực hiện hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thỏa thuận.  

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn 

về việc yêu cầu chị H tiếp tục thực hiện hợp đồng. 
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Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: hủy toàn bộ bản 

án phúc thẩm và bản án sơ thẩm. Giao cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 

lại vì tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố giao dịch dân sự có điều kiện về việc 

làm hồ sơ, giấy tờ được giao kết giữa ông Nguyễn Văn H với chị Đinh 

Thị T và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển 

nhượng là anh Lê Văn P và chị Đinh Thị T với bên nhận chuyển 

nhượng là ông Nguyễn Văn H và bà Hà Thị H vô hiệu là có căn cứ. 

Tuy nhiên, khi giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu, Tòa án cấp 

sơ thẩm chưa xác định giá trị thiệt hại và đánh giá mức độ lỗi của các 

bên. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất được ký năm 2004, chị T được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất năm 2006 nên căn cứ vào hướng dẫn tại tiết b.2 tiểu mục 

2.3 mục 2 phần II Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì không bị vô hiệu 

là không đúng, vì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 

giao kết sau ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực. 

15.  

Quyết định giám đốc thẩm số 79/2018/DS-GĐT Ngày 25/10/2018  
Về việc “Yêu cầu hủy bỏ hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất”. 

Ngày 18/3/2013, Ông Trần Xuân C (Bên A-Bên cho thuê) và Công ty 

TNHH Một thành viên TK (Bên B-Bên thuê) ty TK) ký quyền sử dụng 

đất. Quá trình thực hiện , ông biết được tại thời điểm ký kết , Công ty 

TK đã bị giải thể, nên việc ký kết này là không trung thực. Nay, ông 

yêu cầu Tòa án hủy bỏ cho thuê quyền sử dụng đất ký ngày 18/3/2013 

giữa hai bên; buộc bên thuê (bên B) trả đủ 09 tháng tiền thuê còn thiếu 

và bên B phải tự tháo dỡ toàn bộ tài sản đã đầu tư trên đất trả lại bên 

A mặt bằng đất đã thuê. Bà Phạm Thị Thu T – bị đơn không đồng ý 

với yêu cầu chấm dứt của ông C vì theo thì ông C thấy quán cà phê 

đông khách nên muốn hủy bỏ, đã đầu tư xây dựng quán với chi phí 

khoảng 1.000.000.000 đồng nên yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp 

đồng cho đến hết thời hạn thuê mà hai bên đã ký. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn về việc hủy bỏ hợp đồng. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng 

cáo của bị đơn. 

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

thẩm và bản án sơ thẩm, giao lại cho cấp sơ thẩm giải quyết vì: 

- Không có cơ sở xác định khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 

ngày 18/3/2013, bà T biết Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

của Công ty TK đã bị thu hồi.  

- Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm nhận định từ ngày 

Phòng đăng ký kinh doanh có quyết định thu hồi đến ngày 

18/3/2013 là 03 tháng nên bà T đã biết Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp của Công ty TK bị thu hồi; nhưng cố tình ký hợp 

đồng thuê đất với ông C là nhận định không có cơ sở. 

- Việc Công ty TK bị thu hồi GCN DKKD không phải là điều kiện 

để hủy bỏ hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có 

quy định. 
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16.  

Quyết định giám đốc thẩm số 63/2017/DS-GĐT Ngày 03/08/2017  
Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

Ngày 30/11/2007, ông P và bà G chuyển nhượng cho vợ chồng anh 

trai của ông là ông Lê T và bà Đặng Thị Thanh H hai thửa đất. Ông 

Lê P và bà Võ Thị Hồng G cho rằng: Năm 2007, do kinh doanh thua 

lỗ, lo sợ những chủ nợ đến xiếc nợ nên vợ chồng ông bà đã lập hợp 2 

đồng chuyển nhượng nói trên. Trên thực tế thì vợ chồng ông bà không 

nhận bất cứ khoản tiền nào về việc sang nhượng đất, nên hợp đồng 

trên là giả tạo. Ngày 18 11 2009, ông P và bà G khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký 

ngày 30/11/2007. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu do giả 

tạo. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Công nhận hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Buộc 

các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng. 

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

thẩm và bản án sơ thẩm, giao lại cho cấp sơ thẩm giải quyết vì: 

- Bản án sơ thẩm căn cứ Giấy cam đoan và lời khai của người làm 

chứng để tuyên hợp đồng vô hiệu do giả tạo là không đúng. 

Bản án cấp phúc thẩm công nhận hợp đồng là có cơ sở nhưng buộc 

các bên thực hiện hợp đồng và, ông T và bà H có trách nhiệm thanh 

toán tiền của hợp đồng chuyển nhượng là vượt quá phạm vi yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn. 
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17.  

Quyết định giám đốc thẩm số 74/2019/DS-GĐT Ngày 11/11/2019  
Về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá”. 

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 20.151,5m2 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. 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. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn.  

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: 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. Buộc Trung tâm dịch vụ bán đấu 

giá thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất 

208-218 



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. 

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

thẩm và bản án sơ thẩm, giao lại cho cấp sơ thẩm giải quyết vì: 

- 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.

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. 

18. 

Quyết định tái thẩm số 12/2019/DS-TT Ngày 28/02/2019  
Về việc “Tranh chấp về yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng”. 

Ngày 07/10/2009, bà Nguyễn Thị Thu H bán cho Ông Bà 01 căn nhà 

gắn liền với đất có diện tích 103,90 m2 với giá 550.000.000 đồng. 

Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên được công chứng tại 

Phòng Công chứng B ; Ông Bà đã trả đủ tiền, nhưng bà H không bàn 

giao nhà đất nên Ông Bà khởi kiện yêu cầu bà H phải bàn giao nhà 

đất nêu trên cho vợ chồng Ông Bà. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Các bên đã thỏa thuận và được công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự vào ngày 01/12/2010. 

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 

nêu trên với lý do khi giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân quận T1 

không đưa những người đang quản lý, sử dụng nhà đất tại tổ J , 

phường T (nay là nhà số Wvà nhà số W1 Trần C) vào tham gia tố tụng 

để xem xét các yêu cầu của họ và đảm bảo công tác thi hành án (hiện 

nay không thi hành án được) là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

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

công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm 

giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

TÒA PHÚC THẨM TẠI HÀ NỘI 

—————— 

Bản án số:95/2008/KT-PT 

Ngày 02/5/2008 

V/v: tranh chấp hợp đồng mua bán 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

———————————- 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA PHÚC THẨM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Thế Linh; 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Huy Chương; 

Ông Nguyễn Xuân Khôi. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Bích Hải, cán bộ Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. 

Ngày 02 tháng 5 năm 2008, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số09/2007/TLPT-KT ngày 22 tháng 3 năm 

2007 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán. 

Đối với bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số134/2006/KDTM-ST ngày 28/12/2006 

của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bị kháng cáo; 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 885/2008/QĐPT ngày 11/4/2008 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty điện tử công nghiệp 

Trụ sở: 444 Bạch Đằng, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. 

Người đại diện được ủy quyền: Ông Nguyễn Huy Bách – Giám đốc Trung tâm điện tử 

công nghệ cao; có mặt. 

2. Bị đơn: Trung tâm y tế huyện Thanh Trì (nay là phòng y tế huyện Thanh Trì kế thừa 

quyền và nghĩa vụ tố tụng); 

Trụ sở: thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thường – Trưởng phòng; có mặt. 

Luật sư: Đoàn Trọng Bằng – Văn phòng Luật sư Huy Nguyên – Đoàn luật sư thành phố 

Hà Nội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn; có mặt. 

Luật sư: Chu Mạnh Cường – Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự – Đoàn 

luật sư thành phố Hà Nội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn; có mặt. 

NHẬN THẤY 
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Theo bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thì 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Sau khi trúng gói thầu cung cấp thiết bị y tế do Trung tâm y tế huyện Thanh Trì làm Chủ 

đầu tư, ngày 06/12/2005 Công ty điện tử Công nghiệp ký hợp đồng số 

01/2005/HĐKT/ĐTCN-CNC-YTTT bán 5 (năm) loại trang thiết bị y tế cho Trung tâm 

y tế huyện Thanh Trì. 

Nội dung chính của hợp đồng: hàng hóa mua bán gồm: 12 máy siêu âm Toshiba chính 

hiệu Nhật Bản, 12 máy nghe tim thai và một số thiết bị y tế khác; tổng giá trị hợp đồng: 

4.116.000.000 đồng (đã gồm các loại thuế và chi phí), thời gian giao hàng chậm nhất là 

ngày 25/12/2005; phương thức thanh toán: sau khi ký hợp đồng bên mua tạm ứng 30% 

giá trị hợp đồng, trong 15 ngày sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao thanh 

toán tiếp 67%; 3% còn lại thanh toán nốt khi hết thời hạn bảo hành. 

Kèm theo hợp đồng có phụ lục số 01 quy định cụ thể mã ký hiệu, chất lượng, xuất xứ 

và các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại hàng phù hợp với hồ sơ thầu. 

Ngày 10/01/2006 hai bên ký biên bản bổ sung hợp đồng, sửa lại thời hạn giao hàng: 

chậm nhất là ngày 08/3/2006. 

Ngày 20/01/2006 bên mua tạm ứng cho bên bán 1.234.000.000 đồng (thiếu 800.000 

đồng so với thỏa thuận trong hợp đồng). 

Ngày 06/3/2006, bên bán giao hàng, các loại thiết bị khác được bên mua đồng ý nhận, 

không có tranh chấp, riêng 12 máy siêu âm và 12 máy nghe tim thai bên mua không 

nhận. 

Các máy siêu âm được bên bán giao cùng các tài liệu đi kèm: giấy chứng nhận chất 

lượng hàng hóa và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do nhà sản xuất Toshiba cung cấp, 

xác nhận của Phòng Thương mại công nghiệp Tôkyô chữ ký ở 2 giấy trên đúng là chữ 

ký của đại diện tập đoàn Toshiba, giấy chứng nhận xuất xứ, gia công do Phòng Thương 

mại công nghiệp Singapore – Trung Quốc cấp. bên mua cho rằng đây không phải là tài 

liệu có căn cứ pháp lý để xác định máy này có xuất xứ từ Nhật Bản cũng như xác định 

chất lượng máy có đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng hay không nên từ chối nhận 

hàng. Hai bên thỏa thuận tạm thời gửi số máy này tại kho của Trung tâm y tế huyện 

Thanh Trì để hoàn tất thủ tục kiểm định chất lượng và xuất xứ máy. 

Về số máy nghe tim thai: các máy được giao có cấu hình đúng như cấu hình nêu trong 

catalog do nhà sản xuất cung cấp, đúng theo hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên bên mua trình 

bày: sau khi đã phát hành hồ sơ mời thầu thì theo yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội, Trung 

tâm y tế huyện Thanh Trì đã có văn bản bổ sung vào ngày 01/11/2005, yêu cầu máy 

nghe tim thai phải có thêm đầu dò tần số 2,5MHz. Việc bổ sung này đã được các nhà 

thầu, trong đó có Công ty điện tử công nghiệp chấp nhận. Tuy đã có ý kiến giải thích 

bằng văn bản của Sở Y tế thành phố Hà Nội rằng “đầu dò” chính là “bộ biến năng” trong 

cấu hình tiêu chuẩn nhưng bên mua vẫn cho rằng đây là hai chi tiết khác nhau và không 

đồng ý nhận hàng vì thiếu chi tiết đầu dò. 

Ngày 01/9/2006, Công ty điện tử công nghiệp đã khởi kiện Trung tâm y tế huyện Thanh 

Trì, cho rằng Công ty đã thực hiện đúng hợp đồng, đề nghị buộc bị đơn phải nhận hàng 

để thanh quyết toán hợp đồng, phải chịu lãi với số tiền chậm trả và chịu bồi thường 

những thiệt hại đã gây ra cho nguyên đơn. 
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Bị đơn cũng có yêu cầu phản tố: đề nghị buộc nguyên đơn phải chịu phạt vi phạm nghĩa 

vụ giao hàng và phải thanh toán cho bị đơn chi phí thuê bảo vệ trông kho chứa 12 máy 

siêu âm. 

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số124/2006/KDTM-ST ngày 28/12/2006, 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 29, ĐIều 33, Điều 35, Điều 131, Điều 159, Điều 243 Bộ 

luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 01/2005 ngày 31/3/2005 của Hội đồng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao; Điều 301; Điều 303 Luật Thương mại. 

Căn cứ Thông tư liên tịch số01/TTLT-TATC-VKSTC-BTP-BTC ngày 17/6/1997 của 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, 

hướng dẫn thi hành án về tài sản. 

Căn cứ Nghị định 70/CP về án phí, lệ phí Tòa án, 

Xử: 

I. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty điện tử công nghiệp: 

1. Trung tâm y tế huyện Thanh Trì phải tiến hành nhận 12 máy siêu âm đa năng đen 

trắng xách tay Toshiba hiệu Famio5-SSA-510A và 12 máy nghe tim thai Doppler FD390 

với số serial đã được chỉ dẫn trong các giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất 

lượng kèm theo. 

2. Trung tâm y tế huyện Thanh Trì tiếp tục thanh toán 67% trị giá hợp đồng là 

2.757.720.000 đồng cho Công ty điện tử công nghiệp theo quy định tại hợp đồng. 

II. Việc lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu, bảo hành, các bên tiếp tục thực hiện như hợp 

đồng 01/2005/HĐKT/ĐTCN/CNC/YTTT. 

Đối với các điều chính khác của hợp đồng số 01/2005/HĐKT/ĐTCN/CNC/YTTT, các 

bên tiếp tục thực hiện như đã thỏa thuận. Nếu có tranh chấp và có yêu cầu khởi kiện, 

các bên sẽ giải quyết ở vụ kiện khác. 

III. Chấp nhận yêu cầu đòi tiền phạt của Công ty điện tử công nghiệp với Trung tâm y 

tế huyện Thanh Trì. Trung tâm y tế huyện Thanh Trì phải chịu phạt 220.624.000 đồng 

(hai trăm hai mươi triệu, sáu trăm hai mươi bốn ngàn đồng). 

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật mà Công ty điện tử công nghiệp có yêu cầu thi hành 

án nhưng Trung tâm y tế huyện Thanh Trì chưa trả được khoản tiền trên thì hàng tháng 

Trung tâm phải chịu lãi theo mức lãi suất quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định cho 

số tiền chưa trả, cho đến khi trả hết tiền. 

IV. Bác yêu cầu phản tố của Trung tâm y tế huyện Thanh Trì. 

Bác yêu cầu đòi tiền lãi của Công ty điện tử công nghiệp. 

Bác các yêu cầu khác của các bên. 

V. Án phí: 

– Công ty điện tử công nghiệp chịu 7.300.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm. Xác nhận Công ty đã nộp 15.200.000 đồng dự phí tại biên lai số 7580 ngày 

27/9/2006 của Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Nay Công ty được hoàn 

lại 7.900.000 đồng. 

– Trung tâm y tế huyện Thanh Trì phải chịu 18.000.000 đồng án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm. Xác nhận Trung tân đã nộp 5.776.000 đồng dự phí tại biên lai số 7535 
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ngày 24/11/2006 của Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Trung tâm y tế 

huyện Thanh Trì phải nộp tiếp 12.224.000 đồng. 

Các bên có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày từ ngày tuyên án. 

Ngày 29/12/2006, Trung tâm y tế huyện Thanh Trì kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, 

đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại. 

Ngày 09/11/2007, Công ty điện tử công nghiệp có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ 

thẩm xác định Trung tâm y tế huyện Thanh Trì đã thanh toán 1.234.800.000 đồng là 

chưa chính xác (chính xác là 1.234.000.000 đồng), tiền bảo hành tính trên toàn bộ giá 

trị hợp đồng cũng không hợp lý. Đề nghị xác định lại các số liệu trên để tính số tiền bị 

đơn phải thanh toán, phải chịu phạt và án phí của nguyên đơn cho chính xác. 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, qua việc hỏi công khai, nghe các luật sư và các 

đương sự trình bày và kết quả tranh luận tại phiên tòa; sau khi thảo luận và nghị án. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 31/7/2007 và 02/8/2007, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã 

hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định về xuất xứ hàng hóa máy siêu âm đen trắng đa 

năng Famio5 –SSA-510A theo đề nghị trưng cầu giám định của Công ty điện tử công 

nghiệp. Tòa án cấp phúc thẩm đã có nhiều văn bản gửi tới Cục Hải quan thành phố Hải 

Phòng đẻ làm rõ các tờ vận đơn, tờ khai hải quan theo yêu cầu của Phòng y tế huyện 

Thanh Trì. Đồng thời có văn bản gửi Bộ Y tế, làm việc với Viện trang bị kỹ thuật và 

công trình y tế để trưng cầu giám định nhưng không thực hiện được với lý do Viện 

không có chức năng giám định xuất xứ hàng hóa. 

Xét hồ sơ vụ án thấy cần thiết phải giải quyết vụ án trong điều kiện đã có tài liệu tham 

khảo của Vinacontrol Hà Nội. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của nguyên đơn và bị đơn vẫn giữ nguyên nội dung 

kháng cáo, đồng thời trình bày cụ thể về từng nội dung kháng cáo. 

Xét kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy như 

sau: 

Đối với kháng cáo của nguyên đơn: 

* Về khoản buộc Trung tâm y tế huyện Thanh Trì phải tiếp tục thanh toán 67% giá trị 

hợp đồng số 01/2005/HĐKT/ĐTCN-CNC-YTTT ký ngày 06/12/2005 với Công ty. 

Theo hồ sơ vụ án và theo xác nhận của nguyên đơn và bị đơn thì sau khi ký hợp đồng 

nêu trên, bị đơn đã thanh toán cho nguyên đơn số tiền là 1.234.000.000 đồng. Theo Điều 

1 của hợp đồng thì 30% của tổng giá trị hợp đồng là 1.234.800.000 đồng. Như vậy so 

với thỏa thuận thì bị đơn tạm ứng còn thiếu 800.000 đồng. Cũng theo Điều 1 của hợp 

đồng nêu trên thì 67% của tổng giá trị hợp đồng là 2.757.720 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm 

khi buộc bị đơn phải tiếp tục thanh toán 67% là chưa tính việc bị đơn còn thanh toán 

thiếu 800.000 đồng của phần tạm ứng 30%. Do đó, cần buộc bị đơn phải thanh toán đủ 

67% trên tổng giá trị của hợp đồng, theo đó số tiền còn thiếu 800.000 đồng được tính 

cho cho khoản 67% và bằng 2.758.520 đồng. Do vậy, kháng cáo của nguyên đơn về nội 

dung này được chấp nhận. 

* Về nội dung cho rằng phần II quyết định của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm 

là không cần thiết. 
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Xét thấy theo các điều khoản của hợp đồng số 01 và biên bản bổ sung hợp đồng ngày 

10/01/2006, cả hai bên không thỏa thuận về việc hủy hợp đồng mà chỉ xác định nếu vi 

phạm về thời hạn giao hàng, về việc tiếp nhận hàng hay vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì 

các bên liên quan đến phần nghĩa vụ của mình sẽ chịu phạt và bồi thường thiệt hại (nếu 

có). Trong quá trình thực hiện hợp đồng, có 3/5 loại thiết bị được hai bên giao nhận và 

không có tranh chấp, đó là bộ dụng cụ xét nghiệm thực phẩm là 12 bộ, máy xét nghiệm 

nước tiểu Combilyzer Plus là 12 cái và 12 kính hiển vi 2 mắt EZ-232. Mặt khác, khi giải 

quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ xét nội dung tranh chấp về hai loại máy: Máy siêu 

âm chuẩn đoán đa năng đen trắng xách tay Famio5-SSA-510A và máy nghe tim thai 

Doppler FD-390. Vì các lý do trên và theo nguyên tắc hai bên phải tiếp tục thực hiện 

hợp đồng nên việc quyết định như trên của Tòa án cấp sơ thẩm là phù hợp và cần thiết. 

Vì vậy, không chấp nhận nội dung kháng cáo này của nguyên đơn. 

* Về khoản tiền phạt do bị đơn vi phạm hợp đồng: 

Tại đơn kháng cáo và lời trình bày tại phiên tòa, nguyên đơn cho rằng số tiền phạt vi 

phạm hợp đồng phải là 228.918.400 đồng. Xét theo thỏa thuận tại Điều 2.4 biên bản bổ 

sung hợp đồng kinh tế và Điều 301 Luật Thương mại 2005 thì mức phạt 8% giá trị phần 

nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm mà Tòa án cấp sơ thẩm xác định là đúng. Tuy nhiên, từ 

kết quả thực hiện hợp đồng và biên bản bổ sung ngày 10/01/2006 giữa hai bên thì thấy: 

theo Điều 1 của hợp đồng, giá trị của 3/5 loại thiết bị đã thực hiện, không có tranh chấp 

là 684.000.000 đồng, từ đó phát sinh 3% tiền bảo hành thiết bị và bằng 20.520.000 đồng, 

phù hợp với thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ khi bàn giao thiết bị theo Điều 1 của 

hợp đồng số 01. Tòa án cấp sơ thẩm trừ đi 3% tiền bảo hành theo tổng giá trị của hợp 

đồng số 01 và bằng 123.480.000 đồng là không đúng vì kể từ thời điểm xét xử phúc 

thẩm (ngày 02/5/2008) bị đơn mới có nghĩa vụ nghiệm thu, tiếp nhận 12 máy siêu âm 

chuẩn đoán đa năng đen trắng xách tay Famio5-SSA-510A và 12 máy nghe tim thai 

Doppler FD-390, và như vậy thì thời hạn bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày 

nghiệm thu, giao nhận máy. Do đó, số tiền bảo hành mà bị đơn phải trả cho nguyên đơn 

là 20.520.000 đồng và khoản tiền phạt bị đơn phải chịu được tính trên 2.861.480.000 

đồng (được tính từ: 4.116.000.000 đồng – 1.234.000.000 đồng – 20.520.000 đồng) với 

mức phạt 8% và bằng 228.918.400 đồng. Kháng cáo của nguyên đơn về nội dung này 

được chấp nhận. 

* Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải chịu khoản tiền phạt là 

274.560.000 đồng và lãi chậm thanh toán là 105.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm chỉ 

buộc bị đơn phải chịu khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng là 220.624.000 đồng, và như 

trên đã phân tích, khoản tiền phạt này là 228.918.400 đồng. Vì vậy án phí kinh doanh 

sơ thẩm được xác định như sau: 

– Yêu cầu của nguyên đơn: 379.560.000 đồng. 

– Yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận: 228.918.400 đồng. 

– Yêu cầu của nguyên đơn không được chấp nhận: 150.640.600 đồng. 

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm nguyên đơn phải chịu là: 7.532.080 đồng. 

Đối với kháng cáo của bị đơn: 

Tại đơn kháng cáo, bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Xét nội dung quyết định 

của bản án sơ thẩm, nhận thấy: 
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* Về việc không đồng ý tiếp tục nhận 12 máy siêu âm chuẩn đoán đa năng đen trắng 

xách tay Famio 5SSA-510A do nhà sản xuất Toshiba Nhật Bản sản xuát. Tại phiên tòa 

sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm này, đại diện của bị đơn vẫn cho rằng Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa do Tập đoàn thiết bị y tế Toshiba phát hành, có xác nhận chữ ký 

của Phòng Thương mại và công nghiệp Tokyo – Nhật Bản ngày 16/02/2006, số A 

031026 và Giấy chứng nhận xuất xứ/ gia công ngày 03/4/2006, số 11996 do Phòng 

Thương mại và công nghiệp Singapore-Trung Quốc cấp là chưa có căn cứ pháp lý để 

xác định 12 máy này được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản. Bị đơn cho rằng Giấy chứng 

nhận của Phòng Thương mại và công nghiệp Singapore-Trung Quốc không có dấu “cấp 

sau” (cấp C/o). 

Xét thấy tại Điều 1 của hợp đồng số 01 và phụ lục số 01 kèm theo, hai bên đã thỏa thuận 

máy trên theo cấu hình tiêu chuẩn với đặc điểm cơ bản của máy là: ký mã hiệu Famio 

5SSA-510A do nhà sản xuất, nước sản xuất là Toshiba Nhật Bản. Tại phiên tòa hôm 

nay, bị đơn thừa nhận ngày 08/3/2006 nguyên đơn đã giao 12 máy có đặc điểm trên, đã 

nhập kho nhưng do chưa thừa nhận các giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa này nên 

không nghiệm thu và nhận máy. 

Tại Điều 1 hợp đồng số 01 và tại điểm A.II.3 trong phần IC hồ sơ mời thầu, chính bị 

đơn đưa ra yêu cầu “các thiết bị dự thầu phải được sản xuất tại chính quốc, do các hãng 

uy tín trên thế giới sản xuất, có chứng chỉ xuất xứ của chính hãng”. Như vậy, ngay từ 

khi lập hồ sơ mời thầu cho đến khi ký kết hợp đồng số 01, bị đơn chỉ có yêu cầu được 

cung cấp chứng chỉ xuất xứ và chứng chỉ chất lượng của chính hãng sản xuất chứ không 

yêu cầu cơ quan, tổ chức của nước xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản cấp giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa (cấp C/o). Vì thế, yêu cầu của bị đơn về việc phải có giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa của Phòng Thương mại và công nghiệp Nhật Bản để từ đó mới 

nghiệm thu, nhận máy là không thỏa đáng. Mặt khác, đối chiếu giữa đối tượng hợp đồng 

với quy định tại Điểm 2 mục III Thông tư liên tịch số09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 

17/4/2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan hướng dẫn về việc xác định và 

kiểm tra xuất xứ hàng hóa thì đây là trường hợp không phải nộp C/o. Hơn nữa tại điểm 

4.C mục III của Thông tư nêu trên thì “trong trường hợp C/o do nhà sản xuất cấp thì 

phải có xác nhận của cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền của nước cấp có liên quan”. 

Theo yêu cầu của bị đơn trong hợp đồng số 01 và trong hồ sơ thầu được duyệt thì việc 

Tập đoàn thiết bị y tế Toshiba cấp Giấy chứng nhận xuất xứ số A.031026 và Giấy chứng 

nhận số lượng chất lượng số A.031027 là phù hợp. Việc Phòng Thương mại và công 

nghiệp Tôkyo Nhật Bản có xác nhận chữ ký của những người đại diện cho tập đoàn (đã 

được đăng ký tại Nhật Bản) là một đảm bảo nhằm khẳng định máy siêu âm trên được 

sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản. Do có khiếu nại, thắc mắc của bị đơn về việc chưa làm 

rõ xuất xứ của nước sản xuất thì Tập đoàn trên cũng như Phòng Thương mại và công 

nghiệp Tôkyo Nhật Bản đã có nhiều Giấy chứng nhận liên quan đến xuất xứ sản xuất 

máy siêu âm, kèm theo là chứng nhận của công chứng viên và hợp pháp hóa lãnh sự. 

Tại phiên tòa này, bị đơn cho rằng việc xác nhận chữ ký của Phòng Thương mại và công 

nghiệp Tôkyo Nhật Bản là chưa đủ căn cứ pháp lý. Xét nội dung này thấy theo quy định 

tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 19/2006/N Đ-CP ngyaf 20/02/2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa và điểm 4.C mục III Thông tư 

liên tịch số 09 nêu trên thì thấy cơ quan cấp C/o thường là Phòng Thương mại và công 

nghiệp nước sở tại. Theo Văn bản số2524/PTM-PC ngày 30/8//2006 của Phòng Thương 

mại và công nghiệp Việt Nam (thuộc Hiệp hội các Phòng Thương mại và công nghiệp) 

đã trả lời đề nghị của nguyên đơn, bị đơn với nội dung: “Việc nhà sản xuất Toshiba…xác 

nhận hệ thống chuẩn đoán máy siêu âm Toshiba có xuất xứ tại Nhật Bản và được Phòng 
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Thương mại và công nghiệp Tôkyo xác nhận chữ ký là có căn cứ để xác định Toshiba 

sản xuất và lắp ráp sản phẩm này”. Cũng theo văn bản trên thì theo pháp luật của Nhật 

Bản, việc cấp C/o do các Phòng Thương mại và công nghiệp địa phương thực hiện. 

Phòng Thương mại và công nghiệp địa phương ở Nhật Bản ngoài chức năng trên còn có 

thẩm quyền xác nhận các chứng từ thương mại khác và giấy chứng nhận xuất xứ, giấy 

chứng nhận chất lượng số lượng do Tập đoàn thiết bị y tế Toshiba cấp chính là loại 

chứng từ thương mại. Từ những phân tích trên, có đầy đủ cơ sở để xác định máy siêu 

âm chuẩn đoán đa năng đen trắng Famio 5SSA-510A là do nhà sản xuất Toshiba sản 

xuất và lắp ráp tại Nhật Bản (tại chính quốc). 

Về giấy chứng nhận xuất xứ số 11996 ngày 03/4/2006 do Phòng Thương mai và công 

nghiệp Singapore – Trung Quốc cấp đã thể hiện đúng ký mã hiệu 12 máy siêu âm đã 

được nêu tại Giấy chứng nhận số A.031026 và số A.031027 của Tập đoàn thiết bị y tế 

Toshiba, đồng thời xác nhận tại mục 7 rằng nước sản xuất là Nhật Bản. Bị đơn cho rằng 

giấy này không có giấu “cấp sau” và được cấp quá chậm trong khi ngày 22/02/2006 

hàng hóa đã được xếp lên phương tiện vận chuyển. Xét nội dung này thấy nếu theo đúng 

hợp đồng số 01 và hồ sơ thầu thì chỉ cần có giấy chứng nhận của hãng sản xuất là đủ. 

Việc xác nhận của Phòng Thương mại và công nghiệp Singpore-Trung Quốc là phù hợp 

với trả lời của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Mặt khác sở dĩ Phòng 

Thương mại và công nghiệp Singapore-Trung Quóc cấp giấy trên là do chính yêu cầu 

của bị đơn. Ngay sau khi hàng nhập kho của bị đơn, nguyên đơn đã có văn bản gửi Văn 

phòng đại diện Công ty GoLo tại Hà Nội với nội dung phản ánh trung thực ý kiến thắc 

mắc của bị đơn. Để ra được giấy này, Phòng Thương mại và công nghiệp đã phải điều 

tra, xác minh hồ sơ tạm nhập, tái xuất, vì vậy ngày 13/4/2006 mới cấp. Cũng theo Văn 

bản số 2524 nêu trên, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đã khẳng định Phòng 

Thương mại và công nghiệp Singapore – Trung Quốc cũng có thẩm quyền cấp C/o và 

theo pháp luật của Singapore thì C/o được cấp sau là 3 tuần. Việc Phòng Thương mại 

và công nghiệp trên cấp C/o vẫn nằm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày hàng lên tàu. 

Với lập luận trên, không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu này của bị đơn. 

Về chất lượng của máy, bị đơn có nghi ngờ đối với Giấy chứng nhận số A.031027. 

Xét yêu cầu này của bị đơn, thấy tại Điều 1 của hợp đồng số 01 và hồ sơ thầu (tiểu mục 

AII 3 phần I.c) xác định nguyên đơn phải giao “chứng chỉ xuất xứ của hãng” và “thiết 

bị phải đảm bảo mới 100%. Tại Điều 3.b.3 của hồ sơ thầu ghi: “…cung cấp chứng chỉ 

chất lượng hàng hóa cho bên A”. Đối chiếu nội dung Giấy chứng nhận số A.031027 của 

Tập đoàn thiết bị y tế Toshiba cấp, có xác nhận của Phòng Thương mại và công nghiệp 

Tôkyô Nhật Bản, có đủ căn cứ xác định giấy này thỏa mãn những điều kiện đã dẫn ở 

trên của hồ sơ thầu. 

Tại phiên tòa, bị đơn cho rằng kết quả giám định của Vinacontrol Hà Nội ngày 14/4/2006 

là không khách quan. Xét yêu cầu này thấy tại biên bản làm việc giữa hai bên vào ngày 

08/3/2006, chính bị đơn xác nhận sẽ đứng ra trưng cầu giám định chất lượng máy và 

cam kết chịu chi phí giám định. Tuy nhiên do bị đơn đã không thực hiện được nội dung 

như đã thỏa thuận nên nguyên đơn đã mời cơ quan giám định trên giám định có anh Lê 

Anh Tuấn cán bộ của bị đơn chứng kiến. Theo Giấy chứng nhận giám định số 

0288/V.GĐ1/2006 A ngày 14/4/2006 của Vinacontrol Hà Nội thì tình trạng của máy là 

mới 100%, có tình trạng bình thường, xuất xứ được sản xuất ở Nhật Bản. Theo quá trình 

giám định và kết quả giám định, không có căn cứ để cho rằng cơ quan giám định trên 

đã không vô tư, khách quan. Song Hội đồng xét xử thấy tài liệu này dùng để tham khảo. 
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* Về việc không đồng ý nhận 12 máy nghe tim thai Doppler FD-390 của nhà sản xuất 

TOITU-Nhật Bản với lý do cho rằng khi giao nhận đã thiếu 01 đầu dò, không phù hợp 

với hợp đồng đã ký và hồ sơ thầu được duyệt. 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, trước tiên cần khẳng định khi mua máy, hai bên đã thỏa thuận 

là cấu hình tiêu chuẩn. Trong hợp đồng, phụ lục không thể hiện thỏa thuận về cấu hình 

quy định. 

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, bị đơn đã có catalog gốc của nhà sản xuất TOITU 

Nhật Bản. Nếu theo catalog này thì không có đầu dò tần số 2,5MHz. Để ký hợp đồng và 

tổ chức mời thầu, chính bị đơn đã tham khảo ý kiến của Cơ quan chủ quản là Sở Y tế 

Hà Nội. Theo trả lời hướng dẫn của Sở, bị đơn đã bổ sung thêm 1 đầu dò tần số 2,5MHz, 

và sau khi trúng thầu với nội dung bổ sung trên, nguyên đơn đã ký hợp đồng số 01 với 

bị đơn vào ngày 06/12/2005. Với tư cách là bên nhập khẩu, nguyên đơn đã ký đơn vị 

hợp đồng mua bán ngoại thương với hãng NIPON, nhà phân phối độc quyền của Tập 

đoàn thiết bị y tế Toshiba. Ngày 16/2/2006, hãng NIPON xác nhận máy chính kèm theo 

1 đầu dò tần số 2,5MHZ nhưng khi nguyên đơn nhập hàng, chuẩn bị giao hàng cho bị 

đơn thì ngày 06/3/2006, hãng trên đính chính do lỗi đánh máy nên không có bộ biến 

năng mà đó chính là đầu dò tần số 2,5MHz, theo đó nguyên đơn có văn bản đính chính 

về nội dung này đối với bị đơn. Với những diễn biến như trên không có cơ sở để khẳng 

định nguyên đơn đã có hành vi lừa dối để được trúng thầu. Việc bị đơn cho rằng đầu dò 

và bộ biến năng là 2 chi tiết khác nhau là trái với chỉ dẫn đã ghi trong catalog gốc của 

hãng TOITU Nhật Bản bởi như trên đã nêu bị đơn đã biết catalog gốc chỉ có như vậy. 

Ngoài ra, để giải quyết những thắc mắc này của bị đơn, Sở Y tế thành phố Hà Nội, cơ 

quan chuyên ngành cấp trên của bị đơn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng như Vụ Trang 

thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) đã có trả lời, theo đó khẳng định máy nghe tim thai 

hiệu như trên không có bộ biến năng, đầu dò chính là bộ biến năng, kèm theo giá đỡ đầu 

dò. Với phân tích trên, có đủ căn cứ để khẳng định nguyên đơn đã giao đúng loại hàng 

hóa, phù hợp với catalog gốc của nhà sản xuất TOITU Nhật Bản. 

Tổng hợp lại, cần buộc bị đơn phải tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận hai loại máy nêu trên, 

theo đó bị đơn phải tiếp tục thanh toán 67% trên tổng giá trị hợp đồng như thỏa thuận 

trong hợp đồng. Đồng thời được giữ lại số tiền bảo hành 3% trên giá trị của hai máy, hết 

thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao nhận số tiền này sẽ được giải quyết theo nội 

dung của hợp đồng số 01. 

* Về việc đề nghị hủy kết quả đấu thầu và tuyên bố hợp đồng số 01 bị vô hiệu toàn bộ, 

thì thấy như trên đã phân tích, nguyên đơn tham gia dự thầu và trúng thầu theo phê duyệt 

của Chủ quản đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Do vậy không có căn cứ để 

hủy kết quả đấu thầu. Mặt khác, hợp đồng số 01 được ký bởi đại diện có thẩm quyền 

của hai pháp nhân, mang mục đích kinh doanh, đối tượng của hợp đồng không thuộc 

hàng hóa cấm mua bán lưu thông. Bởi vậy không có căn cứ để xác định hợp đồng số 01 

bị vô hiệu. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 02/5/2008, bị đơn bổ sung 3 khoản bồi thường về thuê 

Công ty tư vấn 4.116.000 đồng; tiền thuê bảo vệ kho 21.755.000 đồng; thuê văn phòng 

và trả thù lao cho luật sư 38.500.000 đồng. Xét nội dung bổ sung trên là không có căn 

cứ vì bị đơn có yêu cầu phản tố nên phí thuê tư vấn và luật sư bị đơn phải tự chịu. Về 

tiền thuê kho, nguyên đơn trước đó có yêu cầu được nhận lại, giao lại máy khác nhưng 

bị đơn không chấp nhận nên bị đơn phải tự chịu phí bảo vệ thuê kho này. 

* Về yêu cầu buộc nguyên đơn phải chịu phạt và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp 

đồng, thấy rằng chính bị đơn là bên vi phạm hợp đồng về nghiệm thu nhận máy, theo 
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đó vi phạm nghĩa vụ thanh toán 67% trên tổng giá trị hợp đồng và 3% tiền bảo hành đối 

với 3 thiết bị đã nhận, còn nguyên đơn không vi phạm về thời gian giao hàng, ngược lại 

khi bị đơn không nhận hàng thì nguyên đơn đã có nhiều văn bản gửi cơ quan, tổ chức 

liên quan nhằm xác định và giải quyết thắc mắc của bị đơn. Nguyên đơn còn chủ động 

đề nghị nhận lại máy và chấp nhận giao máy khác cùng chủng loại nhưng không được 

bị đơn đồng ý. Vì thế, không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu này của bị đơn. 

* Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn có yêu cầu phản tố với các nội dung là: 

– Khoản tiền phạt vi phạm nghĩa vụ giao hàng là 274.560.000 đồng; 

– Tiền thuê bảo vệ kho: 6.350.000 đồng. 

– Tiền thuê tư vấn: 4.116.000 đồng. 

Các yêu cầu phản tố trên không được Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận. Ngoài ra còn buộc 

bị đơn phải chịu khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng là 220.624.000 đồng. Tại phiên tòa 

phúc thẩm, bị đơn bổ sung nội dung phản tố, theo đó số tiền thuê bảo vệ kho tăng lên 

theo thời gian. Xét thấy yêu cầu kháng cáo và yêu cầu phản tố của bị đơn tại cấp sơ thẩm 

là phù hợp với nhau nên bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm của số 

tiền là 505.650.000 đồng. Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 70/CP 

ngày 12/6/1997 của Chính phủ thì bị đơn phải chịu mức án phí trên là 18.130.000 đồng. 

Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị đơn phải chịu 18.000.000 đồng là không chính xác. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn phải chịu khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng là 

228.908.400 đồng, do đó cần sửa lại án phí kinh doanh sơ thẩm phải chịu là 18.278.880 

đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư Chu Mạnh Cường bảo vệ quyền lợi cho Phòng y tế 

huyện Thanh Trì đã trình bày như sau: 

* Về máy nghe tim thai: sau khi dẫn hồ sơ mời dự thầu, thì cho rằng không có căn cứ để 

buộc Phòng y tế huyện Thanh Trì phải nhận hàng. Không chấp nhận việc đính chính của 

nguyên đơn, của hãng NIPON về việc đầu dò và bộ biến năng là một. Catalog gốc không 

phải là căn cứ pháp lý vì đây là đấu thầu trong nước. Lỗi là do nguyên đơn. Máy FD-

390 không đáp ứng yêu cầu nên không thể nhận hàng. 

* Về máy siêu âm xách tay đen trắng: Sau khi dẫn quy định trong hồ sơ mời thầu và 

khẳng định Toshiba là hãng có uy tín, tuy nhiên xuất xứ hàng hóa của lô hàng này của 

hãng do Phòng Thương mại và công nghiệp Tôkyo Nhật Bản và Phòng Thương mại và 

công nghiệp Singapore-Trung Quốc xác nhận là chưa rõ ràng và không có giá trị pháp 

lý. Luật sư cho rằng theo 3 tiêu chí được quy định trong Thông tư số 112 của Bộ Tài 

chính, Công văn của Tổng cục Hải quan là không đảm bảo. Điều 4 Thông tư 09 ngày 

17/4/2001 của Tổng cục Hải quan – Bộ Thương mại thì xuất xứ hàng hóa trên là không 

đảm bảo. Luật sư cũng dẫn các quy định về nhãn mác hàng hóa để từ đó cho rằng có căn 

cứ để Phòng y tế huyện Thanh Trì không nhận 12 máy siêu âm đen trắng đã ký theo 

Hợp đồng số 01 ngày 06/12/2005 với Công ty điện tử công nghiệp. 

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị: Không đủ cơ sở buộc Phòng y tế huyện Thanh 

Trì phải nhận 12 máy siêu âm đen trắng, 12 máy nghe tim thai. 

Tại phần tranh luận lại, luật sư giữ nguyên quan điểm của mình. 

Luật sư Đoàn Trọng Bằng trình bày bài bảo vệ cho Công ty điện tử công nghiệp, theo 

đó cho rằng chứng nhận xuất xứ do hãng Toshiba cung cấp là phù hợp với hợp đồng 01 

9



và hồ sơ mời dự thầu đối với 12 máy siêu âm đen trắng. Sau khi có tranh chấp thì hãng 

Toshiba, Phòng Thương mại và công nghiệp Nhật Bản, Phòng Thương mại và công 

nghiệp Việt Nam đã có văn bản xác nhận xuất xứ hàng hóa là từ Nhật Bản. Tại Biên bản 

ngày 15/8/2006, đa số đại biểu các cơ quan tham gia bàn biện pháp giải quyết vướng 

mắc giữa Trung tâm y tế huyện Thanh Trì với Công ty điện tử công nghiệp đều cho rằng 

có đủ cơ sở để Trung tâm y tế huyện Thanh Trì nhận hàng. Các vận đơn thể hiện xuất 

xứ, hành trình máy đều từ Nhật Bản – Singapore – Việt Nam, số sêri máy đều phù hợp. 

Từ đó khẳng định có đủ cơ sở buộc Phòng y tế huyện Thanh Trì nhận hàng. 

Về 12 máy nghe tim thai, do có nhầm lẫn trong khâu dịch thuật, catalog thể hiện rõ cấu 

hình tiêu chuẩn không thể có bộ biến năng để thay thế hỏng hóc vì trong hợp đồng đã 

thể hiện 3% bảo hành. Sau khi dẫn các tài liệu của Sở Y tế Hà Nội, Vụ trang thiết bị (Bộ 

Y tế), luật sư đề nghị buộc Phòng y tế huyện Thanh Trì nhận đúng hàng theo cấu hình 

tiêu chuẩn và thanh toán tiền hàng. 

Tại phần tranh luận lại, luật sư vẫn giữ quan điểm của mình, sau khi đã phân tích những 

ý kiến của luật sư và bị đơn. 

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

QUYẾT ĐỊNH 

Không chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của Phòng y tế huyện Thanh Trì. Chấp nhận 

một phần nội dung đơn kháng cáo của Công ty điện tử công nghiệp. Sửa một phần quyết 

định của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm như sau: 

Áp dụng các Điều 33, 301, 303 Luật Thương mại; Nghị định số 19 ngày 20/02/2006 của 

Chính phủ, Thông tư liên tịch số 09 ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục 

Hải quan. Thông tư liên tịch số 01 ngày 17/6/1997 của Tòa án nhân dân tối cao – Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính 

phủ, buộc: 

1. Phòng y tế huyện Thanh Trì phải tiến hành nhận 12 máy siêu âm đa năng đen trắng 

xách tay Toshiba hiệu Famio 5-SSA-510 A và 12 máy nghe tim thai Doppler FD-390 

với số serial đã được chỉ dẫn trong các giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất 

lượng kèm theo. 

Phòng y tế huyện Thanh Trì tiếp tục thanh toán 67% giá trị hợp đồng là: 2.758.520.000 

đồng cho Công ty điện tử công nghiệp theo quy định tại hợp đồng. 

2. Việc lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu, bảo hành, các bên tiếp tục thực hiện như hợp đồng 

số 01 ngày 06/12/2005. Đối với các điều khoản khác của hợp đồng số 01/2005/H 

ĐKT/ĐTCN-CNC-YTTT, các bên tiếp tục thực hiện như đã thỏa thuận. Nếu có tranh 

chấp và có yêu cầu khởi kiện, các bên sẽ giải quyết ở vụ kiện khác. 

3. Chấp nhận yêu cầu đòi tiền phạt của Công ty điện tử công nghiệp đối với Phòng y tế 

huyện Thanh Trì. Phòng y tế huyện Thanh Trì phải chịu phạt: 228.918.400 đồng. 

Kể từ khi bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi hành án còn 

phải chịu lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với khoản tiền còn 

phải thi hành án tương ứng với từng thời kỳ chưa thi hành án. 

4. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 

– Công ty điện tử công nghiệp phải chịu 7.523.080 đồng, Công ty đã nộp tạm ứng án 

phí là 15.200.000 đồng theo biên lai số 007581 ngày 27/9/2006 tại Cơ quan thi hành án 

dân sự thành phố Hà Nội. Trả lại cho Công ty điện tử công nghiệp 7.667.920 đồng. 
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– Phòng y tế huyện Thanh Trì phải chịu 18.278.880 đồng, Phòng y tế huyện Thanh Trì 

đã nộp tạm ứng án phí lá 5.776.000 đồng tại biên lai số 007535 ngày 24/11/2006 của Cơ 

quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Phòng y tế huyện Thanh Trì còn phải nộp 

12.502.880 đồng. 

– Công ty điện tử công nghiệp và Phòng y tế huyện Thanh Trì không phải nộp án phí 

kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

– Công ty điện tử công nghiệp đã nộp 200.000 đồng tiền án phí kháng cáo tại biên lai số 

007267 ngày 10/01/2007 tại Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, nay được 

hoàn trả lại. 

– Phòng y tế huyện Thanh Trì đã nộp 200.000 đồng tiền án phí kháng cáo tại biên lai số 

007264 ngày 09/01/2007 tại Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, được trả lại, 

nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

                                                                         CÁC THẨM PHÁN 

Nguyễn Xuân Khôi                Nguyễn Huy Chương 

(Đã ký)                                      (Đã ký) 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Thế Linh 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LAI CHÂU                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
Bản án số:06/2014/DSPT                                                       ================ 

Ngày: 20/02/2014 

V/v: "Tranh chấp HĐ chuyển 

 nhượng nhà và đất”.        

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

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

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Hoà 

Các Thẩm phán: Bà Đặng Thị Tố Nga và ông Vàng Xuân Hiệp. 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Quốc Khánh. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân  tỉnh Lai Châu tham gia phiên toà:                                                 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng-  KSV. 

Trong ngày 20 tháng 02 năm 2014, tại trụ sở TAND tỉnh Lai Châu, xét xử công khai 

vụ án thụ lý số 05/2013/DSPT ngày 21/10/2013 về việc "Tranh chấp HĐ  chuyển 

nhượng quyền sử dụng nhà và đất”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 03/2013 - DSST 

ngày 26/9/2013 của TAND huyện T.U bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử phúc thẩm số:  07/2013/QĐ - PT ngày  20 tháng 12 năm 2013 giữa các đương 

sự:  

  *Nguyên đơn: Bà Phùng Thị Ng - Sinh năm: 1954 (Có mặt). 

Dân tộc:  Kinh;  Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do. 

Trình độ học vấn: 7/10. 

Trú tại: Khu 2, thị trấn TU, huyện TU, tỉnh Lai Châu.  

 *Bị Đơn: Ông Vũ Thanh C - Sinh năm: 1944 (Có mặt). 

Dân tộc:  Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo Không; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu 

trí. Trình độ học vấn: 10/10. 

Trú tại: Khu 1, thị trấn TU, huyện TU, tỉnh Lai Châu. 

 * Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Công 

Hưởng - Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai 

Châu - Có mặt. 

 

NHẬN THẤÝ: 

Theo bản án dân sự sơ thẩm số 03/2013/DS - ST ngày 26/9/2013 của TAND 

huyện TU, tỉnh Lai Châu thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong đơn khởi kiện đề 29/7/2013 và các lời khai tiếp theo tại Toà án, 

nguyên đơn ông Phùng Thị Ng trình bày: 

Vào cuối tháng 4/2011 bà có mua của ông Vũ Thanh C trú tại: Khu 1, thị 

trấn TU, huyện TU, tỉnh Lai châu một mảnh vườn và 03 gian nhà đổ mái bằng, có 

diện tích sử dụng là 45m
2
, xây tường 20 trên mảnh đất có tổng diện tích 410m2. 
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Trước khi mua bán ông C đã đưa bà xuống tân nơi xem mảnh đất và nhà như trên, 

sau đó hai bên thỏa thuận với nhau bằng miệng giá trị mảnh đất đó là 660.000.000 

(sáu trăm sáu mươi triệu đồng). Ông C sẽ có trách nhiệm làm sổ đỏ cho bà. Thỏa 

thuận về giá đấtxong bà nói với ông C "khi nào đo đạc hoặc làm sổ đỏ thì ông C 

gọi bà để xem đo đạc và làm hai sổ: 01 sổ đất vườn và 01 sổ đất ở". Trong tháng 

11/2011 bà đã trả cho ông C tổng số tiền là 435.000.000 (bốn trăm ba mươi lăm 

triệu đồng) có giấy tờ biên nhận. Nhưng sự việc không như hai người đã thỏa 

thuận, ông C đã tự ý đi làm sổ đỏ mà không có mặt bà khi đo đạc, đến ngày 

11/5/2011 thì số đất và nhà mà bà mua của ông C  đã được xác lập mang tên  bà là 

(Phùng Thị Ng). Sau khi làm thủ tục xong và được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất mà mảnh đất hai bên đã thỏa thuận thì thấy: Trong sổ đỏ có diện tích 

không đúng như đã thỏa thuận với ông C nên bà có đến gặp ông C để hỏi lúc thỏa 

thuận mảnh đất có diện tích là 410 m2, nhưng khi làm xong bìa đỏ thì tổng diện 

tích đất có trong bìa đỏ chỉ là 290,5 m2 ông C nói: Đất chỉ có vậy, đồng thời ông C 

còn đòi thêm số tiền còn thiếu như đã thỏa thuận là 660.000.000 đồng là trị giá của 

tổng diện tích 410m2 trong diện tích này có một ngôi nhà xây mái bằng 03 gian. 

Kể từ đó đến nay, ông C đã nhận số tiền của bà và đã giao  sổ đỏ nhưng không gọi 

bà xuống giao nhà và đất cho bà. 

Ngày 08/05/2013, UBND thị trấn đã hòa giải nhưng không thành do vậy bà 

làm đơn khởi kiện ra Tòa đề nghị TAND huyện TU buộc ông C phải giao nhà và 

đất cho bà quản lý và sử dụng như trong giấy chứng nhận mang tên bà. 

Bị đơn ông Vũ Thanh C trình bày: Vào năm 2011, gia đình ông có bàn bạc 

và thống nhất bán cho bà Phùng Thị Ng 03 gian nhà có diện tích 45m2 kèm đất 

vườn và sân không rõ là bao nhiêu mét vuông với giá là 660.000.000 đồng, giấy tờ 

thủ tục do ông làm. Vài ngày sau, bà Ng trả trước cho ông 35.000.000 đồng để làm 

tin. Cũng trong năm 2011 không rõ tháng mấy, bà Ngđưa tiếp 02 lần tiền cho ông 

với tổng số tiền 400.000.000 đồng. Số tiền còn lại bà Ngọ hẹn khi nào làm xong 

thủ tục sẽ trả nốt. bản thân ông đã làm xong thủ tục giấy tờ  và đã giao cho bà Ngọ 

nhưng bà Ngọ không thanh toán nốt số tiền còn lại cho ông như đã thỏa thuận. nay 

bà Ngọ kiện ông ra Tòa, buộc ông phải giao nhà và đất, ông không đồng ý. Bà Ngọ 

phải trả hết số tiền mua nhà đất còn thiếu thì ông mới giao nhà và đất cho bà Ngọ. 

Tòa án nhân dân huyện TU đã hòa giải nhiều lần nhưng không thành, Tòa án 

đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 03/2013/DS-ST ngày 26/9/2013 của TAND 

huyện TU đã quyết định: 

Áp dụng điều 697; 699/BLDS; khoản 4 điều 49; điều 106; điều 127; khoản 1 

điều 136/Luật Đất đai năm 2003; điều 21, 25, 33, 210, 238, 239/BLTTDS. 

1. Chấp nhận đơn khởi kiện của bà Phùng Thị Ng đối với ông Vũ Thanh C 

về việc chưa bàn giao quyền sử dụng đất và nhà. 

2. Buộc ông Vũ Thanh C phải có trách nhiệm bàn giao nhà và đất có tổng 

diện tích đất 290m2 tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 778148 do UBND 

huyện TU cấp ngày 11/05/2011 ghi tên bà Phùng Thị Ng. cho bà Phùng Thị Ng 
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quản lý và sử dụng (xác nhận bà Phùng Thị Ng đã trả cho ông Vũ Thanh C số tiền 

435.000.000 đồng). 

3. Bác yêu cầu của ông Vũ Thanh C đòi số tiền 225.000.000đồng đối với bà 

Phùng Thị Ng 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên án phí, quyền kháng cáo của các đương sự.  

Ngày 04/10/2013 ông Vũ Thanh C có đơn kháng cáo với lý do không đồng ý 

đối với bản án của TAND huyện TU. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ông C vẫn giữ nguyên nội dung kháng 

cáo. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về phía bị đơn đề nghị Hội đồng xét 

xử buộc bà Ng phải thanh toán cho ông C số tiền còn lại theo như thỏa thuận thì 

ông C giao nhà cho bà Ng 

Đại diện VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu: việc tuân theo pháp luật tố tụng 

của Thẩm phán và Hội đồng xét xử đảm bảo đúng quy định của Luật tố tụng dân 

sự, những người tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định của pháp luật; về nội 

dung đề nghị HĐXX sửa bản án sơ thẩm buộc các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng. 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các 

đương sự tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm sau khi nghe các đương sự tranh luận, lời 

phát biểu của đại diện Viện Kiểm Sát 

    XÉT THẤÝ: 

Việc bà Ng làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết về việc ông C không bàn giao 

quyền sử dụng nhà và đất như theo thỏa thuận chuyển nhượng giữa hai bên thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 7 điều 25 của BLTTDS nên Tòa án cấp sơ thẩm thụ 

lý để giải quyết là đúng quy định pháp luật. 

Tại các lời khai ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm, bà Ng thừa nhận có việc giao 

kết và trị giá của mảnh đất và ba gian nhà là 650.000.000đồng, ông C cho rằng trị 

giá hai bên thỏa thuận là 660.000.000đồng, nay bà Ng công nhận là 

650.000.000đồng ông cũng chấp nhận. như vậy cả ông C và bà Ng đều thừa nhận 

hai bên có giao kết hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất. hai bên không lập thành 

văn bản mà giao kết bằng miệng. theo đó, ông C bán cho bà Ng 03 gian nhà có 

diện tích 45m2 kèm đất vườn và sân với trị giá là 650.000.000đồng. phía ông C đã 

làm sổ đỏ mang tên bà Phùng Thị Ng. bà Ng đã trả cho cho ông C tổng số tiền là 

435.000.000đồng. nay bà Ng làm đơn yêu cầu ông C giao nhà  và đất cho bà, phía 

ông C cho rằng do bà Ng chưa giao nốt số tiền như đã cam kết là 650.000.000đồng 

nên ông C không giao nhà. Còn bà Ng cho rằng theo như cam kết ông C chuyển 

nhượng cho bà theo như cam kết là 410m2 nhưng nay khi ông Clàm sổ đỏ cho bà 

có 290,5m2 nên bà không giao trả nốt số tiền. 

Do đó có đủ căn cứ kết luận việc ông C và bà Ng có giao kết hợp đồng 

chuyển nhượng nhà và đất là có thật. Tuy ban đầu hai bên thỏa thuận với nhau 

bằng miệng nhưng sau đó đã làm thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền và  hiện nay mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

mang tên bà Ng các bên giao kết hoàn toàn tự nguyện, nôi dung giao kết không trái 

với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội nên cần công nhận hợp đồng. Trị giá 

thực chuyển nhượng cả ông Cvà bà Ng đều thừa nhận là 650.000.000đồng (còn giá 
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chuyển nhượng hai bên kê khai trong hợp đồng chuyển nhượng là 50.000.000 đồng 

cả ông C và bà Ng đều thừa nhận khai thấp hơn để hạn chế nộp thuế theo quy 

định), chỉ riêng về phần diện tích chuyển nhượng xảy ra tranh chấp dẫn đến việc 

các bên không thực hiện nghĩa vụ cho nhau. 

Cấp phúc thẩm thấy rằng bà Ng khai khi giao kết ông C và bà đều không đo 

đạc, bà Ng được xuống xem thực trạng mảnh đất và ông C nói mảnh đất có diện 

tiichs 410m2, còn ông C khai khi thỏa thuận việc chuyển nhượng đất ông chỉ cho 

bà Ng khu đất còn lại chứ không biết là bao nhiêu mét vuông, khi làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ quan Nhà nước đo đạc phần còn lại là 

290,5m2 chứ không phải là 410m2 như bà Ng khai. 

Tại biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 11/12/2013, Hội đồng xem xét 

thẩm định tại chỗ đã mời các hộ liền kề với khu đất mà ông C chuyển nhượng cho 

bà Ng, bao gồm phần tiếp giáp với nhà bà Nguyễn Thị H được ngăn cách bởi một 

bức tường rào và cây mít được xây vào nam 1976; phần giáp danh với hộ ông Phan 

Thanh Vlà ngôi nhà ông V xây năm 2011 nhưng móng nhà ông V xây năm 1996; 

Phần giáp danh với hộ ông Phan Bá S được ngăn cách bởi tường nhà và rào râm 

bụt theo ông Sơn cho biết là ở từ đời bố ông ở năm 1975 nay ông tiếp tục ở; Phần 

giáp danh với nhà ông Nguyễn Văn C và bà Đỗ Thị L được ngăn cách bởi một 

mương nước. các hộ này đều công nhận từ trước khi ông C chuyển nhượng đất cho 

bà Ng đều không có tranh chấp với ông C và đều được ngăn cách rõ ràng, các điểm 

tiếp giáp của diện tích đất đang tranh chấp  với đất các hộ liền kề là cố định và đã 

được dựng lên từ trước khi có có sự việc chuyển nhượng xảy ra. Mặt khác khi làm 

thủ tục cấp giấy chứng nhận mang tên bà Ng, bà Ng biết rằng diện tích đất chỉ có 

290,9m2 nhưng bà không có ý kiến gì. Ngoài lời khai của bà Ng  cho rằng diện 

tích đất chuyển nhượng là 410m2, bà N không xuất trình được chứng cứ nào chứng 

minh cho việc ông C thỏa thuận chuyển nhượng cho bà 410m2. như vậy, việc bà 

Ng cho rằng diện tích đất chuyển nhượng là 410m2 là không có cơ sở. 

Về thực hiện nghĩa vụ thanh toán: Ông C và bà Ng có viết giấy vay nợ xong 

hai bên đều công nhận đó là khoản tiền để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà 

và đất. Mặt khác, tại giấy biên nhận tiền ngày 25/4/2011 ghi ông C đã nhận của bà 

Ng là  425.000.000đồng (tuy nhiên hai bên đều nhất trí ông C đã viết nhầm còn 

thực tế số tiền đã thanh toán là 435.000.000đồng) và cũng tại giấy biên nhận ngày 

25/4/2011 có ghi "số tiền còn lại bà Ngọ trả dần". Như vậy, việc ông C yêu cầu 

bà Ng thanh toán số tiền còn lại là 215.000.000 đồng là có căn cứ. Cấp sơ thẩm 

không giải quyết trong cùng vụ án ảnh hưởng quyền lợi của ông C và gây tốn kém 

công sức của cơ quan Nhà nước. 

Từ những phân tích ở trên, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ng và 

khang cáo của ông Vũ Thanh C, buộc các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng là có căn 

cứ pháp luật. Theo đó, bà Phùng Thị Ng có trách nhiệm trả cho ông C 215.000.000 

đồng. Ông Vũ Thanh C có trách nhiệm bàn giao nhà và đất theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang tên bà Phùng Thị Ng theo quy định tại điều 700, 701, 

702/BLDS. 
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Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phùng Thị Ng là người có lỗi trong việc không 

giao đủ số tiền như cam kết để tiếp tục thực hiện hợp đồng do đó bà Ngọ phải chịu 

án phí tương ứng với phần nghĩa vụ của mình. 

215.000.000 đồng x 5% = 10.750.000 đồng. 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Vũ Thanh C không phải chịu án phí dân 

sự phúc thẩm. 

VÌ các lẽ trên, 

Căn cứ vào điều 263, khoản 2 điều 275, 276/BLTTDS. 

    QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Vũ Thanh C, sửa một phần bản án 

sơ thẩm số 03/2013/DSST ngày 26/09/2013 của TAND huyện TU. 

Cụ thể: Áp dụng điều 697, 699, 700, 701, 702/BLDS: Chấp nhận đơn khởi 

kiện của bà Phùng Thị Ng đối với ông Vũ Thanh C tiếp tục thực hiện hợp đồng 

chuyển nhượng nhà à đất mà hai bên đã giao kết. 

- Buộc bà Phùng Thị Ng phải có trách nhiệm trả cho ông Vũ Thanh C số tiền 

215.000.000 đồng 

- Buộc ông Vũ Thanh Cphải có trách nhiệm bàn giao nhà và đất có tổng diện 

tích 290,5m2 tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 778148 do UBND huyện 

TU cấp ngày 11/5/2011 ghi tên bà Phùng Thị Ng cho bà Phùng Thị Ng quản lý và 

sử dụng. 

2. Về án phí: Áp dụng điều 27, 30 Pháp lệnh lệ phí án phí Tòa án năm 2009, 

điều 131, 132/BLTTDS, bà Phùng Thị Ng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá 

nghạch là 10.750.000 đồng. Xác nhận bà đã nộp 200.000 đồng theo biên lai số 

0001622 ngày 01/8/2013 tại Chi cục thi hành án huyện TU. Bà Ng còn phải nộp 

10.750.000 đồng. 

- Ông Vũ Thanh C không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Ông C đã nộp 

200.000 đồng theo biên lai số 0001629 ngày 04/10/2013 tại Chi cục thi hành án 

huyện TU nay được hoàn lại. 

Áp dụng điều 305/BLDS kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn 

yêu cầu của người được thi hành án. Bên có nghĩa vụ thi hành án phải thi hành 

theo đúng quyết định nói trên của bản án. Nếu không thi hành thì ngoài ra phải 

chịu thêm phần lãi suất theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định ứng 

với số tiền và thời gian chậm thi hành 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (20/02/2014).  

 

Nơi nhận                                          T/M HỘI Đång XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh;                                                      THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

-TAND huyện Than Uyên; 

-VKSND huyện Than Uyên; 

-Chi cụcTHADS huyện Than Uyên; 

-Những người TGTT; 

-Lưu HSVA; 

-Lưu Toà PT;       
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 UYỆ  MỎ CÀY   M 
  N    N   E 

 

 ản án số: 47/2017/DS- ST 

Ngày:  11-8-2017                                                 

V/v  ranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất 
 

 C               C           Ệ    M 

              -       -           

          

 ƯỚC C     OÀ      I CH          ỆT NAM 

 

 OÀ              UYỆ  MỎ CÀY   M 

 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  à Nguyễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm  ồng Vũ 

2.   à Lê  hị Cẩm Dung 

- Th     phi n t  :  à  rần  hị  hu  rang –  hư     oà án nh n d n huy n 

M  Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 
Ông Võ Văn  hành – Kiểm sát viên 

Trong ngày11tháng 8 năm 2017 tại trụ s    a án nh n d n huy n M  Cày 

Nam  tỉnh  ến  re   t  ử s  thẩm c ng  hai vụ án d n sự thụ    số: 208/2016/TLST-

DS ngày 01 tháng 12 năm 2016 về vi c  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất  theo  uyết định đưa vụ án ra   t  ử số: 275/2017/ ĐS -DS ngày 03 

tháng  7 năm 2017 và  uyết định hoãn phiên t a số: 289/ ĐS -DS ngày 25 tháng 7 

năm 2017 giữa: 

1. Nguyên đơn: Nguyễn  hị Mai P  sinh năm 1967; N i cư trú: ấp V   ã A  

huy n M  tỉnh  ến  re. 

2. Bị đơn: Phan Văn C  sinh năm 1965; N i cư trú: ấp V   ã A  huy n M  tỉnh 

 ến  re. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Đào Văn    sinh năm 1966; Đào 

Minh T1  sinh năm 1989;  rư ng Văn N  sinh năm 1967; Cùng cư trú: : ấp V   ã A  

huy n M  tỉnh  ến  re. 

Ông Đào Văn   và anh Đào Minh  1 ủy quyền cho bà Nguyễn  hị Mai P theo 

văn bản ủy quyền ngày 03/02/2017. 

 à Mai P có mặt   ng C vắng mặt  h ng    do   ng Nghi p có đ n  in   t  ử 

vắng mặt. 
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     U    Ụ   : 

Theo đơn  hởi  iện, bản tự  h i cũng nh  tại phi n t   hôm n y bà Nguyễn 

Thị M i P trình bày: 

 Vào ngày 08/7/2010 bà có nhận chuyển nhượng 180m
2
 đất thuộc một phần 

thửa số 775  tờ bản đồ số 06  tọa  ạc tại ấp V   ã A  huy n M  tỉnh  ến  re với giá  à 

100.000.000 đồng.  à đã giao đủ tiền và nhận đất canh tác cho đến thời điểm hi n 

nay. Lúc chuyển nhượng hai bên chỉ  àm hợp đồng viết tay  h ng có c ng chứng hay 

chứng thực  nguyên nh n  à do phần đất  h ng đủ di n tích để thực hi n hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước.  uy nhiên  sau này 

 hi Nhà nước quy định  ại di n tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thì bà yêu cầu  ng C phải  àm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bà nhưng  ng C 

 h ng đồng  . Nay bà yêu cầu  ng Phan Văn C phải thực hi n hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất có di n tích theo đo đạc thực tế  à 179 5m
2
 thuộc thửa số 

775 tờ bản đồ số 06  tọa  ạc tại ấp ấp V   ã A  huy n M  tỉnh  ến  re cho bà. Khi bà 

mua phần đất này của  ng Phan Văn C thì bà  h ng biết phần đất này do  ng  rư ng 

Văn N đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 uá trình bà quản     canh tác đất bà có cải tạo    y dựng nhà  iên cố. Về 

hi n trạng trên đất đúng  ết quả  em   t  thẩm định tại chỗ ngày 02/02/2017. Đối với 

vi c định giá tài sản  bà đồng    ết quả định giá cùng ngày 02/02/2017. Về kết quả đo 

đạc  bà đồng    ết quả đo đạc đã được thực hi n ngày 25/5/2017. 

 à đồng   để cho  ng Đoàn Văn  uấn và anh Đào Minh  1 cùng sử dụng 

phần đất này vì  ng   là chồng và anh  1  à con của bà;  à  h ng có nghĩa vụ gì đối 

với  ng Phan Văn C do hai bên đã giao tiền – giao đất xong, chỉ thực hi n thủ tục 

sang tên quyền sử dụng. 

 Bị đơn ông Ph n Văn C vắng mặt tại T   nh ng có lời trình bày tại bi n 

bản lấy lời  h i ngày 06/6/2017 nh  s u:  

Ông thừa nhận hợp đồng mua bán đất ngày 08/7/2010 do  ng và bà Nguyễn 

 hị Mai P trực tiếp    và  ng đã nhận đủ tiền nhưng  ng  h ng  àm thủ tục chuyển 

quyền sử dụng đất vì phần đất này do  ng bán cho bà Nguyễn Ngọc  2  bà Mai P chỉ 

   tên dùm bà T2. Nay bà Mai P yêu cầu  ng thực hiên hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất  ng  h ng đồng  . 

Phần đất này có nguồn gốc  à do  ng nhận chuyển nhượng từ  ng  rư ng Văn 

N nhưng  ng  h ng nhớ  à năm nào  nhưng trước  hi    hợp đồng mua bán với bà 

Mai P. Khi mua đất của  ng nghi p thì chỉ th a thuận mi ng chứ  h ng có giấy tờ gì  

đến năm 2014 mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nguyên nh n  à do 

 hi đó phần đất này  ng N đang thế chấp tại ng n hàng nên  ng và  ng N  h ng thể 

 àm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. 

 Về hi n trạng trên đất đúng  ết quả xem   t  thẩm định tại chỗ ngày 

02/02/2017. Đối với vi c định giá tài sản,  ng đồng    ết quả định giá cùng ngày 

02/02/2017. Về kết quả đo đạc,  ng đồng    ết quả đo đạc đã được thực hi n ngày 

25/5/2017. 
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Ng ời có quyền lợi nghĩ  vụ li n qu n ông Tr ơng Văn N có đơn xin giải 

quyết vắng mặt nh ng có lời trình bày tại bi n bản lấy lời  h i ngày 22/5/2017 nh  

sau: 

Phần đất đang tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Mai P và  ng Phan Văn C 

trước đ y có nguồn gốc  à của  ng đến khoảng năm 2009  ng mới chuyển nhượng lại 

cho  ng Phan Văn C. Lúc chuyển nhượng hai bên chỉ th a thuận giao đất và giao tiền 

chứ  h ng có  àm giấy tờ gì vì  úc đó phần đất này  ng đanh thế chấp để vay ng n 

hàng nên đến năm 2013 sau  hi được giải chấp thì  ng mới  àm thủ tục chuyển quyền 

sử dụng phần đất này cho  ng Phan Văn C. Đối với hợp đồng mua bán đất ngày 

08/7/2010 đã    giữa  ng C và bà Mai P  ng  h ng có    iến gì  mặc dù thời điểm 

năm 2010 phần đất này do  ng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng 

 ng đã bán cho  ng C nên  ng C được toàn quyền quyết định. 

Quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản ngày 02/02/2017, kết 

quả đo đạc đất ngày 25/5/2017 được các đương sự thống nhất như sau: 

Phần đất tranh chấp có di n tích đo đạc thực tế  à 179 5m
2
 thuộc thửa đất 

775A, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại ấp ấp V   ã A  huy n M  tỉnh  ến  re. Giá đất theo 

định giá  à 1.200.000 đồng/m
2
  h ng ph n bi t vị trí đất.  rên đất bà P đã   y dựng 

nhà cửa và hàng rào  ngoài ra  h ng có c y trồng gì  hác.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam phát biểu cho rằng:  

Về tố tụng: Thẩm phán chủ tọa phiên t a trong quá trình thụ     giải quyết vụ 

án đã c  bản thực hi n đầy đủ các thủ tục tố tụng. Tại phiên t a  ội đồng   t  ử cũng 

như những người tham gia tố tụng nghiêm túc thực hi n đầy đủ quyền  nghĩa vụ của 

mình được Bộ luật tố tụng d n sự và các văn bản  iên quan quy định nên về hình thức 

tố tụng Vi n kiểm sát nh n d n huy n M  Cày Nam   t thấy đảm bảo đủ điều ki n và 

hợp pháp.  iêng bị đ n vắng mặt trong tất cả các  ần   a giải quyết nên vi phạm quy 

định tại Điều 72 Bộ luật Tố tụng d n sự. 

Về nội dung: Đề nghị   a án chấp nhận yêu cầu kh i ki n của bà Nguyễn 

Thị Mai P về vi c yêu cầu  ng Phan Văn C tiếp tục thực hi n hợp đồng chuyển quyền 

sử dụng đất phần đất có di n tích theo đo đạc thực tế  à 179 5m
2
 (thửa 775A), thuộc 

thửa 775, tờ bản đồ số 6, tọa lạc ấ ấp V   ã A  huy n M  tỉnh  ến  re cho bà Nguyễn 

Thị Mai P. 

NHẬ   ỊNH C         : 

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

tòa, căn cứ vào lời trình bày của đương sự và kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử 

nhận định:  

[1] Về  tố tụng:  

Căn cứ vào đ n  h i  i n đề ngày 01/12/2016 của bà Nguyễn  hị Mai P đối 

với  ng Phan Văn C thì vụ án có quan h  tranh chấp  à “Tranh chấp hợp đồng 
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chuyển nhượng quyền sử dụng đất . Xác định bà Nguyễn  hị Mai P  à nguyên đ n  

 ng Phan Văn C  à bị đ n; người có quyền  ợi nghĩa vụ  iên quan  à  ng Đào Văn  , 

anh Đào Minh  1 và  ng  rư ng Văn N.  uan h  pháp  uật tranh chấp nêu trên được 

quy định tại  hoản 9 Điều 26  ộ  uật  ố tụng d n sự năm 2015  thuộc thẩm quyền 

giải quyết của   a án nh n d n huy n M  Cày Nam.                   

Phần đất tranh chấp tọa  ạc tại  ã A  huy n M  Cày Nam  tỉnh  ến  re nên căn 

cứ điểm a  hoản 1 Điều 35 và điểm c  hoản 1 Điều 39  ộ  uật tố tụng d n sự năm 

2015    a án nh n d n huy n M  Cày Nam thụ    đúng thẩm quyền 

  rong quá trình giải quyết vụ án    a án nh n d n huy n M  Cày Nam  tỉnh 

 ến  re đã tống đạt hợp    th ng báo thụ    vụ án  th ng báo m  phiên họp c ng  hai 

chứng cứ cũng như th ng báo h a giải cho  ng Phan Văn C đến   a để tiến hành h a 

giải nhưng  ng C vắng mặt  h ng    do nên  h ng thể tiến hành h a giải được. 

Ngoài ra    a án nh n d n huy n M  Cày Nam  tỉnh  ến  re đã tri u tập hợp    đến 

 ần thứ 2  nhưng  ng C vẫn vắng mặt tại phiên t a kh ng rõ    do. Do đó  căn cứ 

điểm b, khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng d n sự năm 2015   a án nh n d n huy n 

M  Cày Nam  tỉnh  ến  re tiến hành   t  ử vắng mặt đối với  ng C.  iêng  ng 

 rư ng Văn N có đ n  in   t  ử vắng mặt nên áp dụng  hoản 1 Điều 227  ộ  uật  ố 

tụng d n sự năm 2015   a án tiến hành   t  ử vắng mặt đối với  ng N  à phù hợp 

[2] Về nội dung tr nh chấp: 

  à Nguyễn  hị Mai P yêu cầu  ng Phan Văn C phải thực hi n hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất có di n tích theo đo đạc thực tế  à 179 5m
2
 thuộc 

thửa số 775 tờ bản đồ số 06  tọa  ạc ấp V   ã A  huy n M  tỉnh  ến  re cho bà. 

  rong quá trình giải quyết vụ án tuy  ng Phan Văn C  h ng đến   a theo giấy 

tri u tập để tiến hành h a giải  c ng  hai và tiếp cận chứng cứ nhưng theo biên bản 

 ấy  ời  hai ngày 06/6/2017 của  ng C và  ời trình bày của bà Mai P thì các bên đều 

thừa nhận đã    vào hợp đồng mua bán đất ngày 08/7/2010 nên  ác định đ y  à sự 

vi c có thật theo quy định tại Điều 92  ộ  uật  ố tụng d n sự năm 2015 

X t về hợp đồng mua bán đất thấy rằng vào thời điểm ngày 08/7/2010  bà Mai 

P nhận chuyển nhượng phần đất có di n tích 180m
2
 thuộc một phần thửa 174 do  ng 

 rư ng Văn N đứng tên quyền sử dụng đất từ  ng Phan Văn C.  à Mai P nhận đất 

canh tác cho đến nay tuy nhiên các bên tham gia chưa hoàn thi n về hình thức hợp 

đồng  chưa  àm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

Hội đồng   t  ử   t thấy, khi thực hi n giao kết hợp đồng các bên tham gia có 

 àm giấy viết tay thể hi n  à  Hợp đồng mua bán đất  ngày 08/7/2010, chưa được 

c ng chứng hoặc chứng thực và chưa đăng    tại Văn ph ng đăng    quyền sử dụng 

đất theo quy định tại khoản 2 Điều 689 Bộ luật d n sự năm 2005 và  hoản 4 Điều 

146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP  ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật 

đất đai 2003 (Luật đất đai có hi u luật tại thời điểm thực hi n giao dịch);   ờ bán 

đất  thể hi n người đứng tên  bán đất   à  ng Phan Văn C  người trực tiếp  mua đất  

 à bà Nguyễn Thị Mai P và  người chứng kiến   à  ng  rần  oàng D (trư ng ấp). 

Nhưng phần đất tại thời điểm đó cấp cho  ng  rư ng Văn N  nhưng  ng N  h ng có 

tham gia giao dịch cũng  h ng có ủy quyền cho  ng C tham gia giao dịch theo quy 
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định tại khoản 2 Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP  ngày 29/10/2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật đất đai 2003.  uy nhiên   ng N cho rằng phần đất này  ng đã 

bán cho  ng Phan Văn C trước năm 2010 và  ng Phan Văn C đã quản    sử dụng 

phần đất này nhưng chưa  àm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định 

pháp  uật do thời điểm đó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của  ng đang thế chấp 

  ng n hàng nên  h ng thể  àm thủ tục sang tên nên  ng  h ng có    iến gì đối với 

vi c  ng C và bà Mai P    hợp  đồng mua bán đất   c n  ng C  h ng đồng   thực 

hi n hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì  ng cho rằng phần đất này  ng 

đã bán cho bà Nguyễn Ngọc  2 ( à mẹ ruột của bà Mai P và hi n nay bà  2 đã chết) 

chứ  h ng có bán cho bà Mai P.  rên thực tế  ngoài  ời trình bày của mình thì  ng 

Phan Văn C  h ng có bất  ỳ chứng cứ nào  hác để chứng minh về giao dịch chuyển 

quyền sử dụng đất với bà  2. 

X t quá trình quản     canh tác đất trước thời điểm bà Mai Pnhận chuyển 

nhượng đất thì  ng Cuộc Em   ng Nghi p và bà Mai Pđều  ác nhận  à do  ng Phan 

Văn C quản     sử dụng và đến năm 2014 thì  ng Phan Văn C được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

X t quá trình quản     canh tác đất từ thời điểm giao kết   ợp đồng mua bán 

đất  ngày 08/7/2010 đến nay, phần đất đang tranh chấp đều do bà Mai P quản    sử 

dụng và   y nhà  iên cố.  uá trình bà Mai P quản     sử dụng đất thì phía  ng C và 

 ng N  h ng có phản đối và cũng  h ng có    iến gì. 

Từ những căn cứ trên cho thấy, mặc dù đất đang tranh chấp tại thời điểm    

 hợp đồng mua bán đất  được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho  ng 

 rư ng Văn N  nhưng  ng N  h ng c n quyền lợi đối với phần đất này vì  ng N cho 

rằng đất này  ng đã bán cho  ng C;  uá trình quản    canh tác đất cũng do  ng C 

thực hi n; Sau  hi đất được giao cho bà Mai P và quản     sử dụng và cất nhà  iên cố 

 iên tục một thời gian dài nhưng  h ng có ai tranh chấp, khiếu nại. Do đó  căn cứ quy 

định tại điểm b2, b3, mục 2.3 mục 2 phần II Nghị quyết số 02/2004/N  Đ P ngày 

10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán   a án nh n d n  ối cao về vi c:   ướng dẫn áp 

dụng pháp  uật trong giải quyết các vụ án d n sự  h n nh n gia đình   ội đồng   t  ử 

  t thấy cần buộc cho tiếp tục thực hi n hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

giữa  ng Phan Văn C và bà Nguyễn Thị Mai P  theo đó buộc  ng Phan Văn C tiếp 

tục thực hi n các thủ tục để chuyển nhượng cho bà Mai P phần đất có di n tích theo 

đo đạc thực tế  à 179 5m
2
 thuộc một phần thửa 775, tờ bản đồ số 6, tọa lạc ấp V   ã 

A  huy n M  tỉnh  ến  re, tỉnh Bến Tre.  

 à Mai P đồng   cho  ng   và anh  1 tiếp tục được   trên phần đất này nên 

  a ghi nhận 

Ngoài ra các đư ng sự trong vụ án  h ng yêu cầu gì thêm nên  ội đồng   t  ử 

 h ng  em   t. 
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Ông C phải chịu án phí d n sự s  thẩm và chịu l  phí  em   t  thẩm định tại 

chỗ  đo đạc  định giá tài sản theo quy định 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾ   Ị  : 

Áp dụng khoản 9 Điều 26  điểm a khoản 1 Điều 35  điểm c khoản 1 Điều 39, 

Điều 68, điểm b khoản 2 Điều 227  của Bộ luật tố tụng d n sự năm 2015; 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 688 của Bộ luật d n sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 122, 697, 698, 699, 700, 701, 702 Bộ luật d n sự năm 2005; 

Căn cứ Nghị quyết 02/2004/N  Đ P ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm 

phán   a án nh n d n  ối cao. 

 Áp dụng Pháp   nh án phí     phí   a án có hi u  ực thi hành từ ngày 

01/7/2009. 

 uyê  xử: 

Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của bà Nguyễn Thị Mai P về vi c buộc  ng Phan 

Văn C tiếp tục thực hi n hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Cụ thể tuyên: 

 Buộc  ng Phan Văn C có nghĩa vụ tiếp tục thực hi n hợp đồng chuyển nhượng 

đất cho bà Nguyễn Thị Mai P đối với phần đất có di n tích di n tích theo đo đạc thực 

tế  à 179 5m
2
 (thửa 775A) thuộc một phần thửa 775, tờ bản đồ số 6, tọa ấp V   ã A  

huy n M  tỉnh  ến  re. 

(Phần đất được thể hi n trong hồ s  trích đo hi n trạng sử dụng đất do Chi 

nhánh Văn ph ng đăng    đất đai huy n M  Cày Nam – Văn Ph ng đăng    đất đai 

tỉnh  ến tre thực hi n đo vẽ  èm theo). 

Các bên có nghĩa vụ  iên h  với C  quan Nhà nước có thẩm quyền  àm thủ tục 

thực hi n hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, điều chỉnh  đăng     in cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp  uật đất đai. 

* Về án phí và chi phí tố tụng 

Về á    í: Án phí d n sự s  thẩm có giá ngạch  ng Phan Văn C phải có nghĩa 

vụ nộp  à 200.000 đồng. 

 oàn trả cho bà Nguyễn Thị Mai P số tiền tạm ứng án phí  à 200.000 đồng 

theo biên  ai thu số 0003390 ngày 01/12/2016 của Chi cục  hi hành án d n sự huy n 

M  Cày Nam  tỉnh Bến Tre. 

Chi phí tố tụng: 

Chi phí đo đạc  định giá và thẩm định tại sản  à 1.567.000 (Một tri u năm trăm 

sáu mư i bày nghìn) đồng  ng Phan Văn C phải chịu nhưng bà Nguyễn  hị Mai P đã 
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thanh toán  ong nên  ng Phan Văn C phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Nguyễn  hị 

Mai P số tiền này. 

“ Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, có 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”.   

Đư ng sự có mặt có quyền  háng cáo bản án trong hạn 15 ngaỳ  ể từ ngày   a 

tuyên án.  Đối với người vắng mặt có quyền  háng cáo bản án trong hạn 15 ngày  ể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án n i thường trú. 

Nơi nhận:                                                           TM.H    Ồ    É   Ử 

- TAND Bến Tre (1b);                                 THẨM P    C   TỌ  P  Ê      
- VKSND huy n M  Cày Nam (2b);                                                    (Đã   ) 

- Chi cục THADS huy n M  Cày Nam (1b); 

- Những người tham gia tố tụng (5b); 

- Lưu  S  VP    A (4b).                                           

                                                                                            Nguyễn Thị Hồng Diễm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C C       ẨM                              ẨM P    C    Ọ  P  Ê      
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`TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Bản án số: 184/2017/DSPT 

Ngày 25 - 12 - 2017 

V/v tranh chấp “Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất và Hợp đồng 
tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Lương 

Các Thẩm phán:                         Ông Phạm Văn Bình 

                                                   Bà Võ Phương Nhi 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Vũ Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thành 
phố Cần Thơ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ: Bà Giang Thị Kim 
Ngữ - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 193/2017/TLPT-DS ngày 03 tháng 11 năm 
2017 về tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Hợp đồng tín 
dụng”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2017/DSST ngày 14 tháng 6 năm 2017 của 
Tòa án nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 282/2017/QĐ-PT ngày 14 
tháng 11 năm 2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:  

Bà Trần Thị A, sinh năm 1950; 
Ông Lê Văn B, sinh năm 1974; 
Bà Lê Thị C, sinh năm 1984;  
Cùng địa chỉ: Khu vực P, phường T, quận T, thành phố Cần Thơ. 
Bà Lê Thị D, sinh năm 1978; Địa chỉ: Khu vực P, phường T, quận T, thành 

phố Cần Thơ. 
Bà Lê Thị Đ, sinh năm 1981; Địa chỉ: Khu vực L, phường T, quận T, thành 

phố Cần Thơ. 
- Bị đơn:  

Ông Nguyễn Văn E, sinh năm 1956;  
Bà Nguyễn Thị F, sinh năm 1955;  
Cùng địa chỉ: Khu vực P, phường T, quận T, thành phố Cần Thơ. 
Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị F: Ông Nguyễn Văn E là bị đơn 

trong vụ án (Theo văn bản ủy quyền ngày 21/4/2017).  
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Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Văn E: Ông Đào Văn H, sinh năm 
1978 - Địa chỉ: Khu phố A, phường A, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo văn 
bản ủy quyền ngày 27/11/2017).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ngân hàng Thương Mại Cổ phần ABC 
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn C- Chức vụ Tổng Giám đốc; 
Trụ sở chính: Đường P, phường V, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 
Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1992 - Chức vụ: 

Nhân viên xử lý nợ Ngân hàng Thương Mại Cổ phần ABC - Địa chỉ: Đường H, 
phường A, quận T, thành phố Cần Thơ, (Theo văn bản ủy quyền số 1866/UQ-ngày 
27/11/2017).  

- Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn E cùng bà Nguyễn Thị F là bị đơn và 
Ngân hàng Thương Mại Cổ phần ABC là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 
quan trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Trần 
Thị A trình bày: Ngày 21/3/1998 ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F lập Hợp 
đồng chuyển nhượng, bán kết quả lao động đầu tư với ông Lê Văn T. Theo đó ông 
Evà bà F chuyển nhượng cho ông T các thửa đất tổng cộng là 6.632 m2 đất 2L thuộc 
tờ bản đồ số 06, tại Khu vực P, phường T, quận T, theo giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ruộng đất ngày 10/10/1990 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp cho ông Nguyễn 
Văn E với giá chuyển nhượng là 6,9 lượng vàng 24 K, hai bên đã giao vàng và giao 
đất xong. Ông E đã giao giấy đất trên cho ông T quản lý, đến ngày 20/10/2002 ông 
T mất vẫn chưa làm thủ tục sang tên phần đất trên. Năm 2012, bà A (vợ ông T) đưa 
giấy đất trên cho ông E nhờ ông vay giùm 30.000.000 đồng, sau đó ông E chỉ giao 
cho bà A 20.000.000 đồng vì ông nói ngân hàng chỉ cho vay số tiền này. Đến tháng 
4/2013 bà A mới biết ông E đã thế chấp giấy đất trên cho Ngân hàng để vay tiền, lúc 
này ông E hứa sẽ lấy giấy đất về để sang tên quyền sử dụng đất cho gia đình bà A 
nhưng đến nay chưa thực hiện. Nay bà A cùng những người con là các đồng nguyên 
đơn thống nhất như bà A đã trình bày trên và yêu cầu phía bị đơn phải tiếp tục thực 
hiện hợp đồng chuyển nhượng để sang tên quyền sử dụng đất trên cho gia đình.  

Bị đơn ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F trình bày: Ông, bà đã chuyển 
nhượng các thửa đất theo như nguyên đơn đã trình bày trên. Nay ông đồng ý tiếp tục 
thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhưng chưa thể thực hiện được vì giấy đất đang 
thế chấp vay vốn Ngân hàng. Ngoài ra, còn trình bày vợ chồng ông đã thế chấp 
quyền sử dụng đất này cho Ngân hàng để vay 300.000.000 đồng làm khoản tiền đảm 
bảo điều kiện để ông E làm cộng tác viên ngân hàng, thực tế ông không nhận số tiền 
vay này. Tuy nhiên, ông E thừa nhận khoản nợ và chấp nhận trả nợ theo như phía 
ngân hàng đã yêu cầu trong vụ án này nhưng xin được trả dần.  

Phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần ABC trình bày (viết tắt là Ngân hàng): 
Ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 
HD4004/HĐTD, ngày 03/6/2009 vay 300.000.000 đồng, thời hạn 36 tháng và ký 
Hợp đồng thế chấp số HD4004/HĐTC ngày 03/6/2009 để đảm bảo nợ vay trên, theo 
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đó ông E thế chấp các thửa đất trên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 
29/10/1996 đứng tên ông Nguyễn Văn E. Nay Ngân hàng yêu cầu ông E và bà F 
phải trả tiền vốn 300.000.000 đồng và tiền lãi tính đến ngày 14/6/2017 là 
489.122.877 đồng, nếu không trả được nợ thì yêu cầu được xử lý tài sản thế chấp 
trên để thu hồi nợ. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2017/DSST ngày 14 tháng 6 năm 2017 của 
Tòa án nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ đã tuyên: 

- Buộc ông Nguyễn Văn E và Bà Nguyễn Thị F phải tiếp tục thực hiện hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị A, tại thửa 1159 (4.043,2 
m2) và thửa 1180 (2.689,1 m2), loại đất LUC theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 29/10/1996. 

- Buộc ông E và bà F phải trả cho Ngân hàng số nợ tính đến ngày 14/6/2017 
gồm: Nợ gốc 300.000.000 đồng và tiền lãi quá hạn 489.122.877 đồng. Đồng thời bị 
đơn phải trả lãi phát sinh từ ngày 15/6/2017 theo các Hợp đồng tín dụng đã ký. 

- Hủy Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 03/6/2009 được ký kết giữa ông E và 
bà F với Ngân hàng. Ngân hàng phải giao trả cho ông E Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cấp ngày 29/10/1996 nói trên. 

Ngày 27/6/2017, Ngân hàng có đơn kháng cáo yêu cầu giữ nguyên hợp đồng 
thế chấp quyền sử dụng đất đã ký giữa Ngân hàng với ông E, bà F. 

Ngày 10/7/2017, ông E và bà F có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì 
ông chỉ ký hợp đồng vay để làm cộng tác viên chứ thực chất ông không nhận khoản 
tiền vay này, ngoài ra ông đã giao cho bà A 20.000.000 đồng từ khoản vay của 
Ngân hàng nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không xác định là khoản vay cá nhân giữa 
ông và bà A ảnh hưởng đến quyền lợi của ông. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Ngân hàng và đại diện của ông E cùng bà F (do ông 
E đại diện) vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Ngân hàng yêu cầu giữ nguyên hợp 
đồng thế chấp đã ký với ông E, bà F và được xử lý tài sản thế chấp để thanh toán nợ, 
riêng ông E và bà F không yêu cầu xem xét khoản nợ 20.000.000 đồng của bà Trần 
Thị A chỉ yêu cầu bác đơn khởi kiện về đòi nợ của Ngân hàng. Ngoài ra, Ngân hàng 
và ông E còn thống nhất trình bày việc ông E đã ký hợp đồng vay 300.000.000 đồng 
và hợp đồng thế chấp phần đất đang tranh chấp trên, sau đó ông E mới ký hợp đồng 
làm cộng tác viên của Ngân hàng và đồng thời đã thế chấp cho Ngân hàng số tiền 
này để làm cộng tác viên và thời điểm hợp đồng vay có trước khi ký hợp đồng cộng 
tác viên. Vấn đề này, ông E cho rằng ông có ký nhận vay 300.000.000 đồng nhưng 
ông không nhận tiền mà tiếp tục nộp số tiền này vào Ngân hàng làm khoản thế chấp 
cho hợp đồng cộng tác viên của ông; phía Ngân hàng thì cho rằng ông đã ký nhận số 
tiền vay này để bổ sung vốn sản xuất nông nghiệp, còn ông E sử dụng số tiền này 
như thế nào thì Ngân hàng không biết. 

Phía nguyên đơn bà Trần Thị A cùng những người con của bà là Lê Văn B, 
Lê Thị C, Lê Thị D và Lê Thị Đ đều thống nhất yêu cầu giữ nguyên quyết định của 
bản án sơ thẩm. 
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Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa trình bày, các đương sự và những người 
tiến hành tố tụng tuân thủ đúng pháp luật khi giải quyết vụ án. Về kháng cáo, phía 
ông E, bà F đã ký nhận số tiền vay nên phải có trách nhiệm trả nợ theo hợp đồng đã 
ký kết. Phía Ngân hàng khi thẩm định tài sản thế chấp đã không xem xét việc có 
người thứ ba là gia đình của ông T và bà A đã nhận chuyển nhượng và đang quản lý, 
sử dụng đất thế chấp trước khi ký hợp đồng, do vậy hợp đồng thế chấp này không có 
hiệu lực pháp luật. Tại phiên tòa, các đương sự không cung cấp thêm được chứng cứ 
nào mới chứng minh cho yêu cầu kháng cáo nên đề nghị bác kháng cáo và giữ 
nguyên án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng: Các đương sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất đã thế chấp vay vốn ngân hàng, Tòa án giải quyết tranh chấp về hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng tín dụng theo quy định tại Điều 26 
của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

[2]. Về kháng cáo của Ngân hàng: Tại thời điểm ông E và bà F thế chấp quyền 
sử dụng đất để vay vốn Ngân hàng 300.000.000 đồng, thì trước đó ông E và bà F đã 
chuyển nhượng toàn bộ phần đất này cho ông T và bà A, giữa hai bên đã lập hợp 
đồng chuyển nhượng có công chứng, đã nhận tiền và giao đất xong, phía ông T, bà 
A đã sử dụng liên tục phần đất này từ năm 1998 đến nay. Khi Ngân hàng xác minh 
để phát vay số tiền trên đã không làm rõ việc gia đình ông T, bà A đã nhận chuyển 
nhượng và đang trực tiếp sử dụng phần đất này nên hợp đồng thế chấp phần đất này 
giữa Ngân hàng với ông E, bà F không có hiệu lực pháp luật tại thời điểm ký kết, 
bản án sơ thẩm đã tuyên hủy hợp đồng thế chấp tài sản này là đúng quy định pháp 
luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 
Ngân hàng. 

[3]. Về kháng cáo của ông E và bà F: Theo chứng cứ trong hồ sơ vụ án và tại 
phiên tòa phúc thẩm ông E thừa nhận đã nhận tiền vay của Ngân hàng là 
300.000.000 đồng nên ông phải có trách nhiệm trả nợ cùng tiền lãi theo thỏa thuận 
tại hợp đồng, nếu giữa ông với Ngân hàng có tranh chấp hợp đồng cộng tác viên có 
liên quan đến số tiền này, nếu không thỏa thuận được thì sẽ được giải quyết tại vụ 
án khác theo quy định pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông E và bà F không 
cung cấp được chứng cứ nào khác chứng minh cho yêu cầu của mình nên không có 
cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông, bà. 

Vì vậy, Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các đương sự và giữ nguyên bản án 
sơ thẩm theo đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.  

[4]. Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên đương sự 
có kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại Điều 29 và Điều 48 của 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về án phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Điều 29, 
Điều 48 Nghị quyết số 326/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về án phí Tòa án; 
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Tuyên xử: Không chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
ABC và kháng cáo của ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F. Giữ nguyên bản án 
sơ thẩm. 

Buộc ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F có trách nhiệm tiếp tục thực 
hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị A, tại thửa 1159 
(diện tích 4.043,2 m2) và thửa 1180 (diện tích 2.689,1 m2), loại đất LUC, tờ bản đồ 
số 06, tọa lạc tại khu vực P, phường T, quận T, thành phố Cần Thơ, theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 29/10/1996. 

Vị trí, kích thước các thửa đất trên được xác định theo Mảnh trích đo địa 
chính số 61-2015 và số 62-2015 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận T 
lập ngày 25/9/2015. 

Nguyên đơn, bị đơn có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để tiến 
hành thủ tục chuyển nhượng, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. 

- Buộc ông Nguyễn Văn E và Bà Nguyễn Thị F có trách nhiệm trả cho Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần ABC số nợ vay tính đến ngày 14/6/2017 gồm: Nợ gốc là 
300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) và tiền lãi quá hạn là 489.122.877 đồng 
(Bốn trăm tám mươi chín triệu một trăm hai mươi hai ngàn tám trăm bảy mươi bảy 
đồng). Đồng thời bị đơn phải trả lãi phát sinh kể từ ngày 15/6/2017 theo Hợp đồng 
tín dụng số HD4004/HĐTD, ngày 03/6/2009 và Phụ lục hợp đồng ngày 13/4/2012 
được ký kết giữa ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F với Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần ABC - Chi nhánh Cần Thơ - Phòng giao dịch T. 

- Hủy Hợp đồng thế chấp tài sản số HD4004/HĐTC, ngày 03/6/2009 được ký 
kết giữa ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F với Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần ABC- Chi nhánh Cần Thơ- Phòng giao dịch T. Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần ABC phải giao trả cho ông Nguyễn Văn E một Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 29/10/1996.  

- Án phí dân sự sơ thẩm: 

Đối với tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Ông Nguyễn 
Văn E và bà Nguyễn Thị F phải nộp là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng). Bà Trần 
Thị A được nhận lại tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 8.427.800 đồng 
(Tám triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn tám trăm đồng) theo biên lai số 
AB/2013/002121 ngày 06/4/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T, thành phố 
Cần Thơ. 

Đối với tranh chấp hợp đồng tín dụng: Ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị 
F phải nộp án phí sơ thẩm là 35.564.000 đồng (Ba mươi lăm triệu năm trăm sáu 
mươi bốn ngàn đồng). Ngân hàng Thương mại Cổ phần ABC được nhận lại tiền tạm 
ứng án phí đã nộp là 15.474.000 đồng (Mười lăm triệu bốn trăm bảy mươi bốn ngàn 
đồng) theo biên lai số AB/2013/002918 ngày 25/5/2016 của Chi cục Thi hành án 
dân sự quận T, thành phố Cần Thơ.  

- Về chi phí đo đạc, thẩm định và định giá tài sản: Ông Nguyễn Văn E và bà 
Nguyễn Thị F phải chịu là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Bà Trần Thị A đã nộp 
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tạm ứng số tiền này và đã chi xong nên ông E và bà F phải nộp số tiền này để trả lại 
cho bà Trần Thị A. 

- Án phí dân sự phúc thẩm:  

Ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị F phải chịu là 200.000 đồng (Hai trăm 
ngàn đồng), nhưng được trừ số tiền tạm ứng đã nộp là 200.000 đồng theo biên lai số 
002322 ngày 13/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T, thành phố Cần Thơ. 
Ông E, bà F đã nộp xong án phí phúc thẩm. 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần ABC phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 
200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng), nhưng được trừ vào tiền tạm ứng đã nộp 
200.000 đồng theo biên lai số 002303, ngày 06/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân 
sự quận T, thành phố Cần Thơ. Phía Ngân hàng đã nộp xong án phí. 

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 và người phải thi hành án dân sự có 
quyền thỏa thuận, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 
chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 
hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Án xử phúc thẩm công khai, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- Các đương sự; 

- VKSND.TPCT; 

- Tòa án Q. T;                                                                                      (đã ký) 
- THA.DS-Q. T; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                   

                                                                   Nguyễn Duy Lương 
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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:  Ông Ong Thân Thắng. 

Các thẩm phán:                        Ông Thân Quốc Hùng. 

          Bà Nguyễn Thị Kim Dung. 

        -Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Dung - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bắc 

Giang. 

        -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang: Ông Lương Thất Tùng– 

Kiểm sát viên trung cấp. 

 

Trong ngày 12/11/2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 88/2018/TLPT- DS về việc: “Tranh chấp hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”. 

 Theo Quyết định Giám đốc thẩm số 10/2018/DS – GĐT ngày 09/3/2018 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đối với bản án dân sự phúc thẩm số 90/2014/DS – 

PT ngày 25/11/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

  Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 106/2018/QĐ-PT ngày   

26/10/2018 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 24/2018/TB-TA ngày 

06/11/2018 giữa các đương sự: 
1.Nguyên đơn: Anh Nguyễn Đức M- sinh  năm 1961 (có mặt). 

                         Chị Nguyễn Thị Thu H- sinh năm 1969 (có mặt). 

Đều trú quán: Thôn Kép 12, xã HS, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. 

2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị VA- sinh năm 1990(có mặt).  

Sinh quán: Thôn TM, Thị trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc Giang 

Trú quán: Thôn MH, xã T, huyện LG, tỉnh Bắc Giang.  

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
3.1 Chị Nguyễn Thị Thu H1 - sinh năm 1972 (có mặt) 

3.2 Chị Nguyễn Đan Q- sinh năm 1976 (có mặt) 

Đều trú quán: Thôn TM, Thị trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. 

3.3  UBND Thị trấn V  huyện LG do ông Bùi Thế Vịnh Chủ tịch UBND Thị trấn 

V, đại diện theo pháp luật (xin vắng mặt). 

* Người kháng cáo: Chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Thị Thu H1. 

* Người kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 86/2018/DS-PT.  

Ngày  12/11/2018. 

V/v : “ Tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất”. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

        Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, vụ án có nội dung như sau: 

Trong đơn khởi kiện ghi ngày 10/10/2013 và những lời khai tiếp theo nguyên đơn 

anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H trình bày:  Do có sự quen biết (do anh 

Mai Văn T trưởng thôn K 12, xã HS giới thiệu) nên ngày 25/3/2011 vợ chồng anh chị 

có mua của chị Nguyễn Thị VA thửa đất số 95 tờ bản đồ số 35 diện tích là 123,1m2 tại 

thôn TM, Thị trấn V, huyện LG, đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

mang tên Nguyễn Thị Thu H1 (vì chị VA được chị H1 ủy quyền cho bán đất và tài sản 

trên đất). Khi mua có làm hợp đồng chuyển nhượng được chứng thực của UBND Thị 

trấn V, giá mua là 500.000.000 đồng vợ chồng anh chị đã thanh toán đầy đủ tiền cho 

chị Nguyễn Thị VA. Sau khi giao kết hợp đồng, anh M có nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa 

UBND huyện LG để làm thủ tục sang tên sổ bìa đỏ (không nhớ ngày nộp hồ sơ) nhưng 

sau đó bộ phận 1 cửa lại trả lại hồ sơ cho anh và nói là hồ sơ chưa hợp lệ. Nay vợ 

chồng anh chị yêu cầu chị Nguyễn Thị VA tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển 

nhượng đã được chứng thực đó, nếu chị Nguyễn Thị VA không tiếp tục thực hiện hợp 

đồng thì anh chị đề nghị Toà án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Anh chị 

không quen biết gì chị Q, chị Q không liên quan gì trong vấn đề này.  

Tại quá trình giải quyết vụ án, anh M, chị H trình bày bổ sung: Ngay sau khi ký 

kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thì cùng 

lúc đó ngay tại UBND Thị trấn V giữa anh M và chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Đan 

Q có ký với nhau 01 biên bản thoả thuận về việc chuộc lại tài sản với nội dung anh M 

cho chị VA cùng gia đình chuộc lại nhà đất đã chuyển nhượng trong thời gian 18 

tháng và anh M có gia hạn thêm cho là 24 tháng, nếu chuộc lại thì phải trả tiền gốc là 

500.000.000 đồng và phải chịu lãi xuất của số này theo lãi xuất ngân hàng, do chị Q 

đứng ra trả lãi hàng tháng, vì chị VA nói bận phải đi lao động xa nhà. Ngay lúc đó còn 

ký thêm 01 biên bản về việc chị VA uỷ quyền cho anh M được phép sử dụng sổ bìa đỏ 

của gia đình để thế chấp vay vốn ngân hàng nếu cần thiết khi chưa làm thủ tục sang 

tên sổ đỏ được. Cả 2 biên bản này đều nhờ cán bộ tư pháp UBND Thị trấn V đánh 

máy hộ và ký ngay tại chỗ. Sau khi ký xong các loại giấy tờ này thì chị VA cùng chị Q 

lên nhà anh chị nhận tiền, anh chị đã giao đủ cho chị VA 500.000.000 đồng và chị VA 

đã giao sổ bìa đỏ cho anh chị, vì đã ký kết hợp đồng công chứng xong nên khi giao 

tiền anh chị không cần viết giấy giao nhận tiền. Ngày 01/4/2014 anh Mcó làm hợp 

đồng cho chị Nguyễn Đan Q thuê ngôi nhà đó trong thời gian 18 tháng (hợp đồng này 

anh chị đã xuất trình và giao nộp cho toà án ngay tại phiên toà) có thoả thuận miệng 

giá thuê nhà nhưng anh M không nhớ giá thuê là bao nhiêu tiền trên một tháng. Đến 

ngày 08/5/2011 chị Q đã trả anh M được 10.000.000đ tiền lãi của thời gian từ ngày 

25/3/201 đến ngày 8/5/2011. Còn về phía gia đình do chưa cần tiền nên anh chị chưa 

thế chấp sổ đỏ đó cho ai. Anh chị đã đi hỏi nhiều nơi và văn phòng công chứng Tân 

Thành đã đính chính lại hợp đồng uỷ quyền đúng thực tế. Nay hợp đồng chuyển 

nhượng đã đầy đủ đề nghị chị VA, chị H1tiếp tục thực hiện hợp đồng đó. Anh chị 

không cho chị Q vay mượn tiền. Nay đã hết thời hạn chuộc lại nhà đất, anh chị đồng ý 

sẽ trả lại chị Q 10.000.000đ tiền lãi chuộc lại nhà đất. Anh chị không yêu cầu chị Q 

phải trả tiền thuê nhà. 

Bị đơn chị Nguyễn Thị VA trình bày: Cuối tháng 2/2011 dì ruột chị là Nguyễn 

Đan Q có gọi chị ra UBND Thị trấn V để ký mấy bộ hợp đồng chuyển nhượng quyền 
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sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất kèm theo biên bản chuộc lại tài sản, sau đó chị 

đã ký vào hợp đồng này để thuận tiện cho gì Q vay tiền của nhà ông bà H M. Còn việc 

gì Q vay bao nhiêu tiền, giao nhận tiền giữa gì Q và nhà ông bà H M như thế nào chị 

không biết, chị không được sử dụng tiền. Chị có được cùng Công chứng viên Văn 

phòng công chứng TT vào trại giam lấy chữ ký và điểm chỉ của mẹ chị là Nguyễn Thị 

Thu H1. Nay chị không đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng trên vì mẹ 

chị (Nguyễn Thị Thu H1) đã về, việc này bây giờ mẹ chị toàn quyền quyết định, yêu 

cầu nhà ông bà H M phảỉ trả lại sổ đỏ cho mẹ chị. Còn vợ chồng ông bà H M cho dì Q 

vay tiền thì dì Q phải có trách nhiệm trả tiền nhà ông bà H M.  

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị Thu H1 trình bày: Chị là mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị VA. 

Khoảng tháng 2/2002 chị có mua được mảnh đất tại khu Lò Ngói thuộc thôn TM, Thị 

trấn V, huyện LG có diện tích 123,1m2 và đã làm nhà lên đất đó. Đến năm 2008 con 

rể và con gái chị có mượn sổ bìa đỏ của chị và nhờ chị vay vốn của Ngân hàng Công 

thương  huyện LG. Sau đó vì điều kiện hoàn cảnh nên chị phải vắng nhà vì vậy chị đã 

viết 1 giấy ủy quyền (viết tay) có công chứng của UBND Thị trấn V cho con gái chị ở 

nhà có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng. Đến khoảng tháng 6/2010 khi chị đang thi 

hành án tại Trại giam Ngọc Lý thì con rể và con gái chị có xuống gặp chị cùng với 1 

người làm ở Phòng công chứng TT xin chị ký vào 1 số giấy tờ ủy quyền để sử dụng 

khi chị vắng nhà. Còn việc mua bán nhà đất giữa con gái chị với nhà anh chị H M như 

thế nào chị không hề biết. Nay ai nhận tiền nhà anh chị H M thì có trách nhiệm trả. 

Chị không ủy quyền cho con chị bán đất nên chị không đồng ý tiếp tục thực hiện hợp 

đồng mua bán mà con chị đã ký với nhà anh chị H M, chị yêu cầu vợ chồng anh chị H 

M phải trả lại sổ bìa đỏ cho chị. 

2. Chị Nguyễn Đan Q trình bày: Chị là em gái chị Nguyễn Thị Thu H1 và có 

quen biết vợ chồng anh M H. Khoảng tháng 12/2010 chị có vay của vợ chồng anh M, 

chị H 250.000.000 đồng để làm ăn kinh tế, thời gian 3 tháng, hết 3 tháng  chị không trả 

được, nên chị có đề nghị vợ chồng anh M cho chị vay tiếp 250.000.000 đồng để lấy 

vốn làm ăn thì mới có tiền trả anh M, nên vợ chồng anh M đồng ý cho chị vay tiếp 

250.000.000 đồng. Khi vay có viết giấy biên nhận, anh M yêu cầu phải thế chấp đất, 

khi đó thì chị cùng vợ chồng anh M thỏa thuận vợ chồng anh M, chị H có làm thủ tục 

mua bán với cháu Nguyễn Thị VA, với nội dung cháu Nguyễn Thị VA chuyển nhượng 

nhà đất của chị Nguyễn Thị Thu H1 (mẹ cháu VA) cho vợ chồng anh M, chị H. Sau 

khi làm xong thủ tục chứng thực hợp đồng ngày 25/3/2011 tại UBND Thị trấn V thì 

chị có lên nhà chị H M nhận tiền. Tổng cộng chị vay của vợ chồng anh M cả 2 khoản 

là 500.000.000 đồng, lãi xuất 10.000.000 đồng/1tháng. 

Cùng ngày 25/3/2011 anh M đã viết 1 bản thỏa thuận với cháu VA về việc chuộc 

lại tài sản chuyển nhượng trị giá 500.000.000 đồng. Thực chất là anh M cho chị vay số 

tiền 500.000.000 đồng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 25/3/2011 lãi xuất là 

10%/1tháng, chị đã trả lãi cho anh M được khoảng 10 tháng thì sau đó không trả được 

nữa. Còn việc anh M yêu cầu cháu VA làm thủ tục chuyển nhượng đất của chị H1cho 

anh M, thực chất anh M nói là làm thủ tục như vậy để anh M thế chấp vay ngân hàng, 

như trong phần cuối bản thỏa thuận chuộc lại tài sản do anh Mđã trực tiếp viết vào đó. 

Như vậy chỉ có việc chị vay tiền vợ chồng chị H M 500.000.000 đồng là đúng sự thật, 

còn việc anh M, chị H yêu cầu cháu VA làm thủ tục chuyển nhượng đất cho anh M chỉ 

là hình thức thế chấp theo yêu cầu của anh M, mẹ con chị H1, cháu VA không được 
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nhận 1 đồng tiền nào của gia đình anh M. Nay nếu vợ chồng anh M yêu cầu chị trả 

tiền vay thì chị sẽ có trách nhiệm trả cho anh M. 

3. UBND Thị trấn V, huyện LG do ông Bùi Thế Vịnh - Chủ tịch UBND thị trấn 

đại diện trình bày: ngày 25/3/2011 UBND Thị trấn V đã thực hiện thủ tục chứng thực 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa: Bên chuyển nhượng là bà Nguyễn 

Thị VA với bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Đức M và bà Nguyễn Thị Thu H. 

Ngày 05/7/2011 ông Nguyễn Đức M nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” huyện LG, ngày 

18/7/2011 bộ phận “Một cửa” huyện LG trả lại hồ sơ của ông M với lý do hồ sơ không 

hợp lệ. Quan điểm của UBND Thị trấn V: Sau khi bộ phận “Một cửa” huyện LG trả lại 

hồ sơ thì ông Nguyễn Đức M cần liên hệ để UBND Thị trấn V tiếp nhận hướng dẫn 

các bên tham gia giao dịch đề nghị huỷ bỏ hoặc sửa đổi nội dung hợp đồng theo quy 

định tại Điều 44 nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về 

công chứng, chứng thực. Nhưng từ đó các bên không liên hệ gì. Nay ông Nguyễn Đức 

M có đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, UBND 

Thị trấn V đề nghị Toà án nhân dân huyện LG giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Với nội dung trên bản án dân sự sơ thẩm số 09/2014/DS-ST ngày 31/7/2014 của 

Tòa án nhân dân huyện LG, tỉnh Bắc Giang đã quyết định :  

* Áp dụng Điều 25; Điều 33; Điều 131; Điều 199 - Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

121; Điều 122; Điều 388; Điều 389; Điều 697; Điều 698; Điều 699; Điều 700; Điều 

701; Điều 702- Bộ luật Dân sự; Điều 167; Điều 170- Luật đất đai; Nghị định 

181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật đất đai năm 

2003. Điều 3; Điều 5; Điều 27- Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án. Xử:  

Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

giữa người chuyển nhượng là chị Nguyễn Thị VA với người nhận chuyển nhượng là 

anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H được UBND Thị trấn V, huyện LG, tỉnh 

Bắc Giang chứng thực ngày 25/3/2011 là hợp pháp và đã có hiệu lực pháp luật. 

Buộc chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Thị Thu H1, anh Nguyễn Đức M, chị 

Nguyễn Thị Thu H tiếp tục thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

Anh Nguyễn Đức M phải hoàn trả chị Nguyễn Đan Q 10.000.000đ tiền lãi chuộc 

lại. 

Chị Nguyễn Thị VA phải hoàn trả anh Nguyễn Đức M 3.000.000đ tiền chi phí 

định giá tài sản. 

Ngày  7/8/2014 chị Nguyễn Thị Thu H1 có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

Ngày 12/8/2014 chị Nguyễn Thị VA có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Ngày 28/8/2014 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang có Quyết định kháng 

nghị số 10/QĐ-KNPT kháng nghị bản án dân sự sơ thẩm số 09/2014/DS-ST ngày 

31/7/2014 của Tòa án nhân dân huyện LG, tỉnh Bắc Giang. 

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 90/2014/DS-PT ngày 25/11/2014 Tòa án nhân 

dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Thị Thu H1  và chấp 

nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, sửa bản án sơ 

thẩm: Tuyên bố  Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất giữa người chuyển nhượng là chị Nguyễn Thị VA và người nhận chuyển nhượng 

là anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H ngày 25/3/2011 là vô hiệu. 
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Sau khi xét xử phúc thẩm, anh Nguyễn Đức M và chị Nguyễn Thị Thu H có đơn 

đề nghị xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm số 90/2014/DS-PT ngày 25/11/2014 Tòa 

án nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Tại Quyết định số 68/2017/KN-KS ngày 20/11/2017, Chánh án  Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm số: 

90/2014/DS-PT ngày 25/11/2014 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 10/2018/DS-GĐT ngày 9/3/2018 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: 

Hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm số 90/2014/DS-PT ngày 25/11/2014 Tòa án 

nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc “ Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất” giữa nguyên đơn là anh Nguyễn Đức M, chị 

Nguyễn Thị Thu H với bị đơn là chị Nguyễn Thị VA và người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là chị Nguyễn Thị Thu H1, chị Nguyễn Đan Q, UBND Thị trấn V, huyện 

LG;  Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang  xét xử phúc thẩm lại theo quy 

định của pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, bị đơn, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan không rút đơn kháng cáo. Các đương sự không thỏa 

thuận được với nhau việc giải quyết vụ án. Đại diện Viện kiểm sát rút một phần kháng 

nghị về nội dung xem xét hợp đồng vô hiệu, giữ nguyên nội dung kháng nghị về án 

phí sơ thẩm. 

 Bị đơn chị Nguyễn Thị VA trình bày: Tôi không đồng ý bản án sơ thẩm đã xét 

xử vì bản chất là việc vay tiền của dì Q với ông M, bà H. Tôi có ký hợp đồng chuyển 

nhượng nhà đất nhưng không ký vay tiền, dì Q vay tiền. Việc chuyển nhượng là để thế 

chấp cho dì Q vay tiền, không phải bán nhà đất. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị Thu H1 trình bày: Tôi 

không đồng ý bản án sơ thẩm vì tôi không bán nhà đất. Thời gian đó tôi vắng nhà 

không biết gì việc vay nợ giữa vợ chồng Nguyên đơn với dì Q. Việc vay nợ dì Q phải 

chịu trách nhiệm với vợ chồng ông M. Tôi không ủy quyền cho con gái tôi bán nhà, 

đất mà chỉ ủy quyền cho con gái trả nợ thay Ngân hàng. Việc con gái tôi chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, tài sản cho vợ chồng ông M H là vô hiệu. Yêu cầu trả lại 

tôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác việc tôi ủy quyền cho con gái tôi 

cũng không đúng với số seri của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không có giá 

trị, không phải thửa đất của tôi được ủy quyền chuyển nhượng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Đan Qtrình bày: Tôi đồng ý 

với kháng cáo của chị gái và cháu VA. Tôi không đồng ý bản án sơ thẩm, không đồng 

ý việc rút kháng nghị của Viện kiểm sát. Sự việc xuất phát từ việc tôi vay nợ nên đề 

nghị Tòa án xem xét xử lý cho đúng người, đúng việc, ai làm người đó chịu, không 

liên quan đến tài sản của chị H1. 

Nguyên đơn là anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H trình bày: Gia đình tôi 

không đồng ý kháng cáo của chị H1, chị VA. Việc mua bán là đúng quy định của pháp 

luật. Đề nghị Tòa án không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Về nội 

dung kháng nghị của Viện kiểm sát gia đình tôi không có ý kiến gì. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến:  

Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp 

phúc thẩm của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của người tham 
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gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án 

đã được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

Về nội dung: Căn cứ tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, cấp sơ thẩm giải quyết 

công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa 

chị Nguyễn Thị VA và anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H là có căn cứ. Viện 

kiểm sát đã rút nội dung kháng nghị liên quan đến đề nghị Tòa án xem xét hợp đồng 

chuyển nhượng vô hiệu, chỉ giữ nguyên nội dung kháng nghị về giải quyết án phí sơ 

thẩm. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 308; Điều 309- BLTTDS năm 2015 đề nghị 

HĐXX công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất giữa chị Nguyễn Thị VA và anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H ngày 

25/3/2011 có hiệu lực pháp luật. Buộc các bên liên quan thực hiện hợp đồng. Sửa án 

phí dân sự sơ thẩm, chị VA chỉ phải chịu án phí sơ thẩm không có giá ngạch là 

200.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

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

và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

 [1]. Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được nộp cho Tòa án nhân dân huyện LG, tỉnh Bắc 

Giang trong thời hạn quy định của pháp luật và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm theo 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, do đó kháng cáo của bị đơn là hợp lệ và 

HĐXX chấp nhận xem xét, giải quyết  theo thủ tục phúc thẩm. 

 [2]. Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng: Người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là UBND Thị trấn V tham gia tố tụng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng 

vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt,  HĐXX thấy UBND Thị trấn V đã có bản tự 

khai và quan điểm trong hồ sơ vụ án. Do đó sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng 

đến quá trình xét xử vụ án. HĐXX căn cứ vào quy định của pháp luật tại khoản 2, 

Điều 296- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để xét xử vắng mặt UBND Thị trấn V. 

  [3].Về nội dung kháng cáo của chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Thị Thu H1, 

HĐXX thấy: 

  [3.1]. Ngày 25/3/2011 vợ chồng anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H có 

giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với 

chị Nguyễn Thị VA. Hợp đồng có nội dung là: Chị Nguyễn Thị VA có chuyển nhượng 

cho anh M, chị H thửa đất số 95 tờ bản đồ số 35 diện tích là 123,1m2 tại thôn TM, Thị 

trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc Giang, cùng tài sản gắn liền trên đất, đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 868591 mang tên người sử dụng là bà Nguyễn 

Thị Thu H1 do UBND huyện LG cấp ngày 09/10/2007. Các bên thiết lập hợp đồng 

trên cơ sở tự nguyện và ký kết hợp đồng tại UBND Thị trấn V, được UBND Thị trấn 

V chứng thực, giá mua theo thoả thuận là 500.000.000 đồng, sau khi giao kết hợp 

đồng các bên không có ý kiến thắc mắc gì. 

 Ngày 05/7/2011 anh M đã đến đăng ký làm thủ tục chuyển nhượng tại Bộ phận 

tiếp  một cửa nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện LG. 

 Ngày 18/7/2011 Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND 

huyện LG đã trả lại hồ sơ cho anh M với lý do hồ sơ chưa hợp lệ, cụ thể: Do hợp đồng 

ủy quyền ngày 22/6/2010 giữa người ủy quyền là chị Nguyễn Thị Thu H1 và người 
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được ủy quyền là chị Nguyễn Thị VA do Văn phòng công chứng TT thực hiện lại ghi 

“việc công chứng được tiến hành tại Văn phòng công chứng TT thôn M, xã TM, 

huyện YD, tỉnh Bắc Giang”, nhưng trong khi đó chị H1 lại đang chấp hành án tại Trại 

giam Ngọc Lý, như vậy hợp đồng công chứng này là chưa hợp lệ. Về nội dung ủy 

quyền không thể hiện việc bà H1 ủy quyền cho chị VA quyền định đoạt ngôi nhà là tài 

sản trên đất. 

Xét thấy: Tại thông báo số 07/TB-VPCC ngày 05/3/2014 của Văn phòng công 

chứng TT đã thông báo về việc điều chỉnh hợp đồng uỷ quyền ngày 22/6/2010, xác 

định việc “công chứng được tiến hành tại Văn phòng công chứng TT thôn M, xã TM, 

huyện YD, tỉnh Bắc Giang và Trại giam Ngọc Lý”. Bên cạnh đó, theo tài liệu có trong 

hồ sơ vụ án thì chị Nguyễn Thị Thu H1 và chị Nguyễn Thị VA đều thừa nhận chị 

Nguyễn Thị VA có đi cùng công chứng viên của văn phòng công chứng TT vào trong 

trại giam Ngọc Lý để lấy chữ ký của chị Nguyễn Thị Thu H1, chị Nguyễn Thị Thu H1 

có được ký và điểm chỉ vào giấy uỷ quyền ngày 22/6/2010. 

Tại Điều 1 và 2 của  hợp đồng ủy quyền (BL 6-9) thể hiện căn cứ ủy quyền, nội 

dung ủy quyền đó là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE868591 do UBND 

huyện LS cấp ngày 9/10/2007 đối với thửa đất số 95 tờ bản đồ số 35 diện tích là 

123,1m2 tại thôn TM, Thị trấn V, huyện LG; Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4....; về 

nội dung ủy quyền: Bên B ( Chị Nguyễn Thị VA) được toàn quyền thay mặt và nhân 

danh bên A ( Bà Nguyễn Thị Thu H1) làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để làm các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để quản lý, sử 

dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tặng cho, cho thuê, cho mượn, thế chấp, thế 

chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của bên thứ 3 khi phát sinh với ngân hàng và các 

tổ chức tín dụng cho vay đối với toàn bộ tài sản nói trên. Giá cả, phương thức thanh 

toán các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên do bên B toàn quyền quyết 

định.  

[3.2]. Tại phiên tòa chị H1có quan điểm hợp đồng ủy quyền nêu không đúng số 

seri của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không phải là thửa đất chị đã ủy 

quyền cho chị VA, HĐXX thấy: Mặc dù hợp đồng ủy quyền có ghi sai số seri nhưng 

các nội dung khác liên quan đến thửa đất được phép chuyển nhượng đều đúng là thửa 

đất đứng tên chị Nguyễn Thị Thu H1. Mặt khác Văn phòng công chứng Tân Thành đã 

có sự xác nhận và sửa lại số seri chính xác của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Do đó, HĐXX thấy không có căn cứ chấp nhận quan điểm này của chị H1. 

Như vậy  văn bản ủy quyền ngày 22/6/2010 giữa chị H1và chị VA được thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật. Việc chị VA ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 

tài sản là nhà và đất cho vợ chồng anh M, chị H là thực hiện trong phạm vi ủy quyền 

của chị Nguyễn Thị Thu H1. Anh M, chị H cũng đã thanh toán đủ tiền cho chị VA nên 

hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản trên đất là hợp pháp. Cần buộc chị VA, bà H1 

thực hiện  việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho vợ 

chồng anh Nguyễn Đức M và chị Nguyễn Thị Thu H theo quy định của pháp luật  như 

án sơ thẩm quyết định là có căn cứ. 

[3.3]. Từ những nội dung trên, HĐXX thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Thị Thu H1. Cần giữ nguyên án sơ thẩm số 

09/2014/DS-ST ngày 31/7/2014 của Tòa án nhân dân huyện LG, tỉnh Bắc Giang về 

việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
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giữa chị Nguyễn Thị VA và anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H ngày 

25/3/2011 có hiệu lực pháp luật.  

Ngày 11/3/2014 hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự UBND huyện LG 

xác định trị giá tài sản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền trên đất là 803.865.360 đồng. 

Ngay sau khi giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền trên đất ngày 25/3/2011, thì cũng tại UBND Thị trấn V giữa chị Nguyễn Thị VA, 

chị Nguyễn Đan Q, anh Nguyễn Đức M có lập biên bản thoả thuận về việc chuộc lại 

tài sản đã chuyển nhượng trong thời hạn 18 tháng với giá trị chuộc lại là 500.000.000đ 

và nếu chuộc lại thì phải chịu lãi xuất của số tiền 500.000.000 đồng theo lãi xuất ngân 

hàng kể từ khi mua đến khi chuộc lại và có ghi chú bổ sung thời hạn chuộc lại là 24 

tháng và lãi do chị Q sẽ có trách nhiệm đưa trả anh M hàng tháng. Ngày 8/5/2011 chị 

Q đã trả lãi chuộc lại (của tháng 4/2011) cho anh M là 10.000.000 đồng. Nay thoả 

thuận chuộc lại tài sản này đã hết thời hạn. Do vậy cấp sơ thẩm buộc anh M phải có 

trách nhiệm hoàn trả chị Q 10.000.000 đồng là có căn cứ. 

[3.4]. Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang:  

Về nội dung kháng nghị xem xét không công nhận hợp đồng chuyển nhượng đất, 

tài sản gắn liền với đất có hiệu lực pháp luật, tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đã 

rút nội dung kháng nghị này nên HĐXX căn cứ khoản 3, Điều 289- BLTTDS năm 

2015, đình chỉ xét xử phúc thẩm nội dung này.  

Về nội dung kháng nghị liên quan đến án phí sơ thẩm, HĐXX thấy: Cấp sơ thẩm 

xác định hợp đồng có hiệu lực pháp luật nhưng lại buộc bị đơn phải chịu án phí theo 

mức giá trị tài sản có tranh chấp (có giá ngạch) là không phù hợp quy định của pháp 

luật quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 17 Nghị quyết số 01/2012/HĐTP ngày 

13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, gây thiệt hại về quyền lợi cho bị 

đơn. Do đó cần chấp nhận nội dung kháng nghị về án phí sơ thẩm của Viện kiểm sát, 

căn cứ khoản 2, Điều 308- BLTTDS năm 2015, sửa bản án sơ thẩm về án phí dân sự. 

[3.5]. Theo công văn số 703 ngày 15/11/2017 của Chi cục THADS huyện LG thì 

cơ quan thi hành án đã tổ chức thi hành trả anh M 11.800.000 đồng tạm ứng án phí; thi 

hành 200.000 đồng án phí sơ thẩm; hoàn trả chị VA, chị H1mỗi người 200.000 đồng 

tạm ứng án phí phúc thẩm.  

[3.6]. Về chi phí tố tụng: 

- Về chi phí định giá tài sản: Quá trình giải quyết anh Nguyễn Đức M đã nộp 

3.000.000đ để chi phí cho hội đồng định giá tài sản và đã chi phí hết. Nay cần buộc chị 

Nguyễn Thị VA phải hoàn trả anh Nguyễn Đức M 3.000.000đ. 

- Về án phí sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị VA phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không 

có giá ngạch. Anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H không phải chịu tiền án phí, 

xác nhận anh Nguyễn Đức M đã nộp 12.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên 

lai thu số AA/2010/004805 ngày 06/11/2013 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện LG, 

đã được trả lại 11.800.000 đồng, nay trả lại cho anh M 200.000 đồng tạm ứng án phí. 

- Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo của chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Thị 

Thu H1 không được chấp nhận nhưng bản án sơ thẩm bị sửa nên chị Nguyễn Thị VA, 

chị Nguyễn Thị Thu H1 không phải chịu án phí dân  sự phúc thẩm.  

Các nội dung quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị và không có yêu cầu giải quyết, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

Vì các lẽ trên. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Áp dụng Điều 25; Điều 33; Điều 131; Điều 199 - Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi 

bổ sung năm 2011; khoản 2, Điều 296; khoản 3, Điều 289; khoản 2, Điều 308; Điều 

309- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 121; Điều 122; Điều 388; Điều 389; Điều 

697; Điều 698; Điều 699; Điều 700; Điều 701; Điều 702 - Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Điều 357; khoản 2, Điều 468- Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 167; Điều 170- Luật đất 

đai năm 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi 

hành Luật đất đai năm 2003; Điều 3; Điều 5; Điều 27- Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án, 

xử:  

[1]. Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn là chị Nguyễn Thị VA, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị Thu H1.  

[2]. Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bắc Giang về nội dung xem xét hiệu lực pháp luật của hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa chị Nguyễn Thị VA và anh Nguyễn 

Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H ngày 25/3/2011. 

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang về 

nội dung giải quyết án phí sơ thẩm của vụ án. 

[3]. Sửa bản án sơ thẩm số 09/2014/DS-ST ngày 31/7/2014 của Tòa án nhân dân 

huyện LG, tỉnh Bắc Giang. 

[4]. Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất giữa người chuyển nhượng là chị Nguyễn Thị VA với người nhận chuyển nhượng 

là anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H được UBND Thị trấn V, huyện LG, 

tỉnh Bắc Giang chứng thực ngày 25/3/2011 là hợp pháp và đã có hiệu lực pháp luật. 

Buộc chị Nguyễn Thị VA, chị Nguyễn Thị Thu H1, anh Nguyễn Đức M, chị 

Nguyễn Thị Thu H tiếp tục thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

[5]. Anh Nguyễn Đức M phải hoàn trả chị Nguyễn Đan Q 10.000.000 đồng (tiền 

lãi chuộc lại tài sản). 

[6]. Chị Nguyễn Thị VA phải hoàn trả anh Nguyễn Đức M 3.000.000đ tiền chi 

phí định giá tài sản. 

[7]. Về án phí: 

- Về  án phí sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị VA phải chịu 200.000 đồng tiền án phí dân 

sự sơ thẩm. Vợ chồng anh Nguyễn Đức M, chị Nguyễn Thị Thu H không phải chịu 

tiền án phí, hoàn trả anh Nguyễn Đức M 12.000.000đ tiền anh M đã nộp tạm ứng án 

phí theo biên lai thu số AA/2010/004805 ngày 06/11/2013 tại Chi cục thi hành án dân 

sự huyện LG. Xác nhận đã trả anh Nguyễn Đức M 11.800.000 đồng, còn phải trả tiếp 

cho anh M 200.000 đồng. 

- Về án phí phúc thẩm: Chị Nguyễn Thị VA không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm, xác nhận đã  hoàn trả chị VA số tiền 200.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp theo biên lai số AA/2010/005178 ngày 13/8/2014 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện LG.  

Chị Nguyễn Thị Thu H1 không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm xác nhận đã  

hoàn trả chị H1số tiền 200.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai số 

AA/2010/005177 ngày 13/8/2014 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện LG.  

[8]. Các nội dung khác: 
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  - Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án, nếu người phải thi hành án không chịu thi hành thì hàng tháng còn phải 

chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2, Điều 468 – Bộ luật dân sự năm 

2015 tương ứng với thời gian và số tiền còn phải thi hành. 

- 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, 7a, 7b 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.  
- 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 kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                                               

 - VKSND tỉnh Bắc Giang; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 - TAND huyện LG;                                 (Đã ký) 

- - Chi cục THADS huyện LG;  

 - Các đương sự; 

- Cổng thông tin điện tử; 

 

 - Lưu hồ sơ vụ án, HCTP. Ong Thân Thắng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                                        Độc lập-Tự do-H. phúc 
                            

Bản án số: 31/2018/DS-PT 

        Ngày 24/7/2018  
    V/v: Yêu cầu tiếp tục  

      thực hiện hợp đồng.  
                                 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

                      Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

                   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Hà Huy Hùng. 

                                Các Thẩm phán:     Bà Hoàng Lan Phương. 

                                                                 Ông Lê Thanh Hùng.   
   

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Trịnh Thu Trang -  

                   Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá. 
 

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:    

                     Ông Đỗ Văn Hậu - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 24/2018/TLPT-DS ngày 

07/6/2018 về việc “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng”.  

Do bản án sơ thẩm số 03/2018/DS-ST ngày 27/4/2018 của Toà án nhân 

dân TP Th.H. bị kháng cáo và kháng nghị.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 34/2018/QĐ-PT ngày 

10  tháng 7 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:   Ông Bùi Đức H. – sinh năm 1968. 

                               Bà Lương Thị Minh H.  - sinh năm 1969. 

Cùng địa chỉ: SN 17 Đ.C.Tr, Phường B.Đ, TP. Thanh Hóa. 
 

2. Bị đơn:  Tổng công ty Đ.T và XD Th.H – CTCP. 

Địa chỉ: Số 5, đường Ph.C.T, Phường Đ.B, TP. Thanh Hóa.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tr.L- Chủ tịch HĐQT. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Chu Văn T. - Phó tổng giám đốc (Theo giấy 

ủy quyền số 52/UQ-TXD ngày 27/4/2018). 
 

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

- Ủy ban nhân dân thành phố Th.H. 

Địa chỉ: Đường Y.Ng, P. H.R, Thành phố Th.H. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Văn T - Phó chủ tịch UBND thành phố 

Th.H (Theo giấy ủy quyền số 12648/QĐ-UBND ngày 25/12/2017). 
 

 Tại phiên tòa: Có mặt ông Chu Văn T và bà Lương Thị Minh H.. Ông Bùi 

Đức H. và UBND Thành phố Th.H có đơn xin xử vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

    Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
 

1. Nguyên đơn trình bày: 
 

 

           Ngày 04/10/2005 Chủ tịch UBND TP Th.H. có Quyết định số 3971/QĐ-

CT về việc phê chuẩn kết quả đấu giá đất ở tại mặt bằng 155 XD/UBTH hồ 

T.Th., phường B.Đ., TP Th.H.. Ngày 07/10/2005, UBND TP Th.H. và công ty 

Đ.T và XD Th.H (nay là Tổng công ty Đ.T và XD Th.H- CTCP) cùng nhau ký 

hợp đồng kinh tế số 01/2005/HĐKT về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất qua 

đấu giá đất tại mặt bằng 155 XD/UBNT khu xen cư hồ T.Th., phường B.Đ., TP 

Th.H.. Do không đủ kinh phí thực shiện dự án, công ty Đ.T và XD Th.H  (nay là 

Tổng công ty Đ.T và XD Th.H- CTCP) đã kêu gọi đầu tư từ các cá nhân. Ngày 

14/11/2005, vợ chồng ông bà và công ty Đ.T và XD Th.H (nay là Tổng công ty 

Đ.T và XD Th.H- CTCP) ký hợp đồng cùng đầu tư số 27/HĐ/CĐT với nội 

dung: Để cùng nhau đầu tư vào khu xen cư hồ T.Th., phường B.Đ., TP Th.H.. 

Bên cùng đầu tư ( ông H., bà H.) cùng đầu tư vào khu dân cư để sau này được sở 

hữu lô đất số 27, với diện tích 4,5m x 16m = 72 m
2
 tại khu dân sự hồ T.Th., vị 

trí lô đất được xác định theo bản đồ quy hoạch số 155/XD-UBTH tỷ lệ 1/500 do 

công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Thanh Hóa lập, được Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 29/11/2004. Số tiền nộp là 800.000.000đ (Tám 

trăm triệu đồng)/01 lô. Ông H. và bà H. đã nộp đủ số tiền 800.000.000đ, với 

mục đích được sở hữu lô đất để sử dụng cho gia đình, thể hiện tại: phiếu thu số 

381 ngày 24/10/2005: 50.000.000đ, phiếu thu số 433 ngày 09/11/2005: 

200.000.000đ, phiếu thu số 441 ngày 14/11/2005: 200.000.000đ, phiếu thu số 

442 ngày 14/11/2005: 350.000.000đ. Hợp đồng cũng quy định quyền và nghĩa 

vụ của các bên. Kể từ thời điểm đó đến nay, đã gần 13 năm, mặc dù ông bà đã 

nộp đủ số tiền nhưng vẫn chưa nhận được lô đất theo thỏa thuận đã ký tại hợp 

đồng số 27 ngày 14/11/2005. Ông bà đã rất nhiều lần gặp trực tiếp và có các văn 

bản gửi Tổng công ty Đ.T và XD Th.H- CTCP cũng như các cơ quan có thẩm 

quyền nhưng quyền lợi của ông bà vẫn không được giải quyết. Nay, ông bà làm 

đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết buộc Tổng công ty Đ.T và XD Th.H- 

CTCP tiếp tục thực hiện hợp đồng cùng đầu tư số số 27/HĐ/CĐT ngày 

14/11/2005, bàn giao cho ông bà lô đất số 27 tại dự án khu xen cư hồ T.Th, 

phường B.Đ, TP Th.H.. Trường hợp lô đất có sự thay đổi về vị trí và diện tích 

theo sự điều chỉnh của mặt bằng quy hoạch, ông bà cũng đồng ý theo sự điều 

chỉnh của nhà nước. 
 

2. Bị đơn trình bày:  
   

          Về việc ký kết, nội dung hợp đồng cùng đầu tư số số 27/HĐ/CĐT ngày 

14/11/2005, Tổng công ty thống nhất với lời trình bày của nguyên đơn. Ông H. 

và bà H. đã nộp đủ số tiền 800.000.000đ (Tám trăm triệu đồng). Tổng công ty 

chưa bàn giao lô đất cho ông H. và bà H. là do công tác giải phóng mặt bằng của 

UBND TP Th.H. chưa thực hiện xong. Về phía Tổng công ty đang tích cực đấu 

mối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền thuộc UBND TP Th.H. để tháo 
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gỡ về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau khi có mặt bằng ( đủ diện 

tích đất của hộ gia đình theo điều chỉnh quy hoạch), Tổng công ty sẽ bàn giao 

cho gia đình ông bà quản lý và sử dụng. Trước đây, theo mặt bằng quy hoạch số 

155/XD-UBTH, lô đất số 27 có diện tích là 72m
2
 ( rộng: 4,5m, dài: 16m ), nay 

đã được điều chỉnh theo mặt bằng quy hoạch số 6273/QĐ-UBND kèm theo công 

văn số 3928/UBND-QLĐT ngày 18/12/2013 của UBND TP Th.H., lô đất của 

ông H., bà H. là lô đất số 21 với diện tích 71,5m
2
 (rộng: 3,75m, dài: 19,07m). 

Hiện nay, đơn vị đang tích cực báo cáo đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo 

UBND TP Th.H. quan tâm giải quyết triệt để dự án để không làm thiệt hại thêm 

cho các gia đình cùng đầu tư vào dự án. Trường hợp giải phóng được mặt bằng, 

Tổng công ty sẽ ưu tiên giải quyết bàn giao lô đất cho ông H. và bà H.. 
   

3. Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan trình bày:  
 

           Ngày 07/10/2005, UBND TP Th.H. ký hợp đồng kinh tế số 

01/2005/HĐKT với công ty Đ.T và XD Th.H (nay là Tổng công ty Đ.T và XD 

Th.H- CTCP) về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất qua đấu giá đất tại mặt 

bằng 155 XD/UBNT khu xen cư hồ T.Th, phường B.Đ, TP Th.H.. Giá trị hợp 

đồng xác định theo giá trúng đấu giá đất là 7.059.666.650đ. UBND TP Th.H. có 

trách nhiệm giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho công ty Đ.T và XD Th.H 

(nay là Tổng công ty Đ.T và XD Th.H- CTCP) theo đúng tiến độ và kết thúc 

trước ngày 31/12/2005. Thực tế, việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng 

để thu hồi đất thực hiện dự án tiến hành từ năm 2005 kéo dài đến nay chưa thực 

hiện xong. Tổng số hộ đã kiểm kê, có quyết định phê duyệt dự toán bồi thường 

là 47 hộ, trong đó có 21 hộ nhận tiền giải phóng mặt bằng với số tiền 

11.730.014.500đ, còn lại 26 hộ chưa nhận tiền bồi thường với số tiền 

29.289.824.857đ. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 2.194,3m
2
 /4.924,63 

m
2
. Để thu hồi và bàn giao mặt bằng cho dự án, UBND TP Th.H. tiếp tục tổ 

chức thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật 

đất đai năm 2013. Hợp đồng số 27/HĐ/CĐT ngày 14/11/2005 giữa ông Bùi Đức 

H., bà Lương Thị Minh H. và công ty Đ.T và XD Th.H là trách nhiệm dân sự 

của các bên, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 

 

* Tại bản án số 03/2018/DS-ST ngày 27/4/2018 của Toà án nhân dân  TP 

Th.H. đã quyết định: Căn cứ vào: Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, 

điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 1 Điều 227, khoản 1 điều 273 Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Điểm a khoản 1 Điều 157, khoản 2 Điều 401, Điều 429,  Điểm 

b, d khoản 1 Điều 688 BLDS 2015. Điều 6; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/NQ-UBTVQH14. 
 

- Chấp nhận đơn khởi kiện của ông Bùi Đức H. và bà Lương Thị Minh H.. 
 

- Buộc Tổng công ty Đ.T và XD Th.H - CTCP tiếp tục thực hiện Hợp 

đồng cùng đầu tư số 27/HĐ/CĐT ngày 14/11/2005, bàn giao lô đất số 21 với 

diện tích 71,5m
2
 (rộng: 3,75m, dài: 19,07m), tại khu xen cư hồ T.Th., phường 

B.Đ., TP Th.H., tỉnh Thanh Hóa, được điều chỉnh theo mặt bằng quy hoạch số 

6273/QĐ-UBND kèm theo công văn số 3928/UBND-QLĐT ngày 18/12/2013 
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của UBND TP Th.H. cho ông Bùi Đức H. và bà Lương Thị Minh H. (có sơ đồ 

điều chỉnh kèm theo). 
 

Trường hợp có sự thay đổi về vị trí, diện tích thì lô đất pH. được đảm bảo 

diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật. 
 

 Tổng công ty Đ.T và XD Th.H - CTCP có trách nhiệm làm việc với 

UBND TP Th.H. để tháo gỡ về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn 

giao lô đất trên cho ông H. và bà H..  
 

Sau khi được bàn giao lô đất tại khu dân sự hồ T.Th., phường B.Đ., TP 

Th.H., ông Bùi Đức H. và bà Lương Thị Minh H. liên hệ với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để làm giấy tờ, thủ tục sở hữu theo quy định của pháp luật. 
 

Về án phí: Tổng công ty Đ.T và XD Th.H- CTCP pH. chịu án phí dân sự 

là 36.000.000đ. 
 

Ông Bùi Đức H. và bà Lương Thị Minh H. được nhận lại số tiền tạm ứng 

án phí 18.000.000đ theo biên lai thu số 0004488 ngày 20/10/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa. 

- Án sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo 

của các đương sự. 

* - Ngày 10/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân TP Th.H. có Quyết định 

kháng nghị số 04/QĐKNPT-VKS-DS với nội dung:  
 

Theo đơn khởi kiện của Nguyên đơn yêu cầu Tổng Công ty XD Th.H tiếp 

tục thực hiện hợp đồng số 27/HĐ/TCT là bàn giao lô đất số 27/MBQH 155/SD-

UBTH khu xen cư hồ T.Th., phường B.Đ., TP Thanh Hóa cho nguyên đơn mà 

không yêu cầu xem xét phần giá trị hoặc pH. bồi thường thiệt hại và Tòa án đã 

thụ lý, giải quyết là đúng quy định. Bản án sơ thẩm buộc bị đơn pH. chịu án phí 

dân sự có giá ngạch là không đúng quy định của 326/2016/NQ-UBTVQH của 

Quốc Hội. Vì vậy kháng nghị bản án về phần án phí theo hướng bị đơn không 

pH. chịu án phí dân sự có giá ngạch. 
 

- Ngày 10/5/2018 Tổng Công ty XD Th.H – CTCP là bị đơn kháng cáo 

không đồng ý với việc Cty phải chịu án phí dân sự có giá ngạch. 
 
 

         * Tại phiên toà phúc thẩm:  - Nguyên đơn vẫn giữ nguyên đơn khởi kiện, 

đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định kháng 

nghị, bị đơn không rút đơn kháng cáo và đề nghị xét xử theo quy định của pháp 

luật. 
   

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá: Quá trình 

giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tuân theo các quy định của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự. Theo đơn khởi kiện của Nguyên đơn yêu cầu Tổng Công ty 

XD Th.H tiếp tục thực hiện hợp đồng số 27/HĐ/TCT là bàn giao lô đất số 

27/MBQH 1555/SD-UBTH khu xen cư hồ T.Th., phường B.Đ., TP Thanh Hóa 

cho nguyên đơn mà không yêu cầu xem xét phần giá trị hoặc phải bồi thường 

thiệt hại và Tòa án đã thụ lý là đúng quy định. Như vậy yêu cầu của Nguyên đơn 
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không phải là một số tiền hoặc giá trị bằng một số tiền cụ thể. Do vây đây là vụ 

án dân sự không giá ngạch nên bị đơn không phải chịu án phí như vụ án dân sự 

có giá ngạch. Việc Tòa án cấp sơ thẩm tính án phí dân sự có giá ngạch là không 

đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH. 
 

Vì vậy đề nghị HĐXX căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật TTDS, chấp nhận  

kháng nghị số 04/QĐKNPT-VKS-DS ngày 10/5/2018 của Viện Kiểm sát nhân 

dân TP Th.H. và kháng cáo của bị đơn để sửa án sơ thẩm về những phần án phí 

dân sự theo hướng không giá ngạch.  
 

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

phiên toà, ý kiến, tranh luận của các đương sự, và quan điểm của Đại diện Viện 

kiểm sát về việc giải quyết vụ án. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  [1].Về thủ tục tố tụng: Tại phiên toà phúc thẩm, Nguyên đơn vẫn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, người kháng cáo vẫn giữ nguyên đơn kháng cáo, đại 

diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định kháng nghị nên được xem xét 

theo trình tự phúc thẩm.       

           [2]. Xét các nội dung kháng nghị và kháng cáo:  
 

           Ngày 04/10/2005 Chủ tịch UBND TP Th.H. có quyết định số 3971/QĐ-

CT về việc phê chuẩn kết quả đấu giá ở tại mặt bằng 155XD/UBTH hồ T.Th., 

phường B.Đ.,TP Th.H.. Ngày 07/10/2005 UBND TP Th.H. và Công ty Đ.T và 

XD Th.H ký hợp đồng kinh tế số 01/2005/HĐKT về việc giao đất có thu tiền sử 

dụng đất qua đấu giá mặt bằng 155 XD/UBTH khu xen cư hồ T.Th., phường 

B.Đ., TP Th.H.. Do không đủ kinh phí thực hiện dự án, tổng công ty Đ.T và XD 

Th.H đã kêu gọi đầu tư từ các cá nhân. Ngày 14/11/2005 ông Bùi Đức H. và bà 

Lương Thị Minh H. đã ký hợp đồng cùng đầu tư số 27/HĐ/CĐT với Tổng công 

ty XD Th.H, theo hình thức cùng đầu tư vào khu dân cư T.Th.. Để sau này ông 

H., bà H. sở hữu lô đất số 27 và công trình kiến trúc trên lô đất, vị trí lô đất được 

xác định theo bản đồ quy hoạch số 155/XD-UBTH tỷ lệ 1/500 do Công ty 

TVTK Th. H lập, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 

29/11/2004. Trong năm 2005 ông bà đã nộp đủ số tiền là 800.000.000đ/lô cho 

Công ty Đ.T và XD Th.H. Nhưng đến nay, đã gần 13 năm ông H. và bà H. vẫn 

chưa nhận lô đất như hợp đồng đã ký kết. 
 

 Ngày 07/10/2017 ông Bùi Đức H. và bà Lương Thị Minh H. có đơn khởi 

kiện đến TAND TP Th.H. yêu cầu Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa – CTCP 

tiếp tục thực hiện hợp đồng số 27/HĐ/CĐT, bàn giao lô đất số 21 MBQH 

155/XD-UBTH khu xen cư hồ T.Th., phường B.Đ., TP Th.H. cho ông bà. 
 

Tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý tranh chấp về “Yêu cầu tiếp tục thực hiện 

hợp đồng”, quá trình giải quyết và tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn vẫn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập, các bên đương sự không có thỏa 

thuận hoặc thay đổi nội dung nào của vụ kiện. Bản án số 03/2018/DS-ST ngày 

27/4/2018 của Toà án nhân dân  TP Th.H. đã quyết định: Chấp nhận đơn khởi 
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kiện của ông Bùi Đức H. và bà Lương Thị Minh H.; Buộc Tổng công ty Đ.T và 

XD Th.H - CTCP tiếp tục thực hiện Hợp đồng cùng đầu tư số 27/HĐ/CĐT ngày 

14/11/2005, bàn giao lô đất số 21 với diện tích 71,5m
2
 (rộng: 3,75m, dài: 

19,07m), tại khu xen cư hồ T.Th., phường B.Đ., TP Th.H., tỉnh Thanh Hóa, 

được điều chỉnh theo mặt bằng quy hoạch số 6273/QĐ-UBND kèm theo công 

văn số 3928/UBND-QLĐT ngày 18/12/2013 của UBND TP Th.H. cho ông Bùi 

Đức H. và bà Lương Thị Minh H.. 
 

Như vậy Nguyên đơn yêu cầu Tổng Công ty XD Th. H tiếp tục thực hiện 

hợp đồng số 27/HĐ/TCT là bàn giao lô đất số 21/MBQH 155/SD-UBTH khu 

xen cư hồ T.Th., phường B.Đ., TP Thanh Hóa cho nguyên đơn mà không yêu 

cầu xem xét phần giá trị hoặc phải bồi thường thiệt hại và Tòa án đã thụ lý là 

đúng quy định. Yêu cầu của Nguyên đơn không phải là một số tiền hoặc giá trị 

bằng một số tiền cụ thể. Do vậy đây là tranh chấp vụ án dân sự thuộc trường hợp 

không giá ngạch nên bị đơn chỉ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không giá ngạch 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH 

ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc Hội. 
 

Vì vậy kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân TP Th.H. và của bị đơn là 

có căn cứ nên được chấp nhận, sửa bản án dân sự sơ thẩm số 03/2018/DS-ST 

ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân TP Th.H. về phần án phí dân sự. 
 

[5]. Án phí phúc thẩm: Do án sơ thẩm được cải sửa nên Tổng Công ty XD 

Th. H  không phải chịu án phí phúc theo quy định của pháp luật. Được trả lại 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự TP Th.H. 

theo biên lai thu tiền số 0005148 ngày 14/5/2018. 
   

                      [6]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

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

        Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          * Căn cứ khoản  2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng Dân sự; 
 

         -  Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP Th.H. và kháng 

cáo của Tổng Công ty XD Th. H -CTCP. Sửa Bản án Dân sự sơ thẩm số 

03/2018/DS-ST ngày 27/4/2018 của Toà án nhân dân TP Th.H. về phần án phí 

dân sự. 
 

          * Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 27; khoản 2 Điều 29 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án:            
 

-  Án phí dân sự: Tổng công ty Đ.T và XD Th.H - CTCP phải nộp 

300.000đ án phí dân sự sơ thẩm không giá ngạch và không phải chịu án phí dân 

sự phúc thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục thi hành 

án dân sự TP Th.H. theo biên lai thu tiền số 0005148 ngày 14/5/2018. 
 

45



7 

 

                   * 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./. 

 
Nơi nhận:                                                                   TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND Cấp cao tại HN;                                             THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- TAND TP Th.H; 

- VKSNDTP Th.H; 

- Chi cục THADS TP Th.H; 

- Các đương sự; 

- Lưu HSVA.                                                                                           Hà Huy Hùng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 06/2019/DS-PT 

Ngày: 12 – 3 – 2019 

V/v Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Việt Dũng; 

Các Thẩm phán:                 Ông Trương Chí Trung; 

                           Bà Thái Thị Phi Yến. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Duy Đức - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Ngô Văn Hùng - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 04/2019/TLPT-DS 

ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc: “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 52/2018/DS-ST ngày 27 tháng 11 năm 2018 

của Toà án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 02/2019/QĐPT-DS  

ngày 28 tháng 01 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 

05/2019/QĐ-PT ngày 26 tháng 02 năm 2019 giữa các đương sự: 

          * Nguyên đơn: bà Nguyễn Thị L - Sinh năm 1973 - Địa chỉ: K123/103 

đường C, phường H, quận T, thành phố Đà Nẵng. (Có mặt). 

          * Bị đơn: ông Nguyễn Văn T - sinh năm 1969 - Địa chỉ: K69/24 đường 

L, phường T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Có mặt). 

         * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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          1. Bà Phan Hà Thùy T - Sinh năm 1970 - Địa chỉ tại K69/24 đường L, 

phường T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Bà Phan Hà Thùy T ủy quyền cho ông Nguyễn Văn T tham gia tố tụng tại 

phiên tòa (Giấy ủy quyền lập ngày 19/02/2019, được Văn phòng Công chứng N, 

tỉnh Thừa Thiên Huế công chứng cùng ngày, số vào sổ 955 quyển số 01TP/CC-

SCC/HĐGĐ). 

          2. Ông Lê Thế V - Sinh năm 1973 -Địa chỉ K123/103 đường C, phường 

H, quận T, Thành phố Đà Nẵng. (Có mặt). 

          * Người kháng cáo: Bị đơn là ông Nguyễn Văn T 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Theo đơn khởi kiện ngày 02/7/2017, trong quá trình giải quyết vụ án 

theo thủ tục sơ thẩm và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị L 

trình bày:  

Vào năm 2008, bà và ông Lê Thế V (là chồng của bà) có mua của ông 

Nguyễn Văn T (là anh ruột của bà) nhà, đất có diện tích 61,6m2 thuộc thửa đất 

số 486, tờ bản đồ số 10 tại địa chỉ tổ 8, phường H, quận T, thành phố Đà Nẵng 

(nay là K123/103 đường C, phường T, thành phố Đà Nẵng) với giá 

320.000.000đ. Ông T đã nhận cọc số tiền 240.000.000đ, số tiền còn lại là 

80.000.000đ được thể hiện tại Giấy bán nhà do chính ông T viết và ký nhận. Bà 

là người đứng ra giao dịch mua bán nhà và đất với ông T nhưng thực tế vợ 

chồng bà cùng nhau bỏ tiền ra để mua nhà và đất. Sau đó vào năm 2009 bà có 

gửi vào tài khoản của vợ ông T là bà Phan Hà Thùy T số tiền 20.000.000đ và 

còn nợ số tiền 60.000.000đ. Bà khẳng định giấy bán nhà mà bà cung cấp cho 

Tòa án không bị tẩy xóa. 

          Tại thời điểm mua bán thì trên đất, ông T đã xây dựng phần móng nhà, có 

01 phòng ngủ, nhà vệ sinh và nhà tắm có diện tích khoảng 20m2. Sau khi mua, 

vợ chồng bà có làm lại: đập bức tường phòng ngủ do ông T xây để nới rộng 

phòng ngủ ra, cải tạo lại nhà vệ sinh, nhà tắm để làm bếp và xây dựng nhà trên 

phần đất còn lại với tổng diện tích xây dựng của cả ngôi nhà là 53,1m2. Từ đó 

đến nay, hiện trạng nhà và đất không có thay đổi gì.  

Ngày 30/3/2011 ông Tơ được Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
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tài sản gắn liền với đất số CH 00859 đối với diện tích nhà đất nêu trên. Mặc dù, 

bà đã nhiều lần yêu cầu ông T làm thủ tục sang tên cho vợ chồng bà và ông bà sẽ 

trả cho ông T số tiền còn lại là 60.000.000đ nhưng ông T không đồng ý. 

          Nay bà yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Văn T phải tiếp tục thực hiện 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất thuộc thửa 

đất số 486, tờ bản đồ số 10 tại địa chỉ tổ 8, phường H, quận T, thành phố Đà 

Nẵng (nay là K123/103 đường C, phường H, quận T, thành phố Đà Nẵng). 

Bà thống nhất với giá mà Hội đồng định giá đã thẩm định và không có ý 

kiến gì. Đề nghị Tòa án lấy giá này để làm căn cứ giải quyết vụ án. 

* Tại văn bản ghi ngày 24/8/2017, trong quá trình giải quyết theo thủ tục 

sơ thẩm và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị đơn là ông Nguyễn Văn T, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Phan Thị Hà T trình bày:  

Nguồn gốc nhà đất nêu trên thuộc quyền sử dụng của cha mẹ ông Nguyễn 

Văn T là ông Nguyễn Văn Th (chết năm 2004) và bà Đào Thị Đ (chết năm 

2007). Sau khi cha mẹ mất, khoảng năm 2010 thì 08 anh chị em của gia đình 

ông T thống nhất ký giấy để ông T đứng tên sở hữu, sử dụng đối với nhà, đất 

này và ngày 30/3/2011 ông T đã được Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số CH 00859 với diện tích xây dựng là 53,1m2. 

Hiện bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất nói trên đang do ông T cất giữ. 

Khoảng năm 2008, ông Nguyễn Văn T có viết giấy bán nhà cho vợ chồng 

em gái là bà Nguyễn Thị L. Thời điểm đó, ông có ý định bán nhà vì để có tiền 

chữa bệnh tim. Theo thỏa thuận tại giấy bán nhà thì nhà, đất nói trên với giá 

320.000.000đ, ông T đã nhận của bà L tiền cọc 240.000.000đ. Đến năm 2009, bà 

L có chuyển vào tài khoản của vợ ông T là bà Phan Hà Thùy T số tiền 

20.000.000đ và bà T đã giao lại số tiền trên cho ông T, đây là tài sản riêng của 

ông T, không liên quan gì đến bà T. Tổng cộng số tiền ông đã nhận là 

260.000.000đ, còn lại số tiền là 60.000.000đ. Khi giao nhà, đất cho bà L thì trên 

đất đã hoàn tất phần móng nhà hoàn chỉnh, phòng ngủ, toilet và nhà tắm kiên cố 

với tổng diện tích xây dựng khoảng 20m2. Sau khi bà L tiếp quản ngôi nhà, bà L 

đã thay đổi hiện trạng, xây dựng thêm phần trước với diện tích khoảng 32m2. 

Hiện nhà, đất có tổng diện tích xây dựng là 53,1m2 như trong Giấy chứng nhận 

đã cấp. 
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Thời gian viết giấy bán nhà này hơn 10 năm, đã có nhiều thay đổi về kinh 

tế và mọi mặt trong tình cảm anh em. Đồng thời, giấy bán nhà này không đủ 

cam kết, không đủ tính pháp lý để ràng buộc ông T phải tiếp tục thực hiện vì 

giấy bán nhà không ghi rõ ngày, tháng, năm là vi phạm hình thức hợp đồng theo 

quy định của Luật đất đai. Hơn nữa, sau khi ông T được nhà nước cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với nhà, đất trên năm 2011 thì ông T đã yêu cầu bà L tiếp tục thanh toán 

số tiền chuyển nhường còn lại để hai bên ra làm thủ tục công chứng, sang tên 

nhà, đất trên nhưng bà L không đồng ý thanh toán cho ông T. Vì vậy, cũng từ 

đó, ông T đã thay đổi ý định và không chấp nhận việc tiếp tục chuyển nhượng 

nhà, đất trên cho bà L. Ông T sẽ hoàn trả lại cho bà L số tiền cọc đã nhận là 

260.000.000đ và tiền phạt cọc là 260.000.000đ, tổng cộng là 520.000.000đ, hoặc 

ông T trả cho bà L 81,25% giá trị nhà và đất theo giá thị trường nhưng bà L phải 

trả cho ông T số tiền thuê nhà là 396.000.000đ. 

Ông T thống nhất với giá mà Hội đồng định giá đã thẩm định và không có 

ý kiến gì. 

* Tại biên bản lấy lời khai ngày 22/3/2018, trong quá trình giải quyết theo 

thủ tục sơ thẩm và tại phiên tòa ngày hôm nay, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan, ông Lê Thế V trình bày:  

Ông là chồng của bà Nguyễn Thị L, ông thống nhất với lời trình bày của 

bà L. 

Việc mua bán nhà, đất nêu trên là do cả hai vợ chồng ông bỏ tiền ra mua 

chứ không phải riêng bà L nhưng vì bà L với ông T là anh em ruột nên ông để bà 

L đứng ra mua bán và giao dịch với ông T. Thời điểm đó, nhà và đất vẫn chưa 

có giấy tờ và vẫn thuộc quyền sở hữu, sử dụng của cha mẹ bà L và cha mẹ mới 

chỉ tặng miệng cho ông Tơ nên hai bên thống nhất là sau khi ông Tơ được cấp sổ 

đỏ thì ông T sẽ làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng, sang tên nhà, 

đất trên cho vợ chồng ông và ông bà sẽ thanh toán cho ông T số tiền chuyển 

nhượng còn lại 60.000.000đ. Tuy nhiên, khi ông T được nhà nước cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với nhà, đất trên vào năm 2011 thì vợ chồng ông đã nhiều lần yêu cầu 

ông T thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng, sang tên nhà, đất 

trên cho vợ chồng ông và ông bà sẽ thanh toán cho ông T số tiền chuyển nhượng 
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còn lại 60.000.000đ nhưng ông T không thực hiện. Ông xác định giấy bán nhà 

do chính ông T viết, ký nhận và không bị tẩy xóa. 

Ông thống nhất với giá mà Hội đồng định giá đã thẩm định và không có ý 

kiến gì. Đề nghị Tòa án lấy giá này để làm căn cứ giải quyết vụ án. Ông thống 

nhất với yêu cầu khởi kiện của bà L. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

phát biểu ý kiến tại phiên tòa sơ thẩm về việc tuân theo pháp luật của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử là bảo đảm quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, về nội 

dung đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, bà Nguyễn Thị L đối với bị đơn – ông Nguyễn Văn T về việc “Yêu cầu tiếp 

tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất”. 

Với nội dung như trên, Bản án dân sự sơ thẩm số 52/2018/DS-ST ngày 

27/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xét xử 

và quyết định: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, Điều 35 và Điều 39 và Điều 147, 165,166 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ vào Điều 697 của Bộ luật dân sự 2005; điểm b khoản 1 Điều 688 

của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Căn cứ Điều 73 Luật đất đai năm 1993; Điều 167, Điều 168, Điều 169, 

Điều 170 của Luật đất đai 2013. 

Căn cứ vào 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 yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – bà Nguyễn Thị L đối với 

bị đơn – ông Nguyễn Văn T về việc: “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất”. 

Tuyên xử: 

1. Công nhận hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất được xác lập giữa bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Văn T 

tại Giấy bán nhà (không ghi ngày, tháng, năm). 

Giao ngôi nhà cấp 4, mái tôn, tường xây, nền gạch hoa, diện tích xây dựng 

là 53,1m2 tọa lạc trên lô đất có diện tích 61,6m2 thuộc thửa đất số 486, tờ bản đồ 

số 10 tại địa chỉ tổ 8 phường H, quận T, thành phố Đà Nẵng (nay là K123/103 
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đường C, phường H, quận T, thành phố Đà Nẵng) cho bà Nguyễn Thị L và ông 

Lê Thế V sở hữu, sử dụng. Nhà, đất có vị trí tứ cận như sau: 

- Phía Tây giáp với đường kiệt 123 đường C, thành phố Đà Nẵng. 

- Phía Đông giáp với nhà, đất của các đồng thừa kế của ông Th, bà Đ. 

- Phía Nam giáp với lối đi của các đồng thừa kế của ông Th, bà Đ. 

- Phía Bắc giáp với nhà, đất K123/103 đường C, thành phố Đà Nẵng. 

Bà Nguyễn Thị L và ông Lê Thế V được quyền liên hệ với các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục công nhận quyền sở hữu nhà và quyền 

sử dụng đất nói trên theo quy định của pháp luật. 

2. Buộc bà Nguyễn Thị L và ông Lê Thế V có nghĩa vụ thanh toán cho 

ông Nguyễn Văn T giá trị chuyển nhượng còn lại là 311.363.000đ (Ba trăm 

mười một triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng). 

3. Chi phí định giá tài sản là 7.000.000đ, trong đó: bà Nguyễn Thị L phải 

chịu 5.688.000đ và ông Nguyễn Văn T phải chịu 1.312.000đ. Buộc ông Nguyễn 

Văn T phải hoàn trả cho bà Nguyễn Thị L số tiền chi phí định giá tài sản là 

1.312.000đ. 

4. Án phí dân sự sơ thẩm: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ông Nguyễn 

Văn T chịu. 

Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị L tiền tạm ứng án phí là 300.000đ đã nộp 

theo biên lai thu số 0007384 ngày 12/7/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn nêu về lãi suất chậm thi hành án, quyền 

kháng cáo và thi hành án dân sự. 

         Tại đơn kháng cáo ghi ngày 07/12/2018 và văn bản ý kiến của bị đơn ghi 

ngày 14/01/2009, ông Nguyễn Văn T kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với các 

lý do sau: 

         Chứng cứ giấy bán nhà của ông T cho bà L không có thỏa thuận và không 

ghi xác định được ngày tháng năm giao dịch mua bán nhà, vi phạm khoản 2 

Điều 122 Luật nhà ở năm 2014; khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2003, không có 

hiệu lực hơn 10 năm sau đó, tạm tính từ thời điểm ông T viết giấy bán nhà đến 

nay. 

          Bà L hiện nay vẫn có sử dụng chung một căn nhà cùng 07 thành viên 

trong gia đình có diện tích xây dựng là 321m2 của ba mẹ đã chết để lại thừa kế 

cho các con. Khoảng đầu năm 2008 bà L xây dựng thêm thay đổi hiện trạng nhà 
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của tôi và không thông báo cho tôi biết (nguyên tắc tôi vẫn còn sở hữu căn nhà 

này). Trong lúc tôi đang dưỡng bệnh tại Huế. Tôi bị mổ tim lần 2 vào ngày 

02/10/2007 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian đó sức khỏe của tôi chưa 

bình phục nên không cho phép đi về nhà ở Đà Nẵng. Trong thời gian bà L thay 

đổi hiện trạng nhà ở của tôi để kinh doanh nước lọc đóng chai hiệu Tiên Sa, bà L 

đặt cọc tôi chỉ 100.000.000đ. Vào thời điểm đó bà L có một căn nhà 02 tầng 

cách nhà tôi 4m cùng thừa kế trên thửa đất của ba mẹ. Bà L đã bán cách đây 

khoảng 02 năm (tính đến nay bà L kinh doanh và ở trong nhà tôi hơn 10 năm). 

Tôi đã làm nghĩa vụ đóng thuế nhà ở cho nhà nước hơn 10 năm tính từ năm 

2008 đến nay (trừ năm 2011 - 2012). Vì vậy vậy tôi yêu cầu tòa án cấp phúc 

thẩm xét xử vụ án. 

          Nội dung giấy bán nhà tôi viết cho bà L thì 240.000.000đ tại thời điểm đó 

là tiền đặt cọc, còn 20.000.000đ bà L gửi vào năm 2009 cho tôi là lúc tôi đang 

nằm bệnh viện vì bệnh tim tái phát. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà 

Nẵng phát biểu ý kiến về việc Thẩm phán Chủ tọa và Hội đồng xét xử, thư ký 

Tòa án đã bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự; về nội 

dung đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của ông T, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn là ông Nguyễn Văn T giữ nguyên đơn 

kháng cáo. Xét kháng cáo của ông T thì thấy: 

[2] Về pháp luật áp dụng: Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm b khoản 1 Điều 

688 Bộ luật Dân sự 2015, áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 đối với 

giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giữa ông T 

và bà L, ông V là chính xác. Tòa án áp dụng các quy định của Luật Đất đai 2013 

để giải quyết vụ án là phù hợp. 

[3] Ông T cho rằng Giấy mua bán nhà không ghi ngày tháng năm và 

không được công chứng, chứng thực là vi phạm Điều 122 Luật Nhà ở 2014. Mặc 

dù giao dịch chuyển nhượng nhà đất giữa ông T với bà L, ông V có vi phạm về 

hình thức bắt buộc về công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, bà L, ông V đã thanh 

toán được số tiền 260.000.000đ trong tổng giá trị chuyển nhượng là 
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320.000.000đ, tương đương 81,25%, tức đã thực hiện được hơn hai phần ba 

nghĩa vụ trong giao dịch. Như vậy, có cơ sở để Tòa án xem xét công nhận hiệu 

lực giao dịch này, theo Điều 129 của Bộ luật Dân sự 2015. 

[4] Mặt khác, các đương sự đều thống nhất trình bày Giấy mua bán là do 

ông Tơ tự nguyện lập, các bên bình đẳng và tự do giao kết. Việc chuyển nhượng 

được những người anh em ruột của bà L, ông T gồm bà Nguyễn Thị N, ông 

Nguyễn Văn Tp, bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Văn Th, ông Nguyễn Văn N, 

ông Nguyễn Văn Y xác nhận, theo giấy xác nhận lập ngày 02/7/2017. Nội dung 

xác nhận là vào năm 2008 bà L có mua nhà của ông Nguyễn Văn T. Trong quá 

trình giải quyết ở cấp sơ thẩm, ông T xác nhận giá trị chuyển nhượng, giá trị bà 

L, ông V đã thanh toán và còn nợ gốc là 60.000.000đ. Như vậy, giao dịch này là 

có đủ điều kiện có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 117 và Điều 122 Bộ 

luật Dân sự 2015. 

[5] Sau khi nhận chuyển nhượng, bà L, ông V có xây dựng mở rộng công 

trình nhà ở trên đất. Ông T thừa nhận có biết việc xây dựng này nhưng không 

phản đối. Bà L và ông V đã đăng ký và được cấp sổ hộ khẩu thường trú số 

150064892, hồ sơ vào sổ số 3853 tại nhà đất nêu trên. Theo quy định tại điểm e, 

h, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/05/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có căn cứ để xác 

định bà L, ông V đã sử dụng nhà đất này ổn định, lâu dài, đủ cơ sở xác lập 

quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở. Theo quy định tại 

điểm B.3 khoản 2.3 mục 2 phần II Nghị quyết 02/NQ-HĐTP  ngày 10/8/2004 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật 

trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình: “Đối với hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm điều kiện được hướng dẫn tại điểm 

a.4 và điểm a.6 tiểu mục 2.3 mục 2 này, nếu sau khi thực hiện hợp đồng chuyển 

nhượng, bên nhận chuyển nhượng đã trồng cây lâu năm, đã làm nhà kiên cố... 

Và bên chuyển nhượng không phản đối và cũng không bị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của Nhà nước về xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì Toà án công nhận hợp đồng”. 

[6] Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm công nhận hiệu lực của giao dịch chuyển 

nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất được xác lập giữa bà Nguyễn 

Thị L và ông Nguyễn Văn T tại Giấy bán nhà (không ghi ngày, tháng, năm) là 

chính xác, đúng pháp luật. 
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          [7] Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vụ án, cần tuyên buộc ông Nguyễn 

Văn T phải giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số BE 150846, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 

00859 do Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 

30/3/2011 đứng tên ông Nguyễn Văn T cho bà Nguyễn Thị L và ông Lê Thế V 

để chỉnh lý biến động đứng tên sở hữu nhà và sử dụng đất. Trong trường hợp 

ông Nguyễn Văn T không giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bà Nguyễn Thị L và ông Lê Thế V 

được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho mình. 

[8] Tại chứng thư thẩm định giá số 5180150/CT-BTCVALUEDN ngày 

08/10/2018 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCValue thì giá trị đất, giá trị 

phần móng đá nhà trước, giá trị nhà sau là 1.660.603.199đ, do vậy Tòa án cấp sơ 

thẩm buộc bà L, ông V phải trả cho ông T một phần giá trị đất, giá trị phần 

móng đá nhà trước, giá trị nhà sau, tương đương 18,75% với số tiền 

311.363.000đ là có căn cứ. Những nội dung khác, các đương sự đã thống nhất, 

Hội đồng xét xử ghi nhận ý kiến các bên liên quan. 

[9] Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của ông T, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm, HĐXX thấy lời đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố Đà Nẵng là có căn cứ nên chấp nhận. 

[10] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử nhận thấy không có cơ sở 

để chấp nhận kháng cáo của bị đơn, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[11] Vì kháng cáo không được chấp nhận nên ông T phải chịu án phí phúc 

thẩm là 300.000đ. 

Vì các lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

          - Căn cứ Điều 117, 122, 129 và Điểm b khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự 

2015; 

          - Căn cứ Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15/05/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
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         - Căn cứ Điểm b.3 khoản 2.3 mục 2 phần II Nghị quyết 02/NQ-HĐTP  

ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; 

         - Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí tòa án; 

Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn T. Giữ nguyên Bản 

án dân sự sơ thẩm số 52/2018/DS-ST ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.      

Tuyên xử: 

1. Công nhận hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất được xác lập giữa bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Văn T 

tại Giấy bán nhà (không ghi ngày, tháng, năm). 

Giao ngôi nhà cấp 4, mái tôn, tường xây, nền gạch hoa, diện tích xây 

dựng: 53,1m2 tọa lạc trên lô đất có diện tích 61,6m2 thuộc thửa đất số 486, tờ 

bản đồ số 10 tại địa chỉ tổ 8 phường H, quận T, thành phố Đà Nẵng (nay là 

K123/103 đường C, tổ 19, phường H, quận T, thành phố Đà Nẵng) cho bà 

Nguyễn Thị L và ông Lê Thế V sở hữu, sử dụng. Nhà, đất có vị trí tứ cận như 

sau: 

- Phía Tây giáp với đường kiệt 123 đường C, thành phố Đà Nẵng. 

- Phía Đông giáp với nhà, đất của các đồng thừa kế của ông Th, bà Đ. 

- Phía Nam giáp với lối đi của các đồng thừa kế của ông Th, bà Đ. 

- Phía Bắc giáp với nhà, đất K123/105 đường C, thành phố Đà Nẵng (Hộ 

ông Hồ Đắc P). 

2. Buộc ông T phải giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 150846, số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận: CH 00859 do Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng cấp ngày 30/3/2011 đứng tên ông Nguyễn Văn T cho bà Nguyễn Thị L và 

ông Lê Thế V để chỉnh lý biến động đứng tên sở hữu nhà và sử dụng đất. 

 Trong trường hợp ông T không giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bà Nguyễn Thị L và ông 

Lê Thế V được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho 

mình. 
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3. Buộc bà Nguyễn Thị L và ông Lê Thế V có nghĩa vụ thanh toán cho 

ông Nguyễn Văn T giá trị chuyển nhượng còn lại là 311.363.000đ (Ba trăm 

mười một triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng). 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án mà người phải thi hành án không thực hiện đúng nghĩa vụ trả 

tiền thì phải trả khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian 

chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015. 

4. Chi phí định giá tài sản: 7.000.000đ, trong đó: bà Nguyễn Thị L phải 

chịu 5.688.000đ và ông Nguyễn Văn T phải chịu 1.312.000đ. Buộc ông Nguyễn 

Văn T phải hoàn trả cho bà Nguyễn Thị L số tiền chi phí định giá tài sản là 

1.312.000đ. 

          5. Về án phí:  

           - Án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ông Nguyễn 

Văn T chịu. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị L tiền tạm ứng án phí là 300.000đ đã 

nộp theo biên lai thu số 0007384 ngày 12/7/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

          - Án phí dân sự phúc thẩm là 300.000đ ông Nguyễn Văn T phải chịu, đã 

nộp tại biên lai thu số 0004356 ngày 17/12/2018 của Chi Cục thi hành án dân sự 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

 6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

         Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại Điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

  

Nơi nhận:                 

- Các đương sự; 
- TAND quận Thanh Khê; 
- Chi cục THA DS quận Thanh Khê; 
- VKSND Tp. Đà Nẵng; 
- Lưu: Hồ sơ vụ án (1b), Tổ nghiệp vụ 

- Văn phòng (1b). 

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

 

 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

   Vũ Việt Dũng 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    QUẬN THỐT NỐT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
        TP CẦN THƠ 

             ***** 
      Bản án số: 07/2019/DS - ST 
      Ngày:  15/5/2019                        
      V/v: " Tranh chấp hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất ” 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỐT NỐT - TP CẦN THƠ 
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lộc 
- Các Hội thẩm nhân dân: 

 1/ Bà Võ Thị Ánh  
 2/ Bà Lê Cẩm Huỳnh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Tuấn Anh – Thư ký Tòa án nhân dân quận 
Thốt Nốt  - Tp Cần Thơ.  

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt – Tp Cần 
Thơ tham gia phiên tòa: Bà  Đỗ Thị Thùy Trang  

Ngày  15  tháng  5  năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt - 
thành phố Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 
65/2019/TLST - DS, ngày 02 tháng 4 năm 2019, về việc '' Tranh chấp hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 
165/2019/QĐXXST - DS ngày 02/5/2019 của TAND quận Thốt Nốt, giữa các 
đương sự: 

Nguyên đơn:   
1/ Bà Thái Thu H  – sinh năm: 1950 

 2/ Bà Thái Huỳnh M  – sinh năm: 1951 
 3/ Bà Thái Hồng T – sinh năm: 1953 
 4/ Bà Thái Ánh T1– sinh năm: 1958 ( có mặt) 
 5/ Bà Thái Ánh T2 – sinh năm: 1962 

Cùng địa chỉ: khu vực A, phường B, quận C, Cần Thơ 
( Tất cả ủy quyền cho bà T1 tham gia tố tụng) 
Bị đơn: Ông Nguyễn Văn N – sinh năm 1964 ( vắng mặt) 
Địa chỉ: khu vực  D, phường E, quận C, Cần Thơ 
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
1/ Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt 
Trụ sở: khu vực F, phường G, quận C, Cần Thơ 
Người đại diện theo ủy quyền ông Đỗ Văn H1 ( vắng mặt) 
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thốt Nốt 

 2/Bà Trần Thị Mỹ L - sinh năm: 1961 ( vắng mặt) 
Địa chỉ: khu vực D, phường E, quận C, Cần Thơ 

 3/Ông Lê Văn E – sinh năm: 1954 ( có mặt) 
          Địa chỉ: khu vực H, phường E, quận C, Cần Thơ 

58



 2

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo đơn khởi kiện ngày 06/11/2017 và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn bà Thái Ánh T1 đồng thời là người đại diện hợp pháp cho các 
nguyên đơn còn lại trình  bày:  

Các nguyên đơn là con của ông Thái Văn S, mẹ bà Lê Thị L1 ( cùng chết 
năm 2012). Vào ngày 30/9/1994 ông S có mua của ông Nguyễn Văn N phần đất 
có diện tích 2.044m2 thuộc thửa đất số 652, loại đất 2L do ông N đứng tên trên 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất số 4980, cấp ngày 23/6/1991, tọa lạc 
khu vực H, phường E, quận C, TP Cần Thơ với số tiền 4.800.000 đồng, hai bên 
không lập hợp đồng chuyển nhượng đất mà chỉ có giấy tờ tay có nội dung mua 
bán được thể hiện tại “ Biên bản làm bằng vào sổ ”  do hai bên cùng ký tên xác 
nhận việc mua bán, việc giao đất và trả tiền đã thực hiện xong. 

Quá trình sử dụng đất ông S nhiều lần yêu cầu ông N lập thủ tục sang tên 
phần đất nêu trên nhưng ông N nhiều lần hứa với lý do giấy đang thế chấp tại 
ngân hàng, mất giấy đất nên không thực hiện thủ tục sang tên, sau đó, đến năm 
2011 nguyên đơn cùng ông N đến Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt thực hiện thủ 
tục thông báo mất giấy và làm lại giấy đất mới và giao cho nguyên đơn giử giấy 
đất cho đến nay. 

Năm 2012 ông S, bà L1 chết, các nguyên đơn tiếp tục yêu cầu ông N lập 
thủ tục sang tên nhưng ông lại nại ra tiếp lý do là con đi làm ăn xa và người lập 
gia đình ở nước ngoài nếu muốn gia đình ông ký tên chuyển nhượng thì phải 
chịu tiền công lao động cho cả nhà ông nên các bên vẫn không thực hiện được 
thủ tục chuyển nhượng nên các bên phát sinh mâu thuẫn, sự việc được Ủy ban 
nhân dân phường Thuận Hưng hòa giải nhưng không thành và ông bà khởi kiện 
đến Tòa án yêu cầu giải quyết. 

Nay các nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc bị đơn tiếp tục thực hiện hợp 
đồng chuyển nhượng đất thể hiện tại “ Biên bản làm bằng vào sổ ” lập ngày 
30/9/1994 để công nhận cho nguyên đơn được quyền sử dụng phần đất qua đo 
đạc có diện tích 2.563m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 01 do hộ ông Nguyễn Văn 
N đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tọa lạc tại khu vực H, 
phường E, quận C, TP Cần Thơ, hiện do gia đình nguyên đơn đang quản lý. 
Ngoài ra, không có yêu cầu gì khác. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn N trong quá trình giải quyết vụ án trình bày như 
sau: 

Phần đất tranh chấp diện tích 2.044m2 thuộc thửa đất 652, loại đất 2L,  do 
hộ ông đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tọa lạc khu vực H, 
phường  E, quận C, Tp Cần Thơ. Đất có nguồn gốc trước đây của cha mẹ mua 
của ông S, bà L1 vào năm 1981 đến năm 1991 khi nhà nước có chủ trương cấp 
giấy đất lần đầu thì ông được cha mẹ cho ông phần đất này nên ông đứng ra kê 
khai đăng ký và được đứng tên chủ sử dụng đất.  

Vào năm 1994 ông đã bán lại phần đất này cho ông S với số tiền 
4.800.000 đồng, hai bên không có làm hợp đồng mà chỉ có viết giấy tay thể hiện 
tại “ Biên bản làm bằng vào sổ ” lập ngày 30/9/1994, ông đã nhận đủ tiền và 
giao đất cho ông S quản lý sử dụng đến nay. Thời điểm ông bán đất thì các 
thành viên gia đình đều thống nhất không ai tranh chấp hoặc khiếu nại việc mua 
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bán này. Sau khi hai bên thỏa thuận mua bán đất thì các con ông đều đi làm ăn 
xa và có gia đình ở nước ngoài nên không ký tên chuyển nhượng cho gia đình 
ông S chứ sự thật giữa các bên không có mâu thuẫn gì đối với phần đất này. 

Nay qua yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ông đồng ý chuyển nhượng 
phần đất tranh chấp thuộc thửa đất 652 cho nguyên đơn để được nhà nước cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng riêng đối với ý kiến của người con 
tên Trần Thị T3 đang sinh sống ở Đài Loan (Trung Quốc) thì không rõ ý kiến. 
Trường hợp muốn bà T3 ký kết chuyển nhượng với điều kiện nguyên đơn phải 
chịu chi phí đi lại cho bà T3 từ Đài Loan về Việt Nam.  Ngoài ra, ông có yêu 
cầu được vắng mặt tại các lần hòa giải đối chất, xét xử tại Tòa án các cấp 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
1/ Bà Trần Thị Mỹ L trình bày: Bà là vợ của ông Nguyễn Văn N, vợ 

chồng bắt đầu chung sống từ năm 1981 cho đến nay. Bà thống nhất với ông N về 
nguồn gốc thửa đất 652, quá trình sử dụng đất và thời điểm bán đất cho ông S, 
bà L1 cũng như các vấn đề khác như ông N trình bày. 

Nay qua yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bà đồng ý chuyển nhượng 
phần đất tranh chấp thuộc thửa đất 652 cho nguyên đơn. Ngoài ra, bà có yêu cầu 
được vắng mặt tại các lần hòa giải, đối chất và xét xử tại Tòa án các cấp 

2/ Ông Lê Văn E trình bày: 
Ông có mối quan hệ là anh em cô cậu ruột với các nguyên đơn. Sau khi 

gia đình nguyên đơn mua lại đất thì có cho ông thuê sử dụng từ năm 1994 cho 
đến nay với giá thỏa thuận mỗi năm 3.000.000 đồng/công, đất này có diện tích 
tương đương với 02 công. Thời điểm ông thuê sử dụng thì không ai tranh chấp 
hoặc khiếu nại gì việc ông sử dụng đất. Nay qua yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn, thì thống nhất không có ý kiến gì khác. 

3/ Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt có người đại diện theo ủy quyền ông 
Đỗ Văn H trình bày: 

Qua đối chiếu hồ sơ địa chính nhận thấy, vào thời điểm năm 1990, ông 
Nguyễn Văn N đại diện hộ kê khai và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ruộng đất tại thửa đất 652 không có phát sinh khiêu nại hay tranh chấp liên 
quan. Do vậy, việc Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt ( cũ) cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ruộng đất số 4980 ngày 23/6/1991 là đúng nguồn gốc, đối tượng, 
trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 2, mục II, Mục III Quyết định số 
201/ĐKTK ngày 14/7/1989 của Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý ruộng đất. 
Năm 1997 ông N đại diện cho gia đình lập thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất không làm thay đổi diện tích, hình thể thửa đất mà chỉ thay 
đổi mẫu giấy theo quy định hiện hành. Dó đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Thốt 
Nốt (cũ) cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000134 ngày 
30/6/1997 là đúng theo mẫu giấy được quy định tại Quyết định số 201/ĐKTK 
ngày 14/7/1989 của Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý ruộng đất. 

Qua kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông 
Nguyễn Văn N không thể hiện trong hộ gia đình có bao nhiêu thành viên nên 
không có cơ sở phúc đáp cho Tòa án về vấn đề này. 

Theo Bản trích đo địa chính số 34/TTKTTNMT ngày 04/5/2018 của 
Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Tp Cần Thơ thể hiện thửa đất 652 có 
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diện tích 2.563m2 tăng 519m2 là nằm trong mốc giới, chỉ giới của thửa đất 652. 
Trường hợp Tòa án công nhận diện tích 519m2 cho đương sự thì đủ điều kiện 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Ngoài ra, do bận công 
việc tại đơn vị nên ông có yêu cầu được vắng mặt tại các lần hòa giải, đối chất 
và xét xử tại Tòa án các cấp. 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhận thấy bà Trần Thị T# là con của ông 
Nguyễn Văn N, bà Trần Thị Mỹ L là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 
đang sinh Sống tại Đài Loan ( Trung Quốc) nên chuyển toàn bộ vụ án đến Tòa 
án nhân dân Tp Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, ngày 
26/3/2019 Tòa án nhân dân Tp Cần Thơ ban hành công văn số 07/CV.TA với 
nội dung chuyển trả toàn bộ hồ sơ vụ án nêu trên đến Tòa án nhân dân quận 
Thốt Nốt giải quyết theo thẩm quyền với lý do thời điểm thụ lý giải quyết vụ án 
thì bà Trần Thị T3 không quản lý sử dụng đất tranh chấp và chưa có chứng cứ 
xác định bà T3 có đóng góp làm tăng giá trị quyền sử dụng đất nên việc Tòa án 
nhân dân quận Thốt Nốt xác định bà T3 là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 
quan là chưa có cơ sở, mặc khác, việc xác định thành viên hộ gia đình có quyền 
sử dụng đất cần thực hiện đúng theo hướng dẫn tại tiểu mục 4 Mục III Công văn 
giải đáp số 01/2017/GĐ –TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối 
cao. 

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án tiến hành xem xét đo đạc thẩm định tại 
chổ xác định phần đất tranh chấp thuộc thửa đất 652, qua đo đạc thực tế có diện 
tích 2.563m2, loại đất LUC và trên đất tranh chấp không có tài sản và hiện do 
nguyên đơn đang quản lý sử dụng. 

Tại phiên tòa hôm nay:  
Nguyên đơn bà T1đồng thời là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

còn lại trình bày: Nguyên đơn vẫn giử nguyên ý kiến, yêu cầu khởi kiện như quá 
trình Tòa án thu thập chứng cứ, do chi phí làm giấy tờ sang tên nguyên đơn phải 
chịu nên tại phiên hôm nay, trường hợp yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được 
chấp nhận thì nguyên đơn tự nguyện nộp toàn bộ chi phí đo đạc, thẩm định và 
định giá tài sản và án phí dân sự sơ thẩm thay cho bị đơn. Ngoài ra, không trình 
bày gì thêm. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn N, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần 
Thị Mỹ L, ông Đỗ Văn H vắng mặt và có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng 
trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký; việc 
chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự từ khi thụ lý vụ án và tại 
phiên tòa hôm nay là đúng theo quy định pháp luật, đồng thời, phát biểu quan 
điểm giải quyết vụ án như sau:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 
Công nhận cho nguyên đơn bà Thái Thu H, bà Thái Huỳnh M, bà Thái 

Hồng T, bà Thái Ánh T1, bà Thái Ánh T2 được quyền sử dụng phần đất qua đo 
đạc có diện tích 2.563 m2 thuộc thửa đất 652, tờ bản đồ số 01, loại đất LUC do 
hộ ông Nguyễn Văn N đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00727 được Ủy ban nhân dân 
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quận Thốt Nốt cấp ngày 14/11/2011, đất tọa lạc tại khu vực H, phường E, quận 
C, Tp Cần Thơ, hiện phần đất do nguyên đơn đang quản lý sử dụng.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 
phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 
định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  
1.1/ Về sự có mặt, vắng mặt của đương sự: Bị đơn ông Nguyễn Văn N 

vắng mặt tại phiên tòa và có yêu cầu xét xử vắng mặt; Ông Đỗ Văn H là đại diện 
theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, bà Trần Thị Mỹ L là người 
có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt và có yêu cầu xét xử vắng mặt 
nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 xét 
xử vắng mặt ông bà là phù hợPhường 

1.2/ Về xác định tư cách tham gia tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, 
nhận thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Nguyễn Văn N 
đứng tên chủ sử dụng đất và Tòa án có tiến hành triệu tập và ghi ý kiến của các 
đương sự là thành viên hộ gia đình ông N gồm: Ông Nguyễn Văn N, bà Trần 
Thị Mỹ L, ông Nguyễn Văn An, bà Trần Thị T3, ông Nguyễn Văn Thích nhưng 
chỉ ghi ý kiến của vợ chồng ông N, bà L, các đương sự còn lại không đến Tòa án 
cung cấp ý kiến. Căn cứ theo hướng dẫn tại tiểu mục 4 Mục III Công văn giải 
đáp nghiệp vụ số 01/2017/GĐ –TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân 
tối cao thì thấy thời điểm Tòa án thụ ý giải quyết vụ án thì bà Trần Thị T3, ông 
Nguyễn Văn An, ông Nguyễn Văn Thích không ai quản lý sử dụng đất tranh 
chấp và không có chứng cứ xác định ông bà có đóng góp làm tăng giá trị quyền 
sử dụng đất nên không cần thiết đưa ông bà tham gia tố tụng với tư cách là 
người có quyền lợi và nghĩa vụ án liên quan là phù hợPhường 

[2] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện 
bị đơn yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng để nguyên đơn được quyền sử dụng 
phần đất qua đo đạc có diện tích 2.563 m2 thuộc thửa đất 652, tờ bản đồ số 01, 
loại đất LUC do hộ ông Nguyễn Văn N đứng tên chủ sử dụng, bị đơn đồng ý 
nhưng có yêu cầu xét xử vắng mặt. Xét đây là quan hệ pháp luật “ Tranh chấp 
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ” và yêu cầu này thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt theo quy định khoản 3 Điều 26, 
các Điều 35, 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[3] Về nội dung tranh chấp: Qua yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và ý 
kiến của bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhận thấy như sau: 

3.1/Đối với yêu cầu khởi kiện: Nguyên đơn là người thừa kế hợp pháp của 
ông Thái Văn S, bà Lê Thị L1 (cùng chết năm 2012). Vào năm 1994 ông S có 
mua phần đất có diện tích 2.044m2 qua đo đạc có diện tích 2.563m2 thuộc thửa 
đất 652 do ông Nguyễn Văn N đứng tên chủ sử dụng đất trên giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ruộng đất số 4980 được Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt (cũ) 
cấp ngày 23/6/1991, hai bên không làm hợp đồng chuyển nhượng theo quy định 
mà chỉ viết giấy tay thể hiện“ Biên bản làm bằng vào sổ” lập ngày 30/9/1994, 
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giá chuyển nhượng số tiền 4.800.000 đồng, các bên đã trả tiền và giao nhận đất 
xong, ông S quản lý sử dụng đến năm 2012 thì chết nên các thừa kế của ông tiếp 
tục sử dụng cho đến nay. Sau khi nhận đất sử dụng gia đình nguyên đơn nhiều 
lần yêu cầu bị đơn ông N đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập thủ tục 
chuyển nhượng sang tên cho nguyên đơn nhưng bị đơn thống nhất với nguyên 
đơn về việc mua bán chuyển nhượng nhưng vì các thành viên gia đình bận công 
việc làm ăn và có thành viên lấy chồng ở nước ngoài không về ký tên vào hợp 
đồng chuyển nhượng đất cho nguyên đơn, vì vậy, việc sang tên không thực hiện 
được và kéo dài cho đến nay.  

Xét thấy thời điểm các bên xác lập hợp đồng chuyển nhượng đất thể hiện 
tại “ Biên bản làm bằng vào sổ” lập ngày 30/9/1994 không được công chứng, 
chứng thực theo quy định pháp luật nên vi phạm về mặt hình thức, tuy nhiên, tại 
thời điểm giao dịch các bên đều có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự 
đầy đủ, hoàn toàn tự nguyện, mục đích, nội dung giao dịch không trái quy định 
pháp luật và đạo đức xã hội, sau khi nhận chuyển nhượng gia đình nguyên đơn 
đã sử dụng và trồng cây hàng năm, gia đình bị đơn không ai phản đối và đồng ý 
tiếp tục thực hiện hợp đồng để chuyển nhượng đất cho nguyên đơn nên cần công 
nhận hợp đồng chuyển nhượng này là đúng theo quy định tại điểm B.3 tiểu mục 
2.3 mục 2 phần  II của Nghị Quyết số 02/2004/NQ –HĐTP ngày 10/4/2004 của 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật 
trong việc giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân gia đình. Nay ông S, bà L1 chết thì 
nguyên đơn được thừa kế di sản là quyền sử dụng đất hợp pháp của các bà khởi 
kiện yêu cầu bị đơn tiếp tục thực hiện hợp đồng để công nhận quyền sử dụng đất 
cho là phù hợp theo quy định tại các Điều 612, 613, 651 của Bộ luật Dân sự năm 
2015. 

3.2/ Đối với ý kiến của bị đơn ông N và bà L là người có quyền lợi và 
nghĩa liên quan thấy rằng: Phần đất tranh chấp được cha mẹ mua của ông S từ 
năm 1981, sau đó cho lại vợ chồng sử dụng đến năm 1991 thì được nhà nước 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất mang tên cá nhân ông Nguyễn 
Văn N, tiếp đến năm 1997 thì ông N đổi từ (giấy trắng) sang (giấy đỏ) mang tên 
hộ ông Nguyễn Văn N, đến năm 2011 ông bị mất giấy và được cấp lại và ông đã 
giao cho nguyên đơn quản lý cho đến nay. Qua yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn thì vợ chồng ông và các thành viên gia đình đều thống nhất việc chuyển 
nhượng đất cho nguyên đơn nhưng riêng đối với người con tên Trần Thị T3 
đang sinh sống ở Đài Loan (Trung Quốc) thì không rõ ý kiến, trường hợp muốn 
bà T3 ký kết hợp đồng chuyển nhượng thì với điều kiện nguyên đơn phải chịu 
chi phí đi lại cho bà T3 từ Đài Loan về Việt Nam.  

Xét thấy phần đất tranh chấp thửa đất 652 là tài sản của cá nhân ông N 
hay hộ ông N ? Hội đồng xét xử nhận thấy việc xác định hộ gia đình có quyền 
sử dụng đất thì phải căn cứ theo quy định tại khoản 29 Điều 3 Luật đất đai năm 
2013 và hướng dẫn tại tiểu mục 4 Mục III Công văn giải đáp nghiệp vụ số 
01/2017/GĐ –TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao, đối chiếu 
với trường hợp quyền sử dụng đất do hộ ông N đứng tên chủ sử dụng thì thấy về 
nguồn gốc hình thành quyền sử dụng đất tranh chấp là do cha mẹ cho ông N từ 
năm 1981 là thời điểm vợ chồng ông mới kết hôn chưa phát sinh các thành viên 
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gia đình đến năm 1991 thì ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng 
đất, các thành viên gia đình còn nhỏ tuổi sống phụ thuộc vào cha mẹ, không 
đóng góp vào hình thành cũng tăng giá trị thửa đất này nên có cơ sở xác định 
các thành viên hộ gia đình cụ thể là các người con  của ông N, bà L không có 
quyền sử dụng đất tại thời điểm nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho ông 
N vào năm 1991 là hợp lý. 

Mặc khác, việc cấp từ giấy mang tên cá nhân ông N năm 1991( giấy 
trắng) sang tên hộ ông N ( giấy đỏ) được Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt là cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho việc cấp giấy có văn bản cho biết: Việc Ủy 
ban nhân dân huyện Thốt Nốt (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng 
đất mang tên ông Nguyên Văn N tại thửa đất 652 vào năm 1991 là đúng theo 
quy định pháp luật tại thời điểm cấp giấy đến năm 1997 ông N lập thủ tục cấp 
đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không làm thay đổi diện tích, hình thể 
thửa đất mà chỉ thay đổi mẫu giấy theo quy định hiện hành. Qua kiểm tra hồ sơ 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn N không thể 
hiện trong hộ gia đình có bao nhiêu thành viên ”. Từ đó, cho thấy việc cấp giấy 
từ mang cá nhân sang tên hộ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định 
là do thay đổi mẫu giấy tại thời điểm cấp giấy cùng với việc hình thành quyền sử 
dụng đất như phân tích trên thì có cơ sở xác định thửa đất 652 là của tài sản ông 
N chứ không tài sản hộ gia đình nên vào năm 1994 ông N có quyền chuyển 
nhượng đất cho ông S là phù hợPhường 

3.3/ Đối giá trị thanh toán trong quá trình chuyển nhượng đất giữa các bên 
đã được ông S thanh toán cho ông N số tiền 4.800.000 đồng, ông N thừa nhận đã 
nhận xong số tiền trên của nguyên đơn nên tình tiết này được Hội đồng xét xử 
ghi nhận. 

Từ những nhận định phân tích trên, Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu 
cầu khởi kiện của nguyên đơn việc yêu cầu tiếp tục thực hiện chuyển nhượng 
đất thể hiện “Biên bản làm bằng vào sổ ” lập ngày 30/9/1994, công nhận phần 
đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của nguyên đơn là đúng theo quy định pháp 
luật.   

[4] Về chi phí tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án Tòa án tiến hành đo đạc 
thẩm định và định giá tài sản với chi phí số tiền 5.000.000 đồng. Các nguyên 
đơn tự nguyện chịu chi phí này nên được khấu trừ số tiền tạm ứng chí phí mà 
các nguyên đơn đã nộp theo quy định tại các Điều 157,165 Bộ luật tố tụng dân 
sự. 

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được 
chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí không giá ngạch. Tuy nhiên, tại phiên tòa 
hôm nay, nguyên đơn tự nguyện nộp án phí dân sự sơ thẩm thay cho bị đơn nên 
Hội đồng xét xử ghi nhận và tiền án phí được khấu trừ số tiền tạm ứng mà 
nguyên đơn đã nộp tạm ứng là đúng theo quy định của Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 
định về mức thu, miễn, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 
Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là có cơ sở 
chấp nhận. 
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Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ vào: 
- Các Điều 4, 26, 35,39, 91, 147, 157, 165, 228, 273 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015; 
- Các Điều 612, 613, 651 Bộ luật Dân sự năm 2015; 
- Các khoản 29 Điều 3, 166, 170, 203 Luật Đất đai năm 2013; 
- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14; quy định về mức thu, miễn, thu, nộp, quản lý và 
sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Nghị Quyết số 02/2004/NQ –HĐTP ngày 10/4/2004 của Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết 
vụ án dân sự, hôn nhân gia đình. 

Tuyên án: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu 
tiếp tục thực hiện chuyển nhượng đất thể hiện “ Biên bản làm bằng vào sổ ” lập 
ngày 30/9/1994. 

Công nhận cho nguyên đơn bà Thái Thu H, bà Thái Huỳnh M, bà Thái 
Hồng T, bà Thái Ánh T1, bà Thái Ánh T2 được quyền sử dụng phần đất qua đo 
đạc có diện tích 2.563m2 thuộc thửa đất 652, tờ bản đồ số 01, loại đất LUC do 
hộ ông Nguyễn Văn N đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00727 được Ủy ban nhân dân 
quận Thốt Nốt cấp ngày 14/11/2011, đất tọa lạc tại khu vực H, phường E, quận 
C, Tp Cần Thơ, hiện phần đất do nguyên đơn đang quản lý sử dụng.  

Vị trí, kích thước các cạnh phần đất nêu trên được xác định theo Bản trích 
đo địa chính số 34/TTKTTNMT của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Môi trường 
Tp Cần Thơ, lập ngày 04/5/2018 (Đính kèm). 

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00727 
do Uỷ ban nhân dân quận Thốt Nốt cấp ngày 14/11/2011 cho hộ ông Nguyễn 
Văn N đứng tên để điều chỉnh và cấp lại cho nguyên đơn bà Thái Thu H, bà 
Thái Huỳnh M, bà Thái Hồng T, bà Thái Ánh T1, bà Thái Ánh T2 theo quy định 
pháp luật. 

Nguyên đơn có trách nhiệm đến cơ quan có thẩm quyền để hoàn chỉnh thủ 
tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối 
với phần đất trên theo quy định. 

Công nhận nguyên đơn đã thanh toán xong cho bị đơn ông Nguyễn Văn N 
số tiền chuyển nhượng thửa đất 652 là 4.800.000 đồng. 

Về chi phí tố tụng: Chi phí đo đạc, xem xét thẩm định và định giá tài sản 
là 5.000.000 đồng. Nguyên đơn có trách nhiệm nộp số tiền 5.000.000 đồng 
nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng đã nộp tại Tòa án, công nhận nguyên đơn 
đã nộp xong. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Nguyên đơn bà Thái Thu H, bà Thái Huỳnh 
M, bà Thái Hồng T, bà Thái Ánh T1, bà Thái Ánh T2 phải nộp số tiền 300.000 
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đồng nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng mà bà Thái Ánh 
T1đại diện nguyên đơn nộp tạm ứng theo Biên lai thu tiền số 003611, ngày 
11/12/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt. 

Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản 
án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa 
được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ 
ngày bản án tống đạt hợp lệ. 

Về quyền và nghĩa vụ thi hành 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 thỏa thuận thi hành án, 
quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 
theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành 
án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 

-TAND TP Cần Thơ;                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND quận Thốt Nốt; 
-Chi cục THA quậnThốt Nốt;              (đã ký) 
-Các đương sự; 
-Lưu hồ sơ.                     

 
         Võ Bá Lộc 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 70/2019/DS-PT. 

Ngày: 03-5-2019. 

V/v “Tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất”.              

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: Ông Nguyễn Tấn Đức   

Các thẩm phán: 1. Ông Hoàng Kim Khánh 

      2. Ông Nguyễn Văn Bằng                             

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Duyên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà: Ông 

Phan Văn Hoàn - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số: 22/2019/TLPT-DS ngày 22/01/2019 

về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 23/2018/DSST ngày 21/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Pắc bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 81/2019/QĐ-PT ngày 18/3/2019 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 62/2019/QĐ-PT ngày 18/4/2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lê TH, sinh năm 1952 và bà Trần Thị TH1, sinh năm 

1962; địa chỉ: Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk (đều vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Võ Thị H, sinh năm 

1992; địa chỉ: Số X đường L, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk (có mặt). 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn T, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị Thanh H1, sinh 

năm 1977; địa chỉ: Số O đường M, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk (ông T vắng 

mặt, bà H1 có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Võ Đình D; địa 

chỉ: Đường N, phường A, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (có mặt). 

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

3.1. Chị Nguyễn Thị G; địa chỉ: Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, Đắk Lắk. 

3.2. Anh Lê Đình D; địa chỉ: Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk. 
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3.3. Anh Lê Đình TR; địa chỉ: Tổ dân phố X, thị trấn P, huyện K, Đắk Lắk. 

3.4. Anh Lê Đình H2; địa chỉ: Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, Đắk Lắk. 

3.5. Anh Lê Đình TH2; địa chỉ: Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, Đắk Lắk. 

3.6. Chị Lê Thị TH3; địa chỉ: Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk. 

3.7. Chị Lê Thị TR1; địa chỉ: Thôn T, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

(đều vắng mặt) 

4. Người làm chứng: Ông Mai Thanh T1; địa chỉ: Tổ dân phố O, thị trấn P, 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk (vắng mặt). 

5. Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Lê TH và bị đơn bà Nguyễn Thị 

Thanh H1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 * Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng nguyên đơn trình bày: 

Vào ngày 22/5/2005, ông Lê TH và bà Trần Thị TH1 có nhận chuyển 

nhượng từ ông Nguyễn P và bà Lê Thị T1 (hiện nay ông P bà T1 đều đã chết) là 

cha và mẹ của ông Nguyễn T 01 phần diện tích đất là 210m
2
, có tứ cận: Phía Đông 

giáp ranh trường Mẫu giáo thị trấn, chiều ngang 7m; phía Tây giáp đường liên 

khối, chiều ngang 7m; phía Nam giáp vườn ông Nguyễn P, chiều dài 30m; phía 

Bắc giáp vườn ông Nguyễn T, chiều dài 30m. Phần diện tích đất trên được tách ra 

từ lô đất có đặc điểm như sau: Tổng diện tích 1078m
2
; thửa đất số 104b; tờ bản đồ 

số 05; tại Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; nguồn gốc: Nhà nước 

công nhận quyền sử dụng đất. 

Việc chuyển nhượng được ông Nguyễn P và bà Lê Thị T1 lập giấy sang 

nhượng đất có chữ ký của ông bà, giá chuyển nhượng là 8.200.000 đồng. Sau khi 

mua lô đất này thì gia đình ông TH bà TH1 cùng quản lý, xây dựng nhà cửa và 

sinh sống ổn định từ đó đến nay, không xảy ra bất cứ tranh chấp nào. 

Sau khi hợp đồng chuyển nhượng nói trên được ký kết thì ông TH bà TH1 

đã giao đủ tiền chuyển nhượng cho ông P bà T1, ông P bà T1 sau khi nhận đủ tiền 

có hứa là sẽ làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên cho ông 

TH bà TH1. Tuy nhiên, từ đó đến nay gia đình ông P không chịu làm thủ tục sang 

nhượng thửa đất đã chuyển nhượng cho ông TH bà TH1 theo đúng quy định pháp 

luật. Sau khi ông P bà T1 qua đời thì tài sản này được giao lại cho vợ chồng ông 

Nguyến T (là con trai của ông P bà T1), nhưng ông T bà Nguyễn Thị Thanh H1 

(vợ ông T) cũng không chịu làm thủ tục sang nhượng. Do đó, ông TH bà TH1 khởi 

kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông T bà H1 tiếp tục thực hiện Hợp đồng 

chuyển nhượng đối với phần diện tích 210m
2
 mà ông P bà T1 đã chuyển nhượng 

cho ông TH bà TH1 vào ngày 22/5/2005. Đồng thời, hoàn thành các thủ tục để ông 
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TH bà TH1 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật. 

* Quá trình tham gia tố tụng bị đơn trình bày: 

Vào năm 2005 ông Nguyễn P bà Lê Thị T1 (là bố mẹ đẻ của ông Nguyễn T) 

có chuyển nhượng cho vợ chồng ông TH, bà TH1 01 thửa đất có diện tích 210m
2
 

(chiều dài 30m, chiều rộng 7m) với giá là 8.400.000 đồng; cụ thể: Phía Đông giáp 

trường Mẫu giáo thị trấn, chiều ngang 7m; phía Tây giáp đường liên khối, chiều 

ngang 7m; phía Nam giáp vườn ông Nguyễn P, chiều dài 30m; phía Bắc giáp vườn 

ông Nguyễn T, chiều dài 30m. Ông TH đã đặt cọc trước số tiền 2.100.000 đồng, 

hai bên giao hẹn khi nào ông TH bà TH1 giao đủ số tiền thì ông P bà T1 mới làm 

thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, mặc dù ông P bà 

T1 đã nhiều lần yêu cầu ông TH bà TH1 giao đủ tiền nhưng ông bà không chịu trả 

cho đến khi bà T1 ông P chết vì ốm đau tuổi già. Ngày 29/3/2011 ông T bà H được 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BD 481547 với diện tích 435m
2
, trong đó có diện tích 210m

2
 mà ông TH bà TH1 

đã nhận chuyển nhượng từ ông P bà T1. Năm 2013 ông TH bà TH1 có yêu cầu ông 

bà làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, tuy nhiên do ông TH bà TH1 chưa giao 

đủ số tiền mà hai bên đã thỏa thuận nên ông bà không đồng ý làm thủ tục. Mặt 

khác, thời điểm ông P bà T1 sang nhượng quyền sử dụng đất thì giá trị đất đang 

còn thấp, nay cần phải tính giá thị trường là 150.000.000 đồng. Lỗi mỗi bên ½ nên 

mỗi bên phải chịu 75.000.000 đồng, như vậy ông TH bà TH1 phải tiếp tục trả số 

tiền 75.000.000 đồng cho ông bà thì ông bà đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng, đối 

với chi phí thủ tục tách thửa, sang tên thì nguyên đơn phải chịu toàn bộ. Nếu ông 

TH bà TH1 không đồng ý thanh toán số tiền còn lại nêu trên thì ông bà sẽ trả lại 

tiền cọc 2.100.000 đồng trước đây và giá trị tài sản trên đất là 146.010.460 đồng, 

đồng thời yêu cầu ông TH bà TH1 trả lại diện tích đất trên. Về yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn thì ông bà không đồng ý và đề nghị Tòa án giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

* Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị G 

trình bày: Bà là con đẻ của ông Nguyễn P, bà Lê Thị T1 và là em gái của ông 

Nguyễn T. Ngày 22/5/2005 ông P bà T1 có bán diện tích đất 210m
2
 cho vợ chồng 

ông TH bà TH1, vào thời điểm mua bán chỉ có ông P bà T1 với ông TH bà TH1, 

bà không có tham gia tuy nhiên trước lúc ông P chết thì ông P có nói bán đất cho 

vợ chồng ông TH, nhưng vợ chồng ông TH chưa giao đủ tiền nên chưa tách bìa. 

Nay vợ chồng ông TH khởi kiện yêu cầu ông T bà H tiếp tục thực hiện hợp đồng 

chuyển nhượng thì đề nghị ông TH bà TH1 giao đủ tiền theo hợp đồng chuyển 

nhượng. Ngoài ra, bà không có ý kiến gì thêm. 

* Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lê Thị TR1, 

anh Lê Đình D, anh Lê Đình TR, anh Lê Đình H2, anh Lê Đình TH2, chị Lê Thị 
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TH3 trình bày: Đều đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông TH bà TH1 

và đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

* Tại bản tự khai người làm chứng ông Mai Thanh T2 trình bày: Nguyên 

trước đây vào năm 2005, ông P bà T1 có sang nhượng cho ông TH bà TH1 01 thửa 

đất có diện tích 210m
2
. Khi đó ông là tổ trưởng Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk thì ông P có mang giấy sang nhượng của hai bên cho ông để ông xác 

nhận, ông ký xác nhận Giấy trên vào ngày 29/3/2006, tuy nhiên tại Giấy sang 

nhượng có sự chỉnh sửa năm thì ông hoàn toàn không biết và không biết ai chỉnh 

sửa. Việc giao nhận tiền chuyển nhượng giữa hai bên thì ông không biết và không 

chứng kiến. Nay nguyên đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất với bị đơn thì đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Tại bản án dân sự sơ thẩm số 23/2018/DSST ngày 21/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Pắc đã quyết định:  

 - Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, Điều 157, Điều 158, Điều 165, Điều 166, Điều 220, khoản 2 Điều 227, 

khoản 3 Điều 228, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 - Áp dụng Điều 705, Điều 707, Điều 710 và Điều 712 của Bộ luật dân sự 

1995; Điều 688 Bộ luật dân sự 2015. 

 - Áp dụng Tiểu mục 2.3 Mục 2 Phần II Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP 

ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. 

 - Áp dụng Điều 106, Điều 127 Luật Đất đai năm 2003 

 - Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 24, 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.    

Tuyên xử: Chấp nhận đơn khởi kiện của ông Lê TH, bà Trần Thị TH1. 

1. Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đề ngày 

tháng năm có chữ ký giữa bên nhận chuyển nhượng bà Trần Thị TH với bên 

chuyển nhượng ông Nguyễn P, bà Lê Thị T1 (là người để lại di sản cho bị đơn ông 

Nguyễn T, bà Nguyễn Thị Thanh H) có hiệu lực pháp luật. 

Công nhận ông Lê TH, bà Trần Thị TH được quyền sử dụng diện tích đất 

thực tế đo đạc là 196,1m
2
 , tọa lạc tại Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk. Có tứ cận: Phía Đông giáp ranh trường Mẫu giáo thị trấn, chiều ngang 7,06m; 

phía Tây giáp đường liên khối, chiều ngang 7,2m; phía Nam giáp thửa đất 104F 

(của ông A) có chiều dài 28m; phía Bắc giáp vườn ông Nguyễn T, bà H có chiều 

dài 27,2m. Phần diện tích đất này hiện nay thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BD 481547 thửa đất số 104B, tờ bản đồ số 05, diện tích 435m
2
 tọa lạc tại thị 

trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Được Ủy ban nhân dân huyện K cấp cho hộ ông 

Nguyễn T và bà Nguyễn Thị Thanh H vào ngày 29/3/2011. 
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- Buộc ông Nguyễn T, bà Nguyễn Thị Thanh H (là người được hưởng di sản 

của ông Nguyễn P, bà Lê Thị T1) hoàn thành các thủ tục giấy tờ đất đai theo quy 

định để cho ông Lê TH, bà Trần Thị TH1 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với diện tích đất 196,1m
2
. 

- Buộc ông Lê TH, bà Trần Thị TH1 phải có trách nhiệm thanh toán số tiền 

còn lại chưa thực hiện xong của hợp đồng là: 54.854.400 đồng cho ông T, bà H (là 

người được hưởng di sản của ông Nguyễn P, bà Lê Thị T1) khi ông T, bà H hoàn 

tất xong giấy tờ đất đai cho ông TH bà TH1 theo cam kết giữa hai bên. 

2. Về chi phí đo đạc, xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: 

Buộc bị đơn ông Nguyễn T, bà Nguyễn Thị Thanh H phải hoàn trả lại cho 

ông Lê TH, bà Trần Thị TH1 số tiền 3.433.300 đồng tiền chi phí cho việc đo đạc, 

xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo, về trình tự 

thủ tục thi hành án dân sự cho các đương sự theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 03/12/2018 nguyên đơn ông Lê TH kháng cáo với nội dung: Ông 

không đồng ý thanh toán số tiền 54.854.400 đồng cho bị đơn và không chấp nhận 

việc phải chịu khoản tiền chi phí thẩm định, định giá là 1.716.700 đồng. 

 Ngày 04/12/2018 bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh H kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm số 23/2018/DSST ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông 

Pắc, yêu cầu không công nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất viết 

tay năm 2005 và tuyên bố hợp đồng mua bán viết tay giữa ông Lê TH, bà Trần Thị 

TH1 và ông Nguyễn P, bà Lê Thị T1 vào năm 2005 vô hiệu. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn bổ sung nội dung kháng cáo: Đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm giải quyết theo hướng buộc nguyên đơn phải thanh toán 

cho bị đơn số tiền 82.281.600 đồng và mỗi bên phải chịu ½ số tiền chi phí đo đạc, 

xem xét, thẩm định tại chổ, định giá tài sản; nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện và nội dung kháng cáo. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trình bày: Đối với Giấy 

sang nhượng đất vườn đề ngày 22/05/2005 thì nội dung trong Giấy chỉ thể hiện 

“tôi nhận tiền đi chữa bệnh” nhưng không thể hiện cụ thể việc ông P bà T1 đã nhận 

đủ tiền của ông TH bà TH1 hay chưa, mặt khác Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất không đề ngày tháng năm được lập sau Giấy sang nhượng đất vườn 

chỉ ghi số tiền đặt cọc 2.100.000 đồng mà không thể hiện là đã thanh toán đủ số 

tiền chuyển nhượng, đồng thời ông TH bà TH1 cũng ký xác nhận trong Hợp đồng 

chuyển nhượng trên. Như vậy, nguyên đơn cho rằng đã thanh toán đủ tiền cho ông 

P bà T1 là không có cơ sở. Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng không 

đề ngày tháng năm thì nguyên đơn mới đặt cọc cho ông P bà T1 số tiền là 

2.100.000 đồng trong tổng giá trị chuyển nhượng là 4.900.000 đồng, như vậy 
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nguyên đơn mới thực hiện được 42,86% giá trị Hợp đồng; do đó nếu nguyên đơn 

thanh toán số tiền chưa thực hiện còn lại là 82.281.000 đồng (tương ứng 57,14%) 

thì phía bị đơn sẽ làm thủ tục tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nguyên 

đơn. Đối với chi phí tố tụng thì nguyên đơn và bị đơn đều có lỗi trong việc thực 

hiện hợp đồng (lỗi ½) do đó bị đơn và nguyên đơn mỗi bên phải chịu ½ số tiền chi 

phí tố tụng. Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn, không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:  

- Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án đã chấp hành 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời 

điểm Hội đồng xét xử nghị án.  

- Về nội dung: Quá trình giải quyết vụ án ông T bà H thừa nhận có việc 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên, việc chuyển nhượng được viết giấy 

sang nhượng đều có ký tên của ông P bà T1 và xác nhận của ông T2 là trưởng ban 

tự quản khối Z. Đồng thời cũng được thể hiện tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất không ghi ngày tháng năm nhưng có chữ ký của ông P bà T1. Mặt 

khác, trên thực tế ông TH bà TH1 đã nhận đất, làm nhà và sử dụng ổn định, không 

tranh chấp từ năm 2005 đến nay. Như vậy, có căn cứ xác định việc chuyển nhượng 

thửa đất trên là đúng thực tế. Do đó, bà H kháng cáo cho rằng Hợp đồng trên vô 

hiệu và yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông TH bà 

TH1 với ông P bà T1 là không có căn cứ để chấp nhận. Xét đơn kháng cáo của ông 

TH, thì thấy: Căn cứ Giấy sang nhượng đất vườn do ông P bà T1 viết ngày 

22/5/2005 thì có đủ căn cứ xác định ông TH bà TH1 đã trả hết tiền trong việc nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông P bà T1. Ông P chết năm 2005, bà T1 

chết năm 2007 nhưng các bị đơn cũng không có chứng cứ chứng minh ông TH bà 

TH1 chưa trả số tiền còn lại như bị đơn trình bày. Do đó, có cơ sở chấp nhận đơn 

kháng cáo của ông TH không buộc ông TH bà TH1 phải trả số tiền 54.854.400 

đồng và chi phí thẩm định, định giá.  

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308, 

Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015: Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn 

ông Lê TH, không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh H – Sửa 

bản án dân sự sơ thẩm số 23/2018/DSST ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Krông Pắc. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
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[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của nguyên đơn ông Lê TH và bị đơn bà 

Nguyễn Thị Thanh H được nộp trong thời hạn luật định và đã được Tòa án cấp 

phúc thẩm xem xét giải quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm là phù hợp. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Nguyên đơn cho rằng vào ngày 22/5/2005 ông Nguyễn P bà Lê Thị T1 

đã chuyển nhượng cho nguyên đơn thửa đất tại Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk, với diện tích 210m
2 

(nay diện tích đo đạc thực tế là 196,1m
2
, theo 

kết quả đo đạc tại cấp sơ thẩm), với giá chuyển nhượng là 8.200.000 đồng; nguyên 

đơn đã giao đủ tiền cho ông P bà T1 và sau khi chuyển nhượng nguyên đơn đã xây 

dựng nhà trên đất và sử dụng ổn định, không có tranh chấp với ai, tuy nhiên từ khi 

chuyển nhượng đến nay ông P bà T1 và người được thừa kế di sản của ông P bà T1 

là ông T bà H chưa làm thủ tục sang tên quyển sử dụng đất cho nguyên đơn. Bị 

đơn thừa nhận ông P bà T1 có chuyển nhượng cho vợ chồng ông TH bà TH1 là 

nguyên đơn trong vụ án theo như nguyên đơn trình bày, tuy nhiên nguyên đơn 

chưa thanh toán đủ tiền cho ông P bà T1, cũng như chưa thanh toán cho người 

được hưởng di sản thừa kế là ông bà, do đó ông bà không thực hiện thủ tục sang 

tên quyền sử dụng đất.  

Thì thấy: Nguyên đơn và bị đơn đều thừa nhận việc ông P bà T1 có chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 210m
2
 (thực tế là 196,1m

2
) tọa lạc tại thị 

trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk vào năm 2005 (thửa đất trên nằm trong thửa đất số 

104B, tờ bản đồ số 05, diện tích 435m
2
 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BD 481547 mà Ủy ban nhân dân huyện K cấp cho hộ ông Nguyễn T và bà 

Nguyễn Thị Thanh H vào ngày 29/3/2011); khi chuyển nhượng thì giữa ông P bà 

T1 với ông TH bà TH1 thì hai bên có lập văn bản chuyển nhượng, cụ thể là Giấy 

sang nhượng đất vườn đề ngày 22/05/2005 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất không đề ngày tháng năm. Xét hình thức các văn bản đã được hai bên xác 

lập nêu trên thì không có công chứng, chứng thực, không tuân thủ theo quy định 

của Bộ luật dân sự; tuy nhiên, việc sang nhượng trên là có thật, được các bên thừa 

nhận; đồng thời bên nhận chuyển nhượng đã xây dựng nhà ở trên đất, sinh sống ổn 

định từ khi nhận chuyển nhượng đến nay, không có tranh chấp với ai và bên 

chuyển nhượng, người thừa kế di sản của người chuyển nhượng không có ý kiến 

gì. Do đó, cấp sơ thẩm buộc các bên đương sự tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển 

nhượng là có cơ sở.  

Nguyên đơn cho rằng đã giao đủ tiền chuyển nhượng cho ông P bà T1 vào 

thời điểm sang nhượng đất nhưng người thừa kế quyền và nghĩa vụ của ông P bà 

T1 là bị đơn trong vụ án không thừa nhận việc này. Xét thấy: Tại Giấy sang 

nhượng đất vườn đề ngày 22/05/2005 do nguyên đơn cung cấp thì có thể hiện  nội 

dung “số tiền này tôi nhận và đi chữa bệnh”, ông P bà T1 cũng ký xác nhận dưới 

mục người sang nhượng và có Ban tự quản khối xác nhận; như vậy, nguyên đơn 
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cho rằng ông P bà T1 đã nhận đủ tiền là có cơ sở. Mặt khác, Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất không đề ngày tháng năm được lập sau Giấy sang 

nhượng ngày 22/05/2005 nhưng nguyên đơn không thừa nhận vì mục đích lập Hợp 

đồng trên chỉ để nhằm giảm thuế khi làm thủ tục sang tên, Hợp đồng trên không có 

công chứng, chứng thực, không tuân thủ theo quy định của Bộ luật dân sự và 

không được hai bên cùng thừa nhận; vì vậy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất không đề ngày tháng năm nêu trên không có cơ sở để xem xét. Ngoài ra, 

từ khi nhận chuyển nhượng thửa đất cho đến nay thì nguyên đơn vẫn sử dụng ổn 

định mà bị đơn không có ý kiến gì và bị đơn cho rằng nguyên đơn chưa thanh toán 

đủ tiền chuyển nhượng cho ông P bà T1 nhưng không cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ chứng minh. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất không đề ngày tháng năm để chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn và xác định lỗi của các bên là không phù hợp. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử cần sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn; đồng thời chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Lê TH, 

không chấp nhận kháng cáo bổ sung của bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh H. 

 Từ những phân tích, nhận định trên xét thấy giao dịch chuyển nhượng đất 

giữa ông Lê TH, bà Trần Thị TH1 với ông Nguyễn P và bà Lê Thị T1 thì ông TH 

bà TH1 đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán tiền, tuy nhiên ông P bà T1 chưa 

thực hiện nghĩa vụ sang tên quyền sử dụng đất; nay ông P bà T1 đã chết nên người 

thừa kế quyền và nghĩa vụ của ông P bà T1 là ông Nguyễn T, bà Nguyễn Thị 

Thanh H phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ sang tên cho ông TH bà 

TH1 đối với thửa đất có diện tích 210m
2
 (thực tế là 196,1m

2
) tọa lạc tại thị trấn P, 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk theo Giấy sang nhượng đất đề ngày 22/05/2005. Ngoài ra, 

vì các đương sự phải tiếp tục thực hiện hợp đồng và nguyên đơn không có yêu cầu 

bồi thường thiệt hại do đó Hội đồng xét xử không xem xét về việc xác định lỗi của 

các bên.  

[2.2] Đối với kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh H về việc yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố hợp đồng mua bán viết tay giữa ông Lê TH, bà 

Trần Thị TH1 và ông Nguyễn P, bà Lê Thị T1 vào năm 2005 là vô hiệu, xét thấy: 

Tại cấp sơ thẩm bị đơn không có đơn yêu cầu phản tố và nguyên đơn không yêu 

cầu tuyên bố Hợp đồng mua bán vô hiệu. Do đó, yêu cầu kháng cáo của bà H là 

vượt quá thẩm quyền giải quyết vì thế Hội đồng xét xử không xem xét. 

[3] Về chi phí đo đạc, thẩm định và định giá: Vì chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn nên bị đơn phải chịu tiền chi phí đo đạc, thẩm định và 

định giá; cụ thể: Bị đơn phải chịu 5.150.000 đồng. Ông Lê TH bà Trần Thị TH1 

được nhận lại số tiền trên khi thu được của ông T bà H 
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[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Nguyên dơn ông Lê TH không phải chịu án 

phí hính sự phúc thẩm, bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 300.000 đồng 

tiền án phí dân sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

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

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

 Áp dụng Điều 705, Điều 707, Điều 709, Điều 712 và Điều 713 của Bộ luật 

dân sự 1995; Điều 688 Bộ luật dân sự 2015; Tiểu mục 2.3 Mục 2 Phần II Nghị 

quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao; Điều 106, Điều 127 Luật Đất đai năm 2003; điểm đ khoản 1 Điều 

12, Điều 24, Điều 26, Điều 29 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 kháng cáo của nguyên đơn ông Lê TH 

 - Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh H. 

      - Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 23/2018/DSST ngày 21/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Pắc. 

Tuyên xử:  

[1] Chấp nhận đơn khởi kiện của ông Lê TH, bà Trần Thị TH1. 

- Công nhận Giấy sang nhượng đất đề ngày 22/05/2005 giữa bên nhận 

chuyển ông Lê TH, bà Trần Thị TH1 với bên chuyển nhượng ông Nguyễn P, bà Lê 

Thị T1 (là người để lại di sản cho bị đơn ông Nguyễn T, bà Nguyễn Thị Thanh H) 

có hiệu lực pháp luật. 

Công nhận ông Lê TH, bà Trần Thị TH1 được quyền sử dụng diện tích đất 

thực tế đo đạc là 196,1m
2
, tọa lạc tại Tổ dân phố Z, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk. Có tứ cận: Phía Đông giáp ranh trường Mẫu giáo thị trấn, chiều ngang 7,06m; 

phía Tây giáp đường liên khối, chiều ngang 7,2m; phía Nam giáp thửa đất 104F 

(của ông A) có chiều dài 28m; phía Bắc giáp vườn ông Nguyễn T, bà H có chiều 

dài 27,2m. Phần diện tích đất này hiện nay thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BD 481547 thửa đất số 104B, tờ bản đồ số 05, diện tích 435m
2
 tọa lạc tại thị 

trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Được Ủy ban nhân dân huyện K cấp cho hộ ông 

Nguyễn T và bà Nguyễn Thị Thanh H vào ngày 29/3/2011. 

- Buộc ông Nguyễn T, bà Nguyễn Thị Thanh H (là người được hưởng di sản 

của ông Nguyễn P, bà Lê Thị T1) hoàn thành các thủ tục giấy tờ đất đai theo quy 

định để cho ông Lê TH, bà Trần Thị TH1 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với diện tích đất 196,1m
2
 nêu trên. 

[2] Về chi phí đo đạc, xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: 
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Buộc bị đơn ông Nguyễn T, bà Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 5.150.000 

đồng tiền chi phí đo đạc, xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản. Ông Lê TH 

bà Trần Thị TH1 được nhận lại số tiền trên khi thu được của ông T bà H. 

 [3] Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm:  

Nguyên đơn ông Lê TH, bà Trần Thị TH1 không phải chịu tiền án phí dân 

sự sơ thẩm, bà TH1 được nhận lại số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 300.000 

đồng mà bà TH1 đã nộp tại biên lại thu số 0005005 ngày 29/3/2018 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện K. 

Bị đơn ông Nguyến T, bà Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: 

Nguyên đơn ông Lê TH không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự 

phúc thẩm, được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng 

mà bà H đã nộp tại biên lai thu số 0009661 ngày 21/12/2018 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện K. 

[4] 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, 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 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”. 

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;       

- TAND huyện Krông Pắc;  

- VKSND huyện Krông Pắc;                                                                                        
- Chi cục THADS huyện K;         (Đã ký) 

- Các đương sự;  

- Công thông tin điện tử Tòa án; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                             Nguyễn Tấn Đức 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

Bản án số: 318/2019/DS-PT 

Ngày 26 – 11 – 2019    

V/v tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

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 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
  

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Lập 

Các Thẩm phán:   Bà Bùi Thị Phương Loan 

 Ông Phạm Việt Trung     

- Thư ký phiên tòa: Bà Hứa Như Nguyện - Thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh 

Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà: Ông 

Phạm Thanh Răng – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 08, 12 và 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 258/2019/TLPT-

DS ngày 07 tháng 10 năm 2019 về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất. 

 Do bản án dân sự sơ thẩm số: 127/2019/DS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2019 

của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau bị kháng cáo. 

  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 242/2019/QĐ-PT ngày 

18 tháng  10 năm 2019 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị L, sinh năm 1957  

Địa chỉ: khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh C.  

Đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bà L: Bà Du Thị B, sinh năm 1980; địa 

chỉ: đường Đ, khóm 4, phường 9, thành phố C, tỉnh C (Văn bản uỷ quyền ngày 

25/10/2019), (Có mặt). 

- Bị đơn: Ông Trần Văn V, sinh năm 1961  

     Bà Phan Thị H, sinh năm 1957  

Cùng địa chỉ: Khóm 3, phường T, thành phố C, tỉnh C.  

Đại diện hợp pháp theo ủy quyền của ông V và bà H: Ông Ngô Trường S, 

sinh năm 1963; địa chỉ: ấp 6, xã T, huyện T, tỉnh C  (Văn bản uỷ quyền ngày 

21/12/2018), (Có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Kim Văn T, sinh năm 1959 (Có mặt) 

Địa chỉ: Khóm 4, phường T, thành phố C, tỉnh C 

- Người kháng cáo: Bà Trần Thị L, là nguyên đơn. 

 

  NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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- Đại diện hợp pháp của bà L trình bày:  

Năm 2015, bà L có nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn V và bà Phan Thị 

H 03 thửa đất tọa lạc tại khóm 3, phường T, thành phố C, tỉnh C. Cụ thể: 

Thửa số 1558, tờ bản đồ số 08, diện tích 10.318,00 m
2
; thửa số 1564, tờ bản 

đồ số 08, diện tích 17.689,48 m
2
; thửa số 645, tờ bản đồ số 08 diện tích 13.061,00 

m
2
; tổng diện tích 03 thửa đất 41.068,48 m

2 
do ông Trần Văn V và bà Phan Thị H 

đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá chuyển nhượng 2.000.000.000 

đồng. Hai bên có lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng tại 

Văn phòng công chứng Đất Mũi ngày 17/11/2015 và đã chỉnh lý chuyển tên cho bà 

L vào ngày 03/11/2016. Tuy nhiên, khi lập hợp đồng chuyển nhượng công chứng 

chỉ ghi giá chuyển nhượng 300.000.000 đồng để giảm tiền thuế. Bà L đã giao tiền 

đủ một lần 2.000.000.000 đồng cho bà H tại nhà bà H vào sáng ngày 17/11/2015, 

có bà L1 chứng kiến (Bà L2 là chị ruột của bà H hiện đang định cư tại Hoa Kỳ). 

Khi giao tiền không có làm biên nhận, giấy tờ vì nghĩ là người thân trong gia đình 

(bà H và bà L1 là dì ruột của bà L). Sau khi giao đủ tiền xong, các bên đã đi làm 

thủ tục công chứng ngay trong ngày 17/11/2015. 

 Đến năm 2017 (không nhớ rõ thời gian cụ thể), ông V và bà H giao thửa đất 

diện tích 17.689,48 m
2
 cho bà L và hiện nay bà L đang cho ông Kim Văn T thuê 

phần đất này. Đối với 02 thửa đất còn lại có thỏa thuận để cho bà H và ông V tiếp 

tục ở 03 tháng để thu hoạch tôm nhưng đến nay vẫn chưa giao đất cho bà L. Sau 

khi phát sinh tranh chấp, Ủy ban nhân dân phường T, thành phố C có tiến hành hòa 

giải, tại buổi hòa giải ngày 31/5/2018 bà H có yêu cầu bà L hỗ trợ số tiền 

500.000.000 đồng để bà H di dời đi nơi khác nhưng bà L không đồng ý, sau đó bà 

H tự ý bỏ về không ký tên vào biên bản. Do đó, bà L khởi kiện yêu cầu ông V và 

bà H phải tiếp tục giao 02 thửa đất còn lại: thửa có diện tích 10.318,00 m
2 

và thửa 

có diện tích 13.061,00 m
2
 cho bà L theo hợp đồng chuyển nhượng.  

 - Đại diện hợp pháp của ông V và bà H trình bày:  

Khoảng năm 2015, vợ chồng ông V, bà H có chuyển nhượng cho bà  Lệ 03 

thửa đất tọa lạc tại khóm 3, phường T, thành phố C, tỉnh C và giá chuyển nhượng 

đúng như đại diện hợp pháp của bà L trình bày. Theo thỏa thuận tại khoản 2 Điều 2 

của hợp đồng thì công chứng xong mới giao tiền. Bà H, ông V và bà L cùng đến 

phòng công chứng để làm thủ tục công chứng hợp đồng, phía bà L có trách nhiệm 

đi làm thủ tục sang tên. Nhưng thực tế cho đến nay bà L chưa giao cho bà H, ông 

V khoản tiền nào. Khi chuyển nhượng không có bà L1 chứng kiến. Bà H đã giao 

cho bà L thửa đất diện tích 17.689,48 m
2
; 02 thửa còn lại ông V và bà H chưa giao 

cho bà L vì bà L chưa giao khoản tiền nào cho ông V và bà H. 

 Tại buổi hòa giải ngày 31/5/2018 tại phường T, thành phố C, bà H có tham 

gia hòa giải nhưng đôi bên không thỏa thuận được nên bà H bỏ về không ký tên 

vào biên bản hòa giải. Nội dung biên bản hòa giải không chính xác về phần bà H 

yêu cầu bà L trả 500.000.000 đồng mà ý của bà H là bà L phải đưa trước cho bà H 

500.000.000 đồng. Ông V và bà H không đồng ý với yêu cầu của bà L. Trường 

hợp bà L giao đủ số tiền 2.000.000.000 đồng trong thời hạn 01 tháng thì ông V và 
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bà H tiếp tục giao 02 thửa đất còn lại theo yêu cầu của bà L, nếu không thì yêu cầu 

hủy hợp đồng chuyển nhượng vì bà L chưa giao tiền là vi phạm nghĩa vụ hợp 

đồng.  

- Ông Kim Văn T trình bày:  

Ông có thuê của bà L phần đất diện tích 17.689,48 m
2
 tọa lạc khóm 3, phường 

Tân Xuyên, thành phố Cà Mau từ năm 2018 đến nay; giá thuê 14.000.000 

đồng/năm. Trường hợp Tòa án giao đất cho ai ông cũng đồng ý và không có yêu 

cầu gì về phần đầu tư cải tạo. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 127/2019/DS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2019 

của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn về việc yêu ông Trần Văn V và bà 

Phan Thị H tiếp tục thực hiện hơp đồng chuyển nhượng 17/11/2015 giao thửa đất 

số 1558, tờ bản đồ số 08, diện tích 10.318,00 m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AE 191054 do UBND thành phố Cà Mau cấp ngày 07/7/2006 cho ông 

Trần Văn V và bà Phan Thị H được chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

sang tên cho bà Trần Thị L thửa số 34, tờ số 63 vào ngày 03/11/2016 và Thửa đất 

số 645, tờ bản đồ số 08 diện tích 13.061,00 m
2
 theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AG 391126 do UBND thành phố Cà Mau cấp ngày 28/8/2006 cho ông 

Trần Văn V và bà Phan Thị H được chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

sang tên cho bà Trần Thị L, thửa số 02, tờ số 23 vào ngày 03/11/2016. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sự. 

Ngày 09/9/2019, bà Trần Thị L kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu 

cấp phúc thẩm: Đưa bà Phan Thị L1 tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; làm rõ văn bản công chứng hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất; đưa công chứng viên tham gia tố tụng với tư cách 

người làm chứng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp của bà L xác định yêu cầu kháng 

cáo: Trường hợp cấp phúc thẩm xét thấy cần phải đưa bà L1 tham gia tố tụng trong 

vụ án thì đề nghị hủy bản án sơ thẩm; nếu không cần phải đưa bà Lan tham gia tố 

tụng thì đề nghị sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L. 

Phần tranh luận tại phiên tòa: 

Đại diện hợp pháp của bà L phát biểu: Theo Điều 2 của Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất quy định về phương thức thanh toán: Thanh toán đủ khi 

ký công chứng; Điều 3 của hợp đồng quy định bên A có nghĩa vụ chuyển giao thửa 

đất và các giấy tờ có liên quan cho bên B vào thời điểm ký công chứng. Ông V và 

bà H đã giao giấy tờ của các thửa đất chuyển nhượng cho là L đi làm thủ tục sang 

tên cho bà L, từ đó đến nay ông V và bà H không đặt ra việc bà L chưa giao tiền, 

ông V và bà H đã giao cho bà L thửa đất diện tích 17.689,48m
2
. Ông V và bà H 

khó khăn nên mới chuyển nhượng đất, nhưng khi chuyển nhượng đất mà không 

nhận tiền là không có lý. Tại biên bản hòa giải của phường Tân Xuyên ngày 
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31/5/2018 bà H trình bày: Đây là phần đất của chị ở nước ngoài, bà ở để gìn giữ 

dùm, canh tác thu hoa lợi trên đất, hiện nay khi bà đi thì phải trả cho bà một số tiền 

để đi nơi khác mua chổ ở; khi kết thúc hòa giải, bà bỏ về không ký biên bản. Đồng 

thời bà L1 cũng xác định phần đất mà ông V và bà H chuyển nhượng cho bà L là 

đất của bà L1, bà L1 gửi tiền về nhờ ông V và bà H mua dùm và đứng tên, bà đã 

nhận đủ số tiền 2 tỷ đồng chuyển nhượng đất cho bà L, bà không còn quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Từ các căn cứ trên, chứng minh bà L thanh toán 

xong số tiền 2 tỷ đồng chuyển nhượng đất cho ông V và bà H và không cần thiết 

phải đưa bà L1 tham gia tố tụng trong vụ án. Do đó kiến nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng cáo của bà L, sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của bà L.  

Đại diện hợp pháp của ông V và bà H phát biểu: Nguyên đơn không có 

chứng cứ chứng minh đã giao số tiền 2 tỷ đồng cho ông V và bà H; bà L1 và ông T 

trình bày không khách quan, vì trước sau trình bày không thống nhất nhau; đơn 

khởi kiện bà L trình bày đưa tiền tại Công chứng, nhưng trước tòa trình bày trả tiền 

tại nhà bà H, là mâu thuẫn nhau; đơn khởi kiện trình bày trả 300 triệu đồng nay 

trình bày trả 2 tỷ đồng. Bà L1 cũng không có khởi kiện bà H, bà L1 xác định 

không liên quan gì trong vụ án này. Nếu suy luận bà L đã giao tiền nên ông V và 

bà H mới giao đất là chưa hợp lý, vì sao bà L đã giao tiền nhưng đến mấy năm sao 

mới yêu cầu giao đất. Phần đất chuyển nhượng chưa cấp quyền sử dụng đất cho bà 

L. Từ các căn cứ trên, kiến nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

bà L, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà phát biểu: 

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án; của  Hội 

đồng xét xử và những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa 

đúng quy định pháp luật. Về nội dung: Bà L1 xác định 03 thửa đất là của bà L1 gửi 

tiền nhờ ông V và bà H mua đứng tên dùm chưa được làm rõ; chưa làm rõ việc bà 

L cho rằng đã nhận 2 tỷ đồng chuyển nhượng đất, chưa làm rõ có hay không việc 

bà L gửi tiền về nhờ mua đất dùm; chưa ghi lời khai những người sang nhượng đất, 

chưa làm rõ ai giao tiền, giao cho ai; bà L thừa nhận đã nhận số tiền 2 tỷ đồng 

nhưng không đưa bà L tham gia tố tụng; bà L hiện nay định cư ở Mỹ, nếu đưa bà L 

tham gia tố tụng thì thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Tòa án cấp tỉnh. Do đó, đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, hủy 

toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau thụ lý giải 

quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Xét kháng cáo của bà Trần Thị L, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Vào ngày 17/11/2015, ông V và bà H có chuyển nhượng cho bà L 03 thửa 

đất tọa lạc tại khóm 3, phường T, thành phố C, tỉnh C. Cụ thể: Thửa số 1558, tờ 

bản đồ số 08, diện tích 10.318,00 m
2
; thửa số 1564, tờ bản đồ số 08, diện tích 

17.689,48 m
2
; thửa số 645, tờ bản đồ số 08 diện tích 13.061,00 m

2
; tổng diện tích 
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03 thửa đất 41.068,48 m
2 

do ông Trần Văn V và bà Phan Thị H đứng tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, giá chuyển nhượng 2.000.000.000 đồng. Hai bên 

có lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng tại Văn phòng 

công chứng Đất Mũi ngày 17/11/2015, trong hợp đồng chuyển nhượng công chứng 

chỉ ghi giá chuyển nhượng 300.000.000 đồng để giảm tiền thuế. 

[2] Sau khi ký kết hợp đồng, ông V và bà H đã giao cho bà L thửa đất 

17.689,48m
2
; 02 thửa còn lại ông V và bà H cho rằng bà L chưa trả tiền chuyển 

nhượng nên không giao cho bà L, từ đó phát sinh tranh chấp, bà L khởi kiện yêu 

cầu ông V và bà H giao cho bà 02 thửa đất còn lại. 

[3] Trong quá trình giải quyết tranh chấp, bà L còn cho rằng phần đất bà nhận 

chuyển nhượng từ ông V và bà H là đất của bà L1, do bà L1 gửi tiền nhờ ông V và 

bà H sang nhượng và đứng tên dùm; ông V và bà H cho rằng là đất của ông bà chứ 

không phải của bà L1. 

[4] Xét về quyền sở hữu đối với 03 đất nêu trên thấy rằng: Việc chuyển 

nhượng đối với 03 thửa đất nêu trên ông V và bà H là người thực hiện giao dịch và 

đứng tên quyền sử dụng đất. Phía bà L, bà L1 cũng như ông T cho rằng tiền 

chuyển nhượng là của bà L1, ông V và bà H chuyển nhượng và đứng tên dùm cho 

bà L1. Bà L, bà L1 cung cấp chứng cứ chứng minh là các giấy chuyển tiền của bà 

L1 cho bà H nhận vào thời điểm ông V và bà H thực hiện việc chuyển nhượng. 

Ông V và bà H cho rằng tiền chuyển nhượng đất là của ông bà, nhưng trong quá 

trình giải quyết vụ án ông V và bà H không chứng minh được nguồn tiền là của 

ông bà để chuyển nhượng các thửa đất nêu trên. Qua xác minh đối với các chủ đất 

củ trước đây của 03 thửa đất chuyển nhượng trình bày không thống nhất nhau: Bà 

Nguyễn Thu M (vợ ông Thái Văn Đ) trình bày vợ chồng bà chuyển nhượng đất 

cho ông V bà H, khi chuyển nhượng không nghe ông V và bà H nói chuyển 

nhượng dùm ai; bà Dương Thị L (vợ ông Thái Văn N) trình bày: Bà L1 là người 

trực tiếp gặp vợ chồng bà thỏa thuận việc chuyển nhượng đất, bà L1 là người trực 

tiếp trả tiền chuyển nhượng, vợ chồng bà không có giao dịch chuyển nhượng đất 

với bà H; Ông Nguyễn Văn T trình bày: Ông T là người dẫn bà L1 đến gặp ông để 

thỏa thuận việc chuyển nhượng đất, bà H nói chuyển nhượng dùm cho người chị 

tên L1 ở nước ngoài. Tuy nhiên, tại biên bản hòa giải ngày 31/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân phường Tân Xuyên, bà H trình bày: Đây là phần đất của chị ở nước 

ngoài, bà ở để gìn giữ dùm, canh tác thu hoa lợi trên đất, hiện nay khi bà đi thì phải 

trả bà một số tiền để đi nơi khác mua chổ ở. Do đó, có căn cứ xác định ông V và bà 

H chuyển nhượng và đứng tên dùm cho bà L1 03 thửa đất nêu trên. 

[5] Về thanh toán tiền chuyển nhượng đất: Bà L cho rằng đã thanh toán xong 

số tiền 2 tỷ đồng cho ông V và bà H; phía ông V và bà H cho rằng bà L chưa thanh 

toán khoản tiền nào. Xét thấy: Tại Điều 2 của Hợp đồng chuyển nhượng quy định 

về phương thức thanh toán: Thanh toán đủ khi ký công chứng; tại Điều 3 của hợp 

đồng quy định: Bên A có nghĩa vụ chuyển giao thửa đất và các giấy tờ có liên quan 

nêu tại Điều 1 cho bên B vào thời điểm ký công chứng. Thực tế, ông V và bà H đã 

giao toàn bộ giấy tờ cho bà L để nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 

cơ quan có thẩm quyền; bà L đã được chỉnh lý đứng tên quyền sử đất từ ngày 
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03/11/2016. Đến năm 2017, ông V và bà H đã giao cho bà L thửa đất 17.689,48m
2
. 

Từ khi ký hợp đồng chuyển nhượng đến khi bà L khởi kiện ông V và bà H cũng 

không đặt ra việc bà L chưa trả tiền chuyển nhượng đất. Đồng thời bà L1 cũng xác 

định khi bà L giao tiền cho bà H có mặt bà, bà H nhận tiền và giao lại cho bà, bà đã 

nhận đủ số tiền chuyển nhượng đất 2 tỷ đồng do bà H giao. Do đó, việc bà L cho 

rằng đã thanh toán xong số tiền 2 tỷ đồng chuyển nhượng đất cho ông V và bà H là 

có cơ sở, mặc dù không có giấy tờ biên nhận của ông V và bà H. Đối với trình bày 

của ông V và bà H cho rằng bà L chưa thanh toán khoản tiền nào là không phù 

hợp, không có cơ sở chấp nhận. Do đó, cần chấp nhận yêu cầu của bà L, buộc ông 

V và bà H tiếp tục giao 02 thửa đất còn lại cho bà L là có căn cứ. 

[6] Đới với căn nhà và các tài sản khác của ông V và bà H trên đất, buộc ông 

V và bà H tháo dỡ, di dời để trả lại hiện trạng đất cho bà L. Về chi phí tháo dỡ, di 

dời ông V và bà H không yêu cầu bồi hoàn nên không đặt ra xem xét. 

[7] Đối với bà L1, như đã phân tích trên chứng minh phần đất chuyển nhượng 

là của bà L1, bà L1 xác định đã nhận đủ số tiền 02 tỷ đồng chuyển nhượng đất cho 

bà L, bà L1 không còn liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ án và có yêu cầu  

không tham gia tố tụng; hơn nữa, do hiện nay ông V và bà H đang quản lý 02 thửa 

đất còn lại nên bà L khởi kiện yêu cầu ông V và bà H, không cần thiết phải đưa bà 

L1 tham gia tố tụng và không cần phải hủy án sơ thẩm.  

Từ phân tích trên, cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trần 

Thị L, sửa bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L là phù hợp. 

[8] Án phí dân sự sơ thẩm ông V và bà H phải chịu. 

Án phí dân sự phúc thẩm bà L không phải chịu. 

[9] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị nên không đặt 

ra xem xét. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị L. Sửa bản án dân sự sơ thẩm 

số 127/2019/DS-ST ngày 28 – 8 – 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau. 

Tuyên xử: 

- Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị L về việc yêu ông Trần Văn V và bà 

Phan Thị H tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 

công chứng 17/11/2015. Buộc ông V và bà H giao cho bà L thửa đất số 1558, tờ 

bản đồ số 08, diện tích 10.318,00 m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AE 191054 do Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cấp ngày 07/7/2006 cho ông 
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Trần Văn V và bà Phan Thị H được chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

sang tên cho bà Trần Thị L thửa số 34, tờ số 63 vào ngày 03/11/2016 và thửa đất 

số 645, tờ bản đồ số 08 diện tích 13.061,00 m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AG 391126 do Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cấp ngày 

28/8/2006 cho ông Trần Văn V và bà Phan Thị H được chỉnh lý giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất sang tên cho bà Trần Thị L, thửa số 02, tờ số 23 vào ngày 

03/11/2016. Đất tọa lạc tại khóm 3, phường T, thành phố C, tỉnh C. 

Buộc ông Trần Văn V và bà Phan Thị H tháo dỡ, di dời căn nhà và các tài 

sản trên đất để trả lại hiện trạng đất cho bà L. 

- Án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Trần Văn V và bà Phan Thị H phải chịu 300.000 đồng. 

  Bà Trần Thị L không phải chịu. Ngày 30/11/2018, bà L đã dự nộp 300.000 

đồng theo biên lai số 0001646 ngày của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà 

Mau được nhận lại.  

 - Án phí dân sự phúc thẩm bà Trần Thị L không phải chịu. Bà L đã dự nộp 

300.000 đồng theo biên lai thu số 0000732 ngày 09/9/2019 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Cà Mau được nhận lại. 

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

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

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 phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 
- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; 
- Chi cục THADS thành phố Cà Mau; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ; 
- Lưu án văn; 
- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lập 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 27/2019/DS-PT 

Ngày: 04-6-2019 

V/v:“yêu cầu tiếp tục thực hiện cam kết 

và công nhận quyền sử dụng đất” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Văn Hiếu 

Các Thẩm phán:                          Ông Trần Hoài Sơn  

                                                     Bà Trần Thị Bé    

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Duy Đức – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng. 

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Trâm - Kiểm sát viên. 

Vào các ngày 03 và 4 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 05/2019/TLPT-DS 

ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc: “Yêu cầu tiếp tục thực hiện cam kết và công 

nhận quyền sử dụng đất”. 

  Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 186/2018/DS-ST ngày 13 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2019/QĐ-PT ngày 07 tháng 3 

năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số: 14/2019/QĐ-PT ngày 05 tháng 4 năm 

2019; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số: 02/2019/QĐ-PT ngày 03 tháng 5 năm 

2019, giữa các đương sự:       

- Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Thanh H, sinh năm: 1977, địa chỉ: đường D, 

quận C, thành phố Đà Nẵng. (Có mặt) 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Bà Lê Thị Xuân M – 

Luật sư của Văn phòng Luật sư Lê Thị Hồng T thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà 

Nẵng. (Có mặt tại phiên tòa từ khi khai mạc đến hết phần phát biểu của Kiểm sát 

viên phiên tòa phúc thẩm, vắng mặt khi HĐXX tuyên án) 
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- Bị đơn: Công ty Cổ phần HX, địa chỉ: Đường H, phường X, quận L, thành 

phố Đà Nẵng. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Nguyên Ngọc Th1, sinh năm 1983, trú 

tại tổ 156, phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng, là người đại diện theo ủy quyền 

(theo Giấy ủy quyền lập ngày 17/7/2018). Có mặt 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn gồm có: 

 - Ông Trương Thanh Đ, luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn NCĐ 

, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

- Bà Nguyễn Thị Kim X, luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn NCĐ 

(BASICO), thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

- Ông Trịnh Anh H, Luật sư của Văn phòng Luật sư V thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh Quảng Nam. (Có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm: 1963. 

2. Bà Nguyễn Thị Kim D, sinh năm: 1959. 

Cùng trú tại địa chỉ: đường H, phường X, quận L, thành phố Đà Nẵng. (Có 

mặt) 

3. Ông Nguyễn Công Th2, sinh năm: 1983 và bà Nguyễn Thị Hồng N, sinh 

năm: 1984, cùng địa chỉ: tổ 38, phường X, quận L, thành phố Đà Nẵng. Bà N ủy 

quyền cho ông Th2 đại diện tham gia tố tụng. (Có mặt) 

4. Ông Hồ H1, sinh năm: 1994, địa chỉ: đường D, quận C, thành phố Đà 

Nẵng. (Có mặt) 

6. Bà Nguyễn Nguyên Ngọc Th1, sinh năm: 1983, địa chỉ: tổ 156 phường B, 

quận C, thành phố Đà Nẵng. (Có mặt) 

7. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: đường P, phường T, quận C, 

thành phố Đà Nẵng. (Vắng mặt) 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: đường P, 

phường T, quận C, thành phố Đà Nẵng.  

Người đại diện hợp pháp: ông Nguyễn Hồng S, chức vụ: Giám đốc Văn 

phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng, là người đại diện theo ủy quyền (theo 

Giấy ủy quyền số 3635/STNMT-TTr ngày 09/11/2018. (Vắng mặt) 

9. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: đường T, quận 

C, thành phố Đà Nẵng. (Vắng mặt) 
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10. Ngân hàng TMCP L, địa chỉ: đường T, phường V, thành phố G, tỉnh Kiên 

Giang. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Văn H2 – Trường Phòng Kinh doanh 

Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh Đà Nẵng (theo Giấy ủy quyền số 450/UQ-NHKL 

ngày 29/3/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP L và Giấy ủy quyền số 

106/UQ-CNĐN ngày 29/3/2019 của Giám đốc Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh Đà 

Nẵng). (Có mặt) 

11. Chi cục Thi Hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 

đường T3, quận L, thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện hợp pháp: ông Trần Hoàng Minh P1, chức vụ: Phó Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, là người đại diện theo ủy quyền 

(theo Giấy ủy quyền số 201/GUQ-CCTHADS ngày 02/4/2019). (Có mặt) 

 - Người làm chứng: 

1. Ông Trần Nam Tr, sinh năm: 1978, địa chỉ: phường G, quận K, thành phố 

Đà Nẵng. (Vắng mặt) 

2. Ông Đinh Lê Anh P2, sinh năm: 1971, địa chỉ: đường K, quận K, thành 

phố Đà Nẵng. (Có mặt) 

3. Ông Nguyễn Hữu T, sinh năm: 1975, địa chỉ: phường Tr, quận K, thành 

phố Đà Nẵng. (Có mặt) 

4. Bà Ngô Thị H1, sinh năm: 1963, địa chỉ: đường P, quận K, thành phố Đà 

Nẵng. (Vắng mặt) 

- Người kháng cáo: Công ty cổ phần HX, là bị đơn.
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 19 tháng 3 năm 2018, các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn bà Huỳnh Thị Thanh H 

và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà H trình bày: 

Tháng 03/2017, bà H gặp vợ chồng ông H bà D để thỏa thuận về việc chuyển 

nhượng 02 lô đất gồm: thửa số 01, tờ bản đồ số 32, diện tích 9.002,7m
2
 đất cơ sở y 

tế theo giấy chứng nhận QSDĐ số AN 108172 đứng tên Công ty Cp HX và thửa số 

543, tờ bản đồ số 14, diện tích 17.918m
2
 đất xây dựng bệnh viện y học dân tộc theo 

Giấy chứng nhận QSDĐ số AB 470125 đứng tên ông Nguyễn Văn H. Qua làm việc 

với ông H, bà D, bà H được biết 02 lô đất này được Công ty Cp HX, ông Nguyễn 

Văn H thế chấp tại Ngân hàng TMCP L. Do không trả được nợ vay, Ngân hàng yêu 

cầu Chi cục Thi hành án quận L, thành phố Đà Nẵng xử lý tài sản thế chấp theo 

Quyết định công nhận sự thoả thuận số 59/2011/QĐST-KDTM ngày 26/8/2011 của 

TAND TP Đà Nẵng giữa Ngân hàng TMCP L và Công ty Cp HX.  

86



4 

 

Ngày 08/3/2017 và 23/3/2017, tại Chi cục Thi hành án quận Cẩm Lệ, các bên 

gồm: Ngân hàng TMCP L, Công ty Cp HX có ông H, bà D và bà H thoả thuận bà H 

sẽ trả hết nợ cho Ngân hàng TMCP L; đồng thời ông H, bà D đại diện Công ty sẽ 

chuyển nhượng 02 lô đất trên cho bà H. Các bên thống nhất chốt nợ vay mà bà H 

phải trả thay là 45.000.000.000 đồng. Ngân hàng yêu cầu bà H cam kết trả nợ trong 

vòng 01 tháng thì ngân hàng mới xem xét giảm lãi và đồng ý cho nhận lại 02 giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Công ty Cp HX và bà H đã ký bản thoả thuận ngày 08/3/2017 về việc mua 

bán và thống nhất số tiền giao qua cho Công ty Cp HX, cụ thể: 

- Hai bên đồng ý chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

của Công ty Cp HX theo Quyết định số 7754/QĐUB ngày 24/9/2012 mà Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng đã cho chuyển đổi mục đích phân lô toàn bộ quỹ đất là 

90 lô (trừ 02 lô chuyển nhượng trước) đất đô thị theo Quyết định số 3108/QĐ-

UBND ngày 09/5/2013. 

- Bà Huỳnh Thị Thanh H cam kết trả cho Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh 

Đà Nẵng số tiền 45 tỷ đồng gồm: tiền gốc 26,5 tỷ đồng, tiền lãi: 18,4 tỷ đồng. 

- Công ty Cp HX có trách nhiệm xúc tiến thủ tục nhận 18.051.117.120 đồng 

từ UBND thành phố Đà Nẵng chuyển trả tiền đền bù diện tích đất mặt tiền đường H. 

- Bà H cam kết hỗ trợ ông H và bà D để cắt lỗ một phần với số tiền 10 tỷ đồng 

trong số tiền 18.051.117.120 đồng được nhà nước đền bù đối với thửa số 01, tờ bản 

đồ số 32, diện tích 9.002,7m2 đứng tên Công ty Cp HX. Riêng xe ô tô Toyota BKS 

số 43S – 0068 giao lại cho Công ty Cp HX sử dụng. Số tiền 10 tỷ đồng bà H có 

trách nhiệm ứng trước cho ông H 60% để ông bà lo hoàn trả một phần cho cổ đông 

mua đất di dời nơi khác và bàn giao mặt bằng cho người mua đất mới, thời gian 

không quá 60 ngày sau khi nhận đủ 60% số tiền trên, còn 40% hai bên sẽ thanh toán 

khi có 90 Giấy CNQSDĐ, thời gian thanh toán không quá 45 ngày. 

- Bà H có trách nhiệm thanh toán dứt điểm số tiền nợ làm đường, tiền nước 

800.000.000 đồng trước khi có 90 giấy CNQSDĐ. 

- Thủ tục xúc tiến với các cơ quan ban ngành của thành phố có liên quan do 

công ty HX chịu trách nhiệm pháp lý có sự hỗ trợ của bà H. 

Ngày 28/4/2017, bà đã nộp 45.000.000.000 đồng trả nợ cho Ngân hàng 

TMCP L và nộp tiền thi hành án số tiền 350.000.000 đồng. 

Ngày 28/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 1034/STNMT-

CCQLĐĐ về việc xử lý các nội dung liên quan đến Dự án Bệnh viện Đa khoa HX. 

Trong đó có các nội dung sau khi thanh toán các khoản tiền thì Sở Tài nguyên và 

Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố lập thủ tục 

cấp 90 giấy CNQSDĐ cho công ty. Ngày 12/6/2017, UBND thành phố có công văn 

số 4369/UBND-QLĐTh đồng ý chủ trương đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại nội dung Công văn số 1034/STNMT-CCQLĐĐ 
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Ngày 26/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

1629/STNMT-CCQLĐĐ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố 

lập thủ tục thu hồi 02 giấy chứng nhận QSDĐ và cấp mới 90 giấy chứng nhận 

QSDĐ, đồng thời UBND thành phố sẽ hỗ trợ 18.051.117.120 đồng do thu hồi diện 

tích đất 12.120m
2
. Ngày 04/7/2017, bà đã nộp lại 02 giấy chứng nhận QSDĐ cho 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 

Ngày 19/10/2017, UBND thành phố đã có công văn số 8300/UBND-SKHĐT 

liên quan đến giải ngân kế hoạch vốn đền bù bố trí cho dự án Bệnh viện Đa khoa 

HX và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã chuyển số tiền theo đúng Quyết 

định 4814/QĐ-UBND. 

Ngày 30/10/2017, Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ và Ngân hàng 

TMCP L có công văn gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về việc giải 

quyết khoản nợ của Công ty Cp HX nên Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã 

chuyển khoản số tiền 18.051.117.120 đồng đến Ngân hàng TMCP L để đảm bảo các 

cam kết giữa bà và Công ty Cp HX. Ngày 07/12/2017, UBND thành phố Đà Nẵng 

có Công văn số 159/TB-UBND về việc cấp 90 giấy chứng nhận QSDĐ cho Công ty 

Cp HX. 

Nay, bà khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết buộc Công ty Cp HX phải tiếp 

tục thực hiện nghĩa vụ cam kết và công nhận quyền sử dụng đất cho bà đối với 90 lô 

đất tại khu dự án bệnh viện Đa khoa HX tại địa chỉ thôn Miếu Bông, xã Hoà Phước, 

huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nay là phường HX, quận L, thành phố Đà 

Nẵng (số lô cụ thể như bản kê kèm theo đơn khởi kiện). Tuy nhiên, ngày 06/6/2018, 

bà có đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với 2 lô số 14, thửa 99, tờ bản đồ 211, 

diện tích 121m2 và lô số 08, thửa 250, tờ bản đồ 204, diện tích 110,80m2 ở tại khu 

dự án Bệnh viện Đa khoa HX. Bà yêu cầu công nhận QSDĐ của 88 lô đất bao gồm: 

khu B2-3 có 19 lô, khu B2-4 có 24 lô và khu B2-5 có 45 lô (có số lô cụ thể kèm theo 

đơn kiện). Bà đang giữ tất cả các giấy chứng nhận QSDĐ trên. 

Số tiền hỗ trợ cho Công ty Cp HX 10.000.000.000 đồng nằm trong số tiền 

18.051.117.120 đồng Uỷ ban nhân dân thành phố đền bù đối với diện tích đất thu 

hồi. Hiện nay, bà H đã nhận 18.051.117.120 đồng tại Ngân hàng TMCP L. Ông H 

và bà D đã ứng của bà số tiền 1.480.000.000 đồng, trong đó chuyển qua tài khoản 

của bà D tại Ngân hàng Vietinbank 1.030.000.000 đồng, ông H, bà D nhận tiền mặt 

là 450.000.000 đồng. Số tiền còn lại 8.520.000.000 đồng bà sẽ chuyển trả cho Công 

ty Cp HX khi Công ty chuyển nhượng 88 lô đất tại khu dự án Bệnh viện Đa khoa 

HX cho bà. 

Số tiền 5.795.486.000 đồng Công ty Cp HX đã nhận hỗ trợ tiền bồi thường 

vật kiến trúc trên đất nên nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu bồi thường vật kiến 

trúc trên đất của Công ty Cp HX 
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* Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm 

người đại diện hợp pháp của bị đơn và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị 

đơn - Công ty Cổ phần HX trình bày:  

Công ty Cp HX được cấp phép xậy dựng bệnh viện với tổng diện tích được 

giao và có thu tiền sử dụng đất là 26.920,7m
2
 bao gồm hai giấy chứng nhận QSDĐ 

số AB 470125 ngày 11/01/2005 do ông Nguyễn Văn H đứng tên và giấy chứng nhận 

QSDĐ số AN 108172 ngày 07/11/2008 do Công ty Cp HX đứng tên. 

Ngày 24/9/2012, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định số 7754/QĐ-

UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 khu vực Dự án Bệnh 

viện Đa khoa HX. Theo đó, nhà nước thu hồi 12.120m
2
 phần diện tích đất phía trước 

thuộc Giấy chứng nhận số AN 108172 do Công ty đứng tên và cho phép Công ty 

chuyển mục đích sử dụng đất với phần diện tích 12.930m
2
 phía sau thuộc Giấy 

chứng nhận QSDĐ số AB 470125 do ông Nguyễn Văn H đứng tên. 

Ngày 08/3/2017, giữa ông Nguyễn Văn H và bà Huỳnh Thị Thanh H có ký 

giấy cam kết về việc mua bán nợ với 6 điều trong đó ghi rõ ông H đồng ý bán 90 lô 

đất thuộc phần diện tích 12.930m2 cho bà H với các điều kiện sau: 

- Bà H đứng ra trả nợ thay cho Công ty Cp HX tại Ngân hàng TMCP L, tổng 

lãi và gốc là 45.000.000.000 đồng. 

- Bà H hỗ trợ 10 tỷ đồng cắt lỗ cho ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Kim 

D. 

- Bà H thanh toán phần nợ tồn đọng của Công ty Cp HX là 800.000.000 đồng. 

- Bà H chịu mọi chi phí xây dựng, cây cối còn tồn đọng trên đất và các chi phí 

thuế phát sinh bao gồm thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế sang tên trước bạ. 

Cam kết ghi rõ Công ty Cp HX nhận tiền đền bù từ diện tích 12.120m
2
 thuộc 

giấy chứng nhận QSDĐ số AN 108172 của Công ty được nhà nước thu hồi. 

Tháng 11/2017, bà H và Ngân hàng TMCP L tự ý nhận tiền đền bù cho diện 

tích 12.120m
2
 được nhà nước thu hồi vào tài khoản Ngân hàng TMCP L. 

Nay, bà Huỳnh Thị Thanh H khởi kiện đối với Công ty Cp HX, Công ty có ý 

kiến như sau: 

- Công ty Cp HX xác nhận và thống nhất về việc ông Nguyễn Văn H thay mặt 

Công ty Cp HX ký cam kết ngày 08/3/2017 với bà Huỳnh Thị Thanh H là đúng. 
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- Nếu bà Huỳnh Thị Thanh H thực hiện đúng cam kết tiếp tục trả cho Công ty 

Cp HX 10.000.000.000 đồng, số tiền 800.000.000 đồng chi phí điện, nước và chịu 

toàn bộ các khoản thuế gồm thuế chuyển quyền sử dụng đất là 1.370.580.000 đồng 

thuế GTGT, thuế thu nhập và các chi phí khác, yêu cầu bà H trả cho Công ty Cp HX 

số tiền 848.475.700 đồng đền bù đối với cây cối, tài sản theo định giá như đã cam 

kết thì Công ty Cp HX sẽ chuyển nhượng 88 lô đất cho H hoặc người thứ 3 do bà H 

chỉ định. 

- Đối với số tiền 18.051.117.120 đồng, hiện nay Ngân hàng TMCP L đang 

chiếm giữ trái phép vì đến ngày 28/4/2014, giữa Ngân hàng TMCP L và Công ty Cp 

HX không còn nghĩa vụ nợ nên Ngân hàng không còn lí do để nhận và giữ khoản 

tiền trên. Vì vậy, yêu cầu Ngân hàng TMCP L chuyển trả ngay số tiền trên lại cho 

Trung tâm phát triển quỹ đất, từ đó UBND thành phố sẽ có xu hướng giải quyết số 

tiền trên cho Công ty Cp HX. 

Các chi phí, thuế phát sinh khác trong quá trình công chứng sang tên sẽ hoàn 

toàn do bà H chịu trách nhiệm và Công ty Cp HX không có nghĩa vụ gì thêm. 

* Lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tại 

cấp sơ thẩm: 

Ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Kim D và bà Nguyễn Nguyên Ngọc Th1 

thống nhất trình bày: thống nhất với ý kiến trình bày của người đại diện cho bị đơn 

Công ty Cp HX. Riêng đối với số tiền bà H khai ông H và bà D đã ứng 

1.480.000.000đ thì ông H, bà D không nhớ đã ứng bao nhiêu, nếu bà H có chứng cứ 

chứng minh thì ông H và bà D chấp nhận. 

Ngân hàng TMCP L - người đại diện theo uỷ quyền, ông Nguyễn Viết Hưng 

trình bày: Công ty Cp HX có vay vốn của Ngân hàng TMCP L, khoản vay được 

đảm bảo bằng các tài sản sau: Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn H và bà 

Nguyễn Thị Kim D toạ lạc tại thôn Liêm Sơn, xã Hoà X, huyện Hoà Vang, Tp Đà 

Nẵng với diện tích 17.918m
2
 đất xây dựng bệnh viện y học dân tộc theo Giấy 

CNQSDĐ số AB 470125 do UBND huyện Hoà Vang cấp ngày 11/01/2005; 01 xe 

Toyota BĐK số 43S – 0068 theo giấy đăng ký xe ô tô số 000914 do Công an TP Đà 

Nẵng cấp ngày 25/2/2008; Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất của ông Nguyễn 

Văn H và bà Nguyễn Thị Kim D toạ lac tại số đường Đ, phường G, quận K, Tp Đà 

Nẵng; Quyền sử dụng đất của Công ty Cp HX toạ lạc tại xã P, huyện V và phường 

HX, quận L, Tp Đà Nẵng với diện tích 9.002,7m
2
 đất cơ sở y tế theo Giấy CNQSDĐ 

số AN 108172 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 07/11/2008. Do không trả được nợ 
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vay, Ngân hàng khởi kiện vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng và được giải quyết 

bằng Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số: 59/2011/QĐST-

KDTM ngày 26/8/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

Ngày 22/6/2012, Ngân hàng đã gửi đơn yêu cầu thi hành án đối với Công ty 

Cp HX. Ngày 31/7/2013, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 6641/UBND-QLĐTh 

với nội dung đề nghị Chi cục THA dân sự thành phố Đà Nẵng làm việc với ngân 

hàng để bàn giao bản gốc 02 giấy CNQSDĐ số AB 470125 và AN 108172 đồng 

thời chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuyển số tiền: 18.051.117.120 

đồng cho Ngân hàng L để trừ vào số nợ gốc của Công ty Cp HX. Ngày 26/9/2013, 

Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Đà Nẵng có Quyết định uỷ thác thi hành án 

số 108/QĐ-CTHA cho Chi cục Thi Hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng. Ngày 26/11/2013 Chi cục Thi Hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng, Ngân hàng L, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty Cp HX đã có buổi làm 

việc và đến ngày 28/4/2017, bà Huỳnh Thị Thanh H đã thay mặt Công ty Cp HX 

thanh toán khoản nợ tại Ngân hàng L theo các thoả thuận sau: Biên bản giải quyết 

thi hành án ngày 23/3/2017 giữa Ngân hàng TMCP L, Công ty Cp HX do ông 

Nguyễn Văn H - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Kim D - Giám đốc đại diện và 

bà Huỳnh Thị Thanh H là đối tác mua lại khoản nợ của Công ty Cp HX; phiếu 

chuyển số 20 và 21 ngày 27/4/2017 của bà H thanh toán nghĩa vụ nợ gốc, lãi cho 

Công ty Cp HX tại Ngân TMCP L – Chi nhánh Đà Nẵng. Theo thoả thuận, Trung 

tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã chuyển 18.051.117.120 đồng vào tài khoản 

Ngân hàng TMCP L – chi nhánh Đà Nẵng để chuyển trả cho bà Huỳnh Thị Thanh 

H. Tháng 11/2017, bà H đã nhận đủ số tiền trên từ ngân hàng. 

Nay, bà Huỳnh Thị Thanh H khởi kiện yêu cầu Công ty Cp HX thực hiện cam 

kết, công nhận 88 lô đất thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa HX, ý kiến của Ngân 

hàng yêu cầu toà án chấp nhận đơn khởi kiện của bà H. 

Người đại diện theo ủy quyền Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng trình bày: Công ty Cp HX đã nhận đủ số tiền hỗ trợ 5.795.486.000 đồng về 

việc bồi thường vật kiến trúc trên đất của car 02 giấy chứng nhận QSDĐ. Số tiền 

18.051.117.120 đồng Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng thực hiện theo chỉ 

đạo của UBND TP theo Quyết định số 6641/UBND-QLĐTh ngày 31/7/2013 là 

chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố để chuyển cho Ngân TMCP L – 

Chi nhánh Đà Nẵng để trừ vào số nợ gốc của Công ty Cp HX. 

Nay, bà Huỳnh Thị Thanh H khởi kiện yêu cầu Công ty Cp HX thực hiện cam 

kết, công nhận 88 lô đất thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa HX, ý kiến của Trung tâm 
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đề nghị Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng, tại văn bản ngày 09/11/2018 trình bày: Về nguồn gốc sử dụng đất: 

Ngày 11/01/2005, ông Nguyễn Văn H được UBND huyện Hòa Vang cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 470125 tại thôn Liêm Lạc, xã Hòa X, huyện 

Hòa Vang (nay là phường HX, quận L), với diện tích 17.918m
2
; mục đích sử dụng 

đất: Xây dựng Bệnh viện Y học Dân tộc, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài, nguồn gốc 

sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (thửa đất số 543, tờ bản đồ 

số 14). Ngày 07/11/2008, Công ty Cổ phần HX được UBND thành phố cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 108172, với diện tích 9.002,7m
2
; mục đích 

sử dụng đất: Đất cơ sở y tế; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài, nguồn gốc sử dụng đất: 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 32). Ngày 

24/9/2012, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7754/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 Khu vực dự án HX, với tổng diện tích 

39.933m
2
, cụ thể: Phần đất điều chỉnh quy hoạch do thành phố quản lý 12.120m

2
 

(92 lô); Phần đất điều chỉnh quy hoạch do Công ty làm chủ đầu tư 12.930m
2
 (90 

lô); Phần đất điều chỉnh quy hoạch nhập vào khu D – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ 

do Công ty TNHH MTV VLXD & KD Nhà Đà Nẵng điều hành dự án 14.883m
2
 

(92 lô). Ngày 09/5/2013, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3108/QĐ-

UBND về việc cho phép Công ty được chuyển mục đích đất ở đô thị với diện tích 

12.930m
2
, đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất lập thủ tục thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AB 470125 ngày 11/01/2005 và số AN 108172 ngày 07/11/2008 và lập thủ tục cấp 

lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần HX theo quy hoạch 

được phê duyệt tại Quyết định số 7754/QĐ-UBND ngày 24/9/2012. Ngày 

19/8/2013, UBND thành phố ban hành Quyết định số 5701/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt dự toán đền bù và hỗ trợ công trình (vật kiến trúc) HX, với tổng kinh phí là 

5.795.486.000 đồng (Công ty đã nhận số tiền này). Ngày 21/4/2014, UBND thành 

phố ban hành Quyết định số 2470/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 12.120m
2
, 

giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Ngày 18/7/2004, UBND 

thành phố ban hành Quyết định số 4814/QĐ-UBND về việc phê duyệt số tiền hoàn 

trả cho công ty cổ phần HX do thu hồi quyền sử dụng đất là 19.421.697.120 đồng. 

Ngày 28/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1034/STNMT-

CCQLĐ về việc đề nghị UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn 

19.421.697.120 đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để thanh toán cho 

Công ty Cổ phần HX theo hình thức sau: 
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- Thay công ty cồ phần HX lập thủ tục nộp vào ngân sách số tiền 

1.370.580.000 đồng do chuyển mục địch sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh 

sang đất ở đối với phần diện tích 12.930m2; 

- Chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ để chuyển cho ngân hàng 

số tiền 18.051.117.120 đồng. 

Ngày 12/6/2017, UBND thành phố có Công văn số 4396/UBND-QLĐTh, 

đồng ý chủ trường đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1034/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/4/2017. Ngày 07/12/2017, UBND thành phố có 

Thông báo kết luận số 159/TB-UBND về việc tháo gỡ vướng mắc, giải quyết khó 

khăn cho doanh nghiệp, theo đó: Thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Báo cáo số 762/BC-UBND ngày 01/11/2017 về việc liên quan đến giá 

đất chuyển mục đích sử dụng đất và hoàn trả tiền sử dụng đất cho Công ty, theo đó 

thống nhất giá đất đã phê duyệt tại Quyết định số 4814/QĐ-UBND ngày 18/7/2014. 

Ngày 08/02/2018, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 90 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại dự 

án khu vực HX, phường HX, quận L (mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị). Như vậy, 

việc UBND thành phố thu hồi đất, phê duyệt quy hoạch và cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất đảm bảo quy định của pháp luật.  

Liên quan đến yêu cầu của bà Huỳnh Thị Thanh H đối với Công ty CP HX về 

việc tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà H, thực 

hiện nghĩa vụ đã cam kết là việc tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự 

giữa các bên theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

đề nghị Tòa án xét xử theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. 

Đại diện Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ tại bản văn bản ngày 

03/8/2018, trình bày: Vụ kiện kinh doanh thương mại giữa Ngân hàng TMCP L và 

Công ty Cp HX do Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ thụ lý thi hành tại 

Quyết định số 03/QĐ-CCTHA ngày 16/10/2013 theo Quyết định công nhận sự thỏa 

thuận số 59/2011/QĐST-KDTM ngày 26/8/2011 của TAND TP Đà Nẵng từ Cục 

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ủy thác đến. Trong quá trình giải quyết vụ 

án, các bên đương sự gồm: Giám đốc Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh Đà Nẵng, 

ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Kim D và bà Huỳnh Thị Thanh H đã có thỏa 

thuận với nhau về mua dự án của Công Ty Cp HX, bà H thanh toán nợ cho Ngân 

hàng TMCP L – Chi nhánh Đà Nẵng thay cho Công ty Cp HX. Ngày 27/4/2017, 

Giám đốc Ngân hàng TMCP L đã có văn bản số 197/CV-NHKL gửi đến Chi cục 

Thi hành án xác nhận: Bà Huỳnh Thị Thanh H đã trực tiếp thanh toán khoản nợ 45 

tỷ đồng thay cho Công Ty Cp HX và đề nghị Chi cục Thi hành án cho nhận lại tài 
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sản, giấy tờ tạm giữ để trả cho Công ty Cp HX. Trên cơ sở xác nhận thanh toán và 

đề nghị của Ngân hàng, ngày 28/4/2017 Chi cục Thi hành án đã giao trả 02 bản gốc 

Giấy chứng nhận QSD đất sô AB 470125 ngày 11/01/2015 đứng tên ông Nguyễn 

Văn H và Giấy chứng nhận QSD đất số AN 108172 ngày 07/11/2018 đứng tên 

Công ty Cp HX cho Giám đốc ngân hàng TMCP L để Ngân hành trả lại cho Công 

ty HX do các bên thỏa thuận đã giải quyết xong, mối quan hệ thi hành án dân sự 

chấm dứt khi đã kết thúc vụ án. 

Ông Nguyễn Hồng S đại diện theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong thành phố Đà Nẵng, trình bày: Ngày 09/5/2013, UBND thành phố ban hành 

Quyết định số 3108/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cp HX được chuyển 

mục đích đất ở đô thị với diện tích 12.930m
2
, đồng thời Sở Tài nguyên và Môi 

trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập thủ tục thu hồi 02 giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 470125 ngày 11/01/2005, số AN 108172 

ngày 07/11/2008 và lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

Công ty cố phần HX theo quy hoạch được phê duyệt tại quyết định số 7754/QĐ-

UBND ngày 24/9/2012. Ngày 28/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công 

văn số 1034/STNMT-CCQLĐĐ về việc đề nghị UBND thành phố giao Sở kế 

hoạch và Đầu tư bố trí vốn 19.421.697.120 đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố để thanh toán cho Công ty Cổ phần HX theo hình thức sau: Thay Công 

ty Cổ phần HX lập thủ tục nộp vào ngân sách số tiền 1.370.580.000 đồng do 

chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở đối với phần 

diện tích 12.930m
2
; Chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ để chuyển 

cho Ngân hàng số tiền 18.051.117.120 đồng. Ngày 08/02/2018, Công ty Cp HX 

được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 90 Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại dự án khu vực HX, phường 

HX, quận L, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Việc Sở Tài nguyên và Môi trường 

cấp 90 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty CP HX là đúng pháp 

luật. 

Nay, bà Huỳnh Thị Thanh H khởi kiện Công ty Cp HX với nội dung nêu trên, 

ông có ý kiến: bà H là người đứng ra mua nợ xấu, mua cả dự án gồm 2 giấy chứng 

nhận QSDĐ đứng tên ông Nguyễn Văn H và đứng tên Công ty Cp HX đã thế chấp 

cho Ngân hàng TMCP L nên sau khi bà H trả nợ thay cho Công ty Cp HX và nhận 

lại 2 giấy chứng nhận QSDĐ thì quyền lợi phát sinh từ 2 giấy chứng nhận QSDĐ là 

thuộc bà H, cụ thể bà H được công nhận 88 lô đất thuộc dự án HX và nhận số tiền 

đền bù đất 18.051.117.120 đồng, bà H cắt lỗ lại cho ông H và bà D như hai bên đã 

cam kết. Đối với số tiền 1.370.580.000 đồng là trích từ số tiền 19.421.697.120 đồng 
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đền bù lô đất đứng tên Công ty Cp HX để nộp tiền thuế chuyển mục đích sử dụng 

đất từ y tế sang đất ở. 

Ông Hồ H1 trình bày: Ông là con của bà Huỳnh Thị Thanh H, bà H nói là vợ 

chồng ông H và bà D xin ứng tiền hỗ trợ nên bà H bảo ông chuyển qua ngân hàng 

Viettinbank cho bà D, ông H các lần như sau: Ngày 16/3/2017 chuyển số tiền 

500.000.000 đồng, ngày 22/3/2017 chuyển số tiền 300.000.000 đồng, ngày 

24/3/2017 chuyển số tiền 200.000.000 đồng, ngày 11/9/2017 chuyển số tiền 

30.000.000 đồng. Ngoài ra, ông H và bà D nhận của bà H tổng cộng số tiền là 

1.480.000.000 đồng. Ông yêu cầu Tòa án giải quyết trừ số tiền vợ chồng ông H, bà 

D ứng vào số tiền bà H cam kết hỗ trợ cho ông H và bà D. 

Ông Nguyễn Công Th2, bà Nguyễn Thị Hồng N trình bày ý kiến: Vào tháng 4 

năm 2017, vợ chồng ông có mua của bà Huỳnh Thị Thanh H 01 lô đất số B2.3 lô số 

4, diện tích 100m
2
 tại khu Dự án HX với giá 580.000.000 đồng, đưa trước 

520.000.000 đồng, còn lại 60.000.000 đồng khi nào ra công chứng giao đủ tiền. 

Các bên hẹn ra công chứng là tháng 11/2017 nhưng đến nay bà H chưa hoàn tất thủ 

tục giấy tờ nên chưa ra công chứng được. Tháng 11/2017, vợ chồng ông tiến hành 

xây dựng nhà vì không có nơi ở nhưng đến tháng 3/2018 UBND phường HX đã 

đình chỉ không cho tiếp tục xây dựng. Nay, bà H khởi kiện đối với Công Ty Cp 

HX, ông có ý kiến là việc mua bán giữa ông và bà H do hai bên tự giải quyết, 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. Đối với ngôi nhà ông xây phần thô trên đất đồng 

ý giao cho bà H tạm thời quản lý nên HĐXX giao đất cho bà H. 

* Lời khai của những người làm chứng ông Trần Nam Tr, ông Đinh Lê Anh 

P2 và ông Nguyễn Hữu T tại cấp sơ thẩm: Chúng tôi biết vợ chồng ông Nguyễn 

Văn H và bà Nguyễn Thị Kim D qua anh Huỳnh Nam Tr1, anh Tr1 đã quen biết vợ 

chồng ông H nhiều năm trước, có nhiều lần xúc tiến bán dùm cho vợ chồng ông H 

2 lô đất của bệnh viện HX. Đến khoảng tháng 2 năm 2017, ông T có giới thiệu nội 

dung bán đất đến anh Đinh Lê Anh P2, anh P2 giới thiệu qua chị Lưu Thị Thu H, 

anh An và chị H1. Chị H1 là người biết chị Huỳnh Thị Thanh H. Sau đó, anh P2 

đại diện cho các anh chị em môi giới đặt điều kiện với ông T yêu cầu ông H, bà D 

trích thưởng khoảng tiền 1.500.000.000 đồng cho 6 người nếu giao dịch bán được 

lô đất cho vợ chồng ông H thành công. Ông T và anh Tr1 có gặp riêng ông H nói 

yêu cầu đó thì ông H đã thống nhất và còn hứa sẽ thưởng thêm cho chúng tôi thêm 

500.000.000 đồng, tổng số tiền ông H hứa là 2.000.000.000 đồng trích từ tiền bán 

đất. Chị H1 có nói nội dung việc vợ chồng ông H bán đất thì chị H đồng ý muốn 

gặp ông H để thỏa thuận mua bán. Sau đó, chúng tôi đã sắp xếp cho 2 bên gặp nhau 

trước ngày 08/03/2017. Sau khi gặp nhau, 2 bên đã thống nhất mua bán trên tinh 
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thần cô H hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho vợ chồng ông H. Công ty CP HX nợ ngân 

hàng L số tiền 45 tỷ trong đó UBND thành phố Đà Nẵng chuyển trả cho Ngân hàng 

L 18 tỷ tiền bồi thường đất và chị H nộp vào 27 tỷ, tổng cộng là 45 tỷ. Tuy nhiên, 

vào tháng 03/2017, UBND thành phố Đà Nẵng chưa chuyển tiền cho ngân hàng 

nên chi H cho Công ty CP HX ứng số tiền 18 tỷ đồng và trả vào ngân hàng 45 tỷ 

đồng. Sau đó, chúng tôi được biết trong số tiền 18 tỷ UBND thành phố chuyển về 

Ngân hàng L thì chị H sẽ đưa lại cho vợ chồng ông H 10 tỷ theo thoả thuận sau khi 

bàn giao mặt bằng và ký công chứng, số còn lại là của chị H. Nay chúng tôi được 

biết UBND thành phố đã cấp giấy chứng nhân QSDĐ của 90 lô đất nhưng Công ty 

Cp HX không thực hiện đúng cam kết, không ký sang tên quyền sử dụng đất cho 

chị H và cũng không nhận số tiền 10 tỷ tại Ngân hàng L. Đến nay, chúng tôi cũng 

chưa nhận được tiền hứa thưởng từ vợ chồng ông H là 2.000.000.000 đồng. Chúng 

tôi nhận thấy vợ chồng ông H không thực hiện đúng lời hứa và cam kết đối với chị 

H cũng như những người môi giới việc mua bán. Chúng tôi mong quý toà xem xét, 

giải quyết đúng pháp luật để bảo vệ công bằng trong xã hội. 

* Tại phiên tòa sơ thẩm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ 

phát biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, những người tham gia tố 

tụng đã tuân thủ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ 

án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. 

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

bà Huỳnh Thị Thanh H về việc yêu cầu thực hiện cam kết và công nhận quyền sử 

dụng đất. Công nhận 88 lô đất của Công ty Cp HX tại Dự án Khu Bệnh viện HX 

thuộc quyền sử dụng của bà Huỳnh Thị Thanh H. Bà H được quyền nhận số tiền nhà 

nước thu hồi đền bù đối với diện tích đất 12.120m
2
 là 18.051.117.120đ và có nghĩa 

vụ hỗ trợ lại cho ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Kim D số tiền 

10.000.000.000đ. Tuy nhiên, ông Hanh, bà D đã ứng trước 1.480.000.000đ nên bà H 

còn phải giao số tiền 8.520.000.000đ. Buộc bà H trả số tiền 800.000.000đ chi phí 

làm đường, điện nước cho Công ty Cp HX. Không chấp nhận việc Công ty Cp HX 

yêu cầu bà H bồi thường cây cối, vật kiến trúc trên đất vì nhà nước đã đền bù và 

Công ty HX đã nhận đủ. Đối với việc Công ty HX yêu cầu bà H trả số tiền 

1.370.850.000đ thuế chuyển mục đích sử dụng đất, việc nộp tiền thuế chuyển mục 

đích là nghĩa vụ của Công ty HX để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nên không có cơ sở để chấp nhận.  

 

96



14 

 

* Với nội dung trên, Bản án dân sự sơ thẩm số: 186/2018/DS-ST ngày 13 tháng 

11 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng,  

- Căn cứ vào các Điều 116, 117, 274, 278, 279, 385, 500 Bộ  Luật dân sự 

2015; 

- Các điều 147, 186, 266, 271, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc Hội số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị Thanh H với Công 

ty Cổ phần HX về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cam kết và công nhận quyền sử dụng 

đất. 

1. Công nhận Bản cam kết do bà Huỳnh Thị Thanh H và Công ty Cổ phần HX 

ký ngày 08/3/2017 về việc chi trả và hỗ trợ tiền mua bán nợ của dự án Công ty Cp 

HX với Ngân hàng TMCP L.  

2. Công nhận 88 lô đất trị giá 107.304.110.675 đồng (Một trăm lẻ bảy tỉ, ba 

trăm lẻ bốn triệu, một trăm mười ngàn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng) thuộc Dự án 

HX của Công ty Cổ phần HX thuộc quyền sử dụng của bà Huỳnh Thị Thanh H. (Có 

bản kê cụ thể số lô và sơ đồ kèm theo) 

Bà Huỳnh Thị Thanh H có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để 

được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 3. Buộc bà Huỳnh Thị Thanh H có nghĩa vụ thanh toán cho ông Nguyễn Văn 

H và bà Nguyễn Thị Kim D số tiền 10.000.000 đồng trong số tiền 18.051.117.120 

đồng mà UBND thành phố Đà nẵng đền bù đối với việc thu hồi diện tích đất 

12.120m
2
 giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên Công ty Cp HX. Tuy nhiên, ông 

Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Kim D đã ứng trước của bà H số tiền 

1.480.000.000 đồng nên bà H phải tiếp tục thành toán cho ông H và bà D số tiền 

8.520.000.000 đồng (Tám tỉ, năm trăm hai mươi triệu đồng). 

     4. Bà H có nghĩa vụ trả lại số tiền chi phí làm đường, bắt điện nước cho Công 

ty Cp HX là 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) 

- Ngoài ra, bản án sơ thẩm quyết định án phí, chi phí định giá và quyền kháng 

cáo của các bên theo quy định của pháp luật. 

* Ngày 27 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần HX có đơn kháng cáo toàn 

bộ bản án sơ thẩm số: 186/2018/DS-ST ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân 

dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, nội dung kháng cáo: Yêu cầu Tòa án cấp 
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phúc thẩm sửa Bản án sơ thẩm số: 186/2018/DS-ST ngày 13 tháng 11 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ theo hướng: 

1. Công nhận hiệu lực giao dịch của Bản cam kết ngày 08/3/2017 giữa ông 

Nguyễn Văn H và bà Huỳnh Thị Thanh H về việc chuyển nhượng 88 lô đất tại Dự 

án HX. 

2. Buộc bà Huỳnh Thị Thanh H phải có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện cam kết 

trả cho Công ty Cp Bệnh viện Đà khoa Hòa X số tiền 9.520.000.000 đ 

(10.000.000.000đ – 1.480.000.000đ).  

3. Buộc bà Huỳnh Thị Thanh H nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, cây cối và vật 

kiến trúc liên quan đến 88 lô đất. 

4. Bác yêu cầu công nhận 88 lô đất thuộc quyến sử dụng của bà Huỳnh Thị 

Thanh H. 

5. Không công nhận số tiền 18.051.117.120đ mà UBND Tp Đà Nẵng dùng 

ngân sách nhà nước để bồi thường cho Công ty HX là của bà Huỳnh Thị Thanh H. 

6. Buộc bà Huỳnh Thị Thanh H trả lại số tiền đến bù 18.051.117.120đ cho 

chủ sử dụng đất bị thu hồi là Công ty HX. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm bà Nguyễn Nguyên Ngọc Th1, đại diện theo ủy 

quyền của Công ty Cp HX trình bày: (i) Công ty HX đề nghị công nhận hiệu lực của 

Bản cam kết ngày 08/3/2017 giữa Công ty HX với bà Huỳnh Thị Thanh H; (ii) Số 

tiền 18.051.117.120đ mà UBND Tp Đà Nẵng dùng ngân sách nhà nước để bồi 

thường do thu hồi 12.120m
2
 phía trước đường H của Công ty HX là thuộc quyền sở 

hữu của Công ty HX. Bản án sơ thẩm quyết định bà Huỳnh Thị Thanh H được nhận 

số tiền 18.051.117.120đ nhà nước bồi thường cho Công ty HX và bà H hỗ trợ cho 

ông H, bà D 10.000.000.000 đồng trong số tiền 18.051.117.120đ này là không đúng.  

* Tại phiên tòa phúc thẩm, các luật sư Trương Thanh Đ, Nguyễn Thị Kim X 

và Trịnh Anh H là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cp HX 

trình bày:  

Cam kết ngày 08/3/2017 giữa Công ty HX và bà H chỉ thỏa thuận chuyển 

nhượng 88 lô đất thuộc diện tích 12.930m
2
 phía sau đường H được nhà nước giao 

cho Công ty HX làm chủ đầu tư theo QĐ 7754/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 và QĐ 

số 3108/QĐ-UBND ngày 09/05/2013; phần diện tích phía trước đường H 12.120m
2
 

(90) nhà nước đã thu hồi, nên Công ty HX không có quyền chuyển nhượng bất cứ lý 

do gì, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 mọi giao dịch 

đối với lô đất này là vi phạm điều cấm của luật. Bà H cho rằng mua cả hai lô đất 

phía trước và phía sau đường H là không có cơ sở; Cam kết ngày 8/3/2017 không có 
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nội dung nào xác định 18.051.117.120đ thuộc bà H sau khi bà H trả đủ 45 tỉ đồng 

cho Ngân hàng L; bà H cho rằng nội dung tại mục 3 bản cam kết được hiểu rằng bà 

H được nhận 18.051.117.120đ là không đúng, là suy diễn không có cơ sở, vì không 

có cơ sở UBND thành phố Đà Nẵng vừa đền bù do thu hồi đất hơn 19 tỉ vừa giao lại 

90 lô đất; đối với số tiền 18.051.117.120đ Trung tâm phát triển quỹ đất đã chuyển 

cho Ngân hàng L là không có cơ sở pháp lý, chi sai đối tượng, Ngân hàng chuyển số 

tiền này cho bà H, hiện bà H đang giữ số tiền này là chiếm giữ trái phép của Công 

ty HX. Bản án sơ thẩm công nhận số tiền này của bà H là trái pháp luật. 

Về thủ tục tố tụng: bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Khởi kiện của nguyên đơn bản chất là tranh chấp đất đai nhưng chưa qua hòa giải 

cơ sở là chưa đủ điều kiện khởi kiện. Nguyên đơn không có yêu cầu khởi kiện đối 

với phần diện tích đất 12.120m
2
 (90 lô) đất mặt tiền đường H hiện nhà nước đã thu 

hồi, không có yêu cầu đối với số tiền 18.051.117.120đ do nhà nước đền bù cho 

Công ty HX nhưng bản án sơ thẩm vẫn công nhận số tiền này cho bà H là vi phạm 

quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Bộ luật TTDS. 

Do vậy, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm giao lại Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ 

thụ lý giải quyết lại theo trình tự sơ thẩm.  

* Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà 

Nẵng tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau: 

1. Tính có căn cứ và hợp pháp của kháng cáo: Ngày 13/11/2018, Tòa án nhân 

dân quận Cẩm Lệ xử và ban hành bản án sơ thẩm số 186/2018/DS-ST. Ngày 

29/11/2018, bị đơn Công ty HX kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm là đảm bảo đúng 

theo quy định tại Điều 271, Điều 272 và khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015. 

2. Việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố 

tụng trong giai đoạn phúc thẩm: Thành phần tham gia phiên tòa và Hội đồng xét xử 

phúc thẩm tại phiên tòa đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định tại Chương XVII 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Từ khi Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án cho đến thời 

điểm xét xử tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự và những người tham gia tố tụng 

khác đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại các Điều 70, 71, 

72, 73, 86 và 234 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

3. Quan điểm giải quyết vụ án:    

Tòa án cấp sơ thẩm công nhận bản cam kết ngày 08/3/2017 giữa bà H và 

Công ty HX là có cơ sở. Thực hiện cam kết, ngày 28/4/2017 bà H đã nộp 45 tỉ đồng 

trả nợ cho Ngân hàng L và 350 triệu đồng tiền thi hành án. Ngân hàng đã tất toán 
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khoản nợ của Công ty HX và giao 02 giấy chứng nhận QSDĐ Công ty HX đã thế 

chấp cho Chi cục Thi hành án quận Cẩm Lệ. Bà H đã nhận 02 giấy chứng nhận 

QSDĐ này và nộp lại cho UBND thành phố Đà Nẵng để làm thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đối với 90 lô đất theo Quyết định 7754/QĐUB ngày 24/9/2012. Hiện nay, 90 

lô đất này đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên Công ty HX nhưng toàn bộ 

giấy chứng nhận này do bà H giữ. Tuy nhiên, Công ty HX không thực hiện đúng 

cam kết là tiến hành công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng 88 lô đất này (trừ 

02 lô đã chuyển nhượng trước đó) làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

bà H. Do vậy, Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H, 

buộc Công ty HX thực hiện theo cam kết, theo đó công nhận quyền sử dụng 88 lô 

đất dự án HX thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà H là có cơ sở. 

Đối với số tiền 18.051.117.120đ UBND Tp Đà Nẵng bồi thường đối với phần 

diện tích đất mặt tiền đường H bị thu hồi hiện nay các bên đang tranh chấp và số tiền 

bà H hỗ trợ cắt lỗ là 10 tỉ đồng cho ông H, bà D: 

Tại văn bản số 6641/UBND ngày 31/7/2013 và Quyết định số 4814/UBND 

ngày 18/7/2014, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển số tiền 

18.051.117.120đ  cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng để chuyển cho 

Ngân hàng L để trừ vào nợ gốc của Công ty HX. Như vậy, số tiền 18.051.117.120đ 

UBND Tp Đà Nẵng chủ trương chuyển trả một phần nợ cho Công ty HX tại Ngân 

hàng, tạo điều kiện cho Công ty HX rút giấy chứng nhận đối với phần đất mà Ủy 

ban thu hồi đang thế chấp tại Ngân hàng ra nộp lại cho Ủy ban mới có thể thực hiện 

được thủ tục thu hồi đất theo quy định. Tuy nhiên, do thời điểm này UBND thành 

phố Đà Nẵng chưa giải ngân số tiền để chuyển cho Ngân hàng và bà H là người đã 

đứng ra trả toàn bộ số nợ thay cho Công ty HX để lấy 02 giấy chứng nhận QSDĐ để 

nộp lại cho UBND Tp Đà Nẵng. Sau khi nộp lại 02 giấy chứng nhận vào tháng 

3/2017 đến tháng 11/2017 UBND Tp Đà Nẵng mới chuyển số tiền đến cho Ngân 

hàng L nhưng bà H đã thanh toán toàn bộ số nợ cho Ngân hàng. Vì vậy, xác định số 

tiền này thuộc về bà H là phù hợp với bản chất sự việc, phù hợp với lời trình bày của 

các nhân chứng và người liên quan là Ngân hàng L. Phần đất phía trước đã có quyết 

định thu hồi và được bồi thường số tiền 18.051.117.120đ nên Công ty HX không thể 

thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ cho bà H. Chính vì vậy tại bản cam kết hai bên 

mới thỏa thuận Công ty HX có trách nhiệm xúc tiến thủ tục nhận 18.051.117.120đ 

từ UBND Tp Đà Nẵng chuyển trả tiền đến bù diện tích đất phía trước mặt tiền 

đường H, bà H cam kết hỗ trợ ông H, bà D để cắt lỗ một phần với số tiền 10 tỉ đồng. 

Nếu Công ty HX không chuyển nợ phát sinh từ giấy chứng nhận QSDĐ đã bị 

UBND Tp Đà Nẵng thu hồi cho bà H thì sẽ không phát sinh thỏa thuận này trong 

bản cam kết. Về bản chất là bà H đã mua lại toàn bộ nợ phát sinh của cả 02 giấy 
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chứng nhận từ Công ty HX trong đó gồm 01 giấy chứng nhận được bố trí 90 lô đất 

và 01 giấy chứng nhận bị thu hồi được bồi thường số tiền 19.421.697.120đ, trừ đi 

tiền nộp thuế chuyển mục đích sử dụng là 1.370.580.000đ còn lại 18.051.117.120đ 

bà H là người được quyền hưởng. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định số tiền 

18.051.117.120đ UBND Tp bồi thường, đã được chuyển cho Ngân hàng L và Ngân 

hàng đã chuyển trả cho bà H là thuộc quyền sở hữu của bà H là có cơ sở. Công ty 

HX kháng cáo không chấp nhận việc Tòa án công nhận số tiền này cho bà H và yêu 

cầu bà H phải trả lại cho Công ty là không có cơ sở chấp nhận. 

Mặc dù bà H chỉ khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty HX phải tiếp tục 

thực hiện nghĩa vụ cam kết và công nhận quyền sử dụng 88 lô đất cho bà H, không 

nêu cụ thể về việc tranh chấp số tiền 18.051.117.120đ do UBND Tp bồi thường do 

thu hồi đất và số tiền hỗ trợ cắt lỗ cho ông H, bà D 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, để giải 

quyết yêu cầu tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của bà H thì phải cần giải 

quyết luôn yêu cầu hỗ trợ cắt lỗ và số tiền 18.051.117.120đ UBND Tp bồi thường 

mới triệt để vụ án. 

Tại bản cam kết đề cập đến việc bà H sẽ hỗ trợ cắt lỗ cho ông H, bà D số tiền 

10 tỉ đổng và thanh toán số tiền 800 triệu đồng chi phí làm đường, bắt điện nước, 

nhưng bà H mới chuyển cho ông H, bà D số tiền hỗ trợ cắt lỗ là 1.480.000.000đ nên 

Tòa sơ thẩm buộc bà H phải tiếp tục chuyển cho ông H, bà D số tiền 8.520.000.000đ 

và số tiền 800 triệu đồng chi phí làm đường, bắt điện nước là có cơ sở. 

Đối với số tiền 1.370.580.000đ thuế chuyển mục đích sử dụng đất các bên 

không cam kết bà H phải chịu và tiền bồi thường vật kiến trúc, cây cối trên đất theo 

Chứng thư thẩm định giá là 848.457.700đ, Công ty HX yêu cầu bà H phải trả lại 

thấy: trước đó, UBND Tp Đà Nẵng đã có quyết định số 5701/UBND ngày 

19/8/2013 đền bù, hỗ trợ vật kiến trúc, cây cối trên đất cho Công ty HX là 

5.795.486.000đ và Công ty đã nhận đủ số tiền này, các bên không có thỏa thuận nội 

dụng này trong bản cam kết, Công ty không có yêu cầu phản tố nên Tòa án cấp sơ 

thẩm không xem xét giải quyết là đúng quy định. 

Từ những phân tích trên, đề nghị HĐXX: áp dụng khoản 1 Điều 308 

BLTTDS, không chấp nhận kháng cáo của Công ty HX. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm 

số 186/2018/DS-ST ngày 13/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng.  

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, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội đồng xét xử nhận định: 
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 Về thủ tục tố tụng: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án là: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã được Tòa 

án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm, nên căn cứ 

khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ 

án. 

[2] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Huỳnh Thị Thanh H và thụ lý giải 

quyết của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng: 

[2.1] Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Theo đơn khởi kiện đề ngày 

19/3/2018, gửi đến Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ngày 

26/3/2018 nguyên đơn bà Huỳnh Thị Thanh H trình bày: Ngày 08/3/2017 bà H và 

Công ty HX ký thỏa thuận và cam kết gồm 06 điểm có nội dung sau: 

1. Hai bên đồng ý chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

của Công ty Cp HX theo Quyết định số 7754/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của Chủ 

tịch UBND thành phố đã cho chuyển mục đích phân lô toàn bộ quỹ đất là 90 lô (trừ 

hai lô chuyển nhượng trước) đất đô thị theo QĐ 3108/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 

của UBND Tp Đà Nẵng. 

2. Bà H cam kết trả cho Ngân hàng TMCP L số tiền 45 tỉ đồng, gồm tiền gốc: 

26,5 tỉ + tiền lãi: 18,4 tỉ. 

3. Công ty HX có trách nhiệm xúc tiến thủ tục nhận 18.051.117.120đ từ ngân 

sách UBND thành phố Đà Nẵng chuyển trả do thu hồi 92 lô đất đường H. 

4. Bà H cam kết hỗ trợ cho vợ chồng ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị 

Kim D để cắt lỗ một phần với số tiền 10 tỉ đồng. Số tiền này bà H có trách nhiệm 

ứng trước cho ông H 60% để ông bà lo hoàn trả một phần cho cổ đông mua đất, di 

dời đi nơi khác và bàn giao mặt bằng cho người mua đất mới, thời gian không quá 

60 ngày sau khi nhận đủ 60% số tiền trên, còn 40% sẽ thanh toán khi có 90 giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thanh toán không quá 45 ngày. 

5. Bà H có trách nhiệm thanh toán dứt điểm số tiền (điện, nước) 800.000.000 

đ trước khi có 90 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

6. Thủ tục xúc tiến với các cơ quan ban ngành của thành phố có liên quan do 

Công ty HX chịu trách nhiệm pháp lý có sự hỗ trợ của bà H. 

Thực hiện cam kết, ngày 28/4/2017 bà H đã nộp đủ 45 tỉ đồng cho Ngân hàng 

L, lệ phí thi hành án và tháng 02/2018 Công ty HX đã được cấp 90 giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất nhưng Công ty HX không thực hiện nghĩa vụ ra công chứng để 

làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà H.   

Do vậy, bà H yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc Công ty Cp HX phải chuyển 

nhượng 90 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dự án Bệnh viện HX có địa 

chỉ: thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, với diện tích 12.930m
2
, theo 

QĐ số: 3108/QĐ, ngày 09/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng, với số tiền 45 tỷ 

đồng (có phụ lục từng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo đơn) cho bà H. 

(BL: 106-108) 

[2.2] Thụ lý, giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm. Theo Thông báo về việc thụ 

lý vụ án số: 38/TB-TLVA ngày 26/3/2018 về việc “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu 

cầu Tòa án giải quyết bao gồm: bà Huỳnh Thị Thanh H yêu cầu Công ty Cp HX phải 

chuyển nhượng 90 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dự án Bệnh viện HX 

có địa chỉ: thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, với diện tích 

12.930m
2
, theo QĐ số: 3108/QĐ, ngày 09/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng, 

(có bản kê 90 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đính kèm), trị giá 45 tỷ đồng. 

(BL:114) Các thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải số: 38/TB-TA ngày 04/4/2018 (BL: 144), số: 40/TB-TA ngày 

02/7/2018 (BL: 219-220), số: 45/TB-TA ngày 24/7/2018 (BL: 252) Tòa án thông 

báo cho các đương sự về nội dung hòa giải như yêu cầu của nguyên đơn như nói 

trên. Tại các Biên bản về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ 

và hòa giải (BL: 145-152, 259-268) nguyên đơn bà H trình bày: Giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện không bổ sung thay đổi gì thêm. Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

48/2018/QĐXXST-DS ngày 14/8/2018 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ ban 

hành, tống đạt cho các đương sự tham gia tố tụng cùng nội dung khởi kiện của 

nguyên đơn và thụ lý của Tòa án là: Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc: 

“Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Như vậy, 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết và đưa vụ 

án ra xét xử không có yêu cầu được nhận số tiền 18.051.117.120đ từ ngân sách 

UBND thành phố Đà Nẵng đền bù do thu hồi 12.120m
2
 mặt tiền đường H của Công 

ty HX. 

 [2.3] Tại phiên tòa ngày 12/9/2018, nguyên đơn bà H xin thay đổi yêu cầu 

khởi kiện: Từ việc yêu cầu Công ty HX tiếp tục thực hiện hợp đồng, buộc Công ty 

HX chuyển nhượng 88 lô đất tại khu dự án HX thành yêu cầu bị đơn Công ty HX 

tiếp tục thực hiện cam kết, công nhận 88 lô đất tại khu dự án HX thuộc quyền sử 

dụng của bà H.  

103



21 

 

[3.4] Tại mục 7, Phần IV Giải đáp số 01/2017/GĐ - TANDTC  ngày 

07/4/2017 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ, Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn 

như sau: Theo quy định tại Điều 5, khoản 4 Điều 70, khoản 2 Điều 71, khoản 3 Điều 

200, khoản 2 Điều 210, Điều 243 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì: Tòa án chấp 

nhận việc nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện nếu việc thay đổi, bổ sung 

được thực hiện trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa giải. Tại phiên họp và sau phiên họp kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì Tòa án chỉ chấp nhận việc đương sự 

thay đổi yêu cầu khởi kiện nếu việc thay đổi yêu cầu của họ không vượt quá phạm 

vi khởi kiện ban đầu”. Như đã phân tích ở phần [2.1], [2.2] nêu trên, sau khi Tòa án 

cấp sơ thẩm mở các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ 

và hòa giải, nguyên đơn bà H không thay đổi nội dung khởi kiện ban đầu, đến phiên 

tòa ngày 12/9/2018, bà H mới có thay đổi yêu cầu khởi kiện thành: yêu cầu thực 

hiện cam kết, công nhận 88 lô đất tại khu dự án HX thuộc quyền sử dụng của bà H. 

Theo như phân tích trên, Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ chỉ được chấp nhận việc bà 

H thay đổi yêu cầu khởi kiện nếu việc thay đổi yêu cầu của bà H không vượt quá 

phạm vi khởi kiện ban đầu.  

[3.5] Xét việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của bà H thì thấy: bà H yêu cầu 

công nhận 88 lô đất tại khu dự án HX thuộc quyền sử dụng của bà H là tranh 

chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án phải xác định giá trị của tài sản, phải nộp tạm 

ứng án phí và chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015, Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị quyết 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. Theo Thông báo 

nộp tiền tạm ứng án phí số 96/TB-TA ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân 

dân quận Cẩm Lệ và Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0315 ngày 26 

tháng 3 năm 2018, bà H đã nộp tạm ứng án phí là 76.500.000đ tương ứng với giá trị 

tranh chấp 88 lô đất do nguyên đơn tạm tính tại thời điểm khởi kiện là 

45.000.000.000đ. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận việc thay đổi yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn với lý do: nguyên đơn bà H đã nộp tạm ứng án phí có giá 

ngạch của 88 lô đất nên việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không vượt 

quá yêu cầu khởi kiện ban đầu là có cơ sở. Ngoài ra, việc tranh chấp liên quan đến 

quyền sử dụng 88 lô đất Dự án HX giữa bà H với Công ty HX xuất phát từ giao dịch 

giữa hai bên tại Bản cam kết ngày 08/3/2017, trong đó thỏa thuận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất của Công ty HX cho bà H. Theo quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 8 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao: Đối với tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất 
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như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất… thì không phải tiến 

hành hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp. Do 

vậy, việc người bảo vệ quyền, lợi ích của bị đơn Công ty HX cho rằng tranh chấp 

đất giữa bà H và Công ty HX chưa qua hòa giải cơ sở là chưa đủ điều kiện khởi kiện 

là không đúng.   

 [3.6] Xét việc bản án sơ thẩm công nhận số tiền 18.051.117.120đ từ ngân 

sách UBND thành phố Đà Nẵng đền bù do thu hồi 12.120m
2
 đất đường H của Công 

ty HX cho bà H thì thấy: từ khi thụ lý vụ án đến khi ra quyết định đưa vụ án ra xét 

xử bà H không có yêu cầu này. Tại phiên tòa 12/9/2018 bà H bổ sung yêu cầu khởi 

kiện là yêu cầu thực hiện cam kết (không cụ thể cam kết gì), trong trường hợp bà H 

yêu cầu 18.051.117.120đ thì đây là trường hợp bổ sung yêu cầu khởi kiện vượt quá 

yêu cầu khởi kiện ban đầu của bà H, Tòa án cấp sơ thẩm không được chấp nhận việc 

bổ sung này của nguyên đơn theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự như phân 

tích ở phần [3.4]. Ngoài ra, bà H có yêu cầu được nhận 18.051.117.120đ có nghĩa là 

giữa bà H và Công ty HX có tranh chấp số tiền này, thì yêu cầu của bà H phải được 

thực hiện theo trình tự tố tụng bắt buộc là phải nộp tạm ứng án phí, Tòa án cấp sơ 

thẩm thụ lý, kiểm tra việc công khai chứng cứ và hòa giải trước khi đưa ra xét xử. 

Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ không thông báo để bà H thực hiện việc tạm ứng án 

phí đối với tranh chấp 18.051.117.120đ với Công ty HX, chưa thụ lý đối với tranh 

chấp này nhưng bản án sơ thẩm vẫn nhận định và quyết định giao cho bà H số tiền 

này là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

[3.7] Về căn cứ để công nhận số tiền 18.051.117.120đ thuộc quyền sở hữu 

của bà  H: Trong quá trình giải quyết vụ án, bà H cho rằng mình nhận chuyển 

nhượng cả hai phần đất 90 lô phía sau thuộc Dự án do Công ty HX đầu tư và phần 

đất 12.120m
2
 phía trước đường H được nhà nước thu hồi và đền bù 18.051.117.120đ 

nên đương nhiên bà được hưởng số tiền 18.051.117.120đ của Công ty HX do nhà 

nước thu hồi 12.120m
2
 phía trước đường H và đền bù. Tuy nhiên, xét thấy theo 

Quyết định số 7754/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 và Quyết định số 3108/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2013 của UBND Tp Đà Nẵng phần đất 12.120m
2
 phía trước đường H 

được nhà nước thu hồi nên Công ty HX không được phép chuyển nhượng theo quy 

định của pháp luật. Thỏa thuận của hai bên tại Bản cam kết ngày 08/3/2017 cũng chỉ 

thể hiện bà H nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của là 90 lô (trừ hai lô chuyển 

nhượng trước) thuộc Dự án Bệnh viên đa khoa Hòa X do Công ty HX làm chủ đầu 

tư và Công ty HX có trách nhiệm xúc tiến thủ tục nhận 18.051.117.120đ từ ngân 

sách UBND thành phố Đà Nẵng chuyển trả do thu hồi 92 lô đất đường H, không có 

nội dung nào thỏa thuận việc bà H được quyền sở hữu số tiền 18.051.117.120đ này 

hay bà H trả cho Ngân hàng 45.000.000.000đ thay cho Công ty HX thì được quyền 
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sở hữu số tiền 18.051.117.120đ của Công ty HX do nhà nước đền bù. Tại Giấy thỏa 

thuận ngày 19/12/2017, bà H cam kết không liên quan, không đề nghị mua bán, 

không tranh chấp, không đề nghị làm bất cứ điều gì, không kiện tụng liên quan đến 

92 lô đất của 12.120m
2
 phía trước đường H. Do vậy, việc bản án sơ thẩm chấp nhận 

ý kiến của bà H giao cho bà H được hưởng số tiền 18.051.117.120đ đền bù cho 

Công ty HX là chưa có cơ sở. Ngoài ra, tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 

4814/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng thể hiện: 

Chuyển số tiền 18.051.117.120đ cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố để 

chuyển cho Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh Đà Nẵng để trừ vào số nợ gốc của 

Công ty HX theo chủ trương tại Công văn số 6641/UBND-QLĐTh ngày 31/7/2013 

của Chủ tịch UBND thành phố. Sau khi bà H đã trả đủ 45 tỉ cho Ngân hàng vào 

ngày 28/4/2017 thì Công ty HX không còn nợ ngân hàng L và việc thi hành án giữa 

Công ty HX và Ngân hàng đã chấm dứt nên Ngân hàng L không được quyền nhận 

bất cứ khoản tiền nào để trả nợ cho Công ty HX nữa. Thời điểm này thành phố Đà 

Nẵng cũng chưa giải ngân số tiền đền bù cho Công ty HX. Cục Thi hành án thành 

phố Đà Nẵng có báo cáo số 1142/BC-CTHADS ngày 09/6/2017 về Kết quả thi hành 

án vụ Công ty HX tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thể hiện: Đối với số 

tiền 18.051.117.120 đ UBND thành phố hoàn trả cho Công ty HX thì do Công ty 

HX liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết. Chi cục Thi hành án dân 

sự Cẩm lệ cũng có văn bản số 19/Cv-CCTHADS ngày 30/10/2017 trả lời Trung tâm 

phát triển quỹ đất nêu rõ: Việc thi hành án dân sự giữa ngân hàng L với Công ty HX 

đã được giải quyết xong. Văn bản số 1659/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/6/2017 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, thể hiện: chuyển trả số tiền 18.051.117.120 đ cho 

Công ty HX; Văn bản số 8300/UBND-SKHĐT ngày 19/10/2017 của UBND Tp Đà 

Nẵng v/v liên quan đến giải ngân kế hoạch vốn đền bù bố trí cho Dự án HX ngày 

19/10/2017 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng: Giao cho Trung 

tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập thủ tục thanh toán tại Kho bạc nhà nước 

Đà Nẵng để giải ngân kế hoạch vốn dự án Dự án HX, đồng thời phối hợp với Công 

ty HX để thực hiện các nội dung tại Quyết định số 4814 ngày 18/7/2014. Tuy nhiên, 

Trung tâm Phát triễn quỹ đất thành phố Đà Nẵng không phối hợp với Công ty HX 

mà tự ý chuyển số tiền 18.051.117.120đ cho Ngân hàng L là không đúng quy định 

của pháp luật, không đúng các quyết định của UBND Tp Đà Nẵng, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.   

[3.8] Từ những phân tích nhận định trên, xét thấy những nội dung vi phạm 

nghiêm trọng về thủ tục tố tụng cũng như nội dung nêu trên của Tòa án cấp sơ thẩm, 

Tòa án cấp phúc thẩm không thể bổ sung tại phiên tòa được. Do vậy, cần chấp nhận 
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một phần kháng cáo của Công ty HX, hủy một phần bản án sơ thẩm đối với việc 

quyết định bà H được nhận 18.051.117.120đ là tiền nhà nước hoàn trả cho Công ty 

HX do thu hồi khu đất có diện tích 12.120m
2
 tại phường HX, quận L. Giao về Tòa 

án nhân dân quận Cẩm Lệ thụ lý giải quyết lại theo trình tự sơ thẩm khi có yêu cầu 

của đương sự.   

[4] Đối với yêu cầu của bà H đối với việc công nhận quyền sử dụng đất của 

bà đối với 88 lô đất thuộc Dự án HX: 

[4.1] Theo thỏa thuận tại Bản cam kết ngày 8/3/2017, Công ty HX đồng ý 

chuyển nhượng và bà H nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 90 lô đất (trừ hai lô đã 

chuyển nhượng trước) thuộc Dự án do Công ty HX đầu tư theo Quyết định số 

7754/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 và Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 

09/5/2013 của UBND Tp Đà Nẵng và bà H có nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty HX 

khoản tiền còn nợ tại Ngân hàng L là 45.000.000.000đ. Ngày 28/4/2017 bà H đã 

thực hiện nghĩa vụ trả hết khoản nợ 45.000.000.000đ của Công ty HX tại Ngân hàng 

L. Ngân hàng L và Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ đã bàn giao 02 Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp đứng tên Công ty HX và ông Nguyễn 

Văn H cho bà H. Ngày 08/02/2018 Công ty HX đã được cấp 88 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nói trên, hiện bà H đang giữ. Trong quá trình giải quyết tại cấp sơ 

thẩm cũng như tại cấp phúc thẩm đại diện Công ty HX đều đề nghị công nhận hiệu 

lực của bản cam kết này. Do Công ty HX không tiến hành thủ tục công chứng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 88 lô đất thuộc Dự án HX cho bà H, nên Tòa 

án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện, công nhận quyền sử dụng đất cho bà H 

là có cơ sở. 

[4] Tại Bản cam kết ngày 08/3/2017, ngoài khoản tiền 45.000.000.000đ trả 

khoản nợ của Công ty HX tại Ngân hàng L, bà H còn cam kết: hỗ trợ cho vợ chồng 

ông H, bà D để cắt lỗ một phần với số tiền 10.000.000.000đ và thành toán cho Công 

ty HX số tiền 800.000.000đ (Công ty HX nợ tiền điện, tiền bắt nước sinh hoạt.. của 

khu vực 90 lô đất). Số tiền này bà H có trách nhiệm thanh toán dứt điểm trước khi 

Công ty HX có 90 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, bà H mới giao 

cho ông H, bà D được 1.480.000.000đ tiền hỗ trợ cắt lỗ và khoản tiền 800 triệu (tiền 

điện, nước..) thì chưa thanh toán cho Công ty HX. Hai khoản tiền hỗ trợ cắt lỗ cho 

ông H, bà D và khoản tiền trả cho Công ty HX này bản án sơ thẩm đã tuyên, bà H và 

ông H, bà D không kháng cáo. Do đó, để được công nhận quyền sử dụng 88 lô đất 

thì bà H phải thực hiện đúng, đầy đủ các khoản tiền cam kết trên. Cụ thể, bà H phải 

thành toán cho ông H, bà D số tiền: (10.000.000.000đ – 1.480.000.000đ) = 

8.520.000.000đ và 800.000.000đ cho Công ty HX. Như vậy, bản án sơ thẩm chấp 

nhận yêu cầu của bà H, công nhận quyền sử dụng đất của bà H đối với 88 lô đất 
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thuộc Dự án HX và buộc bà H phải thanh toán ông H, bà D số tiền 8.520.000.000đ 

và Công ty HX số tiền 800.000.000đ là có cơ sở.  

[5] Đối với số tiền 1.370.580.000đ thuế chuyển mục đích sử dụng đất các bên 

không cam kết bà H phải chịu và tiền bồi thường vật kiến trúc, cây cối trên đất theo 

Chứng thư thẩm định giá là 848.457.700đ, Công ty HX yêu cầu bà H phải trả lại 

thấy: trước đó, UBND Tp Đà Nẵng đã có quyết định số 5701/UBND ngày 

19/8/2013 đền bù, hỗ trợ vật kiến trúc, cây cối trên đất cho Công ty HX là 

5.795.486.000đ và Công ty đã nhận đủ số tiền này, các bên không có thỏa thuận nội 

dụng này trong bản cam kết, Công ty không có yêu cầu phản tố nên Tòa án cấp sơ 

thẩm không xem xét giải quyết là đúng quy định.  

[6] Tại phiên tòa phúc thẩm, ý kiến của nguyên đơn bà Huỳnh Thị Thanh H, 

người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà H và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Nẵng đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, bị đơn Công ty HX, người 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty HX đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Như Hội đồng xét xử phúc thẩm đã phân tích trên ý kiến của nguyên đơn và đại diện 

Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử về việc công nhận quyền 

sử dụng đất của 88 lô tại Dự án HX cho bà H và buộc bà H có trách nhiệm thanh 

toán cho H, bà D số tiền 8.520.000.000đ và Công ty HX số tiền 800.000.000đ nên 

được chấp nhận, không chấp nhận yêu cầu của bị đơn Công ty HX về việc hủy bản 

án sơ thẩm đối với nội dung này. Không chấp nhận ý kiến của nguyên đơn và đại 

diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, chấp nhận yêu cầu của bị đơn 

Công ty HX về việc hủy phần bản án sơ thẩm quyết định bà H được nhận 

18.051.117.120đ là tiền nhà nước hoàn trả cho Công ty HX do thu hồi khu đất có 

diện tích 12.120m
2
 tại phường HX, quận L. Giao về Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ 

thụ lý giải quyết lại theo trình tự sơ thẩm. 

[7] Về án phí:  

[7.1] Án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 Bộ luật TTDS, Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội. Bị đơn Công ty HX phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị 88 lô 

đất công nhận quyền sử dụng đất cho bà H. Nguyên đơn bà H phải chịu án phí sơ 

thẩm đối với các khoản tiền phải trả cho Công ty HX và ông H, bà D. 

 [7.1] Án phí phúc thẩm: Do hủy án một phần bản án sơ thẩm nên Công ty HX 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 148 Bộ luật TTDS, 

Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội 
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Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: - Các Điều 146, 147, 148, khoản 1, 3 Điều 308, Điều 310 BLTTDS 

năm 2015; 

             - Các Điều 116, 117, 274, 278, 279, 385, 500 BLDS  

             - Điều 5, khoản 4 Điều 70, khoản 2 Điều 71, khoản 3 Điều 200, khoản 

2 Điều 210, Điều 243 BLTTDS 

             - Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty Cp HX. Hủy một phần Bản án 

dân sự sơ thẩm số: 186/2018/DS-ST ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Xử: 

1. Công nhận Bản cam kết do bà Huỳnh Thị Thanh H và Công ty Cp HX lập 

ngày 08/3/2017. 

2. Công nhận 88 lô đất, trị giá 107.304.110.675 đ thuộc Dự án HX của Công 

ty Cổ phần HX thuộc quyền sử dụng của bà Huỳnh Thị Thanh H. (có bản kê cụ thể 

số lô và sơ đồ kèm theo) 

3. Buộc bà Huỳnh Thị Thanh H có nghĩa vụ thanh toán cho ông Nguyễn Văn 

H và bà Nguyễn Thị Kim D số tiền 8.520.000.000 đ (Tám tỷ năm trăm hai mươi 

triệu đồng); Thanh toán  cho Công ty Cổ phần HX số tiền 800.000.000đ (Tám trăm 

triệu đồng). 

4. Sau khi bà Huỳnh Thị Thanh H thực hiện xong nghĩa vụ trả các khoản tiền 

trên cho ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Kim D, Công ty Cổ phần HX thì 

được quyền liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi lại Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của 88 lô đất được công nhận nêu trên. 

5. Hủy phần quyết định của bản án sơ thẩm về việc bà Huỳnh Thị Thanh H 

được nhận 18.051.117.120đ là tiền nhà nước hoàn trả cho Công ty Cổ phần HX do 

thu hồi khu đất có diện tích 12.120m
2
 tại phường HX, quận L. Giao về Tòa án nhân 

dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng làm thủ tục tạm ứng án phí, thụ lý giải quyết 

lại theo trình tự sơ thẩm.     
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6. Án phí:  

6.1 Án phí dân sự sơ thẩm: 

- Công ty Cổ phần HX phải chịu 215.304.110.675đ 

- Bà Huỳnh Thị Thanh H phải chịu số tiền (116.520.000đ + 36.000.000đ) = 

152.520.000đ, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 76.500.000 đ theo Biên 

lai thu số 0315 ngày 26/3/2018 của Chi cục Thi Hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng, còn phải nộp tiếp số tiền là 76.020.000đ. 

6.2 Án phí dân sự phúc thẩm: Công ty Cổ phần HX không phải chịu án phí 

phúc thẩm, trả lại cho Công ty Cổ phần HX số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm là 

300.000đ theo Biên lai thu số 05511 ngày 02/12/2018 của Chi cục Thi Hành án dân 

sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.  

7. Chi phí định giá tài sản Công ty Cổ phần HX phải chịu 129.500.000đ, 

nhưng bà Huỳnh Thị Thanh H đã tạm ứng chi nên Công ty Cổ phần HX có trách 

nhiệm trả lại cho bà Huỳnh Thị Thanh H số tiền 129.500.000đ. 

8. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu 

cầu 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 được quy định tại khoản 2 Điều 468 BLDS năm 2015.  

9. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

10. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Các đương sự;                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP. Đà Nẵng; 

- Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ;   

- Chi cục THADS quận Cẩm Lệ;                                      

- Lưu HS, TKT.  

 

      Cao Văn Hiếu 
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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 Nguyễn Tấn Trường  

Các thẩm phán:                           Ông Nguyễn Văn Tiến 

Ông Vũ Thanh Liêm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Đức, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Tấn Ánh, Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 18/2020/TLPT-KDTM  ngày 

17 tháng 02 năm 2020 về “Tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền”; do Bản án kinh doanh 

thương mại sơ thẩm số 18/2019/KDTM-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 685/2020/QĐ-PT ngày 23 tháng 4 năm 

2020, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần B. Địa chỉ trụ sở: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

Văn phòng giao dịch: quận H2, thành phố Đà Nẵng. 

1.1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Kh – Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần B; có mặt. 

1.2.  Người đại diện theo ủy quyền: 

- Ông Lê Kim H3, sinh năm: 1980. Địa chỉ: quận H2, thành phố Đà Nẵng (Văn 

bản ủy quyền số 19/UQ-BĐA ngày 23-3-2020 của ông Lê Văn Kh – Chức vụ: Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần B); có mặt. 

- Ông Nguyễn Công M, sinh năm: 1988. Địa chỉ: quận H2, thành phố Đà Nẵng 

(Văn bản ủy quyền số 20/UQ-BĐA ngày 23-3-2020 của ông Lê Văn Kh – Chức vụ: 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần B); có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

  

Bản án số: 09/2020/KDTM-PT 

Ngày: 08-5-2020 
V/v: “Tranh chấp hợp đồng môi giới 

đất nền”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Ông Diệp Bảo L, sinh năm: 1988. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng (Văn bản ủy 

quyền số 21/UQ-BĐA ngày 23-3-2020 của ông Lê Văn Kh – Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần B); có mặt. 

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần đầu tư H. Địa chỉ trụ sở: 480 đường X, phường H4, 

thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ liên hệ: đường X1, phường H4, quận H2, Tp. Đà Nẵng. 

2.1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Văn H5 – Chức vụ: Tổng giám 

đốc Công ty Cổ phần đầu tư H; vắng mặt. 

2.2. Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Lan H6, sinh năm 1991 và bà Nguyễn 

Thị H7, sinh năm 1993 (Giấy ủy quyền số 02/2020/GUQ-HNN ngày 28-02-2020 của ông 

Trương Văn H5 – Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư H). 

Địa chỉ liên hệ: đường X1, phường H4, quận H2, thành phố Đà Nẵng; đều có mặt. 

2.3. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Dương Thành T và 

Luật sư Nguyễn Anh Đ – Công ty Luật TNHH B. Địa chỉ: thành phố Hà Nội; Luật sư T 

vắng mặt, Luật sư Đ có mặt. 

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

3.1. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm: 1963. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.2. Bà Nguyễn Thị M1, sinh năm: 1993. Địa chỉ: thành phố Hà Nội.  

3.3. Ông Lưu Anh B, sinh năm: 1989. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.  

3.4. Bà Nguyễn Thanh Hồng Th, sinh năm: 1988. Thành phố Hồ Chí Minh.  

3.5. Ông Nguyễn Hữu N1, sinh năm: 1981. Địa chỉ: Thành phố Hà Nội. 

3.6. Ông Nguyễn Đăng Duy Th1, sinh năm: 1985. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.7. Bà Trần Thị H8, sinh năm: 1978. Địa chỉ: tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.8. Bà Huỳnh Thị Thanh C, sinh năm: 1985. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.9. Ông Trần Thanh B1, sinh năm: 1996. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.10. Bà Đỗ Thị Hoàng Y, sinh năm: 1967. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.11. Bà Nguyễn Thị Thục Q, sinh năm: 1963. Địa chỉ: Thành phố Hà Nội. 

3.12. Ông Nguyễn Văn H9, sinh năm: 1998. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.13. Ông Trần Hữu Võ Đ1, sinh năm: 1992. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.14. Ông Trần Văn M2, sinh năm: 1983. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.15. Bà Phạm Thi Mai H10, sinh năm: 1984. Địa chỉ: tỉnh Thái Nguyên.  

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Hồng V, sinh năm 1982. Địa chỉ: 

tỉnh Quảng Nam. 

3.16. Ông Nguyễn Thanh V1, sinh năm: 1992. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.17. Ông Nguyễn Văn N2, sinh năm: 1972. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.18. Bà Phạm Thị H11, sinh năm: 1963. Địa chỉ: tỉnh Nghệ An. 

3.19. Ông Nguyễn Duy C1, sinh năm: 1971. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  
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3.20. Bà Trịnh Thị M3, sinh năm: 1965. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.21. Ông Trần Mạnh H12, sinh năm: 1966. Địa chỉ: 44 thành phố Đà Nẵng. 

3.22. Bà Nguyễn Thị Minh T1, sinh năm: 1978. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.23. Ông Trần Ngọc C2, sinh năm: 1958. Địa chỉ: 18/8 Trần Tấn Mới, Tổ 29, 

phường Hòa Thuận Tây, thành phố Đà Nẵng. 

3.24. Bà Nguyễn Thị Th2, sinh năm: 1974. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.25. Bà Nguyễn Thị Th3, sinh năm: 1967. Địa chỉ: Quảng Nam. 

3.26. Ông Trương Phú Th4, sinh năm: 1983. Địa chỉ: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

3.27. Bà Hồ Thị Thúy Th5, sinh năm: 1977. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.28. Bà Nguyễn Thị Diễm Tr, sinh năm: 1974. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.29. Ông Đặng An K1, sinh năm: 1990. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.30. Bà Phan Vũ Kiều O, sinh năm: 1977. Địa chỉ: tỉnh Điện Biên.  

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Võ Thị Thanh B2, sinh năm 1982. Địa chỉ: 

thành phố Đà Nẵng. 

3.31. Bà Hồ Thị L1, sinh năm: 1947. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.32. Bà Đoàn Thị H13, sinh năm: 1987. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.33. Bà Đào Thị Ngọc Th6, sinh năm: 1968. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.34. Ông Võ Duy Tr1, sinh năm: 1985. Địa chỉ: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

3.35. Ông Nguyễn Hữu Th7, sinh năm: 1965. Địa chỉ: tỉnh Quảng Ngãi. 

3.36. Ông Nguyễn Văn V2, sinh năm: 1961. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.37. Ông Trịnh Văn M4, sinh năm: 1975. Địa chỉ: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

3.38. Bà Kim Thị Bích N3, sinh năm: 1994. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.39. Ông Trần Ngọc C3, sinh năm: 1988. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.40. Bà Vũ Thị L2, sinh năm: 1953. Địa chỉ: thành phố Hà Nội. 

3.41. Bà Nguyễn Thị Bích Th8, sinh năm: 1972. Địa chỉ: thành phố Hà Nội.  

3.42. Ông Trần Văn H14. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.43. Bà Lê Thị Đ2, sinh năm: 1955. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.44. Ông Lê Việt A, sinh năm: 1973. Địa chỉ: Hà Nội. 

3.45. Ông Nguyễn Duy C1, sinh năm: 1989. Địa chỉ: phường H4, thành phố Đà 

Nẵng. 

3.46. Ông Nguyễn Vũ M5, sinh năm: 1980. Địa chỉ: tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.47. Ông Nguyễn Văn M6, sinh năm: 1956. Địa chỉ: tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.48. Ông Nguyễn Ngô T2, sinh năm: 1992. Địa chỉ:, thành phố Đà Nẵng. 

3.49. Bà Hoàng Thị Kim O, sinh năm: 1989. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.50. Bà Ngô Thị Hoài Tr, sinh năm: 1985. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  
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3.51. Bà Ngô Thị Thúy Th9, sinh năm: 1982. Địa chỉ: phường H4, thành phố Đà 

Nẵng. 

3.52. Bà Võ Thị Thu Tr, sinh năm: 1987. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.53. Bà Trần Thị L3, sinh năm: 1983. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.54. Ông Yoon Min J, sinh năm: 1964. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.55. Bà Nguyễn Thị Thảo H15, sinh năm: 1984. Địa chỉ: thành phố Hà Nội. 

3.56. Ông Nguyễn Hoài N4, sinh năm: 1972. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.57. Ông Trần Quang D, sinh năm: 1975. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.58. Bà Nguyễn Thị H16, sinh năm: 1981. Địa chỉ thành phố Đà Nẵng. 

3.59. Ông Nguyễn Hữu Th10, sinh năm: 1969. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.60. Bà Nguyễn Thị Th9, sinh năm: 1954. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.61. Bà Phạm Thị Thùy Tr, sinh năm: 1972. thành phố Đà Nẵng. 

3.62. Bà Trần Tuyết H17, sinh năm: 1962. Địa chỉ: thành phố Hà Nội.  

3.63. Bà Bùi Thị L5, sinh năm: 1984. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.64. Ông Lương Văn V3, sinh năm: 1987. Địa chỉ: tỉnh Quảng Ninh. 

3.65. Bà Đặng Thị Ph, sinh năm: 1967. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.66. Bà Đỗ Thị Mai L4. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.67. Bà Lâm Thị D1, sinh năm: 1966. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.68. Bà Trương Hoài L4, sinh năm: 1980. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.69. Ông Đinh Văn D2, sinh năm; 1981. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.  

3.70. Bà Phạm Thị Thanh Th11, sinh năm: 1979. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.71. Ông Nguyễn Quang T3, sinh năm: 1979. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.72. Bà Cao Nguyễn Nguyên V4, sinh năm: 1983. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.  

3.73. Bà Nguyễn Thùy D3, sinh năm: 1983. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.74. Bà Nguyễn Thị Thu H18, sinh năm: 1974. Địa chỉ: thành phố Hải Phòng.  

3.75. Ông Võ Minh Ch, sinh năm: 1975. Địa chỉ: tỉnh Gia Lai.  

3.76. Bà Đoàn Thị Kim H17, sinh năm: 1980. Địa chỉ: tỉnh Bình Thuận.  

3.77. Ông Đinh Công K2, sinh năm: 1975. Địa chỉ: tỉnh Nam Định. 

3.78. Ông Bùi Văn H19, sinh năm: 1980. Địa chỉ: thành phố Hà Nội. 

3.79. Bà Trần Thị Hoài Th12, sinh năm: 1979. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.80. Ông Đinh Văn K5, sinh năm: 1965. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.81. Bà Phan Thị Vân A, sinh năm: 1973. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.82. Ông Phan Anh D4, sinh năm: 1968. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.83. Bà Trần Thị Thu H20. Địa chỉ: thành phố Hà Nội. 
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3.84. Ông Nguyễn Quang Tr, sinh năm: 1979. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.85. Bà Ngô Thị C4, sinh năm: 1959. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.86. Ông Ngô Văn V4, sinh năm: 1969. Địa chỉ: tỉnh Gia Lai. 

3.87. Ông Nguyễn Huy H21, sinh năm: 1981. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.88. Ông Nguyễn Trung K3, sinh năm: 1974. Địa chỉ: tỉnh Hải Dương. 

3.89. Bà Nguyễn Thị X2, sinh năm: 1958. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.90. Bà Nguyễn Thị Thanh Th11, sinh năm: 1975. Địa chỉ: tỉnh Nam Định. 

3.91. Bà Tăng Thị Đức Th13, sinh năm: 1989. Địa chỉ: huyện Đ, tỉnh Quảng 

Nam. 

3.92. Bà Trần Thị Th14, sinh năm: 1985. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.93. Bà Đinh Thị L6, sinh năm: 1981. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.94. Bà Mai Thị Thu Ph1, sinh năm: 1986. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.95. Ông Nguyễn Văn K4, sinh nãm: 1995. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.96. Ông Đỗ Trọng N5, sinh nãm: 1976. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.97. Ông Trần Văn A2, sinh năm: 1991. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.98. Ông Nguyễn Hữu D4, sinh năm: 1975. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.99. Bà Lê Thị Minh Th15, sinh năm: 1976. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.100. Ông Hà Huy Th16, sinh năm: 1990. Địa chỉ: thị xã Đ, Quảng Nam. 

3.101. Ông Hồ Tấn T4, sinh năm: 1985. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.102. Ông Mai Lê Th17, sinh năm: 1982. Đia chỉ liên lạc: thành phố Hà Nội. 

3.103. Ông Nguyễn Minh Ch1, sinh năm: 1981. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.104. Bà Nguyễn Thị P1, sinh năm: 1990. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.105. Bà Đỗ Thị H22, sinh năm: 1956. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.106. Ông Nguyễn Văn Th18, sinh năm: 1961, bà Lê Thị Lan H23, sinh năm: 

1981, Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.107. Ông Võ Anh T4 sinh năm: 1977. Địa chỉ: tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.108. Ông Nguyễn Mạnh H24, sinh năm: 1988. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.109. Bà Phan Thị M7, sinh năm 1966. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.110. Bà Phạm Thị Th19, sinh năm: 1990. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.111. Bà Nguyễn Thị Th20, sinh năm: 1971. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.112. Ông Nguyễn Xuân H25. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.113. Bà Đoàn Thị L3, sinh năm: 1960. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.114. Ông Trần Văn U, sinh năm: 1991. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.115. Bà Phùng Thị Dương Ch. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 
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3.116. Bà Trần Hồng Tr. Địa chỉ: thành phố Hà Nội. 

3.117. Ông Nguyễn Đức Tr2. Địa chỉ: thành phố Hà Nội. 

3.118. Bà Nguyễn Thị B3, sinh năm: 1983. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.119. Bà Hồ Anh Th21, sinh năm: 1992. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.120. Ông Hồ Văn K6, sinh năm: 1970. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.121. Ông Đặng Văn Ph1, sinh năm: 1989. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.122. Ông Hồ Sỹ Ng1, sinh năm: 1987. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.123. Bà Huỳnh Thị Ngọc Tr, sinh năm: 1986. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.124. Bà Phạm Thị Thùy Tr3, sinh năm: 1980. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.125. Ông Lê Đức T5, sinh năm: 1967. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.126. Ông Võ Tấn L7, sinh năm: 1987. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.127. Ông Đặng Ngọc Đ3, sinh năm: 1992. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.128. Bà Trần Thị Xuân L3, sinh năm: 1971. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.129. Ông Ngô Xuân Th22, sinh năm: 1963. Địa chỉ: tỉnh Quảng Trị. 

3.130. Ông Nguyễn Tuấn Th23, sinh năm: 1970. Địa chỉ: thành phố Hải Phòng. 

3.131. Ông Phạm Ngọc T3. Địa chi: tỉnh Quảng Nam. 

3.132. Ông Nguyễn Ngọc Th19, sinh năm: 1980. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.133. Bà Nguyễn Thị H20, sinh năm: 1980. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.134. Ông Trần Văn P2. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.135. Ông Trần Đình V5. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.136. Bà Nguyễn Thị H26, sinh năm 1961. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.137. Ông Ngô Ngọc A3, sinh năm 1953. Địa chỉ: quận H2, thành phố Đà Nẵng. 

3.138. Ông Trần Văn B4, sinh năm 1985. Địa chỉ: tỉnh Bắc Ninh. 

3.139. Bà Vũ Thị Thu Ng2, sinh năm 1986. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.140. Bà Nguyễn Thị V6, sinh năm 1990. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.141. Ông Dương Hoàng H27, sinh năm 1989. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.142. Ông Nguyễn Hữu H20, sinh năm 1978. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.143. Ông Lê Viết Đ4, sinh năm 1983. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.144. Ông Đặng Đ5, sinh năm 1963. Địa chỉthành phố Đà Nẵng.  

3.145. Ông Ngô Văn Tr4; Địa chỉ: thành phố Hà Nội. 

3.146. Bà Trương Thị Bích L8, sinh năm 1982. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.147. Bà Nguyễn Thùy Nh1, sinh năm 1984. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.148. Bà Mai Thị X2, sinh năm 1965. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.149. Ông Hoàng V7, sinh năm 1956. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 
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3.150. Ông Nguyễn Tuấn A4, sinh năm 1982. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.151. Ông Trần Văn P3, sinh năm: 1975. Địa chỉ: Thị xã Đ, Quảng Nam. 

3.152. Bà Hồ Thị T6, sinh năm 1982. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.153. Ông Nguyễn Đức Tuấn V8, sinh năm 1989. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.154. Ông Phan Đăng H28, sinh năm 1976. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.155. Bà Phạm Thị Nhã Y1, sinh năm 1989. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.  

3.156. Bà Trần Thị Ngọc H23, sinh năm 1972. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.157. Bà Nguyễn Thị Thanh Th11. Địa chỉ: tỉnh Quảng Trị. 

3.158. Bà Nguyễn Thị Tuyết L8, sinh năm 1971. Địa chi: thành phố Hà Nội. 

3.159. Bà Dương Thị V9, sinh năm 1953. Địa chi: tỉnh Quảng Trị. 

3.160. Bà Nguyễn Hữu Hạnh Nh2, sinh năm: 1990. Địa chỉ: thành phố Đà 

Nẵng.  

3.161. Ông Nguyễn Ngọc H24, sinh năm 1987. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.162. Ông Nguyễn Đức Ng3, sinh năm 1962. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.  

3.163. Bà Nguyễn Thị Hồng H16, sinh năm 1993. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.164. Ông Huỳnh Ngọc Tr5, sinh năm 1985. Địa chỉ: thị xã Đ, tỉnh Quảng 

Nam. 

3.165. Bà Nguyễn Thị Lệ Ng6, sinh năm 1977. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.166. Ông Đàm Tá M8, sinh năm 1987. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.167. Ông Lê Anh S1, sinh năm 1975. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.168. Bà Đỗ Thị Kiều O, sinh năm 1990. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.  

3.169. Bà Nguyễn Thị Ph1, sinh năm 1985. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.170. Bà Cao Thị Ng1, sinh năm 1982. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.171. Bà Hoàng Thị Hương Th17. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.172. Ông Mai Văn C4, sinh năm: 1971. Địa chỉ: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

3.173. Bà Lại Thị Thu A5, sinh năm 1974. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.174. Bà Vũ Na S3, sinh năm 1986. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.175. Ông Lê Văn Th24. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.176. Ông Cao Thành Nh3, sinh năm 1984. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.177. Ông Ngô Văn H30, sinh năm 1961. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.178. Bà Trương Thị H28, sinh năm 1976. Địa chỉ: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

3.179. Ông Nguyễn Tư Quang S, sinh năm: 1996. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.180. Ông Lê Quốc Th10, sinh năm: 1989. Địa chỉ liên lạc: thành phố Đà Nẵng. 

3.181. Ông Nguyễn Viết D5, sinh năm 1986. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam  
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3.182. Ông Huỳnh Văn Đ6, sinh năm 1969. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.183. Ông Hồ Việt Đ6. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.184. Ông Nguyễn Minh H31, sinh năm 1973. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.  

3.185. Ông Trần Văn H32, sinh năm: 1986. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.186. Ông Nguyễn Hải Th25, sinh năm 1985. Địa chỉ: thành phố Hà Nội.  

3.187. Bà Nguyễn Lê Mỹ L9, sinh năm 1992. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.188. Bà Võ Thị Lê U1, sinh năm 1971. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.189. Ông Lê Ngọc Đạt Th15, sinh năm 1977. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.190. Bà Phan Thị T7, sinh năm 1974. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.191. Bà Nguyễn Thị Q1, sinh năm 1964. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.192. Ông Nguyễn Đức H34. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.193. Bà Trần Thị Kim Th26, sinh năm 1969. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.194. Ông Trần Anh T8, sinh năm 1977. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.195. Bà Võ Thị Tr, sinh năm 1968. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.196. Bà Đinh Thị Thu Th20, sinh năm 1987. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.197. Bà Lê Thị Giao T9, sinh năm 1976. Địa chỉthành phố Đà Nẵng. 

3.198. Ông Trần Chí N6, sinh năm 1977. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.199. Ông Bùi Tấn L9, sinh năm 1993. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.200. Ông Võ Trọng T4, sinh năm 1983. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.201. Ông Lê Đức C4, sinh năm 1994. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.202. Bà Trần Thị Th15, sinh năm 1977. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.203. Bà Trương Thị X2, sinh năm 1972. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.204. Bà Nguyễn Thị Thu H33. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.205. Bà Đoàn Thị Thủy T10, sinh năm 1990. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.206. Ông Nguyễn Văn S1, sinh năm 1989. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.207. Ông Phan Minh H29, sinh năm 1980. Địa chỉ: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam. 

3.208. Ông Nguyễn Thế H24, sinh năm 1981. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.209. Ông Lê Bảo P4, sinh năm 1983. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.210. Ông Phan Uyên M9, sinh năm: 1982. Địa chi: thành phố Đà Nẵng. 

3.211. Bà Huỳnh Thị Hạnh Đ7, sinh năm 1957. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.212. Ông Võ Anh D4, sinh năm 1977. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.213. Ông Nguyễn Quốc Tr6, sinh năm 1983. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.214. Bà Cù Thị Ngọc D6, sinh năm 1977. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.215. Bà Đặng Thị Tuyết Ng2, sinh năm 1993. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 
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3.216. Bà Đỗ Thị Y2, sinh năm 1954. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.217. Bà Trương Thị Kim A6, sinh năm 1980. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.218. Ông Nguyễn Đình Đ8, sinh năm 1990. Địa chỉ: huyện Đ, tỉnh Quảng 

Nam. 

3.219. Ông Chu Văn Kh1, sinh năm: 1955. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.220. Ông Lê Anh Đ8, sinh năm 1979. Địa chỉ: tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.221. Ông Đặng Văn Th27, sinh năm 1978. Địa chỉ: tỉnh Quảng Ngãi.  

3.222. Ông Trịnh Minh H35, sinh năm 1964. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.223. Ông Đặng Ngọc Th28, sinh năm 1960. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.224. Ông Trần Văn H36, sinh năm: 1982. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.225. Bà Phan Thị H28, sinh năm: 1986. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.226. Bà Trần Thị Bích Ch2, sinh năm 1992. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.227. Ông Lê Xuân L12, sinh năm 1970. Địa chỉ: tỉnh Nghệ An. 

3.228. Ông Lê Quốc Th9, sinh năm: 1993. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.229. Ông Nguyễn Lương L10, sinh năm: 1953. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Q2, sinh năm 1984. Địa chỉ: 

thành phố Đà Nẵng. 

3.230. Bà Trương Kim Ng1, sinh năm 1973. Địa chỉ: tỉnh Đồng Nai.  

3.231. Ông Nguyễn Văn N7, sinh năm 1990. Địa chỉ: tỉnh Bình.  

3.232. Ông Trần Công H31, sinh năm 1984. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.233. Ông Lê Huy Q2, sinh năm 1985. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.234. Bà Nguyễn Thị Bích L11, sinh năm 1969. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.235. Ông Nguyễn Hữu Đ9, sinh năm: 1981. Địa chỉ: thành phố Hà Nội. Nơi ở 

hiện nay: thành phố Hồ Chí Minh. 

3.236. Ông Phan Văn K7, sinh năm 1948. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phan Thanh B5, sinh năm 1975. Địa chỉ: 

thành phố Đà Nẵng. 

3.237. Bà Phạm Thị Thúy D7, sinh năm: 1992. Địa chỉ: tỉnh Đắk Lắk. 

3.238. Bà Nguyễn Thị Kim Ch4, sinh năm 1990. Địa chỉ: huyện Đ, tỉnh Quảng 

Nam. 

3.239. Bà Trần Thị Diệu H37, sinh năm 1979. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.240. Ông Phạm Đức M8, sinh năm 1974. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.241. Ông Bùi Thanh T4, sinh năm 1979. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.242. Ông Trần Ngọc L13, sinh năm 1976. Địa chỉ: tỉnh Quảng Ngãi. 

3.243. Ông Trương Văn Ch5, sinh năm 1964. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 
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3.244. Ông Bùi Minh Đ9, sinh năm 1987. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.245. Bà Nguyễn Thị Tâm Th29, sinh năm 1981. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.246. Bà Trần Thị Mỹ Tr, sinh năm: 1985. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.247. Bà Nguyễn Thị Kim Ch3, sinh năm 1958. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.248. Ông Nguyễn Văn K5, sinh năm 1987. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.249. Bà Trần Mộ Th9, sinh năm 1977. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.250. Bà Trần Thị Minh H38, sinh năm 1966. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.251. Ông Vương Hưng Đ9, sinh năm 1956. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.252. Bà Nguyễn Thị Mai D6, sinh năm 1979. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.253. Bà Nguyễn Thị Cát T10, sinh năm 1986. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.254. Ông Trần Quang Ng4, sinh năm 1976. Địa chỉ: thành phố Hà Nội.  

3.255. Ông Đỗ Quốc Tr5, sinh năm 1971. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.256. Ông Nguyễn Văn T11, sinh năm 1966. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.257. Bà Hồ Thị B7, sinh năm 1968. Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.258. Bà Trương Thị Hải Y3, sinh năm 1976. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Ngô Tấn Th25, sinh năm 1973. Địa chỉ: 

thành phố Đà Nẵng. 

3.259. Ông Phạm Quang L14, sinh năm 1978. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.260. Bà Nguyễn Thị Thanh Th30, sinh năm 1981. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.261. Ông Đinh Văn K5, sinh năm 1965; Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.262. Bà Nguyễn Phan Nhật Th31, sinh năm 1992. Địa chỉ: thành phố Đà 

Nẵng. 

3.263. Ông Võ Văn D7, sinh năm 1963. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.264. Ông Lê Văn S4, sinh năm 1963. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.265. Ông Lê Nho Lưỡng Ng7, sinh năm 1989. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.266. Bà Trần Thị Đ10, sinh năm: 1970. Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.267. Ông Đinh Công K2, sinh năm 1975. Địa chỉ: tỉnh Nam Định. 

3.268. Ông Ngô Văn H40, sinh năm 1980. Địa chỉ: tỉnh Nam Định.  

3.269. Ông Ngô Văn T12, sinh năm 1981. Địa chỉ: tỉnh Nam Định. 

3.270. Bà Trương Phạm Ngọc U3, sinh năm: 1988. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.271. Bà Võ Thị Quý M10, sinh năm 1983. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. 

3.272. Bà Mai Thị M11, sinh năm 1976. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.273. Ông Phan Minh Q3 (Phan Thị H41). Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.274. Ông Nguyễn Xuân H42, sinh năm: 1990. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  
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3.275. Ông Đoàn Công Th31, sinh năm 1982. Địa chỉ: tỉnh Quảng Ngãi. 

3.276. Ông Lê Văn Th32, sinh năm 1972. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.277. Ông Nguyễn Thanh Q4. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.278. Bà Trần Thị Hồng L15. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.279. Bà Võ Thị L16, sinh năm 1957. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.  

3.280. Ông Võ Văn H24, sinh năm 1971. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.281. Ông Lữ Văn T13, sinh năm 1976. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.282. Bà Nguyễn Thị Thu Ph3, sinh năm 1965. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.  

3.283. Bà Vũ Thị Thu H40, sinh năm 1983. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

3.284. Bà Phan Thùy S1, sinh năm 1969. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. 

Đối với 284 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các cá nhân, Toà án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng chỉ triệu tập: Bà Nguyễn Thị Hồng V, Bà Võ Thị Thanh B2, 

Ông Huỳnh Văn Đ6, Ông Phan Thanh B5, Ông Nguyễn Văn T11, Ông Ngô Tấn 

Th25 làm đại diện tham gia phiên toà, các Ông, Bà nêu trên đều có mặt. 

3.285. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: thành phố TK, tỉnh Quảng 

Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Ph4 – Chức vụ: Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Nam, ông Trịnh Xuân Th15 – Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Đ4 – Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã Đ, tỉnh 

Quảng Nam (Văn bản ủy quyền số 978/UBND-NC ngày 28-02-2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Nam); ông Ph4 ông Đ4 xin vắng mặt; ông Th15 có mặt. 

3.286. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: thành phố TK, Quảng Nam. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Trịnh Xuân Th15 – Chức vụ: Chánh Thanh 

tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; có mặt. 

3.287. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: thành phố TK, 

tỉnh Quảng Nam. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Trần Văn C5 – Phó Giám đốc, Văn phòng 

đăng ký đất đai Quảng Nam; xin vắng mặt. 

3.288. UBND thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Đ4 – Phó Chủ tịch, UBND thị xã Đ; 

xin vắng mặt. 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn – Công ty Cổ phần B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần B, trình bày: 

Tại Quyết định số: 2450/QĐ-UBND ngày 10/07/2017, Công ty Cổ phần B được 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chức năng đầu tư, sử dụng quỹ đất để đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 7B mở rộng có điện tích 19.531ha thuộc khu đô thị 

mới ĐN1 - ĐN2, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 
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Trong thời gian qua, nằm trong chương trình tổ chức tìm kiếm đối tác hợp tác 

Công ty có ký Hợp đồng số: 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/07/2017 với Công ty Dịch 

vụ H nay đối tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư H (sau đây gọi là Công ty H) nhằm môi 

giới các sản phẩm của dự án 7B mở rộng thuộc khu đô thị ĐN1 - ĐN2, thị xã Đ, tỉnh 

Quảng Nam. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư Công ty Cổ phần B phát hiện 

việc Công ty H đã gây ra nhiều sai phạm, cụ thể:  

Trong quá trình ban đầu triển khai, chủ đầu tư chỉ cho phép tổ chức giới thiệu tiện 

ích dự án, giới thiệu địa điểm và chỉ cho phép đặt chỗ dự kiến sẽ giao dịch và chỉ thực 

hiện giao dịch khi chủ đầu tư hoàn thành các quy định về triển khai dự án của UBND tỉnh 

Quảng Nam. 

Trong quá trình triển khai vào thời điểm tháng 08/2018 chủ đầu tư phát hiện Công 

ty H đã tổ chức bán hàng, thu tiền của khách hàng với số lượng lớn và thu đến 95% giá trị 

lô đất theo giá bán lẻ do Công ty H quy định, đã bán 373 lô và đã bán qua bán lại nhiều 

lần cho khách hàng. Việc thu tiền này đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Cụ thể theo 

quy định việc thu tiền khách hàng của Công ty H phải theo quy định cụ thể tại Điều 4 hợp 

đồng, trường hợp thu khác (thu thêm theo từng đợt) phải có sự cho phép của chủ đầu tư 

bằng văn bản và thực tế nhiều hợp đồng đã thu đến 95% ngay từ ban đầu. Ngoài ra đối với 

tiền được thu theo Điều 2,3,4,5 của hợp đồng phải báo cáo cho chủ đầu tư để quyết toán 

chênh lệch giữa giá bán sỉ và giá bán lẻ và Công ty H phải xuất hóa đơn chênh lệch đó cho 

chủ đầu tư để chủ đầu tư kê khai thuế nhà nước, nhưng sau hơn 1 năm mà Công ty H vẫn 

giấu kín. 

Chủ đầu tư có Văn bản số: 28/2018/TB-BĐa ngày 23/08/2018 có khuyến cáo về 

giao dịch không rõ ràng và minh bạch cùa Công ty H với bên thứ 3 làm ảnh hưởng đến uy 

tín và ảnh hưởng đến chủ đầu tư thì bắt buộc chúng tôi xem xét lại toàn bộ các quan hệ 

công tác và hợp tác giữa hai bên mà Công ty H phớt lờ không trả lời ý này cho chúng tôi. 

Sự việc càng cho thấy động thái không thành thật và thể hiện sự bất thường khi chủ 

đầu tư mời Công ty H vào ngày 18/09/2018 có sự tham gia đầy đủ ban giám đốc Công ty 

H đã họp và nêu ra vấn đề lạm thu nhưng Ban Giám đốc Công ty H đã không ký biên bản 

họp gửi sau đó dù đã thống nhất các nội dung. Sau cuộc họp Công ty H có Văn bản: 

62/2018/CV-H ngày 19/09/2018 phản hồi cuộc họp lại thể hiện việc đăng ký mua sản 

phẩm với khách hàng là do nhu cầu của khách hàng và thể hiện việc thu tiền dựa trên 

mong muốn của khách hàng chỉ phản ánh dự án Hera không trả lời các nội dung các dự án 

khác mà hai bên hợp tác.  

Căn cứ vào Điều 4 hợp đồng về việc Công ty H thu tiền đến 95% mà không có sự 

cho phép của Công ty Cổ phần B là sai phạm nghiêm trọng chính sách liên quan đến thuế 

phải nộp của Nhà nước. 

Ngoài ra, căn cứ vào các Điều 2, 3, 4, 5 của hợp đồng Công ty H cũng liên tiếp vi 

phạm mang tính hệ thống, nên chủ đầu tư thấy việc vi phạm của Công ty H là nghiêm 

trọng. 

Bên cạnh sai phạm đó, việc công ty phát hiện Công ty H đã tự ý lập danh mục lô 

đất khi chưa được chủ đầu tư ký kết chốt danh sách lô theo Điều 1 của hợp đồng và đã bán 

ra thị trường. Đây chính là nội dung vi phạm rất nghiêm trọng. 

Ngày 04/10/2018, chủ đầu tư ban hành Công văn số: 71/2018/CV-BĐa về việc 
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ngừng mọi giao dịch liên quan với Công ty H để rà soát và đưa sự việc lên cơ quan chức 

năng để xử lý nhằm đảm bảo về quyền lợi Công ty và an toàn dự án. 

Vào ngày 20/10/2018, Công ty Cổ phần B nhận được Công văn số: 143/2018/CV-

H ghi ngày phát hành 04/10/2018 về yêu cầu đối trừ số liệu. Cùng ngày 20/10/2018, Công 

ty B có văn bản trả lời Công ty H về các sai phạm của Công ty H liên quan đến hợp đồng. 

Vì vậy, với các sai phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng đã ký và có hành 

vi vi phạm pháp luật có khả năng gây mất an toàn dự án, Công ty Cổ phần B đã có Thông 

báo chấm dứt hợp đồng số: 106/2018/CV-BĐa ngày 24/10/2018 về việc chấm dứt hợp 

đồng với Công ty H. 

Ngày 08/11/2018 Công ty H phát hành Công văn số: 154/2018/CV-H về không 

đồng ý việc bị chấm dứt hợp đồng theo thông báo của chủ đầu tư Công ty CP B. 

Công ty CP B khởi kiện Công ty H đề nghị giải quyết các vấn đề sau: 

Chấm dứt Hợp đồng số: 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/07/2017 với Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Bất Động sản H nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu Tư H do bên 

Công ty H đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng đã ký. 

Buộc Công ty H bồi thường hợp đồng là 10% trên giá trị hợp đồng (tạm tính theo 

tổng số tiền đặt cọc tại Điều 2) do việc vi phạm dẫn đến bị chấm dứt hợp đồng. Số tiền 

yêu cầu bồi thường là 106.694.300.000 đồng x 10% = 10.669.430.000 đồng. 

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Đầu tư H trình bày: 

Công ty ký kết Hợp đồng số: 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/07/2017 với Công 

ty B để thực hiện việc môi giới các sản phẩm trong Dự án 7B mở rộng. Theo các quy định 

trong hợp đồng, H là đơn vị môi giới, sẽ thực hiện hoạt động quảng bá, giới thiệu Dự án, 

tìm kiếm khách hàng có mong muốn sở hữu các sản phẩm trong Dự án; thực hiện việc ký 

Phiếu đăng ký mua sản phẩm với các khách hàng, tiến hành thu tiền từ các khách hàng và 

chuyển tiền đặt cọc cho chủ đầu tư là Công ty B. Trên cơ sở hợp đồng, H đã tiến hành ký 

kết 373 Phiếu đăng ký mua sản phẩm và đã chuyển tổng cộng 99.049.917.000đ cho Công 

ty B. 

Công ty H thực hiện trên cơ sở quy định trong hợp đồng và có sự chứng kiến của 

Công ty B. Các buổi giới thiệu sản phẩm và dự án do Công ty H tổ chức đều có sự tham 

gia của đại diện Công ty B.  

Về danh sách phụ lục số các lô đất: Danh sách 373 lô đất, được kế thừa từ sự hợp 

tác giữa Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất B1, đại diện pháp luật là bà Hoàng Thị 

Kim Ch và ông Trần Đình Q5 - Giám đốc Dự án của H chứ không phải 435 lô đất như 

hợp đồng thể hiện, về yêu cầu bổ sung phụ lục sản phẩm cũng như điều chỉnh lại số lô đất 

ghi trên hợp đồng (Hợp đồng ghi 435 lô đất nhưng thực tế chỉ có 373 lô đất) đã được nhân 

sự của Công ty gửi nhiều lần vào ngày 11/07/2017, 26/02/2018, 07/04/2018 tới Công ty B 

(qua ông Lê Kim H3, ông Đặng Công M12, và bà Phan Thị Duy L9) thông qua thư điện 

tử nhưng chỉ 1 lần nhận được thông tin từ bà Duy L9 là sẽ báo cáo lãnh đạo, dù sau đó 

chúng tôi liên tục gửi mail cũng như gọi điện làm việc song không nhận được phản hồi từ 

Công ty B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Khoản 1.2 của hợp đồng chỉ đề cập tới mức giá 2.650.000VNĐ/m2 nhưng tại Điều 

2 của hợp đồng lại có quy định cụ thể số tiền thanh toán từng đợt tương ứng theo từng 
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phần của tổng giá trị hợp đồng. Nếu hai bên không thống nhất được về tổng diện tích các 

sản phẩm thì căn cứ nào để tính toán ra các con số được đề cập tại Điều 2 nêu trên. Việc 

Công ty B cho rằng chúng tôi vi phạm khoản 1.1 của hợp đồng là không có căn cứ, không 

đúng với thực tế, phủ nhận hoàn toàn quá trình làm việc, hợp tác giữa hai bên. 

Danh sách các lô đất này là do Công ty B cung cấp và phù hợp với nội dung của 

Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 số 1068/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBNĐ 

tỉnh Quảng Nam, Công ty H không tự ý lập ra danh sách các lô đất. 

Công ty H không tự ý thực hiện việc bán hàng, tự định đoạt giá bán, tự ý ký kết 

hợp đồng với khách hàng mà không thông báo, hoặc được phê duyệt bởi Công ty B. 

Chúng tôi chỉ tổ chức các buổi giới thiệu dự án, giới thiệu sản phẩm, tiện ích của Dự án 

tới các khách hàng. Đồng thời, chúng tôi không ký kết bất cứ hợp đồng chuyển nhượng 

nào với khách hàng, mà chỉ tiến hành việc ký Phiếu Đăng ký mua sản phẩm nhằm ghi 

nhận lại nguyện vọng, mong muốn được sở hữu sản phẩm trong dự án của người dân, 

khách hàng. Phần công việc này chúng tôi thực hiện trên cơ sở có sự ủy quyền từ Công ty 

Bạch Đạt An, được ghi nhận tại khoản 5.3 của Hợp đồng: “Bên A ủy quyền cho Bên B 

thay mặt bên A thực hiện việc ký Phiếu đăng ký mua sản phẩm và thu tiền thanh toán của 

bên thứ ba tương ứng với từng đợt thanh toán tiền của bên B, tối đa đến 100% tổng giá trị 

lô đất”. Về phần giá cho từng sản phẩm, theo quy định tại khoản 5.2 của hợp đồng: “Giá 

bán các Lô đất ghi trên Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ký với Bên thứ ba là giá do 

Bên B quyết định, sau đây gọi tắt là “Giá môi giới”. Bên A cam kết chấp thuận thỏa thuận 

giá Giá môi giới này của bên B và sẽ ký Hợp đồng/xuất hóa đơn GTGT cho Khách hàng 

theo Giá môi giới này”. Như vậy việc định đoạt giá cho các sản phẩm là quyền của chúng 

tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ phải xin chấp thuận từ Công ty B và Công ty B cam 

kết chấp thuận mức giá mà chúng tôi đưa ra cho từng sản phẩm. 

Ngoài ra vào ngày 10/8/2018, H có gửi Công văn số 46/2018/CV-H cho Công ty B 

nêu rõ là theo cam kết hợp đồng giữa 2 bên thì đã gần tới thời hạn cam kết 14 tháng có sổ 

đỏ, kể từ ngày ký hợp đồng, tức ngày 14/09/2018 và đề nghị phía B cung cấp thời gian có 

sổ để chúng tôi thông báo cho khách hàng cũng như chuẩn bị công chứng chuyển nhượng, 

Tuy nhiên sau đó chúng tôi nhận được Công văn số 48a/2018/CV-BĐA vào ngày 

27/08/2018 và ngày 15/09/2018 nhận được Công văn số 51b/2018/CV-BĐA, tiếp tục ngày 

3/10/2018 chúng tôi nhận được Công văn số 67/2018/CV-BĐA cùng 1 nội dung là: “Dự 

án đang trong quá trình rà soát và điều chỉnh khớp nối của UBND tỉnh Quảng Nam và 

đây là sự kiện bất khả kháng theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa hai bên”. 

Thế nhưng vào ngày 24/10/2018, phía B lại phát hành thông báo chấm dứt hợp 

đồng với Công ty chúng tôi với các lý do: “H tự ý bán hàng, thu tiền không xin phép cũng 

như thông báo với chủ đầu tư và họ không hề biết các hoạt động liên quan giữa chúng tôi 

và bên thứ ba (tức khách hàng) ở dự án này”. Điều này là hết sức vô lý và không có căn 

cứ và Công ty chúng tôi cũng đã có công văn trả lời không đồng ý cho việc chấm dứt Hợp 

đồng vô lý như vậy. 

Về việc thu tiền của các khách hàng đăng ký mua sản phẩm: Điều 4 của hợp đồng 

có quy định về tiến độ thanh toán tiền của bên thứ ba nhưng chỉ là “tạm đưa ra” và có thể 

được điều chỉnh trên cơ sở phương án kinh doanh của chúng tôi. Mặt khác, khoản 5.5 của 

hợp đồng có quy định: “Khi Bên B thu tiền thanh toán Đợt 1 của Bên thứ ba, Bên B ngoài 

việc thu hồi toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ được thu hồi 100% tiền hoa hồng của Lô đất đó”. 
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Như vậy là việc thỏa thuận về tiến độ thu tiền giữa chúng tôi và các khách hàng đăng ký 

mua là trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận và hoàn toàn không bị chi phối bởi thỏa thuận giữa 

chúng tôi và Công ty B. Ngoài ra, các buổi giới thiệu sản phẩm được chúng tôi tổ chức 

đều có sự tham gia cùa các đại diện chủ đầu tư như bà Hoàng Thị Kim Ch, ông Lê Kim 

H3 và ông Diệp Bảo L, tại các buổi giới thiệu sản phẩm này, các thông tin về phương thức 

thanh toán, ưu đãi, chiết khấu cho khách hàng, giá sản phẩm đều được chúng tôi công khai 

và các đại diện của Công ty B hoàn toàn nắm bắt được những thông tin này. Do đó không 

có việc chúng tôi vi phạm điều 4 của hợp đồng như trình bày của Công ty B. 

Về ý kiến của B cho rằng đơn giá 2.650.000VNĐ/m2 quy định trong hợp đồng chỉ 

là đơn giá “Đặt cọc tạm tính”, không phải là đơn giá chốt của hợp đồng là hoàn toàn 

không đúng. Vì theo quy định tại khoản 5.4 Điều 5 của hợp đồng giữa hai bên có quy định 

rõ: “Giá trị chênh lệch giữa giá đặt cọc và giá môi giới đối với mỗi lô đất sẽ được coi là 

hoa hồng môi giới của H”. 

Đơn giá hợp đồng được quy định tại khoản 1.2 Điều 1 của hợp đồng, không những 

vậy còn thể hiện rõ nội dung đơn giá đặt cọc này đã bao gồm toàn bộ thuế GTGT và các 

chi phí liên quan khác. 

Đơn giá môi giới cũng được nêu rõ là do H quyết định và B cam kết hoàn toàn 

chấp nhận và sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng theo đơn giá này theo khoản 5.2 Điều 5 của 

hợp đồng. 

Chính vì vậy việc B đưa ra quan điểm về việc đây chỉ là đơn giá tạm tính, sẽ có sự 

điều chỉnh lại theo thông báo của cơ quan nhà nước khi có quyết định là hoàn toàn đi 

ngược lại với quá trình hợp tác giữa hai bên, cũng như chối bỏ hoàn toàn những thỏa 

thuận và cam kết với chúng tôi khi đề nghị hợp tác. 

H vẫn giữ nguyên quan điểm là mong muốn hợp đồng giữa H và B được tiếp tục 

thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân/khách hàng đã đăng ký mua sản phẩm. 

Trong trường hợp B rút đơn khởi kiện thì H sẽ rút toàn bộ phản tố để 2 bên tiếp tục thực 

hiện dự án để giải quyết quyền lợi cho người dân. Cụ thể, như đã đề cập trong Công văn 

ngày 29/03/2019, H với vai trò là nhà môi giới trong Dự án, luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ 

trợ chủ đầu tư B trong quá trình tiếp tục thực hiện Dự án, trong đó sẵn sàng xem xét 

phương án bổ sung tài chính cho Dự án trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của H được quy 

định trong hợp đồng. H khẳng định đảm bảo đủ về tài chính để tiếp tục thực hiện hợp 

đồng và khẳng định danh sách khách hàng được H cung cấp tới B vào thời điểm trước đây 

và tại Tòa án hiện nay là hoàn toàn chính xác, không có việc một lô đất được nhiều cá 

nhân cùng đăng ký mua. 

Công ty H phản tố yêu cầu những vấn đề sau: Đề nghị Công ty B tiếp tục thực hiện 

hợp đồng.  Yêu cầu Công ty B chi trả 2 khoản phạt hợp đồng: Khoản phạt giá trị là 

150.000.000đ, do chậm tiến độ 30 ngày, mỗi ngày 5.000.000đ và khoản phạt vi phạm hợp 

đồng tương ứng với 100% số tiền đã đặt cọc cho Công ty B là 99.047.913.000đ. 

- Những người có quyền lọi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

1. Bà Nguyễn Thị N trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-01 do Công ty H môi giới, 

trị giá: 480.995.000đ và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi 

không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 
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2. Đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị M1, bà Võ Thị Thanh B2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C1A-02 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp 

luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

3. Đại diện theo ủy quyền của ông Lưu Anh B, bà Phan Thị Thu H18 trình bày: Tôi 

có mua lô đất C1A-03 và C1A-04 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. 

Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy 

định pháp luật, buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

4. Đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thanh Hồng Th, ông Phạm Th33 trình 

bày: Tôi có mua lô đất C1A-05 và C1A-06 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị 

lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo 

quy định pháp luật, buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

5. Đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Hữu N1, ông Nguyễn Văn A7 trình bày: 

Ông N1 có mua lô đất C1A-07 và C1A-08 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị 

lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo 

quy định pháp luật, buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất. 

6. Ông Nguyên Đăng Duy Th34 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-09 do Công ty H 

môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến, 

đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật, buộc 02 công ty giao giấy chứng nhận 

QSDĐ và giao đất cho tôi. 

7. Bà Trần Thị H8 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-10 do Công ty H môi giới và 

đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị 

Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất 

cho tôi. 

8. Bà Huỳnh Thị Thanh C trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-11 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án  buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

9. Đại diện ủy quyền ông Trần Thanh B1, bà Hồ Thị Bích Th20 trình bày: Ông B1 

có mua lô đất C1A-12 và C1A-13 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. 

Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy 

định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng 

nhận QSDĐ và giao đất. 

10. Bà Đỗ Thị Hoàng Y trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-14 do Công ty H môi 

giới và đón 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật, buộc 02 công ty giao giấy chứng nhận 

QSDĐ và giao đất cho tôi. 

11. Bà Nguyễn Thị Thục Q trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-15 do Công ty H môi 

giới, trị giá: 480.995.000đ và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, 
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tôi khống có ý kiến và đề nghị Tòa án buộc 02 công ty giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

12. Ông Nguyễn Văn H9 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-16 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

13. Ông Trần Hữu Võ Đ1 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-17 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95%  giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

14. Ông Trần Văn M2 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-18 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% gìá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chúng nhận QSDĐ và giao 

đất cho tôi. 

15. Đại điện ủy quyền cùa bà Phạm Thị Mai H10, bà Nguyễn Thị Hồng V trình 

bày: Bà H10 có mua lô đất Cl A-19 do Công ty H môi giới và đà đóng 95% giá trị lô đất. 

Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy 

định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng 

nhận QSDĐ và giao đất. 

16. Ông Nguyễn Thanh V1 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-20 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

17. Ông Nguyễn Văn N2 trình bày: Tôi có mua lô đất ClA-21 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất 

cho tôi. 

18. Đại điện ủy quyền của bà Phạm Thị H11, ông Phạm Thanh T4 trình bày: Bà 

H33 có mua lô đất C1A-22 và Cl A-23 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo 

quy định pháp luật, buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất. 

19. Ông Nguyễn Duy C1 trình bày: Tôi có mua lô đất Cl A-24 và C1A-35 do Công 

ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý 

kiến và đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận 

QSDĐ và giao đất cho tôi. 

20. Đại diện ủy quyền bà Trịnh Thị M3, ông Nguyễn M3 trình bày:  Bà M3 có mua 

lô đất C1A-25 và C1A-26 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp 

luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất. 

21. Đại diện theo ủy quyền ông Trần Mạnh H12, ông Lê Ngọc T4 trình bày: Ông 

H24 có mua lô đất ClA-27 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh 
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chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp 

luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng phận QSDĐ 

và giao đất. 

22. Đại diệp ủy quyền bà Nguyễn Thị Minh T1, bà Nguyễn Thị H23 trình bày: Bà 

T1 có mụa lô đất C1A-28 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp 

luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất. 

23. Ông Trần Ngọc C2 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-29 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận Q.SDD và 

giao đất cho tôi. 

24. Bà Nguyễn Thị Th2 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-30 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị rô đất. Về tranh chấp giũa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

25. Bà Nguyễn Thị Th3 trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-31 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng rilận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

26. Đại diện ủy quyền ông Trương Phú Th4, ông Trương Phú Đ11 trình bày: Ông 

Th4 có mua lô đất ClA-32 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% gía trị lô đất. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp 

luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất.  

27. Bà Hồ Thị Thúy Th5 trình bày: Tôi có mua lô đất ClA-33 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

28. Bà Nguyễn Thị Diễm Tr trình bày: Tôi có mua lô đất C1A-34 do Công ty H 

môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty tôi không có ý kiến 

và đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

29. Ông Đặng An K1 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-01 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao 

đất cho tôi. 

30. Đại diện theo ủy quyền bà Phan Vũ Kiều O, bà Võ Thị Thanh B2 trình bày: Bà 

O có mua lô đất C1B-02 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp 

luật. Các cơ quan nhà nước của tỉnh Quảng Nam nếu không có mặt tại các phiên hòa giải 

thì phải có văn bản trình bày ý kiến và lý do cụ thể để thể hiện sự tôn trọng đối với người 

dân. Đề nghị các cơ quan nhà nước của tỉnh Quảng Nam sớm đề xuất giá đất để UBND 
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tỉnh ban hành, sớm cấp đất và sổ cho người dân. 

31. Bà Hồ Thị L1 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-03, C1B-04, C1B-05 do Công 

ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý 

kiến và đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận 

QSDĐ và giao đất cho tôi.  

32. Bà Đoàn Thị H13 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-06 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao 

đất cho tôi. 

33. Bà Đào Thị Ngọc Th6 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-07 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

34. Ông Võ Duy Tr1 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-08 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn 

tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. Đối với ý kiến cùa đại diện 

Sở Tài nguyên và môi trường thì tôi không đồng ý. Việc mua bán đất của các công ty đã 

được rao bán công khai khắp tỉnh Quảng Nam thì việc các cơ quan nhà nước không biết là 

không thể chấp nhận được. Đồng thời, các cơ quan tham mưu phải có trách nhiệm kiểm 

tra, giám sát sau khi giao dự án cho B. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam 

sớm có những biện pháp cần thiết đối với 02 công ty để bàn giao đất và giấy chứng nhận 

QSDĐ cho người dân. 

35. Ông Nguyễn Hữu Th7 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-09, giá trị lô đất: 

469.350.000đ, do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 

công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị 

Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất 

cho tôi. 

36. Ông Nguyễn Văn V2 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-10, giá trị lô đất 

470.000.000đ do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 

công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị 

Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất 

cho tôi. 

37. Ông Trịnh Văn M4 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-11 trị giá 469.350.000đ, 

do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi 

không có ý kiến và đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án, giao giấy chứng 

nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

38. Bà Kim Thị Bích N3 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-12, C1B-13, C1B-14, 

C1B-15 do Công ty H môi giói và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công 

ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án 

buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

39. Ông Trần Ngọc C3 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-16 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 
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nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn 

tất dự án để giao giấy chứng nhận QSĐĐ và giao đất cho tôi để tôi sớm xây nhà cửa, ổn 

định cuộc sống. 

40. Bà Vũ Thị L2 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-17, (C4-10) do Công ty H môi 

giới vả đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

41. Đại diện ủy quyền bà Nguyễn Thị Bích Th8, ông Nguyễn Văn Đ12 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C1B- 18 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp 

luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

42. Ông Trần Văn H14 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-19 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

43. Đại điện ủy quyền bà Lê Thị Đ2, ông Phạm Th33 trình bày:  Tôi có mua lô đất 

C1B-20, C1B-21 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 

02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để 

giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. Tôi không đồng tình với quan điểm của 

ông C5 , đề nghị xem xét trách nhiệm của các cơ quan tham mưu của tỉnh Quảng Nam 

trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và đất cho người dân. 

44. Ông Lê Việt A trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-22 do Công ty H mỏi giới, trị 

giá: 480.995.000đ và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không 

có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 

công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

45. Ông Nguyễn Duy C1 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-23 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

46. Ông Nguyễn Vũ M5 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-24 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 40% giá trị lô đất (số tiền đã đóng: 187.740.000đ). Về tranh chấp giữa 02 

công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị 

Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất 

cho tôi. 

47. Đại điện ủy quyền ông Nguyễn Văn M6, ông Nguyễn Vũ M5 trình bày: Tôi có 

mua lô đất C1B-25 do Công ty H môi giới và đã đóng 40% giá trị lô đất (số tiền đã đóng: 

187.750.000đ). Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

48. Ông Nguyễn Ngô T2 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-26 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% gỉá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 
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49. Bà Hoàng Thị Kim O trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-27 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

50. Đại diện ủy quyền bà Ngô Thị Hoài Tr, ông Lê Văn H39 trình bày: Tôi có mua 

lô đất C1B-28 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 

công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị 

Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất 

cho tôi. 

51. Bà Ngô Thị Thúy Th9 không có lời khai tại hồ sơ vụ án. 

52. Bà Võ Thị Thu Tr trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-29 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án bụộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao 

đất cho tôi. 

53. Bà Trần Thị L3 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-31 do Công ty H môi giới và 

đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị 

Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất 

cho tôi. 

54. Đại diện theo ủy quyền ông Yoon Min J, ông Huỳnh Hồng A1 trình bày:  Ông 

Yoon Min J có mua các lô đất C1B-32, C1B-33, C1B-34 với trị giá 2.211.517.000đ do 

Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, ông 

Yoon Min J không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty giao giấy chứng nhận 

QSDĐ và giao đất. 

55. Bà Nguyễn Thị Thu H23 trình bày: Tôi có mua lô đất C1B-35 do Công ty H 

môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến 

và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

56. Ông Nguyễn Hoài N4 trình bày: Tôi có mua lô đất C2-01, C2-02, C2-03 do 

Công ty H mội giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi 

không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

57. Ông Trần Quang D trình bày: Tôi có mua lô đất C2-04, C2-05 do Công ty H 

môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến 

và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dụ án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

58. Bà Nguyễn Thị H16 trình bày: Tôi có mua lô đất C2-06 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao 

Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có 

ý kiến. 

59. Ông Nguyễn Hữu Th10 trình bày: Tôi có mua lô đất C2-07 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

131



22 

 

60. Bà Nguyễn Thị Th9 trình bày: Tôi có mua lô đất C2-08, C2-09 do Công ty H 

môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến 

và đề nghị Tòa án xem xét, theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

61. Bà Phạm Thị Thùy Tr trình bày: Tôi có mua lô đất C2-10 trị giá 780.850.000đ 

do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi 

không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

62. Đại diện ủy quyền bà Trần Tuyết H17, Phan Thị T11 trình bày: Tôi có mua lô 

đất C2-11 (trị giá 776.850.000đ), C2-12 (trị giá 780.850.000đ) do Công ty H môi giới và 

đã đóng 95% giá trị lô đất. về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị 

Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đe nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự 

án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

63. Bà Bùi Thị L5 trình bày: Tôi có mua lô đất C2-14 do Công ty H môi giới và đã 

đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa 

án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho 

tôi. 

64. Ông Lương Văn V3 trình bày: Tôi có mua lô đất C2-13 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn 

tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

65. Bà Đặng Thị Ph trình bày: Bà Ph có mua lô đất C4-01 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Việc khởi kiện là tranh chấp giữa 2 công ty, không có liên 

quan đến bà Ph và những người dân mua đất. B là chủ đầu tư dự án, đã hợp tác với H để 

bán đất cho người dân thì B phải chịu trách nhiệm với người dân. Các buổi mở bán đều có 

mặt của đại diện công ty B. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam là đơn vị chọn và giao đất 

cho B để thực hiện dự án thì phải chịu trách nhiệm ra Giẩy chứng nhận QSDĐ, giao đất 

cho người dân. Đề nghị 02 công ty, Tòa án và chính quyền tỉnh Quảng Nam phối hợp để 

cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho bà. 

66. Bà Đỗ Thị Mai L4 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-02 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị 

Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất 

cho tôi. 

67. Đại điện cho bà Lâm Thị D1 trình bày: Bà Dự có mua lô đất C4-03 do Công ty 

H môi giới với giá 480.000.000đ và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 

công ty, tôi không có ý kiến. Người dân mua bán các lô đất dựa trên giá bán và vị trí do B 

và H, các buổi chào bán đều có đại diện 02 công ty tham dự nên việc B cho rằng không 

biết là không có cơ sở. Đề nghị Tòa án làm rõ tại sao chưa có Giấy chứng nhận QSDĐ và 

phê duyệt các các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam mà chủ đầu tư đã đưa dự án cho H 

bán cho người dân. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh 

Quảng Nam và HĐND tỉnh Quảng Nam đối với dự án này. 

68. Bà Trương Hoài L4 trình bày: Tôi có mua lại lô đất C4-04 của ông Nguyễn 

Nh4, lô đất C6-14 của ông Phạm Vũ H40, lô đất C6-55 của bà Nguyễn Thị Ph1 và đã 
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đóng 95% giá trị. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng 

nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn 

tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. Tôi không đồng ý việc ủy 

quyền của UBND tỉnh Quảng Nam mà không trực tiếp tham gia tố tụng tại Tòa án. B là 

công ty do UBND tỉnh Quảng Nam lựa chọn để phát triển dự án bất động sản thì B và 

UBND tỉnh phải có trách nhiệm thực hiện dự án để giao đất, ra Giấy chứng nhận QSDĐ 

cho người dân. B đã nhận hơn 99 tỷ từ H là số tiền của người dân nên ko thể nói B không 

biết việc mua bán các lô đất. Trong mọi trường hợp công ty H có chia sẻ rủi ro với công ty 

B do UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh giá đất thì công ty B phải chịu trách nhiệm với 

người dân. Công ty H đã giao cho B trên 99 tỷ theo đúng tiến độ dự án thì bất cứ trường 

hợp nào, B phải có trách nhiệm hoàn thiện dự án và ra Giấy chứng nhận QSDĐ cho người 

dân. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của chính quyền tỉnh Quảng Nam trong quản lý nhà nước 

đối với đất đai đối với việc giao dự án cho B. 

69. Ông Đinh Văn D2 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-05 do Công ty H môi giới 

với giá 407.421,000đ và đà đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi 

không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

70. Bà Phạm Thị Thanh Th11 trình bày: Tôi có mưa lô đất C4-06 do Công ty H 

môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến 

và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án đề giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

71. Ông Nguyễn Quang T3 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-07 do Công ty H môi 

giới, về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo 

quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy 

chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

72. Bà Cao Nguyễn Nguyên V4 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-08 do Công ty H 

môi giới với giá: 325.936.800d (đơn giá: 4.074.210đ/m2, diện tích 100m2) và đã đóng 

95% giá trị lô đất. về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án 

xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để 

giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

73. Bà Nguyễn Thùy D3 trình bày: Tôi có mua lộ đất C4-09 và C11-36 do Công ty 

H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý 

kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

74. Đại diện ủy quyền bà Nguyễn Thị Thu H18, ông Trần Kim L17 trình bày: Tôi 

có mua lô đất C4-11, C4-12, C6-05, C6-06, C6-07 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% 

giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem 

xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao 

Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. Tôi đã tham gia phiên mở bán đối với các lô 

đất, có sự tham gia của Công ty H, Công ty B nên việc Công ty B không biết về việc mở 

bán là hoàn toàn vô lý. Người dân không thể biết được giá bán, giá môi giới giữa 02 công 

ty là bao nhiêu nhưng căn cứ trên giá cho Công ty H đưa ra, chúng tôi đồng ý mua và đã 

đóng 95% giá trị. Do đó, chủ đầu tư B phải có trách nhiệm giao đất và trả sổ cho người 
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dân. 

75. Đại diện ủy quyền của ông Vô Minh Ch, bà Nguyễn Thị Th20 trình bày: Ông 

Ch có mua lô đất C4-13 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến, Công ty B cho rằng không giao cho H diện tích 

đất và vị trí phân lô thì căn cứ vào đâu để B và H công khai bán trên sàn giao dịch và đề H 

giao cho B số tiền 99 tỷ. Đề nghị công ty B phải đảm bảo ra Giấy chứng nhận QSDĐ cho 

373 lô đất cho người dân. Chúng tôi mong muốn 02 công ty hòa giải để giải quyết ra sổ và 

giao đất cho người dân. 

76. Bà Đoàn Thị Kim H17 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-14, C4-15, C4-16 do 

Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi 

không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

77. Ôngg Đinh Công K2 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-17, C4-18, C4-19 do 

Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Khi tôi vào mua các lô đất và tham dự 

phiên chào bán lô đất thì có sự tham gia của đại diện công ty B và H nên không thể có lý 

do B không biết về việc mua bán các lô đất. H là do công ty B lựa chọn nên công ty phải 

chịu trách nhiệm, về tranh chấp giũa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chửng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

78. Ông Bùi Văn H19 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-20 do Công ty H môi giới và 

đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề nghị 

Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự 

án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

79. Đại diện ủy quyền bà Trần Thị Hoài Th12, ông Phạm Hồng Ng5: Tôi có mua 

lô đất C4-22 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất là 738.720.000đ. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty giao 

Giấy CN QSDĐ và giao đất cho tôi. Các công ty đã ký thỏa thuận ngày 23/5/2019 để ra sổ 

cho người dân thì tại sao công ty B vẫn khởi kiện công ty H. 

80. Ông Đinh Văn K5 trình bày: Tôi mua các lô đất số: C4-23,C4-24, C11-21, 

C11-22, C11-23 do công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị đất. Đề nghị Tòa án giải 

quyết buộc các công ty bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi. 

81. Bà Phan Thị Vân A trình bày: Tôi có mua lô đất C4-25 do Công ty H môi giới 

và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và đề 

nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn 

tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

82. Đại điện ủy quyền ông Phan Ánh D4, bà Phan Thị Vân A trình bày: Tôi có mua 

lô đất C4-26 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Tôi đề nghị giữa 02 

công ty cùng chia sẻ khó khăn, hòa giải với nhau để tiếp tục hoàn thành dự án, sớm ra 

Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho người dân. 

83. Bà Trần Thị Thu H20 trình bày: Bà H20 ký hợp đồng mua các lô đất số C4-27, 

C4-28 với công ty H và đã đóng 95% giá trị đất. Tranh chấp giữa 02 công thì thì bà H20 

không có liên quan. Công ty B là chủ đầu tư dự án nên phải chịu trách nhiệm ra sổ, giao 

đất cho người dân. Đề nghị Tòa án và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam giải quyết 

để tôi được nhận đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi không chịu trách 
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nhiệm trả thêm bất kỳ khoản nào ngoài số tiền chúng tôi đà ký kết để nhận chuyến nhượng 

mua đất. Bà H20 rút yêu cầu công ty H phải trả cho bà chi phí do Chủ đầu tư chậm ký 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất tương ứng với số tiền thực nộp nhân với lãi suất 

10%/năm theo cam kết tại Hợp đồng mua đất giữa bà H20 và H. 

84. Ông Nguyễn Quang Tr trình bày: Tôi có mua lô đất C4-29 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến và 

đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

85. Bà Ngô Thị C4 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-30, C4-31 do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đối 

với hợp đồng số 14 giữa 2 công ty, đề nghị Công ty B không yêu cầu hợp đồng trên là vô 

hiệu. Tôi đề nghị Tòa án tạm dừng xét xử vụ án và 2 công ty hòa giải với nhau để giải 

quyết quyền lợi cho người dân. 

86. Ông Ngô Văn V4 trình bày: Tôi có mua lô đất C4-32 do Công ty H môi giới 

với giá tiền 1.650.000.000đ, đã đóng 1.228.608.000đ. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi 

không có ý kiến và đề nghị Tòa án xem xẻt theo quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ vả giao đất cho tôi. 

87. Ông Nguyễn Huy H21 trình bày: Tôi có mua lô đất C5-01 và C5-02 do Công ty 

H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý 

kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

88. Ông Nguyễn Trung K3 trình bày: Tôi có mua lô đất C5-03 và C5-04 do Công 

ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý 

kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty m hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận Q.SDĐ 

và giao đất cho tôi. 

89. Bà Nguyễn Thị X2 trình bày: Tôi có mua lô đất C5-05, C5-06 do Công ty H 

môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. 

Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

90. Bà Nguyễn Thị Thanh Th11 trình bày: Tôi có mua lô đất C5-07 trị giá 

392.139.000d do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Khi mua đất thì công 

ty H cam kết tháng 5/2018 sẽ có Giấy chứng nhận QSDĐ nhưng đến nay vẫn chưa có. Đề 

nghị 2 công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng để ra sồ đỏ, giao đất cho người dân. 

91. Bà Tăng Thị Đức Th13 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C5-8 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

92. Bà Trần Thị Th20 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-09 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dụ án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi.  

93. Bà Đinh Thị L6 trình bày:  
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Tôi có mua lô đất C5-10 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

94. Bà Mai Thị Thu Ph1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-11 và C9-18 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

95. Ông Nguyễn Văn K4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-12 với giá 368.373.000đ do Công ty H môi giới và đã đóng 

95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án 

buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

96. Ông Đỗ Trọng N5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-13 giá 680.000.000đ do Công ty H môi giới và đã đóng 95% 

giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án xem xét 

bảo đảm quyền lợi cho tôi được nhận được và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

97. Ông Trần Văn A2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-14 do Công ty H môi giới và đà đóng 95% giá trị lô đất là 

308.666.000đ. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

98. Ông Nguyễn Hữu D4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-15 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 cống ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

99. Ông Bùi Văn G1, bà Lê Thị Minh Th15 trình bày: 

Chúng tôi có mua lô đất C5-16 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

100. Ông Hà Huy Th16 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-17 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

101. Ông Hồ Tấn T4 trình bày: 

Tôi có mua ỉô đất C5-18 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

102. Đại điện ủy quyền ông Mai Lê Th17, ông Vũ Văn Th35 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-19 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá tri lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 
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103. Ông Nguyễn Minh Ch1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-20 trị giá 356.490.000đ do Công ty H môi giới và đà đóng 

95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án 

buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

104. Bà Nguyễn Thị P1 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C5-21 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá tri lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

105. Bà Đỗ Thị H22 trình bày: 

Tôi có mua lô đất 05-22 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tổi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

106. Ông Nguyễn Văn Th18 và bà Lê Thị Lan H23 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C5-23 giá trị 364.412.000đ do Công ty H môi giới và đã đóng 

95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án 

buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

107. Ông Võ Anh T4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-24 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

108. Ông Nguyễn Mạnh H24 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-25 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

109. Bà Phan Thị M7 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-26 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

110. Bà Phạm Thị Th19 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-27 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

111. Bà Nguyễn Thị Th20 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-28, C5-29 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

112. Ông Nguyễn Xuân H25 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-30 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 
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hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

113. Bà Đoàn Thị L3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-31 do Công ty H môi giới và đã đóng 95%. giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tồa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

114. Ông Trần Văn U trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-32 do Công ty H môi giới và đã đống 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không cỏ ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án đề giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

115. Bà Phùng Thị Dương Ch trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-33 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị công ty B tiếp tục thực hiện hợp 

đồng và giao đất cho người dân. Chúng tôi chỉ đóng 5% còn lại của giá trị hợp đồng và 

không đóng bất kỳ khoản nào khác. 

116. Ông Trần Hồng Tr trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-34, C5-35 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

117. Ông Nguyễn Đức Tr2 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C5-36, C5-37 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

118. Bà Nguyễn Thị B3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-38 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

119. Bà Hồ Anh Th21 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C5-39, C5-40 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

120. Ông Hồ Văn K6 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-41 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến, Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

121. Ông Đặng Văn Ph1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-42 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất là 

384.217.000đ. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

122. Ông Hồ Sỹ Ng1 trình bày:  
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Tôi có mua lô đất C5-43, trị giá 720.000.000đ do Công ty H môi giới và đã đóng 

95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án 

buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

121. Bà Huỳnh Thị Ngọc Tr trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-44 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

123. Bà Phạm Thị Thùy Tr3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-45,C5-46 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

124. Ông Lê Đức T5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-47 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

125. Ông Võ Tấn L7 trình bày: 

Tôi có lô đất C5-48 do Công ty H môi giới và đã đỏng 95% giá trị lô đất. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

126. Ông Đặng Ngọc Đ3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-49 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

127. Bà Trần Thị Xuân L3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-50 do Công ty H môi giới trị giá 384.217.900đ và đã đóng 

95% giá trị lô đất là 362.739.400đ . Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. 

Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho tôi. 

128. Ông Ngô Xuân Th22 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C5-53, C5-54 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

Công ty B không thể chấm dứt hợp đồng vì việc mua bán đã giữa H và người dân 

đã được thực hiện đúng pháp luật và đóng tiền mua đất 95%. H đã thanh toán đầy đủ số 

tiền theo hợp đồng số 14 cho B theo đúng tiến độ và H không có bất kỳ vi phạm nào trong 

việc thực hiện hợp đồng. Đề nghị Tòa án xem xét trách nhiệm của 02 công ty trong việc 

thực hiện hợp đồng. 

129. Ông Nguyễn Tuấn Th23 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-01 và C4-21 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Việc mở bán dự án đều được thông tin trên thông tin đại chúng và các phiên mờ bán 
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đều có mặt của đại diện công ty B. Đến nay giữa các công ty tranh chấp với nhau thi 

chúng tôi đề nghị các công ty thỏa thuận sớm giải quyết vụ việc, sớm ra Giấy chúng nhận 

QSDĐ cho chúng tôi. 

130. Ông Phạm Ngọc T3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-02 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

131. Ông Nguyễn Ngọc Th19 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-03, C6-04 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Người dân mua đất hoàn toàn đúng quy định. Công ty B1 cho rằng không biết việc H 

bán lô đất là không đúng. Trong hợp đồng cùa 02 công ty không thể hiện tổng diện tích và 

số lô cụ thể thì cần làm rõ tổng diện tích đã bán cho người dân có trùng khớp hay không. 

Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho người dân. 

132. Bà Nguyễn Thị H20 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-08, C6-24 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá tri lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

133. Ông Trần Văn P2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-09, C6-10 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

134. Ông Trần Đình V5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-11 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

135. Bà Nguyễn Thị H26 trình bày: 

Tôi nhận chuyển nhượng lại lô đất C6-12 từ người khác với giá 650.000.000đ. Lô 

đất này do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công 

ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giáp.Giấy 

phưng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

136. Ông Ngô Ngọc Anh trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-02 và C8-20 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

138. Ông Trần Văn B4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-15 do Công ty H môi giới và đã động 95% giá trị lô đất. 

Công ty B xác nhận số tiền đã nhận từ công ty H là hơn 99 tỷ nhưng đến nay lại đề nghị 

đơn phương chấm dứt hợp đồng là trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người 

dân. Người dân chỉ có nghĩa vụ đóng thêm 5% theo hợp đồng cũ, còn giá đất mới UBND 
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tỉnh Quảng Nam quyết định như thế nào thì các công ty cần thỏa thuận với nhau để giải 

quyết. Trong trường hợp giải quyết cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân thì cần có 

biện pháp ngăn chặn các công ty cầm Giấy chứng nhận QSDĐ của người dân bán cho 

người khác. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận 

QSDĐ và giao đất cho tôi. 

139. Bà Vữ Thị Thu Ng2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-16 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

140. Bà Nguyễn Thị V6 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C6-17 do Công ty H môi giói và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

141. Đại điện ủy quyền ông Dương Hoàng H27, bà Hoàng Thị Hồng Ng2 trình 

bày: 

Tôi có mua lô đất C6-18 do Công ty H môi giói và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi 

142. Ông Nguyễn Hữu H20 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-19 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá tậ lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

143. Ông Lê Viết Đ4 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C6-20 do Công ty H môi giời và đã đóng 95% giá trị lô đất là 

490.000.000đ. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

144. Ông Đặng Đ5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-21 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

145. Ông Ngô Văn Tr4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-22 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

146. Bà Trương Thị Bích L8 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-23 do Công ty H môi giới và đà đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

147. Bà Nguyễn Thùy Nh1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-25 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 
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tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

148. Bà Mai Thị X2 trình bày: 

Tôi mua lại lô đất C6-26 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Việc 02 bên Công ty ký thỏa thuận ngày 

23/5/2019 là việc của 02 công ty, không liên quan đến người dân, đề nghị đảm bảo cho 

người dân nhận giá đất theo giá thỏa thuận ban đầu. Riêng chính quyền tỉnh Quảng Nam 

đã nhận số tiền thuế do các Công ty nộp thì tại sao không có đặt vẩn đề số tiền này từ đâu 

mà có, để từ đó có sự quán lý đối với giao dịch đất đai tại địa phương và giải quyết lợi ích 

cho người dân. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng 

nhậm QSDĐ và giao đất cho tôi. 

149. Ông Hoàng V7 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-27 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

150. Ông Nguyễn Tuấn A4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-28 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

151. Ông Trần Văn P3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-29, C6-30, C6-31, C6-32 do Công ty H môi giới và đã đóng 

95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án 

buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

152. Bà Hồ Thị T6 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-33 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

153. Ông Nguyễn Đức Tuấn V8 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-34 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Việc 

thực hiện hợp đồng giữa 02 công ty như thế nào thì chúng tôi không có ý kiến. Những 

người dân mua đất của dự án đúng quy định pháp luật, thông tin dự án đều được niêm yết 

công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Các công ty giữ tiền của chúng tôi đế thực 

hiện dự án đã một thời gian dài mà vẫn chưa ra Giấy chúng nhận QSDĐ là trái với thỏa 

thuận theo cam kết. Đề nghị 02 công ty làm việc với nhau để thỏa thuận sớm ra Giấy 

chứng nhận QSDĐ cho chúng tôi. 

154. Ông Phan Đăng H28 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-35 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

155. Đại diện ủy quyền bà Phạm Thị Nhã Y1, ông Huỳnh Văn Tr7 trình bày: 
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Tôi có mua lô đất C6-36 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

156. Bà Trần Thị Ngọc H23 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-37 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

157. Bà Nguyễn Thị Thanh Th11 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-39 và 38 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

158. Đại diện ủy quyền bà Nguyễn Thị Tuyết L8, ông Lê Bá D8 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-40 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

159. Bà Dương Thị V9 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-41, C6-42, C9-02, C9-03 do Công ty H môi giới và đã đóng 

95% giá trị. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 

công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi.  

160. Đại diện ủy quyền bà Nguyền Hữu Hạnh Nh2, ông Nguyễn Hữu Tr2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-43 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án đề giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

161. Ông Nguyễn Ngọc H24 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-44 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

162. Đại diện cho ông Nguyễn Đức Ng3, bà Phạm Thị L18 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-45, C6-46 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giả trị. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

163. Bà Nguyễn Thị Hồng H16 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-47 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

164. Ông Huỳnh Ngọc Tr5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-48 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 
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165. Đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Thị Lệ Ng6, trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-49 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Danh sách 

những người dân mua đất hoàn toàn phù hợp với những người tham gia trong vụ án. Do 

đó, việc Công ty B cho rằng không quản lý được các lô đất và người mua đất là không có 

cơ sở. Đề nghị B sớm hoàn thiện dự án để làm thủ tục pháp lý ra Giấy chứng nhận QSDĐ 

cho người dân. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng 

nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

166. Ông Đàm Tá M8, trình bày:  

Tôi có mua lô đất C6-50 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

167. Ông Lê Anh S1, trình bày:  

Tôi có mua lô đất C6-51 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

168. Đại diện ủy quyền bà Đỗ Thị Kỉều O, ông Lê Thái S1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-52, C6-53 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

169. Bà Nguyễn Thị Ph1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C6-55 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

170. Bà Cao Thị Ng1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-01 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

171. Bà Hoàng Thị Hương Th17 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-02, C7-03 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

172. Ông Mai Văn C4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-04 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

173. Bà Lại Thị Thu A5 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C7-05 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02, công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

174. Bà Vũ Na S3 trình bày: 
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Tôi có mua lô đất C7-06 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

175. Ông Lê Văn Th24 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-07 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

176. Ông Cao Thành Nh3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-08 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng.nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

777. Đại điện ủy quyền ông Ngô Văn H30,  bà Ngô Thị L19 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-09 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ỷ kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

178. Bà Trương Thị H28 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-10 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

179. Ông Nguyễn Tư Quang S, trình bày: 

Tôi có mua lại lô đất C7-1 do Công ty H môi giới của ông Nguyễn Vãn Bính và đã 

đóng 95% giá trị. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án 

buộc 02 công ty sóm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

180. Ông Lê Quốc Th10 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C7-12, C7-13, C7-14 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá 

trị. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

181. Ông Nguyễn Viết D5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-15, CH-53 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về 

tranh chấp giũa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

182. Ông Huỳnh Văn Đ6 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-16, C7-17, C7-18 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá 

trị. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

183. Ông Hồ Việt Đ6 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-19 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 
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184. Ông Nguyễn Minh H31 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-20 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

185. Ông Trần Văn H32 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-21 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

186. Ông Nguyễn Hải Th25 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-22 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

187. Bà Nguyễn Lê Mỹ L9 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C7-23 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án đề giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

188. Bà Võ Thị Lê U1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-24 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giũa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

189. Đại diện ủy quyền ông Lê Ngọc Đạt Th15, bà Nguyễn Thị L3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-25 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án đề giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

190. Bà Phan Thị T7 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C7-26 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

191. Bà Nguyễn Thị Q1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-27 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về tranh 

chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án đề giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

192. Đại diện ủy quyển ông Nguyễn Đức H34, bà Lê Thị Ngọc N8 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C7-28, C7-29 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

193. Bà Trần Thị Kim Th26 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-01 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Số 

tỉền thực tế tôi mua là 1.172.028.757đ. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý 
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kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

194. Đại diện ủy quyền ông Trần Anh T8, ông Nguyễn Minh Ch1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-02 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

195. Bà Võ Thi Tr trình bày:  

Tôi có mua lô đất C8-03 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lộ đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

196. Bà Đinh Thị Thu Th20 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-04, C8-05 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

197. Bà Lê Thị Giao T9 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-06 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

198. Ông Trần Chí N6 trình bày: 

Tôi cố mua lô đất C8-07 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

199. Ông Bùi Tấn L9 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-08 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tồi. 

200. Ông Võ Trọng T4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-09 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

201. Ông Lê Đức C4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-10 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hóàri-tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

202. Bà Trần Thị Th15 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-11, C8-12 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

203. Bà Trương Thị X2 trình bày: 
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Tôi có mua lô đất C8-13 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án đe giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

204. Bà Nguyễn Thị Thu H33 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-14 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sởm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

205. Bà Đoàn Thị Thủy T10 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-15 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

206. Ông Nguyễn Văn S1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-16 do Công ty H môi giói và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

207. Ông Phan Minh H29 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-17 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

208. Ông Nguyễn Thế H24 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-18 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất (giá 

trong phiếu đăng ký 356.947.300đ, thực tế tôi mua là 600.000.000đ). Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi.  

209. Ông Lê Bảo P4 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C8-19 (trị giá 823.501.250đ) do Công ty H môi giới và đã đóng 

95% giá trị lô đất (số tiền 782.326.188đ). Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý 

kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

210. Ông Phan Uyên M9 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-21 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Đề 

nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao 

đất cho tôi. 

211. Bà Huỳnh Thị Hạnh Đ7 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-22, C8-23, C8-24 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá 

trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 

công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

212. Ông Võ Anh D4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-25, C8-26 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 
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213. Ông Nguyễn Quốc Tr6 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-27 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Tôi 

yêu cầu được nhận Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. Việc B cho rằng chưa 

giao đất và danh mục lô đất mà công ty H bán khống cho người dân là không đúng và làm 

cho người dân rất hoang mang. Khi ký họp đồng mới thì công ty B khô giao danh mục 

cho công ty H mặc dù công ty H nhiều lần đôn đốc nhắc nhở nên công ty H phải lấy danh 

mục do ông Q5 và công ty B1 đã ký để thực hiện. Trong biên bản thỏa thuận ngày 

23/5/2019 tại Công an tỉnh Quảng Nam, công ty B và công ty H đã cam kết sẽ tiệp tục 

thực hiện hợp đồng sau khi có đơn giá mới do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết 

định. Do đó, đề nghị Tòa án buộc công ty B phải đảm bảo ra sổ cho người dân còn công ty 

H phải cam kết đảm bảo tài chính để giao cho công ty B. 

214. Bà Cù Thị Ngọc D6 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-2 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

215. Bà Đặng Thị Tuyết Ng2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-29 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Đề 

nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao 

đất cho tôi. 

216. Bà Đỗ Thị Y2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-30 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Đề 

nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao 

đất cho tôi. 

217. Bà Trương Thị Kim A6 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-31 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

218. Ông Nguyễn Đình Đ8 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-32 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

219. Ông Chu Văn Kh1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-33 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dụ án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi.  

220. Ông Lê Anh Đ8 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C8-34 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

221. Đại diện ủy quyền của ông Đặng Văn Th27, bà Nguyễn Thị S5 trình bày: 
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Ông Th27 mua lô đất C8-35, C8-36 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị 

lô đất. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận 

QSDĐ và giao đất cho ông Th27. 

222. Ông Trịnh Minh H35 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-37 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

223. Ông Đặng Ngọc Th28 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-38 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất 

(362.030.000đ). Tôi không có ý kiến về tranh chấp giữa 02 công ty. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất. 

224. Ông Trần Văn H36 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-39 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữá 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

225. Bà Phan Thị H28 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-40 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

226. Bà Trần Thị Bích Ch2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-41 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

227. Ông Lê Xuân L12 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C8-42 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án đề giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

228. Ông Lê Quốc Th9 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-01 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

229. Đại diện ủy quyền ông Nguyễn Lương L10, ông Nguyễn Văn Q6 trình bày: 

Ông L10 mua lô đất C9-04 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. 

Về tranh chấp giữa 02 công ty, ông L10 không có ý kiến gì. Đề nghị Tòa án buộc 02 công 

ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho ông. 

230. Đại diện ủy quyền bà Trương Kim Ng1, ông Trần Duy Th36 trình bày: 

Bà Ng1 có mua lô đất C9-05 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá ưị lô đất. 

Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và 

giao đất cho bà Ng1. 
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229. Đại diện ủy quyền ông Nguyễn Văn N7, ông Nguyễn Văn K2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-06 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

231. Ông Trần Công H31 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-07 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Đề 

nghị 02 công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng trên cơ sở danh sách người dân mua đất do 

Công ty H cung cấp và Tòa án đã xác minh. Người dân đã nộp số tiền 95% giá trị từng lô 

đất và công ty H đã chuyển tiền cho công ty B thì đề nghị công ty công ty H gửi chứng cứ 

cho Tòa án. Đồng thời người dân không phải đóng thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào khác 

mà các công ty phải chịu trách nhiệm. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án 

để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

232. Ông Lê Huy Q2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-08 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

233. Bà Nguyễn Thị Bích L11 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-09 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

234. Ông Nguyễn Hữu Đ9 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-10 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

235. Đại diện ủy quyền ông Phan Văn K7, ông Phan Thanh B5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-11 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

236. Bà Phạm Thị Thúy D7 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-12 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

237. Đại diện ủy quyền bà Nguyễn Thị Kim Ch4, ông Văn Viết H43 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-13 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

238. Bà Trần Thị Diệu H37 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-14 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 
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239. Ông Phạm Đức M8 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-15 (trị giá 483.806.400đ) do Công ty H môi giới và đã đóng 

95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến như sau: việc công 

ty B vẫn nhận tiền cho công ty H chuyển qua và vẫn tham gia các phiên chào bán sản 

phẩm do công ty H thực hiện nhưng tại các phiên hòa giải lại cho rằng công ty H vi phạm 

hợp đồng. Khi chứng tôi mua đất thì UBND tỉnh Quảng Nam đã có phế duyệt 1/500 và có 

quyết định giao đất cho công ty B. Chúng tôi mua đất trên cơ sở họp đồng giữa 02 công 

ty, toàn bộ thông tin dự án đều công khai. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất 

dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

240. Ông Bùi Thanh T4 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-16 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

241. Ông Trần Ngọc L13 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-17 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghi Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

242. Ông Trương Văn Ch5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-19 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

243. Ông Bùi Minh Đ9 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-20 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất 

(449.170.000đ). Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 

02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi.  

244. Đại điện ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Tâm Th29, Ông Trần Văn P3 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C9-21 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

245. Bà Trần Thị Mỹ Tr trình bày: 

Tôi có mua lô đất C9-22 do Công ty H môi giới và đà đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

246. Bà Nguyễn Thị Kim Ch3 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-01 với giá 1.780.000,000đ do Công ty H môi giới và đã 

đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến, đề nghị các 

công ty sớm hòa giải với nhau và giải quyết quyền lợi cho người dân. 

247. Ông Nguyễn Văn K5 trình bày: 

Tôi có mua lộ đất C11-02 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 
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hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

248. Bà Trần Mộ Th9 trình bày: 

Tôi có mua lô C11-04 (457.950.000đ) do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá 

trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị 02 công ty phối hợp 

với chính quyền tỉnh Quảng Nam sớm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

249. Bà Trần Thị Minh H38 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-04 (457.950.000đ) do Công ty H môi giới và đã đóng 95% 

giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 

công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

250. Ông Vương Hưng Đ9 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-05, C11-06, C11-07, C11-55 do Công ty H môi giới và đã 

đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa 

án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho 

tôi. 

251. Đại diện ủy quyền bà Nguyễn Thị Mai D6, ông Lê Quang Tr2 trình bày: 

Bà D6 mua lô đất C11-08 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, bà D6 không có ý kiến. Đề nghị Tòa án xét xử sớm để buộc 

02 công ty sớm họàn tất dự án, giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho bà. 

252. Bà Nguyễn Thị Cát T10 trình bày: 

Tối có mua lô đất C11-09 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

253. Ông Trần Quang Ng4 trình bày: 

Tôi có mua 02 lô đất C11-10 (835.000.000đ) và C11-47 (1.170.000.000đ) do Công 

ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý 

kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giạo Giấy chứng nhân QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

254. Ông Đỗ Quốc Tr5 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-11 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

255. Ông Nguyễn Văn T11 trình bày: 

Tôi mua lô đất C11-12 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Công 

ty B đã chiếm dụng vốn của người dân đã quá lâu và có nhiều người dân gặp rất nhiều khó 

khăn, gom góp tiền mua đất. Quyền lợi của công ty đã được đảm bảo thì công ty phải có 

trách nhiệm ra Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho người dân. Ngoài khoản tiền 5% 

theo hợp đồng thì người dân không đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác. Tôi không 

đồng ý việc công ty B cho rằng số tiền nhận được là của công ty H vì công ty H không vì 

lý do gì lại chuyển cho  công ty B một số tiền lớn như vậy. Đó là số tiền mua đất do chúng 

tôi nộp vào. Tôi đề nghị công ty B rút đơn khởi kiện để sớm giải quyết quyền lợi chọ 
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người dân. Việc các công ty liên tục tranh chấp làm cho người dân rất bất an. Việc B 

không rút đơn chứng tỏ B không thiện chí đề giải quyết vụ việc. Trong trường hợp 02 

công ty không có thỏa thuận để ra Giấy chúng nhận QSDĐ cho người dân, đề nghị Tòa án 

xem xét các sai phạm, chuyển hồ sơ cho công an đế xử lý hình sự đối với 02 công ty. 

256. Đại diện ủy quyền bà Hồ Thị B7, ông Nguyễn Mạnh H24 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-13 và C11-14 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị 

lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công 

ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

257. Đại diện theo ủy quyền bà Trương Thị Hải Y3, ông Ngô Tấn Kh2 trình bày:  

Bà Y3 có mua lô đất C11-15, C11-16 (trị giả: 462.231.000/lô) do Công ty H môi 

giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, bà không có ý kiến. Đề 

nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao 

đất cho bà. 

258. Ông Phạm Quang L14 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-17, C11-18, C11-19 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% 

giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 

công ty sớm hoàn tất dự án để giáo Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

259. Bà Nguyễn Thị Thanh Th30 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-20 do Công ty H môi giới và đã đỏng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

261. Bà Nguyễn Phan Nhật Th31 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C11-24 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDD và giao đất cho tôi. 

262. Ông Võ Văn D7 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-25; C6-11 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty 

sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

263. Ông Lê Văn S4 trình bày: 

Tôi mua lô đất C11-26, C11-27 thuộc dự án Sakura do Công ty H môi giới và đã 

đóng 95% giá trị lô đất. Đối với tranh chấp giữa 2 công ty, đề nghị 02 công ty tự giải 

quyết vì người dân không liên quan gì. Đề nghi Tòa án xét xử sớm vụ án này và kiến nghị 

chính quyền tỉnh Quảng Nam phối hợp để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho 

tôi. 

264. Ông Lê Nho Lưỡng Ng7 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-28 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

265. Bà Trần Thị Đ10 trình bày: 
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Tôi có mua lô đất C11-29, C11-30, C11-31 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% 

giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 

công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

266. Ông Đinh Công K2 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-32 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

267. Đại diện theo ủy quyền ông Ngô Văn H40, ông Ngô Văn T12 trình bày: 

Ông Hoàn có mua lô đất C11-33 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô 

đất. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

268. Ông Ngô Văn T12 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-34 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tồi không có ý kiến. Đề nghị Tòa áq buôc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

269. Đại diện ủy quyền bà Trương Phạm Ngọc U3, ông Trần Văn Q7 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-35 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

270. Bà Võ Thị Quý M10 trình bày: 

Tôi có mua lộ đất C11-37, C11-38 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị 

lô đất. Về tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công 

ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

271. Bà Mai Thị M11 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-39 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

272. Ông Phan Minh Q3 (Phan Thị H33) trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-40 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

273. Đại diện ủy quyền ông Nguyễn Xuân H42, ông Đặng Hùng V10 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-41 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

274. Ông Đoàn Công Th31 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-42 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 
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275. Ông Lê Văn Th32 trình bày: 

Tôi mua lô đất C11-43, C11-44 (trị giá 516.688.000đ/lô) do Công ty H môi giới và 

đã đóng 95% giá trị lô đất. Về tranh chấp giữa 2 công ty, nếu B thấy công ty H làm sai thì 

tại sao không chấm dứt hợp đồng ngày từ đầu, mà để nhận đầy đủ tiền của công ty H từ 

rất lâu thì mới khởi kiện để chấm dứt hợp đồng. Đồng thời, trong vụ việc trên, UBND tỉnh 

Quảng Nam thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết quyền lợi cho người dân, đã hơn 01 

năm người dân có khiếu nại mà chính quyền tỉnh Quảng Nam không có bất kỳ động thái 

gì để giải quyết cho người dân. Tôi yêu cầu 02 công ty và các cơ quan nhà nước của tỉnh 

Quảng Nam phối hợp để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

276. Đạỉ điện ủy quyền ông Nguyễn Thanh Q4, ông Nguyễn Quang S1 trình bày: 

Ông Quang có mua lô đất C11-45 do Công ty H môi giới và đãđóng 95% giá trị lô 

đất. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ 

và giao đất cho tôi. 

277. Bà Trần Thị Hồng L15 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-46 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chúng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

278. Đại diện ủy quyền cho bà Võ Thị L16, ông Võ Văn H24 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-48 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không cỏ ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

279. Ông Võ Văn H24 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-49 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

280. Đại diện ủy quyền ông Lữ Văn T13, bà Nguyễn Thị Hải A8 trình bày:  

Tôi có mua lô đất C11-50 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giấ trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSĐĐ và giao đất cho tôi. 

281. Đại diện ủy quyền bà Nguyễn Thị Thu Ph3, ông Nguyễn Đức S1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-51 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

282. Bà Vũ Thị Thu H40 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-52 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 

hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

283. Bà Phan Thùy S1 trình bày: 

Tôi có mua lô đất C11-54 do Công ty H môi giới và đã đóng 95% giá trị lô đất. Về 

tranh chấp giữa 02 công ty, tôi không có ý kiến. Đề nghị Tòa án buộc 02 công ty sớm 
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hoàn tất dự án để giao Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất cho tôi. 

284. Đại diện theo ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Nam, ông Trịnh Xuân Th15 trình bày: 

Các cơ quan ban ngành có trách nhiệm giúp UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư có 

năng lực theo quy định pháp luật. Đối với dự án này thì chủ đầu tư là công ty B. Theo quy 

định, sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng và được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thì mới được 

chuyển nhượng. Tuy nhiên, sau khi được quy hoạch 1/500 thì chủ đầu tư đã ký kết hợp 

đồng để chuyển nhượng đất cho người dân. Hiện nay, đối với dự án Sakura, UBND tỉnh 

tiếp tục giao cho Công ty B là chủ đầu tư dự án. Công ty B đang hoàn thành thủ tục để 

được chấp thuận chủ trương đầu tư và sẽ tiếp tục thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý để ra 

sổ, bàn giao đất theo quy định. Việc thực hiện dự án nhanh hay chậm phụ thuộc vào trách 

nhiệm của chủ đầu tư. 

285. Đại diện theo ủy quyền của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam, 

ông Trần Văn C5 trình bày: 

Đề nghị 2 Công ty có thỏa thuận với nhau, có phương án cụ thể để Công ty B sớm 

hoàn thành dự án, gửi hồ sơ cho lấy có ý kiến của Sở xây dựng về tiến độ hoàn thành của 

dự án đảm bảo đúng quy định. Sau khi có đầy đủ các tài liệu cần thiết thì Sở Tài nguyên 

và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thủ tục, cấp Giấy chứng nhận 

QSDĐ cho công ty B, trên cơ sở đó công ty có nhiệm vụ chỉnh lý biến động và sang tên 

cho từng người dân. Hiện nay, UBND tỉnh đã có chỉ đạo cho các ngành hỗ trợ B để hoàn 

chỉnh thủ tục pháp lý của dự án theo đúng quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư. Sau đó, Hội đồng định giá đất của tỉnh sẽ họp và trình HĐND tỉnh quyết 

định đơn giá đất. 

286. Đại diện theo ủy quyền của UBND thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam là ông Nguyễn 

Đ4 vắng mặt trong toàn bộ quả trình giải quyết vụ án. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 18/2019/KDTM-ST ngày 28 

tháng 11 năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định: 

Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 217; Điều 218 và Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 385 và Điều 403 Bộ luật Dân sự: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần B về việc chấm dứt 

“Hợp đồng môi giới đất nền’’ số 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN ngày 17/4/2017 giữa Công ty 

Cồ phần B và Công ty cổ phần Đầu tư H. 

2. Đình chỉ yêu cầu phản tố của Công ty cổ phần Đầu tư H về việc phạt Công ty cổ 

phần B số tiền do chậm thực hiện “Hợp đồng môi giới đất nền” số 14/2017/HĐ 

ĐC/BĐA-CN, ngày 174/2017. 

3. Buộc Công ty cổ phần B phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng môi giới đất nền” số 

14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN, ngày 174/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23 tháng 5 

năm 2019 giữa Công ty Cổ phần B và Công ty cổ phần Đầu tư H. 

4. Công ty Cổ phần B có trách nhiệm liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam và UBND thị xã Đ, 

tỉnh Quảng Nam thực hiện việc giao nhận đất, lập các thủ tục để cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 
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5. UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên & Môi 

trường tỉnh Quảng Nam và UBND thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm ban hành các 

văn bản liên quan đến Dự án 7B Mở rộng tại khu đô thị ĐN2, phường ĐN2 thị xã Đ, tỉnh 

Quảng Nam, do Công ty cổ phần B chủ đầu tư. 

6. Sau khi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên 

& Môi trường tỉnh Quảng Nam và UBND thị xã Đ ban hành các văn bản liên quan đến 

Dự án 7B mở rộng, khu đô thị ĐN2, phường ĐN2 thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam, những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, được xác định họ và tên, địa chỉ theo số lô đất 

nhận chuyển nhượng tại các Block: C1A; C1B; C2; C4; C5; C6; C7; C8; C9 và C11 được 

quyền liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; Sở Tài nguyên 

& Môi trường tỉnh Quảng Nam; UBND thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; Công ty B; Công ty H 

và các cơ quan liên quan để làm thủ tục nhận đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với lô đất đã nhận chuyển nhượng và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Ngày 10  tháng 12  năm 2019, Công ty Cổ phần B kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

Ngày 5 tháng  3 năm 2020, Công ty Cổ phần B bổ sung kháng cáo với các nội 

dung: 

1. Về quan điểm tranh chấp hợp đồng với công ty H: 

Ngày 14/07/2017, Công ty cổ phần B ký hợp đồng số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN 

với công ty CPDV bất động sản H (nay là Công ty cổ phần đầu tư H) số tiền cọc 5 đợt 

theo khoản 2.3 Điều 2 để nhận quyền môi giới 435 lô đất, chi tiết 435 lô đất sẽ được ký 

phụ lục theo khoản 1.1 điều 1, chủ đầu tư chỉ cho phép giới thiệu tiện ích dự án theo mục 

8.1.4 điều 8 hợp đồng. Tuy nhiên H có nhiều sai phạm, cụ thể: 

Thứ nhất, H tự xác lập danh mục 373 lô đất, các phiếu đặt mua được ký kết vào 

ngày 25/06/2017 trước ngày ký hợp đồng 22 ngày là trái với điều 1 của hợp đồng.  

Thứ hai, tháng 8/2018 H tổ chức bán hàng, thu tiền đến 95% giá trị, đã bán 100% 

của 373 lô đất và đã bán qua bán lại nhiều lần cho khách hàng, vi phạm điều 4 Hợp đồng 

là lần đầu thu không quá 45% giá trị hợp đồng, H đã thừa nhận vi phạm là do nhu cầu 

chính người dân mong muốn, đây là ngụy biện vì chính H đưa ra chính sách thu một lần 

95% để được giảm giá nên không thể đổ thừa cho khách hàng. Ngoài ra, đối với tiền thu 

theo các Điều 2, 3, 4, 5 của hợp đồng phải xuất hoá đơn chênh lệch cho chủ đầu tư để kê 

khai thuế nhưng sau hơn 1 năm mà H vẫn giấu kín. 

Thứ ba, chủ đầu tư đã gửi văn bản số 28/2018/TB-BĐa ngày 23/08/2018 khuyến 

cáo về các giao dịch không minh bạch làm ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư; công văn 

số 34/2018/TB-BĐA ngày 17/9/2018 yêu cầu khắc phục các nội dung đã vi phạm; thư 

mời họp để nghe giải trình. Tuy nhiên, buổi họp ngày 18/09/2018 H không ký biên bản 

mà có văn bản 62/2018/Cv-HNN ngày 19/09/2018 thể hiện việc đăng ký mua sản phẩm là 

do nhu cầu khách hàng, việc thu tiền dựa trên mong muốn khách hàng và chỉ phản ảnh dự 

án Hera Complex không trả lời các nội dung các dự án khác mà hai bên hợp tác. Ngoài ra, 

H tự ý ký kết hợp đồng bán 03 lô đất ký hiệu C1B-34, C1B-35, C1B-36 cho người nước 

ngoài (Hàn Quốc  không có quốc tịch Việt Nam là ông YOON MINJUNG vào ngày 
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25/06/2017 là vi phạm luật pháp Việt Nam. 

Ngày 04/10/2018, chủ đầu tư ban hành công văn số 71/2018/CV-BĐa về việc 

ngưng mọi giao dịch với H. Ngày 20/10/2018, B nhận được công văn số 143/2018/CV-

HNN ghi ngày 04/10/2018 về việc yêu cầu đối trừ số liệu dự án 7B mở rộng, lúc 17h ngày 

20/10/2018, chủ đầu tư có văn bản trả lời H về các sai phạm và ngày 24/10/2018 chủ đầu 

tư đã ra thông báo số 106/2018/CV-Bđa chấm dứt hợp đồng với H. Ngày 23/05/2019 hai 

bên ký kết thoả thuận giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi người dân, trong đó quy 

định khi có giá đất dự án được duyệt thì hai bên thương thảo lại đơn giá mới so với hợp 

đồng để xác định nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ giao sổ đỏ cho khách hàng. 

2. Đối với Bản án sơ thẩm số 18/2019/KDTM-ST ngày 28/11/2019 của Toà án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng: Là không có cơ sở và có nhiều điểm vi phạm nghiêm 

trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty B. Công ty B kháng cáo sửa toàn bộ bản án 

với lý do:  

Thứ nhất, Toà cấp sơ thẩm xác định chưa đầy đủ nội dung hai bên tranh chấp. Tại 

mục 2.2, Toà án xác định hợp đồng B ký kết với H là hợp đồng số 14 với quy định đặt cọc 

và được giao quyền phân phối 435 lô đất nền, không nêu rõ hợp đồng số 14 đó có kèm 

bao nhiêu phụ lục, số lô đất 435 lô là lô đất nào thuộc hợp đồng hay dẫn chiếu ở phụ lục 

nào, được ký vào thời điểm nào, hay chỉ có hợp đồng số 14 duy nhất được ký vào ngày 

14/07/2017.  Thực tế, Hợp đồng 14 với Điều 1.1 quy định số lô đất là 435 lô, hai bên chưa 

thoả thuận được vị trí, số lô, diện tích cho 435 lô đất này vì thế hai bên chưa có ký bất cứ 

phụ lục hợp đồng nào ghi lô đất đó ở đâu, hướng và diện tích bao nhiêu? Ngoài ra, hai bên 

có ký thêm 01 thoả thuận ngày 23/05/2019, thì nội dung tranh chấp phải bao gồm: Hợp 

đồng số 14 ngày 14/07/2017 và Thoả thuận ngày 23/05/2019. 

Thứ hai, việc Toà án cấp sơ thẩm xác định không rõ ràng nội dung các hồ sơ vụ án 

nên trong quá trình xét xử đã có một số sai lầm và vi phạm như sau: 

Bản án sơ thẩm cho rằng hợp đồng số 14 là sự kế thừa từ hợp đồng số 1402 là sai 

lầm trong nhận định bản chất vụ án. Bời lẽ: Công ty TNHHSX &TM B1 là công ty TNHH 

được thành lập theo giấy phép MST: 0400489138 cấp ngày 09/05/2005 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp và cá nhân ông Trần Đình Q5 là thể nhân, hai bên ký 

kết với nhau hợp đồng hợp tác góp vốn để đặt cọc mua đất nền. Còn công ty CP B được 

lập theo giấy phép MST: 4001109624 cấp ngày 04/05/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Nam cấp, không phải là công ty con Công ty B1 và 2 đơn vị này độc lập lẫn 

nhau, một là ở Đà Nẵng, một là ở Quảng Nam, công ty B1 và ông Trần Đình Q5 ký hợp 

đồng số 1402 và kết thúc ngày 10/07/2017, ông Q5 đã ký nhận lại tiền, mọi trách nhiệm 

được chấm dứt. Do vậy, chúng tôi yêu cầu Tòa phúc thẩm xác định: Hợp đồng 14 do công 

ty cổ phần B ký với công ty H không phải là kế thừa từ Hợp đồng số 1402 các phụ lục của 

hợp đồng 1402 cũng đã hết giá trị và không coi là phụ lục của Hợp đồng số 14. 

Tại mục 7, theo nhận định của Toà án:  ..... tại khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng thì H 

được môi giới độc quyền 435 lô đất, sau này điều chỉnh 373 lô? Điều 1.1 hợp đồng số 14 

quy định B giao cho H phân phối 435 lô đất, tuy nhiên chưa có phụ lục đính kèm hợp 

đồng này. Còn Hợp đồng số 1402 được ký vào ngày 14/02/2017 và phụ lục số 01 được ký 

ngày 01/3/2017 thể hiện điều chỉnh diện tích góp vốn từ 88.600m2 còn 45.458m2 tương 

ứng số lượng 417 lô đất và số liệu 373 lô theo Công văn số 45a/2017/CV-BĐ ngày 

07/6/2017 là do giảm diện tích góp vốn từ 45.458m2 còn 40.262m2, nhưng giao dịch giữa 
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B1 và ông Trần Đình Q5 kết thúc theo Hợp đồng thanh lý số 01/TT/BĐ-CN ngày 

14/07/2017 và ông Q5 ký nhận lại toàn bộ tiền đã góp vốn. Nên Toà án sơ thẩm cho rằng 

đã điều chỉnh số lô từ 435 lô còn lại 373 lô là không có căn cứ.  

Việc Tòa án sơ thẩm cho rằng B biết H bán hàng mà không phản đối là nhận định 

chưa đúng, B1 có các văn bản số 28/2018/TB-BĐA ngày 23/8/2018, số 34/2018/TB- 

BĐA ngày 17/9/2018, số 71/2018/CV-BĐA ngày 04/10/2018 và các biên bản họp hai bên. 

Tòa sơ thẩm nhận định tại mục 12 bản án: Cho rằng Hợp đồng số 14 ký giữa B và 

H chưa phù hợp với quy định pháp luật mà Toà xử yêu cầu 2 bên tiếp tục hợp đồng là vi 

phạm nghiêm trọng pháp luật. 

Tòa án tuyên án tại Điều 3 là không thể thi hành được. “... yêu cầu tiếp tục Hợp 

đồng môi giới đất nền số 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN ngày 14/07/2017 và biên bản thoả 

thuận ngày 23/05/2019”. Bởi lẽ, Hợp đồng số 14 quy định tại điều 1.1 thì B giao H môi 

giới 435 lô đất và Tòa yêu cầu thực hiện thì B không có 435 lô đất tại dự án này mà nếu 

thực hiện thì chỉ tối đa 373 lô như vậy là không có cơ sở thi hành. 

Việc Toà án sơ thẩm tuyên án 2 điều trái ngược là sự chồng chéo, chưa đọc đúng 

và đủ các hồ sơ và B sẽ là thực hiện Điều 3 tuyên án thì không đúng tại Điều 4 và ngược 

lại.  

Vì vậy, với các sai phạm của công ty H đối với Hợp đồng số 14 nên công ty cổ 

Phần B đề nghị Toà án phúc thẩm tuyên xử: 

+ Chấm dứt Hợp đồng số 14/2017/HĐ ĐC /BĐ-CN ngày 14/07/2017; 

+ Khi dự án 7B mở rộng có giá đất do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, Công ty 

H và Công ty B ký kết hợp đồng mới với số lô đất là 373 lô (số lô đất được bảo lưu theo 

danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được Toà án công nhận) theo đơn giá 

thoả thuận mới giữa hai bên và thực hiện các nội dung theo biên bản thoả thuận 2 bên ký 

vào ngày 23/05/2019 tại cơ quan công an Quảng Nam. B giao sổ đỏ khi Công ty H hoàn 

tất nghĩa vụ tài chính với B và H có trách nhiệm giao sổ cho người dân (người có nghĩa vụ 

liên quan) mà H đã ký.  

+ Buộc Công ty cổ phần H bồi thường hợp đồng là 10% giá trị hợp đồng (tạm tính 

theo tổng số tiền đặt cọc) do việc vi phạm dẫn đến bị chấm dứt hợp đồng, số tiền yêu cầu 

bồi thường: 106.694.300.000 đồng *10% = 10.669.430.000 đồng. 

Tuy nhiên, trường hợp Toà án phúc thẩm vẫn giữ quan điểm y như Toà sơ thẩm về 

phán quyết dù H cố ý vi phạm hợp đồng 14, Công ty B vì mong muốn an toàn dự án, đảm 

bảo quyền lợi người dân, đảm bảo an toàn và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng 

Nam và thành phố Đà Nang, Công ty B nghĩ rằng để bản án có thể thi hành được khi và 

chỉ khi bản án được sửa đổi như sau: 

1. Yêu cầu Tuyên án bổ sung: Việc giao kết Hợp đồng số 14/2017/HĐĐC/BĐA-

CN ngày 14/07/2017 giữa Công ty cổ phần B và Công ty H trên tình thần tự nguyện phù 

hợp với năng lực, nhu cầu hai bên và phù hợp với pháp luật. 

2. Yêu cầu tuyên sửa đổi & bổ sung: Công ty cổ phần B tiếp tục thực hiện “Hợp 

đồng môi giới đất nền số 14/2017/HĐ ĐC/BĐ-CN ngày 14/07/2017, hai bên phải ký bổ 

sung phụ lục số lô thay đổi từ 435 lô thành 373 lô tương ứng theo danh sách các lô đất 

thuộc Lốc C1A, C1B, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11 và khi dự án 7B mở rộng có giá 
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đất do UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt thì hai công ty phải thoả thuận lại đơn giá giao 

dịch mới đế thực hiện theo Biên bản thoả thuận ngày 23/05/2019 đã ký tại Công an tỉnh 

Quảng Nam và yêu cầu Công ty H phải nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ tài chính với 

Công ty B để Công ty B giao sổ đỏ cho H thực hiện nghĩa vụ giao sổ đỏ cho người có 

nghĩa vụ liên quan của vụ án tương ứng 373 lô đất nền. 

3. Yêu cầu tuyên sửa đổi: Công ty cổ phần B có trách nhiệm liên hệ các cơ quan 

UBND tỉnh Quảng Nam, Sở xây dựng, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam để được cấp giấy 

chứng nhận của 373 lô đất và Công ty cổ Phần B phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư H 

hoàn thành thủ tục chuyến nhượng quyền sử dụng đất cho người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan trong vụ án này. 

Tại phiên tòa Phúc thẩm: Người kháng cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo 

và kháng cáo bổ sung, đề nghị tạm dừng phiên tòa trong thời hạn 03 tuần để hai bên tiếp 

tục thỏa thuận và ký phụ lục bổ sung chốt số lô đất là 373 lô. 

Đại diện bị đơn không chấp nhận những nội dung kháng cáo của nguyên đơn. 

Bị đơn cho rằng: 

Thứ nhất Công ty H không tự ý mở bán sản phẩm. Tại phần Xét rằng của Hợp 

đồng có nêu: “Bên A đang muốn tìm kiếm các đối tác có khả năng tài chính, chuyên môi 

giới bất động sản và quan tâm đến các sản phẩm của Dự án, Bên B là doanh nghiệp 

chuyên kinh doanh bất động sản, là nhà môi giới có uy tín trên thị trường bất động sản 

Việt Nam. Bên A mong muốn chỉ định bên B làm môi giới đế giới thiệu, quảng bá và tìm 

kiếm khách hàng mua đất nền Dự án”. Điều 1.1 của Hợp đồng có quy định: “Bên A đồng 

ý cho bên B đặt cọc làm nhà môi giới độc quyền bán 435 Lô đất nền thuộc Dự án” . Như 

vậy, H là đơn vị môi giới, thực hiện các công việc giới thiệu, quảng bá dự án, tìm kiếm 

các khách hàng đặt mua đất nền Dự án bằng Phiếu đăng ký mua sản phẩm, không phải là 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy, H là bên nhận đăng ký và các 

khách hàng là bên đăng ký chứ không phải là bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển 

nhượng. Phiếu đăng ký cũng quy định rõ quyền sử dụng đất là sản phẩm nằm trong Dự án 

7B Mở rộng do B làm chủ đầu tư, người dân/khách hàng sẽ ký kết họp đồng chuyển 

nhượng QSDĐ được công chứng với Chủ đầu tư B. Nội dung này được thể hiện qua nhiều 

điều khoản của Phiếu đăng ký như điểm d khoản 2.1 Điều 2: “Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ 

trợ bên B làm thủ tục công chứng chuyển nhượng khi Chủ đầu tư được cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền cấp GCN QSDĐ”. khoản 3.1: “Bên A sẽ gửi thông báo thời gian ký công 

chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên B”; khoản 7.2: “Phiếu đăng ký đặt mua 

này là bằng chứng đảm bảo về giao dịch cho Bên B. Bên A sẽ thu hồi phiếu đăng ký mua 

và phiếu thu ngay khi bên B hoàn tất thủ tục ký Hợp đồng công chứng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất. Do đó thỏa thuận giữa H và khách hàng là xác nhận đăng ký giữ chỗ, 

đặt mua sản phẩm cho B. Việc ký kết Phiếu đăng ký quy định tại điều 5.3 của Hợp đồng: 

“Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện việc ký Phiếu đăng ký mua sản phẩm và thu tiền 

thanh toán của Bên Thứ Ba tương ứng với từng đợt thanh toán tiền của bên B, tối đa đến 

100% tổng giá trị Lô đất” và H đã thực hiện đúng theo quy định này. Bên cạnh đó các 

buổi giới thiệu sản phẩm, giới thiệu Dự án đều có sự tham gia của các đại diện B như ông 

Lê Kim H3, ông Nguyễn Công M, bà Hoàng Kim Ch, ông Diệp Bảo L “Tại các buổi lễ 

này, đích thân bà Hoàng Kim Ch lên trao quà, tri ân cho các khách hàng may mắn trúng 

thưởng”.Quá trình hợp tác giữa H và B được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 được 

thực hiện giữa ông Trần Đình Q5 - giám đốc Dự án của H và Công ty TNHH Thương mại 
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và Sản xuất B1 trên cơ sở Hợp số 1402/2017/HĐHTĐT  ngày 14/02/2017 được thực hiện 

bởi H, thể hiện qua các nội dung trao đổi Công văn giữa hai bên, như Công văn ngày 

04/05/2017 đặt tên thương mại cho Dự án là “Sakura Central Park”, trao đổi về tiến độ thi 

công hạ tầng, đề xuất về việc cải tạo sửa chữa và yêu cầu B cung cấp quy hoạch chi tiết 

phần đất thương mại giao cho H1 Land (là đơn vị tiền thân của H) để thực hiện việc phân 

phối. Ngày 05/05/2017, B1 và H1 Land tổ chức lễ ký kết họp tác về việc phân phối độc 

quyền dự án Sakura Central Park với sự tham gia của ông Nguyễn Công M và ông Trương 

Văn H5. Tháng 08/2017, B chủ động đề xuất việc ký lại hợp đồng hợp tác giữa hai bên, 

thay đổi về chủ thể trên hợp đồng từ công ty cổ phần dịch vụ bất động sản H thành Công 

ty cổ phần đầu tư H và từ Công ty TNHH sản xuất và thương mại B1 sang Công ty cổ 

phần B, nội dung này được thể hiện qua email ngày 17/08/2017 thể hiện rằng:“hợp đồng 

bắt buộc ký vào thời điểm 14/7/2017 không sớm hơn vì ngày này chủ đầu tư B mới có 

quyết định làm chủ dự án ” . Việc thay đổi được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 

2450/QĐ-UBND ngày 10/07/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển nhiệm vụ 

chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bản tỉnh Quảng Nam (trong đó có Dự án 7B Mở 

rộng) từ Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất B sang Công ty Cổ phần B. Theo đó, 

các quyền và nghĩa vụ, các thông tin, nội dung trao đổi trước đây giữa Công ty B1 và ông 

Q5 sẽ được H và B tiêp tục kế thừa, theo nội dung trao đổi giữa ông Q5 và Công ty B: 

Đơn giá đất được xác định là 2.650.000 VNĐ/m2 theo đó tổng giá trị Hợp đồng là 

106.694.300.000 VNĐ. Các số liệu, thông tin này H được B cung cấp theo nội dung hai 

Công văn số 47/2017/CV-BĐA và Công văn số 45a/2017/CV-BĐA ngày 07/06/2017 do 

ông Nguyễn Công M ký phát hành. Đính kèm hai Công văn này làm một danh sách 373 

Lô đất với tổng diện tích 40.262m2 với ký hiệu từ Lock C2; C4; C6; C7; C8; C9; C11; 

C1A; C1B - tương ứng với các sản phẩm mà H đã phân phối. Các nội dung này được các 

bên thống nhất tiếp tục kế thừa sang Hợp đồng số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN: Điều 1.2 

quy định đơn giá đặt cọc là 2.650.000 VNĐ/m2; Điều 2.3 quy định về lộ trình 5 đợt thanh 

toán với tổng số tiền thanh toán là 106.694.300.000 VNĐ, tương ứng với tổng diện tích 

đất đặt cọc là 40.262m2 theo đơn giá được quy định tại điều 1.2. Nếu không căn cứ trên cơ 

sở các thông tin nêu trên thì B căn cứ vào đâu để tính ra giá trị của mỗi đợt thanh toán, số 

tiền góp vốn đợt 1 của H theo quy định của Họp đồng số 14/2017 là 39.178.829.000 đồng, 

tương ứng với tổng số tiền mà ông Q5 đã thay mặt H1 Land góp vốn để hợp tác với Công 

ty B1. Trên thực tế, hoạt động hợp tác giữa hai Doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra mà 

không hề có gián đoạn, việc thanh lý hợp đồng cũ và ký hợp đồng mới chỉ là việc hoàn 

thiện về mặt hình thức để đảm bảo tuân thủ các nội dung từ Quyết định hành chính của 

UBND tỉnh Quảng Nam. Việc Hợp đồng số 14/2017 không có phụ lục về số lô đính kèm 

là do thiếu sót từ phía B, H đã nhiều lần yêu cầu B khắc phục lại vấn đề này thông qua 

Email giữa bà Lê Lan H6 và bà Phan Thị Duy L9 - nhân viên của Công ty B, trong các 

ngày 11/07/2017; ngày 26/02/2018; ngày 7/4/2018, bà H10 đã nhiều lần đề cập tới vấn đề 

Hợp đồng số 14/2017 ghi thừa lô đất và chưa có phụ lục danh sách lô đất đính kèm nhưng 

không nhận được phản hồi từ B. 

Thứ hai, vấn đề giá bán sỉ của sản phẩm, căn cứ  Điều 5.2 của Hợp đồng “Giá bán 

các Lô đất ghi trên Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ký với Bên Thứ Ba là giá do bên 

B quyết định, sau đây gọi là “Giá môi giới”. Bên A cam kết chấp thuận thỏa thuận Giả 

môi giới này của bên B và sẽ ký Hợp đồng/xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng theo Giá 

môi giới này. Như vậy, H có toàn quyền quyết định giá chuyển nhượng, B cam kết sẽ chấp 

nhận mức giá này, đây là căn cứ để B thực hiện việc thực hiện hợp đồng công chứng 
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chuyển nhượng với các khách hàng. Bên cạnh đó, Điều 5.4 quy định: “Bên A sẽ hạch toán 

giá trị chênh lệch còn lại vào chi phí môi giới/phí tư vấn đầu tư để chi trả cho bên B. Bên 

B phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng với thuế suất 10% tương ứng với khoản hoa hồng cho 

bên A”, trong Hợp đồng không có bất kỳ điều khoản nào đề cập tới nghĩa vụ báo cáo chủ 

đầu tư về việc thu tiền của H. Ngày 02/10/2018, B phát hành Công văn số 66/2018/CV- 

BĐA yêu cầu H chốt lại số tiền đã chuyển theo Hợp đồng. Ngày 04/10/2018, B tiếp tục có 

công văn số 71/2018/CV-BDA yêu cầu H bàn giao danh mục khách hàng giao dịch để B 

trực tiếp chăm sóc. Trong các ngày 04/10/2018 và ngày 16/10/2018, H đã phát hành hai 

công văn số 140/CV-HNN và công văn số 143/CV-HNN với nội dung chốt lại số tiền đã 

chuyển cho B và cung cấp danh sách khách hàng đăng ký mua 373 Lô đất, số tiền mà H 

đã thu, yêu cầu B đối chiếu số liệu tài chính cũng như thực hiện các thủ tục về kết chuyển 

Hợp đồng và sau đó H sẽ thực hiện việc xuất hóa đơn, tuy nhiên không nhận được phản 

hồi của B, cho thấy công việc H thực hiện diễn ra công khai, rõ ràng, không có sự che 

giấu như trình bày của B. 

Thứ ba, về tiến độ thu tiền của khách hàng. Điều 4 quy định: “tạm đưa ra và có thể 

được điều chỉnh trên cơ sở tiến độ thanh toán có sẵn và phù hợp với chính sách bán hàng 

của bên B và được bên A phê duyệt bằng văn bản theo từng thời kỳ”. Điều 5.5 quy định: 

“Khi Bên B thu khoản tiền thanh toán Đợt 1 của Bên Thứ Ba, Bên B ngoài việc thu hồi 

toàn bộ Tiền Đặt Cọc sẽ được thu hồi 100% tiền Hoa hồng của Lô đất đó. Nếu số tiền 

thanh toán Đợt 1 của Bên Thứ Ba không đủ để bên B thu hồi tiền Đặt Cọc và Hoa hồng 

thì Bên B được quyền thu tiền Đợt 2 hoặc Đợt 3 của bên Thứ Ba để thu hồi đủ Tiền Đặt 

Cọc và Hoa Hồng”. Theo quy định tại Điều 3 thì sau 14 tháng kể từ khi ký kết Hợp đồng, 

B cam kết sẽ hoàn thành các hạng mục về hạ tầng trong Dự án. Hai quy định nêu trên 

mang ý nghĩa không chế tiến độ thanh toán của Bên Thứ Ba sẽ tương ứng theo tiến độ 

thực hiện Dự án từ B. Theo biên bản thẩm định ngày 23/07/2019 thì các đường nội bộ mới 

được rải đá bi, chưa lán nhựa, bó vỉa chưa hoàn thành, toàn bộ diện tích đất chưa phân lô 

theo Block, hệ thống điện nước không có, các đường công nội bộ chưa hoàn chỉnh.Trong 

khi đó B vẫn đều đặn yêu cầu H thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình và tới nay đã nhận 

tới 93% tổng giá trị của Hợp đồng dù tiên độ thi công hạ tầng đang chậm trễ rất nhiều so 

với mốc thời gian mà B cam kết. Hơn nữa, trong chính các công văn đề nghị chuyển tiền 

cho chủ đầu tư, B cũng có nêu rất cụ thể về việc “cam kết việc chuyển tiền thanh toán là 

nhằm mục đích giải phóng mặt bằng, san lấp và thi công hạ tầng các lô đất của Dự án 7B 

Mở rộng và sẽ thúc đấy nhà thầu triển khai hạ tầng theo tiến độ”, song tới nay việc san 

lâp, giải phóng mặt bằng tại Dự án còn dang dở, các hạng mục hạ tầng mới được triển 

khai một cách sơ sài, cho thấy B đang vi phạm Hợp đồng. 

Căn cứ các phân tích nêu trên, H đề nghị HĐXX xem xét bác toàn bộ kháng cáo và 

yêu cầu khởi kiện của Công ty B, không chấp nhận yêu cầu dừng phiên tòa, yêu cầu Công 

ty B tiếp tục thực hiện Hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ  đối với H và các bên có liên quan, 

khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý của Dự án, hoàn thành các hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật, đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ với các khách 

hàng đã đăng ký.   

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam có ý 

kiến:  

Đề nghị 02 Công ty có thỏa thuận với nhau, có phương án cụ thể để Công ty B sớm 

hoàn thành dự án, gửi hồ sơ cho Sở xây dựng về tiến độ hoàn thành của dự án đảm bảo 
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đúng quy định. Sau khi có đầy đủ các tài liệu cần thiết thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ 

tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thủ tục, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho công ty B, 

trên cơ sở đó Công ty có nhiệm vụ chỉnh lý biến động và sang tên cho từng người dân. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã có chỉ đạo cho các ngành hỗ trợ B để hoàn chỉnh thủ tục pháp lý 

của dự án theo đúng quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Sau đó, 

Hội đồng định giá đất của tỉnh sẽ họp và trình HĐND tỉnh quyết định đơn giá đất. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án: Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành đúng quy định về tố tụng. Án sơ thẩm 

thụ lý giải quyết vụ án dân sự đúng trình tự, thủ tục. Về nội dung, án sơ thẩm xét xử còn 

thiếu sót, đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty Cổ phần B, tạm 

dừng phiên tòa để hai bên tiếp tục bổ sung phụ lục 373 lô đất, nếu không tạm dừng thì đề 

nghị HĐXX sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng trên 

cơ sở 373 lô đất và Biên bản mà hai bên ký kết ngày 23/5/2019. 

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

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của đương sự và của đại diện Viện kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Tại tòa hôm nay, các đương sự được triệu tập hợp lệ, tuy nhiên có một số 

đương sự vắng mặt không rõ lý do, theo đề nghị của các đương sự có mặt và của Kiểm sát 

viên, HĐXX thấy đây là phiên tòa được triệu tập lần thứ hai, các đương sự đều nhận được 

Giấy triệu tập hợp lệ, nên thống nhất quyết định tiếp tục tiến hành phiên tòa.  

[2]. Xét kháng cáo của Công ty Cổ phần B về việc xem xét lại tính kế thừa giữa 

Hợp đồng số 1402 và Hợp đồng số 14, HĐXX thấy rằng: Theo Quyết định số 1068/QĐ-

UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam thì Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại B1 là đơn vị được UBND tỉnh Quảng Nam giao chủ đầu tư Dự án 7B mở 

rộng tại khu Đô thị mới ĐN2, phường ĐN2 thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở đó, 

ngày 14 tháng 2 năm 2017 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại B1 ký Hợp đồng góp 

vốn để đặt cọc mua đất nền số 1402/2017/HĐHTĐT với ông Trần Đình Q5. Ngày 

07/6/2017 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại B1 ban hành công văn số 

45a/2017/CV-BĐ  khẳng định lại diện tích đất nền dự án từ 45.458m2 xuống còn 

40.262m2 với 373 lô đất nền, theo đơn giá 2.650.000đ/m2, thành tiền là 106.694.300 đồng. 

Ngày 10/07/2017 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về 

việc chuyển nhiệm vụ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Công 

ty TNHH Sản xuất và Thương mại B1 cho Công ty cổ phần B. Tại Điều 2 quy định 

“...Công ty cổ phần B chịu trách nhiệm kế thừa tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền 

lợi liên quan đến từng dự án khi nhận bàn giao và tiếp tục tổ chức quản lý đầu tư, kinh 

doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài 

chính tại tỉnh Quảng Nam”. Như vậy có thể thấy rằng về bản chất các dự án mà Công ty 

cố phần B làm chủ đầu tư là không có sự thay đổi so với trước đó. Tuy nhiên, ngày 14 

tháng 7 năm 2017 Công ty cổ phần B ký Hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền số 

14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN với Công ty Cổ phần Đầu tư H có số lượng là 435 lô, chứ 

không phải 373 lô như Công văn 45a mà trước đó đã ký. Đây là sự nhầm lẫn giữa hai bên 

khi copy lại Hợp đồng cũ trước đây mà không chỉnh sửa lại theo công văn số 45a. Điều 

này đã được bà Phan Thị Duy L9 kế toán Công ty B và bà Lê Lan H6 trợ lý Tổng Giám 
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đốc Công ty H thống nhất trao đổi qua hộp thư điện tử email vào các ngày 26/02/2018 và 

07/4/2018.  Mặt khác, tại phiên tòa hôm nay đại diện Công ty B vẫn thừa nhận thực tế chỉ 

có 373 lô đất nền nên đề nghị tạm dừng phiên tòa để hai bên ký phụ lục về vấn đề này. 

[3]. Xét kháng cáo của Công ty B về việc cho rằng chưa có giấy ủy quyền cho 

Công ty H và các lô đất mà Công ty B giao cho Công ty H chưa xác định vị trí, số lượng 

lô, diện tích mỗi lô...nhưng Công ty H đã rao bán các lô đất là vượt quá thẩm quyền. 

HĐXX thấy rằng: Căn cứ vào khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng số 14 thì Công ty H không 

cần thiết phải có văn bản ủy quyền của Công ty B mới được giao dịch các lô đất nói trên. 

Việc Công ty H căn cứ vào danh mục các lô đất được xác định theo Hợp đồng số 

1402/2017 ngày 14/02/2017 và Công văn số 45a ngày 07/6/2017 do ông Nguyễn Công M 

- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất B1 ký và khi đó ông Q5 là cổ đông 

sáng lập của Công ty H để làm cơ sở cho rằng đã phân lô xác định vị trí diện tích các lô là 

phù hợp. Mặt khác, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2450/QĐ-

UBND ngày 10/7/2017 chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Công ty B, nên Hợp đồng 

14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN ký giữa Công ty B và Công ty H là sự kế thừa từ Công ty 

TNHH Sản xuất và Thương mại B1 cho Công ty B và từ ông Trần Đình Q5 cho Công ty 

H như đã phân tích ở mục [2]. Sau khi ký Hợp đồng 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN Công ty H 

đã tiến hành giao dịch 373 lô đất là những lô đất mà trước đây ông Trần Đình Q5 và Công 

ty TNHH Sản xuất và Thương mại B đã điều chỉnh bằng Công văn số 45a/2017/CV-BĐ 

“V/v thu hồi lô đất” ngày 07/6/2017. Vì Hợp đồng số 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN là sự kế 

thừa và chuyển tiếp của Hợp đồng số 1402/2017/HĐHTĐT nên danh sách những người 

ký “Phiếu đăng ký mua sản phẩm” được thể hiện tại tài liệu do Công ty H cung cấp, đối 

chiếu với toàn bộ danh sách địa chỉ, số lô, ký hiệu lô đất của những người có nhu cầu 

nhận chuyển nhượng đất phù hợp với nhau.  

[4]. Đối với việc công ty B cho rằng Công ty H đã vi phạm các điều khoản trong 

Hợp đồng số 14 như đã khởi kiện và kháng cáo,  nhưng Công ty B không có ý kiến hoặc 

phản ứng trước những vi phạm đó, mà vẫn tiếp tục nhận tiền nhiều đợt, đến đợt thứ 4 với 

93% giá trị theo hợp đồng, tính đến ngày 14/3/2018 là 99.049.917.000 đồng. Ngày 

10/8/2018 Công ty H ban hành văn bản số 46/2018/CV-HNN nhắc nhở Công ty B vào 

ngày 14/9/2018 là đến hạn giao giấy CNQSDĐ cho khách hàng. Sau đó Công ty B đã liên 

tiếp ban hành các văn bản số 48a ngày 27/8/2018, số 51b ngày 15/9/2018, số 67 ngày  

03/10/2018 cho rằng sự chậm trễ là do có sự điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền, 

“....sự việc này đã thuộc vào phạm vi điều chỉnh khoản mục bất khả kháng của hợp đồng 

1402/2017/HĐHTĐT và các phụ lục đính kèm”. Chứng tỏ Công ty B cũng đã biết trước 

hết mọi việc, nhưng cố trì hoãn để tiếp tục nhận tiền tối đa từ khách hàng qua công ty 

Hoàng Nhật Nam.  

[5]. Xét mức độ lỗi của các bên khi tham gia thực hiện dự án, HĐXX thấy rằng:  

Đối với Công ty B: Tại thời điểm Công ty B ký Hợp đồng số 14/2017/HĐ 

ĐC/BĐA-CN nhằm huy động vốn tại khu đô thị 7B mở rộng với Công ty H thì Công ty B 

chưa được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ 

tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Do vậy mà trong quá trình hình 

thực hiện Hợp đồng số 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN, Công ty B đã không thực hiện đúng 

theo những điều khoản đã thỏa thuận với Công ty H, nhất là thỏa thuận 14 tháng phải giao 

giấy CNQSDĐ cho khách hàng. Căn cứ vào Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 

23/7/2019, ngày  04/10/2019 và các bản ảnh kèm theo thì trên toàn bộ diện tích đất tại 
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hiện trường chưa có cơ sở hạ tầng như: Bó vỉa hè, điện, nước, cống thải, đường rải nhựa, 

mà việc chậm trễ này thuộc về trách nhiệm của Công ty B như thỏa thuận tại Điều 3 của 

Hợp đồng 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN. 

Đối với công ty H: Công ty có lỗi trong việc ký kết Hợp đồng số 14/2017/HĐ 

ĐC/BĐA-CN, khi ký hợp đồng Công ty H không tìm hiểu, xem xét đến tính pháp lý và 

tiến độ thi công của Dự án do Công ty B thực hiện, mà lo chạy theo quảng bá, quảng cáo 

nhằm mục đích bán chạy hàng để hưởng hoa hồng. 

Đối với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam: Mặc dù, Công ty B chỉ mới được 

phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chưa được UBND chính thức phê chuẩn quy hoạch và 

giao đất nhưng đã tiến hành ký Hợp đồng 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN với Công ty H và 

nhận tiền đến 93% tổng giá trị. Việc làm của Công ty B diễn ra công khai trên thực tế, 

cũng như rầm rộ trên truyền thông và trong thời gian dài nhưng các cơ quan chức năng 

không có hình thức quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án. 

Đối với những người đặt cọc nhận chuyển nhượng đất: Vào thời điểm nhận chuyển 

nhượng thì các lô đất chưa hình thành trong dự án, vị trí các lô đất cũng như diện tích từng 

lô chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định nhưng người nhận chuyển nhượng không 

tìm hiểu thông tin hoặc liên hệ với chủ đầu tư là Công ty B để xác định có hay không các 

lô đất mình nhận chuyển nhượng mà nhận chuyển nhượng qua môi giới Công ty H, đã nộp 

95% giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc nhận chuyển nhượng này được các bên thừa 

nhận thể hiện qua việc Công ty B và Công ty H mở các phiên giao dịch rao bán trên sàn 

bất động sản công khai tại thành phố Đà Nẵng. Việc thực hiện giao dịch giữa Công ty B 

và Công ty H các cơ quan chức năng và liên quan đều phải biết. Do đó, tuy những người 

nhận chuyển nhượng các lô đất từ dự án trên là chưa hợp pháp nhưng diễn ra công khai, 

ngay tình trên sàn rao bán bất động sản và đã thực hiện 95% nghĩa vụ trong giao dịch nên 

theo quy định của Điều 133 Bộ luật dân sự cần phải được ghi nhận và bảo vệ. Hơn nữa, 

sau khi B và H thống nhất thỏa thuận hướng giải quyết vụ việc trên vào ngày 23/5/2019 

thì vào ngày 12/7/2019 UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý cho Công ty B phối hợp với các 

Sở, Ban, Ngành tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý về đầu tư dự án, về đất đai, về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng, về bảo vệ môi trường và nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng của dự án đúng theo quy định pháp luật. Đến ngày 20/8/2019, UBND tỉnh Quảng 

Nam ban hành Quyết định số 2650/QĐ- UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị 7B mở rộng tại Đô thị mới ĐN1 - ĐN2, thị xã Đ, tỉnh 

Quảng Nam nên cần phải quan tâm đến quyền lợi của người dân một cách hợp lý. 

[6]. Xét thấy, việc ký và thực hiện hợp đồng môi giới đất nền giữa Công ty B và 

Công ty H là chưa đầy đủ và phù hợp quy định pháp luật, nên cả Công ty B và Công ty H 

đều có lỗi. Vì vậy, ngày 23 tháng 5 năm 2019  hai công ty đã thống nhất thỏa thuận bổ 

sung những nội dung sau: Công ty B tiến hành xin lập Hội đồng giá đất 3 dự án trình cho 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và công bố công khai; hoàn thành việc nộp hồ sơ xin 

cấp giấy CNQSDĐ cho 03 dự án nêu trên trong thời gian sớm nhất; sau  khi có giá thuế 

đất của 3 dự án, công ty B nộp thuế sử dụng đất 3 dự án đầy đủ; tính toán lại và thông báo 

với Công ty H đơn giá ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất của dự án để yêu cầu công 

ty H thực hiện, đảm bảo đơn giá ký chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật; hai bên thống nhất hướng giải quyết vụ việc sau khi Nhà nước có phê duyệt mức tiền 

sử dụng đất 3 dự án nêu trên, hai bên sẽ thương thảo giải quyết các nội dung trong 3 dự án 

nêu trên để đảm bảo quyền lợi của người dân đã nộp tiền để được nhận chuyển nhượng 
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đất. 

Sự thống nhất thỏa thuận trên thể hiện ý chí của hai bên trong việc thực hiện Hợp 

đồng 14/2017/HĐ ĐC/BDA-CN mà sau khi Công ty B đã nhận 93% giá trị hợp đồng từ 

Công ty H. Như vậy, văn bản thỏa thuận này là căn cứ duy nhất được xem là phụ lục hợp 

đồng để trên cơ sở đó hai công ty tiến hành thực hiện các nội dung đã thỏa thuận trong 

Hợp đồng môi giới đất nền số 14/2017/HĐ ĐC/BDA-CN. Do đó, HĐXX xét thấy Tòa án 

cấp sơ thẩm không chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu Chấm dứt 

Hợp đồng số 14/2017/HĐ ĐC/BDA-CN ngày 14/07/2017 với Công ty Cổ phần Đầu tư H 

là phù hợp. 

[7]. Từ những phân tích và nhận định trên đây, HĐXX xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xét xử đúng pháp luật, Công ty B kháng cáo những không cung cấp được chứng cứ nào 

làm thay đổi nội dung vụ án, nên không chấp nhận; HĐXX xét thấy đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về bổ sung việc ký kết phụ lục 373 lô đất và 

biên bản thỏa thuận ngày 23/5/2019 đã được Tòa cấp sơ thẩm xem xét và HĐXX phúc 

thẩm nhận định, nên giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

[8]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

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

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

1. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty Cổ phần B, giữ nguyên Bản án kinh 

doanh thương mại sơ thẩm số 18/2019/KDTM-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 217; Điều 218 và Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 385 và Điều 403 Bộ luật Dân sự, Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm án phí, lệ 

phí Tòa án; xử: 

1.1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần B về việc chấm dứt 

“Hợp đồng môi giới đất nền’’ số 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN ngày 17/4/2017 giữa Công ty 

Cồ phần B và Công ty cổ phần Đầu tư H. 

1.2. Đình chỉ yêu cầu phản tố của Công ty cổ phần Đầu tư H về việc phạt Công ty 

cổ phần B số tiền do chậm thực hiện “Hợp đồng môi giới đất nền” số 14/2017/HĐ 

ĐC/BĐA-CN, ngày 174/2017. 

1.3. Buộc Công ty cổ phần B phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng môi giới đất nền” 

số 14/2017/HĐ ĐC/BĐA-CN, ngày 174/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23 tháng 5 

năm 2019 giữa Công ty Cổ phần B và Công ty cổ phần Đầu tư H. 

1.4. Công ty Cổ phần B có trách nhiệm liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở 

Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam và UBND thị 

xã Đ, tỉnh Quảng Nam thực hiện việc giao nhận đất, lập các thủ tục để cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

1.5. UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên & 
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Môi trường tỉnh Quảng Nam và UBND thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm ban 

hành các văn bản liên quan đến Dự án 7B mở rộng tại khu đô thị ĐN2, phường ĐN2 thị 

xã Đ, tỉnh Quảng Nam, do Công ty cổ phần B chủ đầu tư. 

1.6. Sau khi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở Tài 

nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam và UBND thị xã Đ ban hành các văn bản liên quan 

đến Dự án 7B mở rộng, khu đô thị ĐN2, phường ĐN2 thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam, những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, được xác định họ và tên, địa chỉ theo số lô đất 

nhận chuyển nhượng tại các Block: C1A; C1B; C2; C4; C5; C6; C7; C8; C9 và C11 được 

quyền liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; Sở Tài nguyên 

& Môi trường tỉnh Quảng Nam; UBND thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; Công ty B; Công ty H 

và các cơ quan liên quan để làm thủ tục nhận đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với lô đất đã nhận chuyển nhượng và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Công ty Cổ phần B phải chịu 2.000.000 đồng, 

Công ty Cổ phần B đã nộp 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm theo 

biên lai thu tiền số 2571 ngày 10/02/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 

(Công ty Cổ phần B đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm). 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (08/5/2020)                            

 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra II - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND thành phố Đà Nẵng; 

- VKSND thành phố Đà Nẵng; 

- Cục THADS thành phố Đà Nẵng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Trường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
—————————— 

Bản án số: 16/2020/DS-PT 

Ngày: 09/3/2020 

V/v “Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực 

hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  —————————————————— 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hoài Sơn 

Các Thẩm phán:                        Ông Cao Văn Hiếu 

                                                  Ông Vũ Việt Dũng 

- Thư ký phiên toà: Ông Bùi Duy Đức - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Ngô Văn Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 54/2019/TLPT-DS ngày 09/12/2019, 

về việc “Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất”. 

Do bản án dân sự số 15/2019/DS-ST ngày 18/10/2019 của Tòa án nhân dân 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 02/2020/QĐXXPT-DS 

ngày 17/01/2020; Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 07/2020/QĐXXPT-DS 

ngày 17/02/2020 giữa các đương sự: 

 1. Nguyên đơn: Ông Lê Văn H, sinh năm: 1959 và bà Nguyễn Thị Xuân H, 

sinh năm: 1963. Địa chỉ: Số 829 đường N, tổ 05 (tổ 11 cũ), phường A, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Thái Minh H, sinh năm: 1984. Địa chỉ: Số 263 đường N, tổ 32 

mới (tổ 27B cũ), phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  

+ Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Đoàn Thị S, sinh năm: 1958. 

Địa chỉ: Số 263 đường N, tổ 32 mới (tổ 27B cũ), phường M, quận Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng, (theo Giấy ủy quyền ngày 06/01/2020). Có mặt. 
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+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Trần Cảnh A - 

Luật sư, Văn phòng Luật sư T thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 

176B đường H, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

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

3.1. Ủy ban nhân dân Thành phố Đ. Địa chỉ: Tầng 02 - 03 Trung tâm hành 

chính thành phố Đ, số 24 đường T, quận H, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo 

pháp luật: Ông Huỳnh Đức T - Chức vụ: Chủ tịch. Vắng mặt lần hai. 

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đ. Địa chỉ: Tầng 15 Trung tâm 

hành chính thành phố Đ, số 24 đường T, quận H, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện 

theo pháp luật: Ông Tô Văn H - Chức vụ: Giám đốc. Vắng mặt lần hai. 

3.3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố H. Địa chỉ: Số 

25 Bis đường N, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện 

theo pháp luật: ông Nguyễn Hữu Đ - Chức vụ: Tổng giám đốc.  

+ Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đình M - Chức vụ: Trưởng 

phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố H - Chi nhánh 

Đà Nẵng - Phòng giao dịch Lê Duẫn. Địa chỉ: Số 185 đường Đ, phường T, quận H, 

thành phố Đà Nẵng, (theo Quyết định ủy quyền số 98/2015/QĐ-TGĐ ngày 

12/01/2015 của Tổng giám đốc và Giấy ủy quyền ngày 21/5/2019 của Giám đốc 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đà 

Nẵng). Vắng mặt lần hai.  

3.4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương V. Địa chỉ: Số 108 

đường T, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Lê Đức T - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

+ Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Ngọc A - Chức vụ: Phó phòng tổng 

hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương V - Chi nhánh Đà Nẵng. Địa chỉ: 

Số 218 đường N, quận T, thành phố Đà Nẵng, (Văn bản ủy quyền số 293/UQ-HĐQT-

NHCT18 ngày 01/4/2019). Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

3.5. Ông Lê Quang B, sinh năm: 1984; 

3.6. Bà Lê Thị Kim T, sinh năm: 1987;  

3.7. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1985; 

Cùng địa chỉ: Số 263 đường N, tổ 32 mới (tổ 27B cũ), phường M, quận S, 

thành phố Đà Nẵng. Ông B, bà T, bà H có mặt. 

3.8. Ông Thái Minh V, sinh năm: 1986. Địa chỉ: Số 263 đường N, tổ 32 mới 

(tổ 27B cũ), phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

4. Người làm chứng: 

4.1. Ông Trần Phước B, sinh năm: 1976. Địa chỉ: Số 16 đường Nguyễn B, 

phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng. Có  đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. 

4.2. Ông Đinh Đức T, sinh năm: 1984. Địa chỉ: Thôn N, phường Điện Ngọc, 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 
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4.3. Ông Trương Vũ B, sinh năm: 1971. Địa chỉ: Tổ 33 phường A, quận S, 

thành phố Đà Nẵng. Có  đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. 

5. Người kháng cáo: Bị đơn ông Thái Minh Hoàng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo bản án sơ thẩm nội dung vụ án như sau: 

* Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa 

nguyên đơn ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H trình bày:  

Nhà và đất tại số 263 đường N, tổ 32 (tổ 27 cũ), phường M, quận S, thành phố 

Đà Nẵng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số CĐ 081592 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp 

ngày 04/7/2016 có diện tích đất 221.9m
2
 đứng tên chủ sở hữu là ông Thái Minh H. 

Ngày 24/8/2015, thông qua bà Đoàn Thị S (là mẹ của ông H) vợ chồng ông bà có 

mua của ông H một phần diện tích nhà và đất dài 28.8m x rộng 4.49m = 129.312m
2 

(phần diện tích còn lại 3.33m x 27.80m = 92.5m
2 

ông Hoàng để sử dụng) tại số 263 

đường N, tổ 32 (tổ 27 cũ), phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng với số tiền là 

1.850.000.000 đồng. Vợ chồng ông bà đã đặt cọc trước 200.000.000 đồng và hẹn 45 

ngày các bên phải đến cơ quan công chứng để làm thủ tục hợp đồng mua bán và sau 

khi hợp đồng có hiệu lực thì sẽ giao tiếp số tiền 1.650.000.000 đồng. Sau khi nhận 

tiền đặt cọc, ông H có liên hệ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đ 

tại quận S để làm thủ tục tách thành 02 thửa thì được biết thửa đất của ông H còn lại 

không đủ điều kiện để tách thửa theo quy định. Ngày 15/10/2015, hai bên làm giấy 

gia hạn hợp đồng với lý do ông H trể hợp đồng mua bán nhà ở vào ngày 24/8/2015 

nên hai bên thống nhất gia hạn thêm 02 tháng nữa tức đến ngày 15/12/2015 là giao 

nhà tại số 263 đường N, thành phố Đà Nẵng, đồng thời vợ chồng ông bà có đặt cọc 

thêm 50.000.000 đồng, tổng cộng là 250.000.000 đồng. Do nhà đất trên ông H đang 

thế chấp tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố H nhưng đến thời hạn ngày 

15/12/2015 vẫn chưa trả nợ để rút sổ về nên ông Hoàng thỏa thuận với vợ chồng ông 

bà là người trả nợ thay cho ông H để lấy sổ và được vợ chồng ông bà đồng ý. Ngày 

23/3/2016, ông H thống nhất giao nhà đất cho vợ chồng ông bà sử dụng, đồng thời vợ 

chồng ông bà phải cam kết thỏa thuận trả lãi thay và thanh toán đủ số tiền mà ông H 

nợ Ngân hàng (có xác nhận của Ngân hàng kèm theo). Đến ngày 27/5/2016, vợ 

chồng ông bà đã đứng ra trả tiền, tất toán dứt điểm cho Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố H - Chi nhánh Đà Nẵng, tổng cộng vốn vay và lãi là 1.879.050.000 đồng. 

Đến ngày 29/6/2016, ông H mượn thêm số tiền là 151.332.200 đồng để nộp tiền mua 

đất rẻo. Ngày 30/6/2016, hai bên ký Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và sở hữu nhà, việc ký kết hợp đồng trên không qua công chứng vì thửa đất 

trên không đủ điều kiện tách thửa. Ngày 11/10/2016, bà S và ông Thái Minh V (là em 

ruột ông H) đến nhà mượn tiếp 100.000.000 đồng. Như vậy, tổng cộng vợ chồng ông 

bà đã giao cho ông H số tiền là 2.130.382.200 đồng, trong đó trả tiền mua nhà đất là 

1.850.000.000 đồng, bà S và ông H còn nợ vợ chồng ông bà số tiền là 280.382.200 
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đồng. Nay đối với số tiền 280.382.200 đồng, hai bên tự thống nhất thỏa thuận với 

nhau và không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Sau khi ông H giao nhà và đất trên cho vợ chồng ông bà, đến khoảng tháng 

4/2016 vợ chồng ông bà có bỏ tiền để con gái là Lê Thị Kim T sửa chữa, cải tạo nhà 

như: Sơn sửa nhà, trang trí nội thất, cổng và tường rào và xây dựng thêm 50m
2
 trên 

tầng 2. Sau đó, ông H có làm đơn đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành 

phố Đ tại quận S để làm thủ tục tách thửa thì ông có nhận Thông báo số 100/TB-

CNST ngày 06/7/2016 trả lời không đủ điều kiện tách thửa. Đến ngày 19/8/2016, ông 

H làm đơn xin UBND thành phố Đà Nẵng cho phép ông H được tách thửa. Ngày 

17/3/2017, ông H tiếp tục làm đơn khẩn cầu xin được tách thửa đất trên, trong khi 

chờ đợi Công văn tách thửa đất thì bà S và ông H cùng nhau tới nhà vợ chồng ông bà 

nói đang cần vốn làm ăn và trả nợ nên nói với vợ chồng ông bà đem sổ đỏ đi thế chấp 

ngân hàng để vay tiền (vào lúc đó vợ chồng ông bà đang giữ sổ đỏ), khi nào có Công 

văn tách thửa thì sẽ rút sổ đỏ ra để đi tách thửa. Vợ chồng ông bà đồng ý và đưa sổ đỏ 

cho ông Hoàng đến Ngân hàng TMCP K (địa chỉ số 222 đường H, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng) thế chấp sổ vay 600.000.000 đồng (ông bà sử dụng 450.000.000 

đồng, bà S và ông H sử dụng 150.000.000 đồng), hằng tháng ông bà trả lãi 4.050.000 

đồng đưa trực tiếp cho bà S và ông H còn phần lãi còn lại bà S và ông H trả.  

Ngày 28/4/2017, bà S và ông H tự đến Ngân hàng tất toán và lấy sổ đỏ về 

không cho vợ chồng ông bà biết. Hiện nay vợ chồng ông bà được biết ông H dùng sổ 

đỏ của mình để đứng ra bảo lãnh cho ông Thái Minh V vay tiền tại Ngân hàng TMCP 

Công thương V với số tiền 2.000.000.000 đồng. 

Đến ngày 23/5/2017, nhận được Công văn số 3791/UBND-QLĐTh cho phép 

được tách thửa nên ông bà yêu cầu bà S và ông H làm hồ sơ tách thửa nhưng bà S và 

ông H đều không hợp tác với gia đình ông bà. Hiện nay theo Quyết định số 29/QĐ-

UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Đ thì thấy điều kiện tách thửa đối với 

cả hai lô đất đều đã được đảm bảo nhưng ông H vẫn không thực hiện việc tách thửa 

cho vợ chồng ông bà trong khi vợ chồng ông bà đã giao tiền chuyển nhượng nhà đất 

đầy đủ. Hiện vợ chồng ông bà đã sửa chữa, xây dựng thêm mới và đang ở trong nhà 

này. 

Vợ chồng ông bà đã nhận được kết quả định giá tài sản, cụ thể: Giá trị nhà, đất 

phần chuyển nhượng cho vợ chồng ông bà tại địa chỉ số 263 đường N, phường M, 

quận S, thành phố Đà Nẵng là 8.795.223.966 đồng; trong đó giá trị quyền sử dụng đất 

7.648.048.922 đồng, giá trị công trình xây dựng nhà ở 3 tầng là 1.147.175.044 đồng 

(trong đó có giá trị phần công trình xây dựng thêm là 592.664.803 đồng) thì ông bà 

thống nhất và không có ý kiến gì. Ngoài ra ông bà thống nhất với kết quả đo đạc của 

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng với diện tích đất 130.20m
2
; 

tổng diện tích sử dụng 357.40m
2
 trong đó diện tích tầng hầm là 123.90m

2
, diện tích 

tầng 1 là 103,30m
2
, diện tích tầng 2 là 130.20m

2
. 
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Nay vợ chồng ông bà yêu cầu Tòa án buộc ông Thái Minh H phải tiếp tục thực 

hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể 

là thực hiện thủ tục tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất đối với phần diện tích đất là 130.20m
2
 và ngôi nhà ba tầng, tổng diện tích sử 

dụng 357.40m
2
 nằm trong thửa đất số 11 (thửa đất số 121 theo Giấy chứng nhận), tờ 

bản đồ số 13 (tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận) tại địa chỉ số 263 đường Ngô 

Quyền, tổ 32 ( tổ 27 cũ), phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho 

vợ chồng ông bà. 

* Tại bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa người đại diện theo 

ủy quyền của bị đơn là bà Đoàn Thị S trình bày:  

Từ năm 2014, gia đình bà có vay Ngân hàng số tiền 1.500.000.000 đồng, đến 

24/8/2015 đã trả lãi được 18 tháng. Do không có tiền trả nợ vay nên ngày 24/8/2015, 

ông Thái Minh H và vợ chồng ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H ký giấy nhận 

tiền cọc mua bán quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất với diện tích nhà đất 28.8m x 

4.49m = 129.312m
2 
với

 
số tiền 1.850.000.000 đồng, diện tích đất còn lại của ông H có 

diện tích nhà đất là 3.33m x 27.80m = 92.5m
2  

trên thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10. 

Theo giấy đặt cọc thì ông H nhận cọc trước 200.000.000 đồng và trong vòng 45 ngày 

thì ông H, bà H phải trả đủ cho ông H số tiền 1.850.000.000 đồng. Tuy nhiên 10 

tháng sau ông H mới trả tiền cho Ngân hàng và đưa giấy nộp tiền vào Ngân hàng cho 

ông H. Như vậy ông H đã vi phạm thỏa thuận nhận cọc. Ông H không đưa tiền thì 

ông H không thể trả nợ Ngân hàng để rút sổ ra làm thủ tục tách thửa. Thời gian 10 

tháng này ông H thay ông H trả lãi Ngân hàng và khấu trừ số tiền này vào tiền mua 

bán nhà.  

 Ngày 24/8/2015, ông H đã giao nhà cho ông H và bà H. Ngày 23/3/2016, hai 

bên có lập giấy thỏa thuận trả lãi thay để ông H trả tiền nợ cho Ngân hàng và rút sổ ra 

để ông H không phải chịu lãi Ngân hàng. 

 Ngày 30/6/2016, hai bên mới ký hợp đồng viết tay mua bán chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. Tại thời điểm ký giấy mua bán nhà, đất trên thì ông 

H đã nhận đủ số tiền 1.850.000.000 đồng từ ông H và bà H. 

Sau khi rút sổ từ Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố H - Chi nhánh Đà 

Nẵng về, ông H và ông H cần tiền nên cùng thỏa thuận đến Ngân hàng TMCP K (địa 

chỉ số 222 đường H, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thế chấp sổ vay 

600.000.000 đồng (ông H vay 450.000.000 đồng, tôi và ông H vay 150.000.000 

đồng), số tiền vay trên bà S không yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này. Sau khi 

ông H tất toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP K, ông Hoàng rút sổ về và làm thủ 

tục bảo lãnh cho ông Thái Minh V vay số tiền 2 tỷ tại Ngân hàng TMCP Công 

thương V - Chi nhánh Đà Nẵng.  

Bà đã nhận được kết quả định giá tài sản theo các Chứng thư thẩm định giá 

ngày 21/3/2018, ngày 03/4/2019 (phần sửa chửa làm thêm của ông Lê Văn Hạ) và 

phụ lục ngày 02/7/2019 kèm theo Công văn số 25A ngày 02/7/2019 của Công ty cổ 
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phần thẩm định giá BTC Value về xác định lại giá trị nhà, đất tranh chấp và không có 

ý kiến gì. Bà cũng thống nhất với kết quả đo đạc của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường Đà Nẵng với diện tích đất 130.20m
2
, tổng diện tích sử dụng 357.40m

2
 

trong đó diện tích tầng hầm là 123.90m
2
, diện tích tầng 1 là 103.30m

2
, diện tích tầng 

2 là 130.20m
2
. 

 Đối với thủ tục tách thửa do ông Hạ tự đi làm, gia đình bà không biết và không 

tham gia. Hồ sơ giấy tờ ông H đưa về gia đình bà ký thôi, chứ không biết cụ thể. 

Ngày 23/8/2019, bà S có đơn yêu cầu giám định chữ ký của ông Thái Minh H tại Đơn 

khẩn cầu xin được tách thửa đất đề ngày 17/3/2017 có phải là chữ ký của ông Thái 

Minh H hay không. Tòa án nhân dân quận Sơn Trà đã ban hành Quyết định trưng cầu 

giám định số 136/2019/QĐ-TCGĐ ngày 03/9/2019.  Kết luận giám định số 

906/C09C(Đ6) ngày 17/9/2019 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà 

Nẵng thuộc Viện khoa học hình sự kết luận: Không có cơ sở kết luận chữ ký mang 

tên Thái Minh H dưới mục “Người làm đơn” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A) 

với chữ ký đứng tên Thái Minh H trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M6) 

là có phải do cùng một người ký ra hay không. 

  Tại phiên tòa, bà yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng mua bán chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và sở hữu nhà lập ngày 30/6/2016 giữa ông Thái Minh H với ông 

Lê Văn H - bà Nguyễn Thị Xuân H vô hiệu và yêu cầu Tòa án giải quyết hậu quả của 

hợp đồng vô hiệu là yêu cầu ông H và bà H trả nhà đất lại cho ông H, còn ông Hoàng 

trả tiền lại cho ông H và bà H số tiền 1.850.000.000 đồng, vì lý do ông H và bà H đã 

vi phạm thời hạn thanh toán, giá đất sau 10 tháng đã thay đổi, trong vòng 10 tháng 

này ông H phải chịu lãi Ngân hàng. Ngoài ra, còn lý do không tách thửa được theo 

thông báo số 100/TB-CNST ngày 06/7/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai tại quận S, căn cứ theo quyết định số 42/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ngày 26/11/2014 thì thửa đất này không đủ điều kiện để tách thửa.  

* Tại bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Kim T trình bày:  

Về nội dung vụ án bà hoàn toàn thống nhất như ba mẹ bà trình bày tại phiên 

tòa. Bà cho rằng tại thời điểm ký giấy nhận cọc và Hợp đồng viết tay mua bán 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ngày 30/6/2016. Theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 ban hành 

quy định quản lý nhà nước về đất đai trên thành phố Đà Nẵng thì phần nhà, đất của 

ông Thái Minh H còn lại không đủ điều kiện tách thửa, nhưng ông H vẫn bán cho cha 

mẹ bà, như vậy có dấu hiệu lừa đảo từ đầu. Năm 2017, ông H tiếp tục đem sổ đỏ đi 

thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương V - Chi nhánh Đà Nẵng để bảo lãnh cho 

ông Thái Minh V vay số tiền 2 tỷ. Trong khi đó nhà bán cho cha mẹ bà mà ông H thế 

chấp sổ đỏ và không thông báo cho gia đình bà biết.  
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Sau khi ông H giao nhà và đất trên cho cha mẹ bà, ngày 27/5/2016 được sự 

đồng ý của cha mẹ, bà có đứng ra ký hợp đồng xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà với 

chủ thầu xây dựng, kinh phí xây dựng do cha mẹ bà bỏ ra. 

Bà thống nhất và không có ý kiến gì về các Chứng thư thẩm định giá ngày 

21/3/2018, ngày 03/4/2019 (phần sửa chửa làm thêm của cha mẹ bà) và phụ lục ngày 

02/7/2019 kèm theo Công văn số 25A ngày 02/7/2019 của Công ty cổ phần thẩm 

định giá BTC Value về xác định lại giá trị nhà, đất tranh chấp. Bà cũng thống nhất 

với kết quả đo đạc của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng với 

diện tích đất 130.20m
2
, tổng diện tích sử dụng 357.40m

2
 trong đó diện tích tầng hầm 

là 123.90m
2
, diện tích tầng 1 là 103.30m

2
, diện tích tầng 2 là 130.20m

2
. 

Tại phiên tòa, bà yêu cầu Tòa án buộc ông Thái Minh H phải tiếp tục thực hiện 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể là thực 

hiện thủ tục tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

đối với phần diện tích đất là 130.20m
2
 và ngôi nhà ba tầng, tổng diện tích sử dụng 

357.40m
2
 nằm trong thửa đất số 11 (thửa đất số 121 theo Giấy chứng nhận), tờ bản 

đồ số 13 (tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận) tại địa chỉ số 263 đường N, tổ 32 (tổ 

27 cũ), phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng cho cha mẹ bà. 

  * Tại bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan Lê Quang B trình bày:  

 Về nội dung vụ án, ông hoàn toàn thống nhất như ba mẹ ông trình bày tại phiên 

tòa. Sau khi ký Hợp đồng đặt cọc ngày 24/8/2015 và Hợp đồng mua bán chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ngỳ 30/6/2016 thì cha mẹ ông đã giao đủ 

tiền cho ông Thái Minh H là 1.850.000.000 đồng và cha mẹ ông đã sửa chữa cải tạo, 

xây thêm mới như hiện trạng hiện nay. Theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 

26/11/2014 ban hành quy định quản lý nhà nước về đất đai trên thành phố Đà Nẵng 

thì phần nhà, đất của ông Thái Minh H còn lại không đủ điều kiện tách thửa, ông 

Hoàng đã làm đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền, tại Công văn số 3791 

ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đ đã thống nhất chủ trương cho phép 

hộ ông Thái Minh H được tách thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, phường M, quận 

Sơn Trà thành hai thửa đất (diện tích 3.33m x 27.80m và 4.49m x 28.80m). Sau khi 

nhận Công văn trên thì ông H vẫn không thực hiện việc tách thửa cho cha mẹ ông. 

Ngày 31/8/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-

UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 42 thì phần diện tích đất còn 

lại của ông Thái Minh H đủ điều kiện được tách thửa (quy định diện tích đất tối thiểu 

60.0m
2
 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3m) nhưng ông H vẫn không thực 

hiện.  

Ông thống nhất và không có ý kiến gì về các Chứng thư thẩm định giá ngày 

21/3/2018, ngày 03/4/2019 (phần sửa chửa làm thêm của cha mẹ ông) và phụ lục 

ngày 02/7/2019 kèm theo Công văn số 25A ngày 02/7/2019 của Công ty cổ phần 

thẩm định giá BTC Value về xác định lại giá trị nhà, đất tranh chấp. Bà cũng thống 
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nhất với kết quả đo đạc của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng 

với diện tích đất 130.20m
2
, tổng diện tích sử dụng 357.40m

2
 trong đó diện tích tầng 

hầm là 123.90m
2
, diện tích tầng 1 là 103.30m

2
, diện tích tầng 2 là 130.20m

2
. 

Tại phiên tòa ông yêu cầu Tòa án buộc ông Thái Minh H phải tiếp tục thực 

hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cụ thể là 

thực hiện thủ tục tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất đối với phần diện tích đất là 130.20m
2
 và ngôi nhà ba tầng, tổng diện tích sử 

dụng 357.40m
2
 nằm trong thửa đất số 11 (thửa đất số 121 theo Giấy chứng nhận), tờ 

bản đồ số 13 (tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận) tại địa chỉ số 263 đường N, tổ 

32 (tổ 27 cũ), phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng cho cha mẹ ông. 

* Tại bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H trình bày:  

Bà thống nhất ý kiến như lời trình bày của cha mẹ bà tại phiên tòa. Bà yêu cầu 

Tòa án buộc ông Thái Minh H phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cụ thể là thực hiện thủ tục tách thửa và 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích 

đất là 130.20m
2
 và ngôi nhà ba tầng, tổng diện tích sử dụng 357.40m

2
 nằm trong thửa 

đất số 11 (thửa đất số 121 theo Giấy chứng nhận), tờ bản đồ số 13 (tờ bản đồ số 10 

theo Giấy chứng nhận) tại địa chỉ số 263 đường N, tổ 32 (tổ 27 cũ), phường M, quận 

S, thành phố Đà Nẵng cho cha mẹ bà. 

* Tại bản tự khai cũng như tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của 

Ngân hàng TMCP Công thương V, ông Lê Ngọc A trình bày:  

Ông Thái Minh V, sinh ngày 30/03/1986, CMND số 201541459, do Công an 

thành phố Đà Nẵng cấp ngày 30/3/2004, đang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công 

thương V - Chi nhánh Đà Nẵng thông qua Hợp đồng tín dụng số 3014643709-

01/2017-HĐCVHM/NHCT480-VIET ngày 26/9/2017 với hạn mức cho vay là 

2.000.000.000 đồng. Mục đích vay vốn để mua bán linh kiện và điện thoại di dộng. 

 Để đảm bảo cho món vay trên của ông Thái Minh V, ông Thái Minh H (anh 

ruột của ông Thái Minh V) đã thế chấp cho Ngân hàng tài sản là nhà ở và đất ở tại 

thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, diện tích thế chấp 221,9 m², địa chỉ tổ 27, đường N, 

phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng (nay là 263 N) có Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 081592, số vào 

sổ cấp GCN CTs101141 do Sở tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/7/2016 do ông 

Thái Minh H đứng tên chủ sở hữu và thế chấp theo Hợp đồng thế chấp bất động sản 

số 3014643709-01/2017/HĐTC ngày 25/9/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP 

Công thương V - Chi nhánh Đà Nẵng với ông Thái Minh H, đã đăng ký giao dịch bảo 

đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quận S, thành phố Đà Nẵng ngày 

25/9/2017. Đến ngày 05/07/2019, dư nợ gốc của ông Thái Minh V tại Ngân hàng là 

2.000.000.000 đồng. Hiện tại khoản nợ vay của ông Thái Minh V đã đến hạn nhưng 

vẫn chưa trả số nợ trên cho Ngân hàng. Ngân hàng chưa có yêu cầu gì đối với ông 
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Thái Minh V. Việc khởi kiện của nguyên đơn, Tòa án giải quyết theo quy định của 

pháp luật nhưng đề nghị Tòa án xem xét và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

Ngân hàng.  

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 27/12/2019 ông Thái Minh V 

đã tất toán khoản vay và ông Thái Minh H đã nhận lại tài sản thế chấp nên Ngân hàng 

không có liên quan gì. 

* Tại bản tự khai người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Phát 

triển H, ông Nguyễn Đình M trình bày:  

Ngày 16/9/2014, ông Thái Minh H có ký với Ngân hàng TMCP Phát triển H - 

chi nhánh Đà Nẵng (HD Bank) hợp đồng trung, dài hạn số 1186/14/HĐTDTDH-

CN/026 vay số tiền 1.500.000.000 đồng, thời hạn vay 180 tháng kể từ ngày nhận tiền 

vay lần đầu, mục đích vay để mua bất động sản, lãi suất vay được quy định trong 

từng khế ước nhận nợ cụ thể và được điều chỉnh trong thông báo của HD Bank, lãi 

suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 918199, số vào sổ cấp 

GCN CTs 45223 ngày 22/8/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà 

Nẵng cấp ngày 22/8/2014 đứng tên ông Thái Minh H. Ngày 17/9/2014, tại khế ước 

nhận nợ số 1186/14/HĐTDTDH-CN/026/KUNN-01, ông H có vay của Ngân hàng 

1.500.000.000 đồng, thời hạn vay 180 tháng kể từ ngày nhận tiền vay lần đầu 

(17/9/2014), mục đích vay để mua bất động sản, lãi suất vay trong hạn 9%/năm, lãi 

suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, lãi suất cho vay trong hạn được điều 

chỉnh 3 tháng một lần kể từ tháng thứ 13. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Lê Văn H là người đứng ra trả các 

khoản nợ nêu trên cho ông Thái Minh H cụ thể các lần: 

- Ngày 28/12/2015 chuyển khoản trả lãi và gốc hợp đồng vay 216.805.000 

đồng; 

- Ngày 24/3/2016 nộp 51.200.000 đồng;  

- Ngày 26/4/2016 nộp 20.890.000 đồng;  

- Ngày 19/5/2016 nộp 20.760.000 đồng;  

- Ngày 27/5/2016 nộp thanh lý hợp đồng 1.349.850.000 đồng. 

Đến ngày 27/5/2016, hợp đồng vay của ông Thái Minh H được tất toán. Ngân 

hàng đã trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho ông Thái Minh H. 

* Tại bản tự khai người đại diện theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Đ, ông Lê Phước T trình bày:  

Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, phường M, quận S trước đây được UBND 

quận S cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 260279 ngày 06/12/2005 cho 

ông Thái K, bà Đoàn Thị S với diện tích đất ở 206.80m², diện tích xây dựng 142.2m², 

diện tích sử dụng 428.57m². 
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Sau đó, ông K và bà S tặng cho toàn bộ nhà đất nêu trên cho ông Thái Minh V 

theo Hợp đồng tặng cho số 1181 lập tại Văn phòng Công chứng Tâm Tín ngày 

01/7/2014 và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại quận S đăng 

ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên ngày 22/7/2014. 

Tiếp đó, ông V tặng cho toàn bộ nhà đất nêu trên cho ông Thái Minh H theo 

Hợp đồng tặng cho số 1622 lập tại Văn phòng Công chứng Tâm Tín ngày 14/8/2014. 

Ông H được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sau đây viết tắt là Giấy chứng 

nhận) số BT 918199 ngày 22/8/2014. 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, ông H lập thủ tục mua rẻo đất với diện tích 

15.1m² và đề nghị cấp đổi lại Giấy chứng nhận nhập phần diện tích đất rẻo được giao. 

Ông Thái Minh H đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận số CĐ 

081592 ngày 04/7/2016 đối với thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, diện tích đất ở 

221.9m², diện tích đất xây dựng 142.2m², diện tích sàn 428.6m².  

Ngày 17/3/2017, ông H có đơn đề nghị xin phép được tách thửa đối với thửa 

đất nêu trên. 

Do thửa đất đề nghị tách thửa của ông H có chiều rộng cạnh thửa đất đề nghị 

tách thửa không đảm bảo theo quy định tại Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của thành 

phố Đà Nẵng ngày 26/11/2014, nên để có cơ sở xem xét giải quyết đơn Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã có Công văn số 834/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/4/2017 

báo cáo UBND thành phố Đ. 

Ngày 23/5/2017, UBND thành phố Đ có Công văn số 3791/UBND-QLĐTH 

với nội dung thống nhất chủ trương về việc cho phép hộ ông Thái Minh H được tách 

thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, phường Mân Thái, quận Sơn Trà thành 02 thửa đất 

(diện tích 3.33m x 27.80m và 4.49m x 28.80m). 

Tuy nhiên, đến nay ông H vẫn chưa nộp hồ sơ đề nghị tách thửa tại Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận S và hiện nay nhà đất nêu trên đang thế chấp tại 

Ngân hàng TMCP Công thương V - Chi nhánh Đà Nẵng được Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai tại quận S đăng ký biến động trên trang bổ sung ban hành kèm theo 

Giấy chứng nhận nêu trên ngày 25/9/2017. 

Việc thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận cũng như đăng ký biến động 

sau khi cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất nêu trên được thực hiện đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục hiện hành tại thời điểm. 

 * Ủy ban nhân dân thành phố Đ không có văn bản trình bày ý kiến và xin vắng 

mặt tại phiên tòa. 

* Tại bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan ông Thái Minh V trình bày:  

Ông là người vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương V - Chi nhánh Đà 

Nẵng theo Hợp đồng tín dụng số 3014643709-01/2017-HĐCVHM/NHCT480-VIET 
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ngày 26/9/2017 với hạn mức cho vay là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Mục đích 

vay vốn để mua bán linh kiện và điện thoại di dộng. 

 Ông Thái Minh H đã thế chấp giấy tờ nhà đang tranh chấp cho ông vay tiền. 

Trước yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông đề nghị Tòa án tuyên bố Hợp đồng mua 

bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà lập ngày 30/6/2016 giữa ông 

Thái Minh H với ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H vô hiệu vì các bên chưa 

hoàn tất việc công chứng hợp đồng theo quy định của pháp luật, vi phạm về hình 

thức. Đề nghị Tòa án tuyên các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận, buộc ông H và 

bà H phải trả lại nhà đất cho ông Thái Minh H, còn ông Thái Minh H sẽ trả lại số tiền 

1.850.000.000 đồng cho ông H và bà H. 

* Tại bản tự khai người làm chứng ông Trần Phước B trình bày:  

Vào ngày 04/4/2016, giữa ông là bên nhận thầu và bên chủ nhà do bà Lê Thị 

Kim T làm đại diện có ký hợp đồng giao nhận thi công về việc cải tạo, sửa chữa nhà 

ở tại địa chỉ số 263 đường N, quận S, thành phố Đà Nẵng thành trường mầm non Lá 

Biếc theo yêu cầu của chủ nhà. Theo hợp đồng giá trị phần cải tạo, sửa chữa, xây 

dựng là 310.000.000 đồng (ba trăm mười triệu đồng), thời gian thi công 06 tháng kể 

từ ngày ký hợp đồng. Giá trị hợp đồng trên là phần nhân công, còn phần vật tư và các 

vật liệu khác chủ nhà chịu. Chi tiết phần nhân công gồm: đập phá, xây tô, đổ cầu 

thang từ tầng hầm lên tầng 2 (phần cầu thang đổ từ tầng trệt xuống tầng hầm, ốp lát 

gạch toàn bộ nhà. Sửa chữa, đập phá, làm mới, ốp lát gạch toàn bộ 3 khu vệ sinh nhà. 

Mở rộng diện tích nhà tầng 2 như hiện trạng hiện tại. Công trình hoàn thành bàn giao 

cho chủ nhà vào tháng 11/2016. 

 Những phần nhận thi công trên, ông là người trực tiếp làm. Ngoài ra, để hoàn 

thành phần việc của mình theo hợp đồng với bà T. Ông có gọi hai nhà thầu phụ là 

ông Trương Vũ B thi công phần điện nước và ông Đinh Đức T thi công phần trần 

thạch cao. Ông xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 

* Tại bản tự khai người làm chứng ông Trương Vũ B trình bày:  

Vào khoảng tháng 6/2016, ông Trần Phước B có gọi ông đến làm công trình 

sửa chữa nhà tại số 263 đường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. Ông nhận phần thi 

công điện nước ngầm toàn bộ khu nhà tầng hầm, tầng 1 và tầng 2, tổng cộng 3 tầng. 

Phần chi phí thanh toán giữa ông và ông Trần Phước Bình thỏa thuận với nhau. Ông 

là người trực tiếp sửa chữa và cải tạo phần điện nước toàn khu nhà nên ông trình bày 

cho Tòa án được rõ. Ông cam đoan lời khai của ông là đúng sự thật, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

* Tại bản tự khai người làm chứng ông Đinh Đức T trình bày:  

Vào khoảng tháng 6/2016, ông Trần Phước B có gọi ông đến nhận thi công lắp 

đặt trần thạch cao tại số 263 đường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. Ông nhận thi 

công phần thạch cao tầng 1, tầng 2 và sửa chữa tầng hầm. Chi phí thanh toán giữa 

ông và ông Trần Phước B theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Ông là người nhận và thi 
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công trực tiếp tại công trình nên ông trình bày cho Tòa án được rõ. Ông cam đoan lời 

khai của ông là đúng sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

* Với nội dung nêu trên tại bản án dân sự số 15/2019/DS-ST ngày 18/10/2019 

của Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:  

- Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 36, điểm a khoản 1 

Điều 39, các Điều 228, 229, 147, 161, 162, 165, 166 của Bộ luật tố tụng dân sự; điểm 

b khoản 1 Điều 688, các Điều 117, 122, 129 của Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 

167, 168, 169, 170 của Luật đất đai năm 2013; Quyết định số 29/2018/QĐ- UBND 

ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban 

hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ- UBND ngày 26/11/2014 của UBND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễm, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vợ chồng ông Lê Văn H, bà 

Nguyễn Thị Xuân H đối với bị đơn ông Thái Minh H  

Tuyên xử: 

1. Công nhận hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở 

hữu nhà được xác lập giữa vợ chồng ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H và ông 

Thái Minh H tại Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà 

ngày 30/6/2016.  

2. Giao ngôi nhà 03 tầng, tường xây, mái tôn + bê tông cốt thép, sàn đúc, diện 

tích sử dụng tầng hầm: 123.90m
2
, diện tích sử dụng tầng 1: 103.30m

2
, diện tích sử 

dụng tầng 2: 130.20m
2
,
  
tổng

 
diện tích sử dụng 357.40m

2
 tọa lạc trên lô đất có diện 

tích 130.20m
2
 nằm trong thửa đất số 11 (thửa đất số 121 theo Giấy chứng nhận), tờ 

bản đồ số 13 (tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận) tại địa chỉ số 263 đường N, tổ 

32 (tổ 27 cũ) phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng cho vợ chồng ông Lê Văn H, bà 

Nguyễn Thị Xuân H sở hữu, sử dụng. 

 Nhà đất có vị trí tứ cận như sau: Phía Tây giáp với đường Ngô Quyền, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; phía Đông giáp mương thoát hiểm; phía Nam giáp với 

nhà ông Thái Minh H; phía Bắc giáp với Trạm y tế phường Mân Thái. 

3. Buộc ông Thái Minh H phải giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 081592, số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận CTs 101141 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đ cấp ngày 

04/7/2016 đứng tên ông Thái Minh H cho vợ chồng ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị 

Xuân H để chỉnh lý biến động đứng tên sở hữu nhà và sử dụng đất. 

Trong trường hợp ông Thái Minh H không giao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì vợ chồng ông Lê 

Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm 
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quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền 

với đất nói trên theo quy định của pháp luật. 

4. Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh một phần diện tích 

nhà đất đã chuyển nhượng bao gồm diện tích sử dụng tầng hầm: 123.90m
2
, diện tích 

sử dụng tầng 1: 103.30m
2
, diện tích sử dụng tầng 2: 130.20m

2,  
tổng

 
diện tích sử dụng 

357.40m
2
 tọa lạc trên lô đất có diện tích 130,20m

2
 đã được công nhận cho ông Hạ bà 

Hiển theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CĐ 081592, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CTs 101141 do Sở 

Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2016 đứng tên ông Thái 

Minh H. 

5. Chi phí thẩm định giá tài sản 22.500.000 đồng, chi phí giám định 4.566.000 

đồng bị đơn ông Thái Minh H phải chịu. Buộc ông Thái Minh H phải hoàn trả cho vợ 

chồng ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H số tiền 27.066.000đồng (hai mươi bảy 

triệu, không trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). 

Số tiền chi phí trưng cầu giám định chữ ký 1.000.000 đồng (một triệu đồng) bị 

đơn phải chịu (đã nộp theo Phiếu thu số 03 ngày 16/9/2019). 

6. Án phí dân sự sơ thẩm 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), bị đơn ông Thái 

Minh H phải chịu.  

Hoàn trả cho vợ chồng ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H số tiền tạm ứng 

án phí là 300.000đồng đã nộp theo biên lai thu số 008296 ngày 10/11/2017 tại Chi 

cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo, quyền và nghĩa vụ thi 

hành án theo pháp luật thi hành án dân sự. 

* Sau khi xét xử sơ thẩm, trong hạn luật định bị đơn ông Thái Minh H kháng 

cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 15/2019/DS-ST ngày 18/10/2019 của Tòa án 

nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét sửa 

bản án sơ thẩm theo hướng tuyên bố giao dịch mua bán ngày 30/6/2016 giữa ông 

Thái Minh H và ông Lê Văn H là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật và 

không tuân thủ về mặt hình thức. Giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô 

hiệu, buộc ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H trả lại nhà đất cho ông Thái 

Minh H và ông Thái Minh H sẽ trả lại số tiền 1.850.000.000 đồng cho ông Lê Văn H 

và bà Nguyễn Thị Xuân H. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Đoàn Thị S là người đại diện theo ủy quyền của bị 

đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị đơn ông Thái Minh H đề nghị áp 

dụng Điều 309 Bộ tuật tố tụng dân sự; các Điều 117, 123, 129, 131, 407 Bộ luật dân 

sự năm 2015. Chấp nhận kháng cáo của ông Thái Minh H, sửa Bản án sơ thẩm như 

sau: Tuyên bố Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà 

lập ngày 30/6/2016 giữa ông Thái Minh H và ông Lê Văn H là vô hiệu, do vi phạm 

điều cấm của pháp luật như vi phạm quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng và Hợp đồng không tuân thủ về mặt 
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hình thức không được công chứng, chứng thực. Về giải quyết hậu quả pháp lý của 

giao dịch dân sự vô hiệu, cần buộc ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H trả lại 

nhà đất cho ông Thái Minh H, còn ông Thái Minh H sẽ trả lại số tiền 1.850.000.000 

đồng cho ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát thành phố Đà Nẵng phát 

biểu:  

+ Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm là đảm bảo các quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Đối với người tham gia tố tụng tại phiên tòa đã tuân thr các quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

 + Về quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân 

sự, không chấp nhận kháng cáo của ông Thái Minh H. Giữ nguyên bản án số 

15/2019/DS-ST ngày 18/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị cần tiếp tục duy trì các quyết 

định sau: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm số 01/QĐ-BPBĐ ngày 

03/01/2020; Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/QĐ-BPKCTT 

ngày 03/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

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; Sau khi đại diện Viện kiểm sát 

phát biểu ý kiến, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Người đại diện theo ủy 

quyền của Ngân hàng TMCP Công thương V có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt; 

Ngân hàng TMCP phát triển H, UBND thành phố Đ, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đ vắng mặt; người làm chứng gồm: Ông Trần Phước B, ông Trương Vũ B 

có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Căn cứ vào các Điều 296, 229 của Bộ luật tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan và người làm chứng trên. 

[1.2] Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Thái Minh H và bà Đoàn Thị 

S là người đại diện theo ủy quyền bị đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng mua bán 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà lập ngày 30/6/2016 là vô hiệu, yêu 

cầu nguyên đơn ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H trả lại nhà đất cho bị đơn 

ông Thái Minh H, còn bị đơn ông Thái Minh H trả lại số tiền 1.850.000.000 đồng cho 

nguyên đơn ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H. Tòa án cấp sơ thẩm xác định 

đây là yêu cầu phản tố của bị đơn, đã yêu cầu bị đơn bổ sung thủ tục phản tố nhưng 

bị đơn không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nên Tòa án cấp sơ thẩm xem đây 

là ý kiến của bị đơn đối với yêu của nguyên đơn là phù hợp với quy định của pháp 

luật.  
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 [2] Về nội dung vụ án: Xét kháng cáo của bị đơn ông Thái Minh H, thì thấy:  

 Nguồn gốc thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, địa chỉ số 263 đường N, tổ 32 (tổ 

27 cũ) phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng có diện tích đất 206.80m², nhà ở là 

ngôi nhà cấp 3 (hai + tầng ngầm, tường xây, mái tôn, sàn đúc), diện tích xây dựng 

142.2m², diện tích sử dụng 428.57m² thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Thái 

Minh H được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 918199 

ngày 22/8/2014. Bị đơn ông Thái Minh H đã thế chấp nhà đất trên vào ngày 

16/9/2014 để vay tiền tại Ngân hàng TMCP phát triển H số tiền 1.500.000.000 đồng, 

đến ngày 27/5/2016 bị đơn đã trả xong gốc và lãi nên Ngân hàng đã trả lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông 

H. Ngày 25/9/2017, ông H dùng tài sản trên bảo lãnh, thế chấp tại Ngân hàng TMCP 

Công thương V - Chi nhánh Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của ông Thái Minh 

V vay số tiền là 2.000.000.000 đồng và trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, 

ông V đã tất toán mọi khoản tiền nên Ngân hàng đã trả lại giấy chứng nhận cho ông 

H. 

Ngày 24/8/2015, bị đơn ông Thái Minh H chuyển nhượng cho nguyên đơn vợ 

chồng ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H 01 phần diện tích nhà đất rộng 

4.49m x dài 28.8m (phần diện tích còn lại là 3.33m x 27.80m, bị đơn sử dụng) tại số 

263 đường N, tổ 32 (tổ 27 cũ), phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng với số tiền 

chuyển nhượng là 1.850.000.000 đồng. Nguyên đơn đặt cọc trước 200.000.000 đồng 

và hẹn 45 ngày cùng đến cơ quan công chứng để làm thủ tục hợp đồng mua bán và 

giao số tiền còn lại 1.650.000.000 đồng, nhưng đến ngày ra công chứng bị đơn vẫn 

chưa rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất từ Ngân hàng. Ngày 15/10/2015, các bên thỏa thuận làm giấy gia hạn 

hợp đồng với lý do bị đơn trể Hợp đồng mua bán nhà ở vào ngày 24/8/2015 và thống 

nhất gia hạn thêm 02 tháng, tức là đến ngày 15/12/2015 giao nhà tại số 263 đường N, 

thành phố Đà Nẵng, đồng thời nguyên đơn có đặt cọc thêm 50.000.000 đồng, tổng 

cộng bị đơn đã nhận cọc là 250.000.000 đồng. Đến ngày 15/12/2015, bị đơn vẫn chưa 

trả nợ cho Ngân hàng để giải chấp tài sản, nên bị đơn thỏa thuận với nguyên đơn là 

người trả nợ thay cho bị đơn để lấy giấy chứng nhận về và được nguyên đơn đồng ý. 

Ngày 23/3/2016, bị đơn giao nhà đất cho nguyên đơn sử dụng, đồng thời nguyên đơn 

cam kết thỏa thuận trả lãi thay, thanh toán đủ số tiền mà bị đơn nợ Ngân hàng (có xác 

nhận của Ngân hàng kèm theo). Ngày 27/5/2016, nguyên đơn đã thanh toán tiền và 

tất toán dứt điểm cho Ngân hàng TMCP phát triển H - Chi nhánh Đà Nẵng tổng cộng 

vốn vay và lãi là 1.659.505.000 đồng, Ngân hàng đã trả lại giấy chứng nhận cho bị 

đơn.  

Ngày 30/6/2016, hai bên ký Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và sở hữu nhà thể hiện bị đơn chuyển nhượng phần nhà đất có diện tích 28.8m x 

4.49m = 129.312m
2
 cho nguyên đơn theo như hợp đồng đặt cọc trước đây đã ký, bị 

đơn đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng mà nguyên đơn giao là 1.850.000.000 đồng. 
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Trước đó vào ngày 29/6/2016, bị đơn làm thủ tục mua thêm phần đất rẻo với diện tích 

15.1m
2 

và được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đ điều chỉnh Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 

081592 ngày 04/7/2016 có diện tích đất ở 221.9 m², diện tích đất xây dựng 142.2m², 

diện tích sàn 428.6m². Sau khi ký Hợp đồng mua bán ngày 30/6/2016 các bên cùng 

đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đ tại quận Sơn Trà để làm thủ 

tục tách thửa số 121 thành hai thửa đất thì được biết lô đất còn lại của bị đơn sử dụng 

là 3.33m x 27.80m không đủ điều kiện tách thửa theo Quyết định số 42/2014/QĐ-

UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng nên Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai thành phố Đ tại quận S có Thông báo số 100/TB-CNST ngày 

06/7/2016 trả lời không đủ điều kiện tách thửa. Đến ngày 19/8/2016 và ngày 

17/3/2017, bị đơn làm đơn xin UBND thành phố Đ cho phép được tách thửa. Ngày 

23/5/2017, UBND thành phố Đ có Công văn số 3791/UBND-QLĐTh thống nhất chủ 

trương cho phép hộ bị đơn được tách thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, phường M, 

quận S thành 02 thửa đất (diện tích 3.33m x 27.80m và 4.49m x 28.80m) nhưng bị 

đơn vẫn không thực hiện việc tách thửa đất cho nguyên đơn theo Hợp đồng mua bán 

chuyển nhượng ngày 30/6/2016. 

Sau khi nhận bàn giao nhà đất trên, nguyên đơn đã tiến hành sửa chữa, cải tạo 

toàn bộ nhà theo như Biên bản xem xét thẩm định tại chổ ngày 14/02/2019. Theo kết 

quả thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định BTC Value - Chi nhánh Đà Nẵng 

thì giá trị nhà đất phần chuyển nhượng cho nguyên đơn tại địa chỉ 263 đường N, 

phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng là 8.795.223.966 đồng; trong đó giá trị quyền 

sử dụng đất là 7.648.048.922 đồng; giá trị công trình xây dựng nhà ở 3 tầng là 

1.147.175.044 đồng, trong đó có giá trị phần công trình xây dựng thêm là 

592.664.803 đồng. Kết quả đo đạc của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

Đà Nẵng đối với phần nhà đất chuyển nhượng có diện tích đất 130.20m
2
, tổng diện 

tích sử dụng 357.40m
2
 trong đó diện tích tầng hầm là 123.90m

2
, diện tích tầng 1 là 

103.30m
2
, diện tích tầng 2 là 130.20m

2
.  

Xét thấy: Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà 

lập ngày 30/6/2016 được ký kết giữa các bên chưa được công chứng, chứng thực vì 

không đủ điều kiện tách thửa theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 

26/11/2014 là vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, 

nguyên đơn đã thanh toán đủ số tiền chuyển nhượng là 1.850.000.000 đồng và bị đơn 

cũng đã giao nhà đất trên cho nguyên đơn sử dụng từ ngày 23/3/2016 cho đến nay, 

trong quá trình sử dụng nguyên đơn đã sửa chữa, cải tạo, xây mới thêm phần diện 

tích nhà mà bị đơn không có ý kiến phản đối gì. Ngày 23/5/2017, UBND thành phố 

Đà N có Công văn số 3791/UBND-QLĐTh thống nhất chủ trương cho phép hộ bị 

đơn được tách thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, phường Mân Thái, quận Sơn Trà 

thành 02 thửa đất (diện tích 3.33m x 27.80m và 4.49m x 28.80m) và đến ngày 

31/8/2018, UBND thành phố Đ có Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc “Sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 42” thì phần diện tích đất còn lại của bị 
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đơn đủ điều kiện được tách thửa (quy định diện tích đất tối thiểu 60,0m
2
 và chiều 

rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3m). Do đó, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 688, các 

Điều 117, 122, 129 của Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 167, 168, 169, 170 của 

Luật đất đai năm 2013, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, công nhận Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà 

lập ngày 30/6/2016 giữa nguyên đơn với bị đơn là hợp pháp, các bên không phải thực 

hiện công chứng, chứng thực. Nguyên đơn được quyền sở hữu, sử dụng:  01 ngôi nhà 

03 tầng, có cấu trúc tường xây, mái tôn + bê tông cốt thép, sàn đúc, diện tích sử dụng 

357.40m
2
 và diện tích đất 130.20m

2
 nằm trong thửa đất số 11, tờ bản đồ số 13 (thửa 

đất số 121, tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 081592 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đ cấp ngày 04/7/2016) tại địa chỉ số 263 đường N, tổ 32 (tổ 27 cũ), 

phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

Đối với kháng cáo của bị đơn, người đại diện theo ủy quyền bị đơn và người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn tại phiên tòa đề nghị tuyên bố giao dịch 

mua bán ngày 30/6/2016 giữa ông Thái Minh H và ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị 

Xuân H là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật và không tuân thủ về mặt hình 

thức, cũng như việc giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu buộc ông 

Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H trả lại nhà đất cho ông Thái Minh H, còn ông Thái 

Minh H sẽ trả lại cho ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H số tiền 1.850.000.000 

đồng đã nhận, thì thấy: Căn cứ vào Hợp đồng đặt cọc ngày 24/8/2015 và Giấy gia hạn 

hợp đồng ngày 15/10/2015 thì các bên không quy định ràng buộc trách nhiệm nguyên 

đơn phải trả tiền gốc và tiền lãi cho Ngân hàng nên trách nhiệm nghĩa vụ trả nợ cho 

Ngân hàng để rút Giấy chứng nhận về thực hiện hợp đồng mua bán là nghĩa vụ của bị 

đơn. Ngày 23/3/2016, các bên lập giấy thỏa thuận trả lãi thay với lý do vì điều kiện 

thủ tục giấy tờ chậm trễ nên bị đơn chấp nhận giao nhà cho nguyên đơn, qua đó 

nguyên đơn chấp nhận trả nợ thay cho bị đơn số tiền lãi và gốc tại Ngân hàng. Bị 

đơn, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị đơn tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng nguyên đơn vi phạm hợp đồng đặt 

cọc, đến 10 tháng sau khi ký hợp đồng đặt cọc mới thanh toán tiền cho Ngân hàng là 

không có cơ sở. Mặt khác, Thông báo số 100/TB-CNST ngày 06/7/2016 của Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận S trả lời không đủ điều kiện tách thửa 

nhưng tại Công văn số 3791/UBND-QLĐTh ngày 23/5/2017 của UBND thành phố 

Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho phép hộ bị đơn được tách thửa 121, tờ bản đồ số 

10, phường Mân T, quận S thành hai thửa đất, tuy nhiên bị đơn không thực hiện việc 

tách thửa đất cho nguyên đơn. Đến ngày 31/8/2018, UBND thành phố Đ ban hành 

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014  thì phần diện tích đất còn lại 

của bị đơn cũng đủ điều kiện được tách thửa (quy định diện tích đất tối thiểu 60.0m
2
 

và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3m) nhưng bị đơn vẫn không thực hiện việc 

tách thửa, chuyển nhượng nhà và đất trên cho nguyên đơn.  
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Do vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Thái 

Minh H, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp cho bị đơn tại phiên tòa phúc thẩm. Cần giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 

15/2019/DS-ST ngày 10/8/2019 của Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng. 

[3] Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Hội đồng xét xử xét thấy cần tiếp 

tục duy trì các quyết định sau: 

+ Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm số 01/QĐ-BPBĐ ngày 

03/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với số tiền 150.000.000 

đồng tại tài khoản phong tỏa số 026704070003742, chủ tài khoản Lê Văn H tại Ngân 

hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đà Nẵng - 

Phòng giao dịch Lê Duẫn. 

+ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/QĐ-BPKCTT ngày 

03/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “Cấm chuyển dịch 

quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp” quy định tại Điều 121 Bộ luật tố 

tụng dân sự. Cấm ông Thái Minh H chuyển dịch quyền về tài sản đối với 01 ngôi nhà 

03 tầng, có cấu trúc tường xây, mái tôn + bê tông cốt thép, sàn đúc, diện tích sử dụng 

tầng hầm: 123.90m
2
, diện tích sử dụng tầng 1: 103.30m

2
, diện tích sử dụng tầng 2: 

130.20m
2
,
 
tổng

 
diện tích sử dụng 357.40m

2
 tọa lạc trên diện tích đất 130.20m

2
 nằm 

trong thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, địa chỉ số 263 đường N, tổ 32 (tổ 27 cũ) 

phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 081592 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường thành phố Đ cấp ngày 04/7/2016 đứng tên ông Thái Minh H. 

[4] Về chi phí định giá tài sản và chi phí giám định:  

[4.1] Nguyên đơn ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H đã nộp toàn bộ tiền 

tạm ứng chi phí định giá tài sản với số tiền là 22.500.000 đồng (đã thu và chi theo 

hóa đơn số 0000257 ngày 04.4.2018 và hóa đơn số 000085 ngày 03.4.2019 của Công 

ty cổ phần Thẩm định giá BTCValue - Chi nhánh Đà Nẵng) và chi phí giám định với 

số tiền 4.566.000 đồng (đã thu và chi theo hóa đơn số 70021 ngày 05/3/2019 của 

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng), do chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn nên bị đơn ông Thái Minh H phải chịu toàn bộ chi phí định giá 

tài sản và chi phí giám định. Do đó, cần buộc bị đơn phải hoàn trả cho nguyên đơn số 

tiền 27.066.000 đồng. 

[4.2] Số tiền chi phí trưng cầu giám định chữ ký 1.000.000đồng, bị đơn ông 

Thái Minh H phải chịu (đã nộp theo Phiếu thu số 03 ngày 16/9/2019). 

[5] Về án phí dân sự: 

[5.1] Án phí dân sự sơ thẩm: 300.000 đồng, ông Thái Minh H phải chịu theo 

quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự. 

+ Hoàn trả cho ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H số tiền tạm ứng án phí 

300.000 đồng đã nộp tại biên lai thu số 008296 ngày 10/11/2017 của Chi cục thi hành 

án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 
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[5.2] Án phí dân sự phúc thẩm: Do không chấp nhận kháng cáo nên ông Thái 

Minh H phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 148 Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

 [6] Xét thấy quan điểm về nội dung giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đà Nẵng là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét 

xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Không chấp nhận kháng cáo của ông Thái Minh H. Giữ nguyên bản án dân sự 

số 15/2019/DS-ST ngày 18/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng. 

Căn cứ vào: các Điều 147, 148, 229, 296 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm b khoản 

1 Điều 688, các Điều 117, 122, 129 Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 167, 168, 

169, 170 của Luật đất đai năm 2013; Nghị quyết số 326/2016/NQ-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 yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H đối 

với ông Thái Minh Hoàng về việc “Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”. 

Tuyên xử: 

1. Công nhận hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở 

hữu nhà được xác lập giữa ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H và ông Thái Minh 

H tại Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ngày 

30/6/2016.  

2. Ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H được quyền sở hữu, sử dụng:  01 

ngôi nhà 03 tầng, có cấu trúc tường xây, mái tôn + bê tông cốt thép, sàn đúc, diện tích 

sử dụng 357.40m
2
 và diện tích đất 130.20m

2
 nằm trong thửa đất số 11, tờ bản đồ số 

13 (thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 081592 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2016) tại địa chỉ số 263 đường N, tổ 32 (tổ 

27 cũ), phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

 Nhà, đất có tứ cận như sau: Phía Tây giáp với đường Ngô Quyền, phía Đông 

giáp mương thoát hiểm, phía Nam giáp với nhà ông Thái Minh H, phía Bắc giáp với 

Trạm y tế phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  

(Có sơ đồ kèm theo). 

3. Buộc ông Thái Minh H phải giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 081592 do Sở Tài nguyên 
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và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2016 cho ông Lê Văn H, bà 

Nguyễn Thị Xuân H để chỉnh lý biến động đứng tên sở hữu nhà và sử dụng đất. 

Trong trường hợp ông Thái Minh H không giao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì ông Lê Văn H, bà 

Nguyễn Thị Xuân H được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm 

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất nói 

trên theo quy định của pháp luật. 

4. Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh một phần diện tích 

nhà đất đã chuyển nhượng được công nhận cho ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân 

H theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CĐ 081592 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp 

ngày 04/7/2016 đứng tên ông Thái Minh H. 

5. Về chi phí thẩm định giá tài sản và trưng cầu giám định:  

+ Chi phí thẩm định giá tài sản: Buộc ông Thái Minh Hoàng phải hoàn trả cho 

ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị Xuân H số tiền 27.066.000đồng (hai mươi bảy triệu, 

không trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). 

+ Chi phí trưng cầu giám định chữ ký: 1.000.000đồng (một triệu đồng), ông 

Thái Minh Hoàng phải chịu (đã nộp và đã chi). 

6. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: 

+ Tiếp tục duy trì Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm số 01/QĐ-

BPBĐ ngày 03/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với số tiền 

150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) tại tài khoản phong tỏa số 

026704070003742, chủ tài khoản Lê Văn H tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát 

triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Lê Duẫn. 

+ Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/QĐ-

BPKCTT ngày 03/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “Cấm 

chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp” quy định tại Điều 121 

Bộ luật tố tụng dân sự. Cấm ông Thái Minh H chuyển dịch quyền về tài sản đối với 

01 ngôi nhà 03 tầng, có cấu trúc tường xây, mái tôn + bê tông cốt thép, sàn đúc, diện 

tích sử dụng tầng hầm: 123.90m
2
, diện tích sử dụng tầng 1: 103.30m

2
, diện tích sử 

dụng tầng 2: 130.20m
2
,
 
tổng

 
diện tích sử dụng 357.40m

2
 tọa lạc trên diện tích đất 

130.20m
2
 nằm trong thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, địa chỉ số 263 đường N, tổ 32 

(tổ 27 cũ) phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 081592 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2016 đứng tên ông Thái 

Minh H. 

7. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Thái Minh H phải chịu là 300.000 đồng (ba 

trăm nghìn đồng).  

+ Hoàn trả cho ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị Xuân H số tiền tạm ứng án 

phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) đã nộp tại biên lai thu số 
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008296 ngày 10/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng.  

8. Án phí dân sự phúc thẩm: 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), ông Thái 

Minh H phải chịu nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) đã nộp tại Biên lai thu số 0008213 ngày 

01/11/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.   

9. 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 02 Luật 

thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo định tại điều 30 luật thi hành án dân 

sự. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND TP Đà Nẵng;                      

- TAND quận Sơn Trà; 

- Chi cục THADS quận Sơn Trà; 

- Cục THADS TP Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Tổ nghiệp vụ; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 Trần Hoài Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TẠI ĐÀ NẴNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quyết định giám đốc thẩm  

Số: 38/2017/DS-GĐT 

Ngày 06-7-2017 

V/v Tranh chấp về hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất  

và đòi lại tiền xây nhà. 

  

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: 

Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hà - Phó Chánh án  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tiến và ông Đặng Kim Nhân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lữ Thị Hằng – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Thái Văn Đoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2017, 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 về hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đòi lại tiền xây nhà”, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn H và bà Hà Thị H; cùng trú tại đường A, 

thành phố K, tỉnh Kon Tum.  

Bị đơn: Chị Đinh Thị T; trú tại tổ dân phố A, thị trấn P, huyện N, tỉnh 

Kon Tum. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Lê Văn P; 

2. Ông Đinh Thanh D; 

3. Anh Đinh Hồng Q; 

4. Anh Đinh Xuân H; 

5. Chị Đinh Thị N; 

 Cùng trú tại tổ dân phố A, thị trấn P, huyện N, tỉnh Kon Tum. 

6. Ông Đỗ Văn T. 

7. Bà Trần Thị Trung T; 

 Cùng trú tại tổ dân phố số B, thị trấn P, huyện N, tỉnh Kon Tum. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, ông Nguyễn Văn H và bà Hà 

Thị H trình bày thì: Trước đây, chị Đinh Thị T có 01 lô đất tại đường B, thuộc tổ 

A, thị trấn P, huyện N, tỉnh Kon Tum chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng 

không có tiền nộp thuế nên chị T đã thỏa thuận miệng với ông H là ông H có 

trách nhiệm nộp thay chị T các khoản thuế, kể cả thuế quá hạn luật định và các 

khoản chi phí khác để chị T được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

lô đất trên. Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chị T sẽ tách cho vợ 

chồng ông H một lô đất chiều rộng 6m, chiều dài 20m. Sau khi thống nhất, hai 

bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/12/2004. Ông H nộp 

14.916.660 đồng tiền thuế cho chị T và các chi phí khác. Ngày 06/4/2006, chị T 

được Ủy ban nhân dân huyện N, tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng nhưng chị T không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tách đất 

cho ông H và bà H nên Ông Bà khởi kiện yêu cầu chị T phải tiếp tục thực hiện 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thỏa thuận. Ngoài ra, năm 

2005, chị T và ông H còn thỏa thuận miệng với nhau nội dung: Ông H làm hồ sơ 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với lô đất tại 

đường C, thị trấn P, huyện N, tỉnh Kon Tum cho chị T. Sau khi chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất, chị T tách cho ông H một lô đất rộng 5m, dài 30m. Ông H đã 

xây nhà và công trình phụ trên diện tích đất của chị T với tổng số tiền 

111.000.000 đồng. Ông H không xin chuyển được mục đích sử dụng đất ở cho 

chị T như thỏa thuận nên cuối năm 2012 chị T đã lấy lại đất và nhà. Ông H yêu 

cầu chị T phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

ngày 20/12/2004 và trả lại số tiền xây nhà 111.000.000 đồng. 

Bị đơn là chị Đinh Thị T trình bày:  Chị và ông H chỉ có một thỏa thuận 

là ông H có trách nhiệm nộp thuế để chị T được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với lô đất đường B, đồng thời chuyển mục đích sử dụng từ đất nông 

nghiệp sang đất ở đối với lô đất tại đường C. Sau khi thực hiện xong, chị T sẽ làm 

thủ tục chuyển nhượng (cho) ông H một lô đất (nhưng chưa nói rõ là lô nào). Ông 

H chỉ làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất tại đường B, 

không chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở đối với lô đất tại đường C nên Chị 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông H. Chị T trình bày Chị 

không biết gì về hợp đồng ngày 20/12/2004 và cho rằng ông H đã lợi dụng việc 

làm giấy tờ, ký khống tên anh P và ghi các thông tin vào hợp đồng để chiếm dụng 

đất của Chị.   

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là: Anh Lê Văn P, ông Đỗ 

Văn T và bà Trần Thị Trung T đề nghị không chấp nhận yêu cầu tiếp tục thực 

hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 20/12/2004; ông Đinh 

191



3 

 
 

Thanh D, anh Đinh Xuân H, chị Đinh Thị N và anh Đinh Hồng Q yêu cầu ông H 

tháo dỡ nhà xây dựng tại đường C để trả lại đất cho gia đình. 

 Tại Bản án dân sự số 03/2015/DS-ST ngày 05/6/2015, Tòa án nhân dân 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum quyết định: 

Tuyên bố “Giao dịch sân sự có điều kiện về việc làm hồ sơ, giấy tờ đất 

được giao kết giữa ông Nguyễn Văn H với chị Đinh Thị T và anh Lê Văn P thời 

gian từ năm 2004 đến năm 2005” và “ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất được giao kết vào ngày 20/12/2004 giữa bên chuyển nhượng anh Lê Văn P và 

chị Đinh Thị T, bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Văn H và bà Hà Thị H” 

vô hiệu. 

Bác yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn là ông Nguyễn Văn H và bà 

Hà Thị H đối với bị đơn về “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giao kết ngày 20/12/2004”. 

Về giải quyết hậu quả của các hợp đồng vô hiệu: Chấp nhận tự nguyện 

của bị đơn là chị Đinh Thị T trả cho ông Nguyễn Văn H và bà Hà Thị H các 

khoản nộp thuế vào các ngày 24/12/2004 là 14.916.660 đồng + 14.032.847 đồng, 

tiền lãi của số tiền nộp thuế tính từ ngày 24/12/2004 đến thời điểm xét xử sơ thẩm 

vào ngày 05/6/2015, tổng = 28.949.507 đồng (hai mươi tám triệu, chín trăm bốn 

mươi chín ngàn, năm trăm không bảy đồng). 

Chấp nhận một phần yêu cầu đòi tiền xây nhà của ông Nguyễn Văn H tại 

đường C: Buộc chị Đinh Thị T phải trả cho ông Nguyễn Văn H số tiền 

45.038.700 đồng. Đồng thời giao cho chị Đinh Thị T được quyền sở hữu toàn bộ 

diện tích nhà và công trình phụ ông Nguyễn Văn H đã xây dựng vào năm 2005 

trên phần diện tích đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G164833 mang 

tên hộ bà Đinh Thị H1, cấp ngày 27/12/1995, vị trí ông Nguyễn Văn H xây dựng 

nhà và công trình phụ tại đường C, tổ dân phố A, thị trấn P, huyện N, tỉnh Kon 

Tum. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí giám định và 

định giá tài sản, nghĩa vụ chậm thi hành án và án phí. 

Ngày 19/6/2015, chị Đinh Thị T kháng cáo một phần bản án. 

Ngày 19/6/2015, ông Nguyễn Văn H và bà Hà Thị H kháng cáo toàn bộ 

bản án. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 24/2015/DS-PT ngày 22/12/2015, Tòa 

án nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định: 

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với toàn bộ kháng cáo của chị T. 

- Chấp nhận đơn kháng cáo của bà Hiền và ông Hậu. 

+ Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2015/DS-ST ngày 

05/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi. 
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+ Chấp nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn H và bà Hà Thị H về 

việc yêu cầu chị Đinh Thị T phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất được ông Nguyễn Văn H, bà Hà Thị H và chị Đinh Thị T ký kết 

vào ngày 20/12/2004. 

+ Buộc chị Đinh Thị T phải thanh toán cho ông Nguyễn Văn H và bà Hà 

Thị H số tiền 500.000.000 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về nghĩa vụ chậm thi 

hành án và án phí. 

Ngày 19/01/2016, bà Đinh Thị T có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

- Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 23/2017/KN-DS-VC2 ngày 

04/4/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị 

đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 24/2015/DSPT ngày 22/12/2015 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Kon Tum; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và Bản án 

dân sự sơ thẩm số 03/2015/DS-ST ngày 05/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại  

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận Kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng, hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và hủy toàn bộ Bản 

án dân sự sơ thẩm số 03/2015/DS-ST ngày 05/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi 

để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Nguồn gốc thửa đất của chị Đinh Thị T đứng tên chủ sử dụng hiện nay tại 

đường A là do ông Đinh Thanh D (là cha ruột chị T) khai hoang năm 1992, đến 

ngày 30/12/1995 thì hộ bà Đinh Thị H1 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nông nghiệp (ông D là thành viên trong hộ). Ngày 24/12/2002, ông Đinh 

Thanh D có đơn kiến nghị đến Ủy ban nhân dân huyện N, Phòng Địa chính huyện 

N và Ủy ban nhân dân thị trấn P đề nghị hợp thức đất cho con gái là Đinh Thị T. 

Chị T có đơn xin xác nhận để xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

đơn xin hợp thức đất thổ cư. Tuy nhiên, do chị Tuyết không có tiền để thực hiện 

thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận nên chị có thỏa 

thuân với ông H về việc ông H chịu trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (đất thổ cư). Tuy nhiên, chị T và vợ chồng ông H trình bày có 

sự mâu thuẫn, không thống nhất về việc thỏa thuận miệng với nhau khi làm thủ 
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tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

nông nghiệp sang đất ở cho chị T và tách đất cho ông H. 

Ông H đã nộp thuế thay cho chị T là 14.916.660 đồng; giá trị Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/12/2004 là 58.000.000 đồng; trong đó 

giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 50.000.000 đồng, giá trị chuyển nhượng 

tài sản trên đất là 8.000.000 đồng. Như vậy, các bên chưa thực hiện xong hợp 

đồng đã ký kết. Căn cứ vào kết quả giám định, xác định chữ ký trong hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là của chị T nên chị T trình bày mình không 

biết ký vào hợp đồng lúc nào là không có cơ sở. Tuy nhiên, hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất được ký kết giữa các bên trong khi chị T, anh P chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chữ ký trong hợp đồng không phải 

của anh P; hợp đồng không được cấp có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo 

quy định của pháp luật là vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 131, Điều 133, Điều 

136, Điều 691, Điều 692, khoản 1 Điều 693 và Điều 696 của Bộ luật dân sự năm 

1995; điểm a khoản 1 Điều 106, điểm b khoản 1 Điều 127 của Luật đất đai năm 

2003, nên bị vô hiệu.   

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố giao dịch dân sự có điều kiện về việc làm hồ 

sơ, giấy tờ được giao kết giữa ông Nguyễn Văn H với chị Đinh Thị T và Hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng là anh Lê Văn 

P và chị Đinh Thị T với bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Văn H và bà Hà 

Thị H vô hiệu là có căn cứ. Tuy nhiên, khi giải quyết hậu quả của hợp đồng vô 

hiệu, Tòa án cấp sơ thẩm chưa xác định giá trị thiệt hại và đánh giá mức độ lỗi 

của các bên để làm căn cứ xác định bồi thường, mà giải quyết hậu quả của hợp 

đồng vô hiệu tính theo mức lãi suất ngân hàng là không đúng với quy định tại 

điểm c.3 tiểu mục 2.3 Phần II Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc xác định 

thiệt hại khi tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất được ký năm 2004, chị T được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 

2006 nên căn cứ vào hướng dẫn tại tiết b.2 tiểu mục 2.3 mục 2 phần II Nghị quyết 

số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thì không bị vô hiệu là không đúng, vì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất được giao kết sau ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực. Do vậy, 

không thể áp dụng điểm b.2 mục 2 phần II Nghị Quyết số 02/2004/NQ-HĐTP 

ngày 10/8/2004 để cho rằng hợp đồng có hiệu lực pháp luật vì điểm b.2 tiểu mục 

2.3 phần II Nghị quyết nêu trên chỉ áp dụng đối với hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất được ký kết trước ngày 01/7/2004 (trước ngày Luật đất đai 

năm 2003 có hiệu lực thi hành) và sau ngày 01/7/2004 mới phát sinh tranh chấp. 

Còn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông H và bà H với chị T 
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được ký vào ngày 20/12/2004, nên không bị điều chỉnh bởi qui định nêu trên của 

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP nêu trên. 

 Mặt khác, ông H mới nộp thuế cho chị T số tiền 14.916.660 đồng; giá trị 

chuyển nhượng tại Hợp đồng lập ngày 20/12/2004 là 58.000.000 đồng, nhưng 

Tòa án cấp phúc thẩm lại tuyên buộc chị T phải trả cho ông H và bà H số tiền 

500.000.000 đồng theo yêu cầu của ông H và bà H là không đúng, gây thiệt hại 

cho bị đơn.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; Điều 345 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015. 

1. Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 24/2015/DSPT ngày 

22/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum và Bản án dân sự sơ thẩm số 

03/2015/DS-ST ngày 05/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum về vụ án dân sự “Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và đòi lại tiền xây nhà” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn H và bà Hà Thị 

H với bị đơn là chị Đinh Thị T. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

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

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

(02 bản kèm hồ sơ vụ án để xét xử sơ thẩm lại); 
- Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- Vụ GĐKT II - Tòa án nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum; 
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: Phòng HCTP, Phòng GĐKT về DS-LĐ-

KDTM và hồ sơ vụ án.  

    TM. ỦY BAN THẨM PHÁN        

Phó Chánh án – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

           TẠI ĐÀ NẴNG 
    

       ỦY BAN THẨM PHÁN 
 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
    

    Quyết định giám đốc thẩm 

    Số: 79/2018/DS-GĐT 

     Ngày 25-10-2018       
    V/v “Yêu cầu hủy bỏ  

     cho thuê quyền sử dụng đất” 

 

 

 

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:  

 Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự – Thẩm phán; 

 Các Thẩm phán: Ông Đặng Kim Nhân và ông Phạm Việt Cường. 

 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Quang Hưng – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Thế Vinh - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự: “Yêu cầu hủy bỏ 

 cho thuê quyền sử dụng đất”, giữa: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Xuân C; địa chỉ: Khối phố 1, phường Tr, thành 

phố T2, tỉnh Quảng Nam. 

2. Bị đơn:  Phạm Thị Thu T; địa chỉ: Khối phố 3, phường A, thành phố 

T2, tỉnh Quảng Nam. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đồng Thành T1; địa chỉ: 

Khối phố 3, phường A, thành phố T2, tỉnh Quảng Nam. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 01/12/2015 và các tài liệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án, nguyên đơn ông Trần Xuân C :  

Ngày 18/3/2013, tại Văn Phòng công chứng T2, Ông (Bên A-Bên cho 

thuê) và Công ty TNHH Một thành viên TK (Bên B-Bên thuê) 

ty TK)  ký  quyền sử dụng đất với các điều khoản cơ bản: Thời 

hạn thuê 10 năm, kể từ ngày 18/3/2013 để kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát; 

Tiền thuê được quy định trước cho từng năm và trả hàng năm, “Bên B phải sử 
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dụng đất đúng mục đích và không được cho người khác thuê lại; bên B phải trả 

lại đất khi hết thời hạn thuê. Nếu bên A phát hiện bên B cho người khác thuê lại 

đất đã thuê thì bên A có quyền chấm dứt  hoàn trả lại đất và yêu cầu 

bên B đền bù  120.000.000 đồng…”. Quá trình thực hiện , 

ông biết được tại thời điểm ký kết , Công ty TK đã bị giải thể, nên việc 

ký kết này là không trung thực.  

Nay, ông yêu cầu Tòa án hủy bỏ  cho thuê quyền sử dụng đất ký 

ngày 18/3/2013 giữa hai bên; buộc bên thuê (bên B) trả đủ 09 tháng tiền thuê 

còn thiếu và bên B phải tự tháo dỡ toàn bộ tài sản đã đầu tư trên đất trả lại bên 

A mặt bằng đất đã thuê.  

Bị đơn  Phạm Thị Thu T trình y: 

 là người có nhu cầu thuê đất của ông C để mở quán kinh doanh bán cà 

phê, nhưng để thuận lợi khi vay vốn Ngân hàng thì  ký  đất của 

ông C với tư cách Giám đốc Công ty TK; vấn đề này  đã trao đổi với ông C 

và được ông C đồng ý. Tại thời điểm ký  đất của ông C (ngày 

18/3/2013)  không biết Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có quyết 

định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TK vì b  

không nhận được quyết định. Sau này đến khi đi làm thủ tục ký  mua 

điện  mới biết Công ty TK đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp nên ngày 25/3/2013  đã đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một 

thành viên KL.  

Nay,  không đồng ý với yêu cầu chấm dứt  của ông C vì theo 

 thì ông C thấy quán cà phê đông khách nên muốn hủy bỏ ,  đã 

đầu tư xây dựng quán với chi phí khoảng 1.000.000.000 đồng nên yêu cầu được 

tiếp tục thực hiện  cho đến hết thời hạn thuê mà hai bên đã ký trong 

h .  

Tại b  dân sự sơ thẩm số 84/2016/DS-ST ngày 30/12/2016, Tòa án 

nhân dân thành phố T2, tỉnh Quảng Nam quyết định: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; Điều 264; Điều 267 Bộ luật tố tụng dân sự. Áp 

dụng: Khoản 2 Điều 145; Điều 401; Điều 402; Điều 424; Điều 425; Điều 426; 

Điều 427; Điều 703; Điều 704; Điều 709; Điều 713 Bộ luật dân sự. Pháp lệnh 

Án phí, lệ phí Tòa án. Xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Xuân C đối với  Phạm Thị 

Thu T về việc “Yêu cầu hủy bỏ  quyền sử dụng đất”. Tuyên bố 

hủy bỏ  quyền sử dụng đất giữa ông Trần Xuân C và Công ty 

TNHH MTV TK, do  Phạm Thị Thu T chức vụ giám đốc đại diện theo pháp 

luật,  lập ngày 18 tháng 3 năm 2013 có sự chứng thực của Văn phòng 

Công chứng thành phố T2, tỉnh Quảng Nam.  

Buộc  Phạm Thị Thu T và ông Đồng Thanh T1 trả lại diện tích thửa đất 

thuê là 605,46 m
2
 (đã được UBND thành phố T2 cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BL 681600 ngày 21/3/2013), địa chỉ thửa đất: Lô  đất nằm mặt tiền 

đường L, phường A1, thành phố T2, tỉnh Quảng Nam cho ông Trần Xuân C.  
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Buộc  Phạm Thị Thu T và ông Đồng Thanh T1 tháo dỡ toàn bộ tài sản 

và cây trồng của  Phạm Thị Thu T và ông Đồng Thanh T1 xây dựng và trồng 

trên đất thuê của ông Trần Xuân C ngay sau khi  có hiệu luật pháp luật 

(có chứng thư định giá số 0320816CT ngày 05/9/2016 của Công ty TNHH 

Thẩm định giá H, chi nhánh Đà Nẵng kèm theo).  

Buộc  Phạm Thị Thu T trả cho ông Trần Xuân C tiền thuê quyền sử 

dụng đất chưa trả là 9 tháng, mỗi tháng 10.000.000đ, thành tiền là 

90.000.000đồng. 

Ngày 30/12/2010,  Phạm Thị Thu T kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm buộc vợ chồng ông Trần Xuân C tiếp tục thực hiện . 

Tại b  dân sự phúc thẩm số 27/2017/DS-PT ngày 04/5/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định: “Không chấp nhận kháng cáo của  

Phạm Thị Thu T, giữ nguyên  dân sự sơ thẩm số 84/2016/DS-ST ngày 

30/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố T2”  

Ngày 01/9/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận được đơn của 

 Phạm Thị Thu T đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với  

dân sự phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 55/2018/KN-DS ngày 

10/5/2018, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị b  

dân sự phúc thẩm số 27/2017/DS-PT ngày 04/5/2017 của Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ b  dân sự phúc thẩm số 27/2017/DS-PT 

ngày 04/5/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và b  dân sự sơ 

thẩm số 84/2016/DS-ST ngày 30/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố T2, 

tỉnh Quảng Nam;  

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]   quyền sử dụng đất gày 18/3/2013  

ông Trần Xuân C (bên A) và bên thuê Công ty TK (bên B),    : 

Thời hạn thuê 10 năm, kể từ ngày 18/3/2013; m  để kinh doanh ăn 

uống, cà phê giải khát; tiền thuê được quy định trước cho từng năm và trả hàng 

năm.  tại Văn phòng Công chứng T2. Sau khi ký 

, bên B đã đầu tư xây dựng   với số vốn  theo 

Chứng thư thẩm định giá ngày 05/9/2016 của Công ty TNHH Thẩm định giá H 

là 405.000.000 đồng; bên B đã trả trước cho bên A đủ tiền thuê đất hết 3 năm 

(đến hết ngày 18/3/2016). 
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[2]  Xét  ông C yêu cầu Tòa án hủy bỏ  cho thuê quyền sử dụng 

đất ký ngày 18/3/2013  Công ty TK đã bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp trước ngày 18/3/2013, thì thấy: 

[3]  iên bản xác minh ngày 14/4/2017 (bút lục 158), Phòng đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam : “Ngày 

14/12/2012 Phòng có ban hành Quyết định số 129/QĐ-ĐKKD thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TK và gửi bưu điện cho 

Công ty và  T, nhưng không lưu giữ các giấy tờ gửi”, nên không xác định 

được  T có nhận được quyết định này hợp đồng. Như vậy, không 

có cơ sở xác định khi ký  quyền sử dụng đất ngày 18/3/2013,  T 

biết Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TK đã bị thu hồi.  

[4]  Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm nhận định từ ngày Phòng 

đăng ký kinh doanh có quyết định thu hồi đến ngày 18/3/2013 là 03 tháng nên 

 T đã biết Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TK bị thu hồi; 

nhưng cố tình ký h  đất  ông C là nhận định không có cơ sở.  

[5]  Điều 157  năm 2005, 

doanh nghiệp

 doanh nghiệp

Điều 158  năm 2005. T  

không , Điều 158 

nghiệp năm 2005, Công ty TK coi như T

Công ty TK, về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài 

sản khác chưa thanh toán   . 

[6]  Trên thực tế, sau khi ký h t,  T phát hiện Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TK đã bị thu hồi. Ngày 25/3/2013,  T 

đăng ký  doanh nghiệp Công ty TNHH MTV KL T l

không

hợp đồng T  Công ty 

TNHH MTV KL nhưng  T vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với 

ng C  nhận tiền thuê trong 3 năm (đến hết ngày 18/3/2016). Thời 

hạn thuê đất là 10 năm (từ 18/3/2013 18/3/2023). 

Công ty TK , T Công ty TK 

Công ty TK về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài 

sản khác chưa thanh toán  . Công 

ty TK doanh nghiệp không

. B T Công ty TK
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[7]  Theo Điều 5 , b quyền chấm dứt 

: “Nếu bên A phát hiện bên B cho người khác thuê lại đất đã thuê thì bên A 

có quyền chấm dứt  hoàn trả lại đất và yêu cầu bên B đền bù  

120.000.000 đồng…”. Công ty TK

doanh nghiệp không hợp đồng 

pháp luật   

[8] Như vậy, yêu cầu hủy bỏ  quyền sử dụng đất của ông C là 

không  pháp luật. Trường hợp ông C yêu cầu hủy  thì hậu 

quả của việc hủy bỏ  theo quy định tại k  5 Điều 

427 Bộ luật Dân sự năm 2015:  

“5. Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại các 

điều 423, 424, 425 và 426 của Bộ luật này thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác 

định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không 

thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.” 

[9]   Tòa án

hủy bỏ  nhưng buộc ông C bồi hoàn giá trị 

b  T đã đầu tư, vì yêu cầu hủy bỏ  quyền sử dụng đất của ông 

C không có căn cứ pháp luật.  

[10]  Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ Điều 145 

Bộ luật Dân sự năm 2005 tuyên bố hủy bỏ  quyền sử dụng đất và 

xác định  này vô hiệu ngay khi xác lập là không đúng pháp 

luật. T không khi xác lập hợp đồng. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp 

phúc thẩm buộc  T tháo dỡ công trình xây dựng, trả lại nguyên trạng đất cho 

ông C là không đúng; ảnh hưởng nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của 

 T.  

[11]  1 Điều –

Bộ luật Dân sự Bộ luật Dân sự 

 

[12]  Từ các trên, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm thấy Quyết định 

kháng nghị giám đốc thẩm số 55/2018/KN-DS ngày 10/5/2018 của Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là có căn cứ chấp nhận;  

Vì các lẽ trên; 
 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 
 

 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343 và Điều 345 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015; 

1. Hủy toàn bộ  dân sự phúc thẩm số 27/2017/DS-PT ngày 

04/5/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và  dân sự sơ thẩm số 

84/2016/DS-ST ngày 30/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố T2, tỉnh 

Quảng Nam.  
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2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố T2, tỉnh Quảng Nam 

để giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.  

 
Nơi nhận:                                                                  
- TAND tp T2, tỉnh Quảng Nam (2 bản kèm 

hồ sơ); 

 - VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam;                 

- Chi cục THADS tp T2, Quảng Nam; 

-  Các đương sự; 

- Lưu: Phòng lưu trữ; Phòng GĐKT II và hồ 

sơ vụ án.      

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

    

 

                      

Lê Tự 
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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: 63 /2017/ DS - GĐT  

              Ngày 03/8/2017       
V/v tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng  

           quyền sử dụng đất 

 

 

 

                                               

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- T     p ầ  Ủy ba  T ẩm p á  Tòa á    ân dâ  cấp cao gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự; 

  Và các Thẩm phán: Ông Hồ Ngọc Bích và ông Phạm Tấn Hoàng. 

       - T ư ký p iê  tòa: Bà Lữ Thị H ng - Thư ký Tòa án. 

 - Đại diệ  Việ  kiểm sát   â  dâ  cấp cao tại Đ  Nẵ g tham gia phiên 

tòa: Bà Bùi Thị Dung - Kiểm sát viên.  

 Ngày 03 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “ r n     p   p   n    u  n 

n   n  qu  n s    n    t”, giữa các đương sự:  

         - N u ên  ơn:   - Ông Lê P, sinh năm 1976  

                                   - Bà Võ Thị Hồng G, sinh năm 1979 

Địa chỉ: Thôn H, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

         - Bị  ơn:            - Ông Lê T, sinh năm 1968;  

                                   - Bà Đặng Thị Thanh H, sinh năm 1969 
Địa chỉ: Thôn H, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Lô đất diện tích 10.880m
2
 gồm thửa đất số 94 và thửa đất số 98, tờ bản đồ 

số 12 tại thôn H, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk của vợ chồng ông Lê P và bà Võ 

Thị Hồng G được UBND huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số AI 

290393 ngày 13/3/2007.  

Ngày 30/11/2007, ông P và bà G chuyển nhượng cho vợ chồng anh 
trai của ông là ông Lê T và bà Đặng Thị Thanh H hai thửa đất số 94, số 98 
diện tích 10.880m

2
 và toàn bộ tài sản có trên đất với giá 50.000.000đ. 

Ông Lê P và bà Võ Thị Hồng G cho r ng:  Năm 2007, do kinh doanh 
thua lỗ, lo sợ những chủ nợ đến xiếc nợ nên vợ chồng ông bà đã lập hợp 
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đồng chuyển nhượng n i trên. Trên thực tế thì vợ chồng ông bà không nhận 
bất cứ khoản tiền nào về việc sang nhượng đất, nên hợp đồng trên là giả tạo.  

Ngày 18 11 2009, ông P và bà G khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 
hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 30/11/2007, yêu 
cầu ông T và bà H trả lại diện tích đất 10.880m

2
 và tài sản trên đất cho vợ 

chồng ông. 

Ông T và bà H trình bày:  Năm 2007 do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng 
em trai ông là ông P, bà G đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông lô đất diện 
tích 10.880m

2
 và toàn bộ tài sản c  trên đất với giá 350.000.000đ, tiền đã 

được trả cho ông P, bà G 2 lần, lần 1 trả 150.000.000đ, lần 2 trả 
200.000.000đ, việc trả tiền hai bên không làm giấy tờ, biên nhận với nhau, 
nhưng giá tiền chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là 20.000.000đ, để tránh 
tiền thuế đất. Vợ chồng ông là người nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và 
đã làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất mới được UBND huyện C, tỉnh 
Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK. 574481 ngày 
25 01 2008 đối với thửa đất số 98 tờ bản đồ số 12, diện tích 8.300m

2
; và 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK574403 ngày 25 01 2008 đối với 
thửa đất số 94, tờ bản đồ số 12, diện tích 2.580m

2
. 

Vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là hợp pháp 
nên không chấp nhận hủy hợp đồng theo yêu cầu của ông P, bà G. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 01 2011 DS-ST ngày 10/01/2011, Toà 
án nhân dân  huyện C quyết định:  

       “ u ên bố   p   n    u  n n   n  qu  n s    n    t và tài sản  ắn li n với 

  t n à  30/11/2007  iữ  v     n  ôn  Lê P, bà Võ   ị H n  G với ôn  Lê T, bà 

Đặn    ị    n  H vô  iệu. 

       Ông Lê P, bà Võ   ị H n  G thanh toán cho ông Lê T, bà Đặn    ị    n  H 

25.000.000  ( iá trị tài sản trên   t)” 

         Ngày 21/01/2011 Ông Lê P, bà Võ Thị Hồng G kháng cáo. 
  

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 66/2011/DS-PT ngày 10/5/2011, Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định:  

          “Hủ  bản án  ân sự sơ t ẩm số 01/2011/DS-S  n à  10/01/2011  ủ   oà án 

n ân  ân  u ện C” 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 01 2013 DS-ST ngày 04/01/2013, Toà án nhân 

dân  huyện C quyết định: 

         “ u ên bố   p   n    u  n n   n  qu  n s    n    t và tài sản  ắn li n với   t 

n à  30/11/2007  iữ  v     n  ôn  Lê P, bà Võ   ị H n  G với ôn  Lê T, bà Đặn    ị 

Thanh H  ối với 02 t      t số 94,  iện tí   2.580m
2
 và t      t số 98  iện tích 8.300m

2
, 

tờ bản    số 12 tại t ôn H,     ,  u ện C, tỉn  Đắk Lắk là   p   n  vô   iệu  o  iả tạo. 

        - Buộ  v     n  ôn  Lê T, bà Đặn    ị    n  H p ải trả lại   o v     n  ôn  Lê 

P, bà Võ   ị H n  G t      t số 94,  iện tí   2.580m
2
 và t      t số 98  iện tí   8.300m

2
 

cùng tài sản có trên   t là 643 cây cà phê   n  t ời kỳ kin   o n , 62  â   ió trầm, 63 

 â   i u và 01  ăn n à  â    p 4. 
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Buộ  v     n  ôn  Lê P, bà Võ   ị H n  G p ải trả   o v     n  ôn  Lê T, bà 

Đặn    ị    n  H  iá trị  ăn n à  â    p 4 là 25.000.000   n .” 

Ngày 14/01/2013 ông Lê T, bà Đặng Thị Thanh H kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm. 

Ngày 16 01 2013, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Đắk Lắk ban 

hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 25 2013 QĐKN -DS, đề nghị Tòa án  cấp phúc 

thẩm sửa bản án sơ thẩm vì “...Toà án cấp sơ thẩm tuyên hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ký ngày 30 11 2007 giữa ông Lê P, 

bà Võ Thị Hồng G với ông Lê T, bà Đặng Thị Thanh H là hợp đồng vô hiệu do giả 

tạo là không chính xác”. 
 

   Tại bản án dân sự phúc thẩm số 81 2013 DS-PT ngày 31/5/2013, Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện C, 

sửa bản án sơ thẩm; quyết định: 

   “Côn  n ận   p   n    u  n n   n  qu  n s    n    t và tài sản 

trên   t n à  30/11/2007. Buộ   á  bên tiếp t   t ự   iện  ọp   n  trên, 

ông Lê T và bà Đặn    ị    n  H  ó trá   n iệm t ự   iện n  ĩ  v  t  n  

toán ti n  ủ    p   n    u  n n   n  là 386.000.000   n ”.   

        Ngày 15/5/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng c  

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 37/2017/KN-DS-VC2, đề nghị Ủy ban 

Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy hai 

bản án sơ, phúc thẩm; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân  huyện C xét xử sơ thẩm lại, 

với nhận định: 

“H p   n    u  n n   n  qu  n s    n    t n à  30/11/2007  iữ  v  

   n  ôn  P, bà G với v     n  ôn  T, bà H là   p   n   iả tạo, n  m trốn 

trán  n , p     p với  á  tài liệu,    n     sau:  

- Gi     m  o n do ông P, bà G viết n à  06/9/2009  ó nội  un : "Tôi tên Lê P, 

sin  năm 1976. N   tôi làm  i   nà    m  o n r n  tôi sẽ     với số ti n 

100.000.000   n  (một trăm triệu   n    ẵn)    trả n    o  n ,   ị là Lê T, sinh 

năm 1968; Đặn    ị    n  H, sin  năm 1969, với  i u kiện p ải rút sổ  ỏ từ 

Ngân  àn  v  và tự s n  tên lại   o v     n  tôi”. Gi     m  o n, ông T, bà H viết 

thêm: (n  ời sẽ      n ận ti n) và ký tên. 

- Lời k  i  ủ  n ân    n  Huỳn    ị   u H: "...Hôm  ó   ị H  ọi  iện nói tôi và 

  ị Lon   ến   ơi   n  n u ăn  ó  ả v     n  G v . N à   ó k i ăn uốn   on    ị H và 

thím G nói là hai   ị em mìn  tín  sổ n ...   ị H nói   ị L tín   iúp em...   ím G nói   u 

 ầu lắm, C ị với   ị H   i  i m em  i. Li n lú   ó   ị L  ọ    o tôi là H   i sổ  ôn  n ; 

t ời  i n từ n à    ị G, P r   i  ến n  ... " 

         Bản án  ân sự p ú  t ẩm số 81/2013/DS-P  n à  31/5/2013  ủ   ò  án 

n ân  ân tỉn  Đắk Lắk s   bản án sơ t ẩm; côn  n ận   p   n    u  n n   n  

qu  n s    n    t và tài sản  ắn li n với   t n à  30/11/2007, buộ  ôn  T, bà H 

 ó n  ĩ  v  t  n  toán ti n  ủ    p   n    u  n n   n  là 386.000.000   n    o 

ông P, bà G, là k ôn   ó  ăn   .” 
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                Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng giữ nguyên nội dung kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ngày 
30/11/2007 giữa ông Lê P, bà Võ Thị Hồng G với ông Lê T, bà Đặng Thị 
Thanh H được ký kết trên cở sở hoàn toàn tự nguyện, không c  sự cư ng ép 
hoặc đe dọa. 

[2] Tại Công văn số 2709/UBND-TNMT ngày 07/11/2012, Ủy ban nhân 
dân  huyện C xác định: “Ông Lê T và bà Đặng Thị Thanh H là chủ sử dụng 

thửa đất số 94, 98 tờ bản đồ số 12, tổng diện tích 10.880m
2
, đã được UBND 

huyện C, tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 
574481 và AK 574403 ngày 25/01/2008, c  nguồn gốc do nhận chuyển 
nhượng của ông Lê P, bà Võ Thị Hồng G và được UBND xã Q chứng thực 
ngày 30/11/2007, số 157 quyển số 01 07TP CC-SCC HĐGD, qua kiểm tra 
hồ sơ thì đây là hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất, hồ sơ được lập và giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy 
định của pháp luật đất đai”.  

[3] Ông P, bà G cho r ng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 
tài sản trên đất ký ngày 30 11 2007 là hợp đồng giả tạo với mục đích tẩu tán 
tài sản, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho người khác, nhưng không c  chứng 
cứ để chứng minh. Mặt khác, tại thời điểm ký hợp đồng, chưa c  ai làm đơn 
gửi đến các cơ quan c  thẩm quyền yêu cầu giải quyết về nợ nần liên quan 
đến ông P, bà G, và c ng chưa c  chủ nợ nào gởi đơn yêu cầu xem xét hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ký ngày 
30/11/2007 với lý do ông P, bà G tẩu tán tài sản. 

[4] Giấy cam đoan do ông P, bà G viết ngày 06 9 2009 c  nội dung cam kết trả cho 
ông T, bà H số tiền nợ 100.000.000đ, với điều kiện ông T, bà H rút sổ đ  t  Ngân hàng về 
sang tên lại cho vợ chồng ông P, bà G. Nội dung của giấy cam đoan không thể hiện việc 
xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ký 
ngày 30/11/2007 nh m mục đích trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba.   

[5]  Lời khai của người làm chứng Huỳnh Thị Thu H trình bày c  vấn đề nợ nần giữa 
bà H ng và bà G. Nội dung lời khai không đề cập đến hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất và c ng không thể hiện việc xác lập hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ký ngày 30/11/2007 nh m mục đích 
trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba. Lời khai của người làm chứng Huỳnh Thị 
Thu H không c  ý nghĩa chứng minh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
và tài sản trên đất ký ngày 30/11/2007 là giả tạo. 

[6] Như vậy, không c  căn cứ xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất và tài sản trên đất ký ngày 30 11 2007  giữa ông P, bà  G với 
ông T, bà H được xác lập là giả tạo nh m mục đích trốn tránh nghĩa vụ với 
người thứ ba. 

[7] Do đ , Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng  
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dựa vào Giấy cam đoan do ông P, bà G viết ngày 06 9 2009 và lời khai của người làm 
chứng đế kết luận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên 

đất vô hiệu do giả tạo là chưa chính xác, không phù hợp với qui định tại 
Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2005 về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo:  

“K i  á  bên  á  lập  i o  ị    ân sự một  á    iả tạo n  m   e  i u một 

 i o  ị   k á  t ì  i o  ị    iả tạo vô  iệu,  òn  i o  ị   bị   e  i u vẫn  ó  iệu 
lự , trừ tr ờn    p  i o  ị    ó  ũn  vô  iệu t eo qu   ịn   ủ  Bộ luật nà . 

 ron  tr ờn    p  á  lập  i o  ị    iả tạo n  m trốn trán  n  ĩ  v  
với n  ời t   b  t ì  i o  ị    ó vô  iệu”           

 Tuy nhiên:  

[8] Bản án sơ thẩm căn cứ Giấy cam đoan do ông P, bà G viết ngày 06 9 2009 
và lời khai của người làm chứng Huỳnh Thị Thu H tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ký ngày 30 11 2007 do giả tạo 

là không đúng, như đã phân tích trên. 

[9]  Bản án phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện C, 

sửa bản án sơ thẩm, công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài 

sản trên đất ngày 30 11 2007 hợp pháp là c  cơ sở. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm 

buộc các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng, ông T và bà H c  trách nhiệm thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán tiền của hợp đồng chuyển nhượng 386.000.000 đồng, là vượt 

quá phạm vi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, vi phạm Điều 5 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2004 qui định: “ oà án   ỉ t   lý  iải qu ết v  việ   ân sự k i  ó  ơn 

k ởi kiện,  ơn  êu  ầu  ủ    ơn  sự và   ỉ  iải qu ết tron  p ạm vi  ơn k ởi 

kiện,  ơn  êu  ầu  ó”. Bởi vì, ông P, bà G chỉ khởi kiện yêu cầu hủy b  hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ký ngày 30/11/2007 vì cho 

r ng hợp đồng giả tạo và yêu cầu ông T, bà H trả lại đất rẫy trồng cà phê c  diện 

tích 10.880m
2
. Ông P, bà G không c  yêu cầu ông T, bà H phải tiếp tục thực hiện 

hợp đồng và trả tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa thanh toán. L  ra, nếu 

công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ngày 

30/11/2007 là hợp pháp thì Tòa án cấp phúc thẩm tuyên xử bác yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn.  

[10] Mặt khác, bản án phúc thẩm áp dụng khoản 2, Mục 2, Phần 2 Nghị 
quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 18 10 2004 của Hội đồng Thẩm phán 
TAND tối cao để buộc các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng , ông T, bà H 
phải thanh toán cho ông P, bà G  386.000.000đ, là không đúng, vì trong vụ án 
này hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác lập vào ngày 
30/11/2007, các bên không tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán  trong hợp 
đồng. Tiểu mục 2.3, Mục 2, Phần II của Nghị quyết hướng dẫn việc giải 
quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác lập 

sau ngày 15 10 1993 chỉ qui định các điều kiện để công nhận hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc giải quyết hậu quả của hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu.  

[11] Do bản án sơ thẩm kết luận không phù hợp với các tình tiết khách quan của 

vụ án, bản án phúc thẩm c  vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; nên chấp nhận 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy bản 

án phúc thẩm và bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại. 
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[12]  Bản án dân sự phúc thẩm số 81 2013 DS-PT ngày 31 5 2013 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã được thi hành. Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp sơ 

thẩm cần giải quyết hậu quả của việc thi hành án theo qui định tại khoản 4 Điều 

217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 Bởi  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Điều 334; điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343 và Điều 

345 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

           1- Hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm số 81 2013 DS-PT ngày 

31 5 2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bản án dân sự sơ thẩm số 

01/2013/DS-ST ngày 04 01 2013 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đắk Lắk về 

vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giữa 

nguyên đơn là ông Lê P, bà Võ Thị Hồng G với bị đơn là ông Lê T, bà Đặng Thị 

Thanh H. 

2- Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đắk Lắk để xét xử 

sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi   ậ :                TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 
- TAND huyện C, tỉnh Đắk Lắk 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- Vụ II - Tòa án nhân dân tối cao;      

 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Đắk Lắk;  

- Chi cục THADS huyện C, tỉnh Đắk Lắk;  

- Các đương sự;  

- Lưu: Phòng HCTP; Phòng GĐKT II. 

 

 

     

 

      

         Lê Tự 
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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 
 

Quyết định tái thẩm 

Số: 12/2019/DS-TT 

Ngày 28/02/2019      

       V/v: Tranh chấp về yêu cầu  

tiếp tục thực hiện hợp đồng. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Tiến – Chánh án; 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Kim Nhân và ông Lê Phước Thanh. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Ninh Bình - Thư ký Tòa án. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Thái Văn Đoàn - Kiểm sát viên.  

 Ngày 28/02/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

phiên tòa tái thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp về yêu cầu tiếp tục thực hiện 

hợp đồng”, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Ông Trương Tuấn K và bà Vũ Việt N ; đều trú tại nhà số S 

đường V, phường H , quận H , thành phố Đà Nẵng. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thu H; trú tại tổ F, phường T, quận T1, thành 

phố Đà Nẵng. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 
 

- Tại Đơn khởi kiện ngày 25/8/2010 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là vợ 

chồng ông Trương Tuấn K , bà Vũ Việt N  trình bày: Ngày 07/10/2009, bà 

Nguyễn Thị Thu H  bán cho Ông Bà 01 căn nhà gắn liền với đất có diện tích 

103,90 m
2
 tọa lạc tại tổ J , phường T , quận T1, thành phố Đà Nẵng (Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 3402040997 

ngày 15/11/2001 cho bà H ), với giá 550.000.000 đồng. Hợp đồng chuyển nhượng 

nhà đất giữa hai bên được công chứng tại Phòng Công chứng B ; Ông Bà đã trả đủ 

tiền, nhưng bà H  không bàn giao nhà đất nên Ông Bà khởi kiện yêu cầu bà H  

phải bàn giao nhà đất nêu trên cho vợ chồng Ông Bà. 

- Bị đơn là bà Phạm Thị Thu H trình bày: Bà thống nhất với trình bày của 

ông K , bà N ; nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có chỗ ở khác nên hẹn 

đến ngày 22/3/2011 sẽ bàn giao nhà đất cho ông K , bà N . 

- Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

233/2010/QĐST-DS ngày 01/12/2010, Tòa án nhân dân quận T1, thành phố Đà 

Nẵng quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: 

Vào ngày 22/02/2011, bà Nguyễn Thị Thu H  giao nhà gắn liền với đất có 
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 3402040997 do UBND thành phố Đà 

Nẵng cấp ngày 15/11/2001, tại địa chỉ tổ J  phường T , quận T1, Tp Đà Nẵng cho 

vợ chồng ông Trương Tuấn K và bà Vũ Việt N . 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí.  

- Tại Công văn số 517BC-TA ngày 14/6/2016, Chánh án Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xem 

xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự nêu trên với lý do khi giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân quận T1 

không đưa những người đang quản lý, sử dụng nhà đất tại tổ J , phường T  (nay là 

nhà số Wvà nhà số W1 Trần C) vào tham gia tố tụng để xem xét các yêu cầu của 

họ và đảm bảo công tác thi hành án (hiện nay không thi hành án được) là vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

  - Tại Quyết định số 01/2018/KN-DS ngày 10/8/2018, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ  tục tái thẩm đối với Quyết 

định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 233/2010/QĐST-DS ngày 

01/12/2010 của Tòa án nhân dân quận T1, thành phố Đà Nẵng; đề nghị Ủy ban 

Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử tái thẩm hủy toàn bộ 

quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên; giao hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân quận T1, thành phố Đà Nẵng để xét xử lại theo thủ tục sơ 

thẩm. 

- Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử tái thẩm chấp nhận kháng nghị tái thẩm của Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 
 

 [1]. Ngày 25/8/2010 vợ chồng ông Trương Tuấn K , bà Vũ Việt N  khởi 

kiện trình bày: Ngày 07/10/2009, tại Phòng công chứng B , bà Nguyễn Thị Thu H  

đã ký Hợp đồng mua bán quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, bán cho 

Ông Bà 01 căn nhà gắn liền thửa đất diện tích 103,90 m
2
, tại tổ J , phường T , 

quận T1, thành phố Đà Nẵng (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

3402040997 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp cho vợ chồng cụ 

Nguyễn Thị Ng , cụ Nguyễn Th -chết ngày 15/11/2001; chỉnh lý, sang tên bà H  

ngày 24/10/2006) với giá 550.000.000đ; Ông Bà đã trả đủ tiền, nhưng bà H  

không bàn giao nhà nên yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà H  bàn giao nhà. Bà H  

thừa nhận trình bày của vợ chồng ông K , bà N , nhưng nêu vì hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, chưa có chỗ ở khác nên hẹn đến ngày 22/3/2011 sẽ giao nhà đất cho 

ông K , bà N . Ngày 22/11/2010 vợ chồng ông K , bà N  với bà H  hòa giải thành; 

hết hạn 07 ngày không ai thay đổi ý kiến nên Tòa án nhân dân quận T1 ban hành 

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 233/2010/QĐST-DS 

ngày 01/12/2010 với cam kết của bà H  là sẽ bàn giao nhà đất và Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông K  vào ngày 22/02/2011. 

[2]. Theo nội dung Công văn kiến nghị số 517BC-TA ngày 14/6/2016 của 

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng thì do khi giải quyết vụ án, Tòa án 

nhân dân quận T1 không đưa những người đang quản lý, sử dụng nhà đất tại tổ J , 

phường T  vào tham gia tố tụng để xem xét các yêu cầu của họ nên hiện nay 
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không thể thi hành án vì nhà có đông người ở và hiện chia thành hai số nhà là 

Wvà W1 Trần C và có cổng riêng biệt đi vào mỗi số nhà.  

[3]. Ngày 19/7/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành làm 

việc tại Phòng công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng nên đã thu thập được các tài 

liệu mới liên quan đến biến động sở hữu đối với nhà đất tại Tổ J , phường T , quận 

T1 như sau: (a). Tài liệu là Tờ thỏa thuận (bản photocopy, không rõ ngày tháng 

năm và không có chứng thực) và tài liệu Tờ khai di sản thừa kế ngày 28/8/2006, 

có nội dung thể hiện vợ chồng cụ Nguyễn Th , cụ Ng là chủ sở hữu nhà số Wtổ 8 

đường Trần C, phường T , quận T1; cụ Th chết ngày 17/01/1979, nay cụ Ng và 

các con (là đồng sở hữu nhà đất WTrần C) cam kết hai cụ không có con nuôi, 

không ai có con riêng mà chỉ có các con chung gồm Nguyễn Thị V , Nguyễn Thị 

M, Nguyễn Thị Thu H , Nguyễn Thị Thu L và Nguyễn Văn M; cụ Ng và các con 

đồng ý để cụ Ng được quyền định đoạt toàn bộ phần di sản của cụ Th để cho bà H 

. Ngày 13/10/2006, tại Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng cụ Ng lập, ký 

Hợp đồng cho nhận nhà và đất, cho bà H  toàn bộ ngôi nhà và đất tại Tổ J , 

phường T , quận T1, Đà Nẵng. Ngày 07/10/2009, tại Phòng công chứng B , bà H  

ký Hợp đồng mua bán quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở bán nhà đất 

cho vợ chồng ông K , bà N  và giao dịch này được Tòa án nhân dân quận T1 hòa 

giải thành như nêu ở mục [1]. Xét, theo nội dung tài liệu Tờ thỏa thuận (bản 

photocopy, không rõ ngày tháng năm và không có chứng thực) và nội dung tài 

liệu Tờ khai di sản thừa kế lập ngày 28/8/2006 (giữa cụ Ng và các ông bà 

Nguyễn Thị V , Nguyễn Thị Mg, Nguyễn Thị Thu H , Nguyễn Thị Thu L và 

Nguyễn Văn M) nêu trên thì vợ chồng cụ Nghiêm, cụ Th không có con nuôi, 

không ai có con riêng mà chỉ có các con chung gồm Nguyễn Thị V , Nguyễn Thị 

Mg, Nguyễn Thị Thu H , Nguyễn Thị Thu L và Nguyễn Văn M; tuy nhiên, tại tài 

liệu là bản photocopy Tờ thỏa thuận có chứng thực của Ủy ban nhân dân phường 

T  ngày 13/10/2006 lại xuất hiện bà Nguyễn Thị M không rõ có quan hệ thế nào 

với cụ Th, nhưng lại khai là đồng sở hữu nhà WTrần C; bà M đồng ý để cụ Ng 

được quyền dùng toàn bộ nhà đất WTrần C, thuộc quyền thừa kế của bà M để cho 

bà H . Xét thấy, tài liệu Tờ thỏa thuận (bản photocopy, không ghi ngày tháng 

năm, không có chứng thực); tài liệu Tờ khai di sản thừa kế lập ngày 28/8/2006 

giữa cụ Ng và các ông bà Nguyễn Thị V , Nguyễn Thị Mg, Nguyễn Thị Thu H , 

Nguyễn Thị Thu L và Nguyễn Văn M; tài liệu Tờ thỏa thuận ghi tên người lập là 

Mai và tài liệu Hợp đồng cho nhận nhà và đất ngày 13/10/2006 là những tình tiết 

mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung vụ án là căn cứ để kháng 

nghị theo thủ tục tái thẩm. Vì các lý do trên, Hội đồng xét xử tái thẩm thấy Quyết 

định kháng nghị tái thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối 

với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 233/2010/QĐST-DS 

ngày 01/12/2010 của Tòa án nhân dân quận T1 là có căn cứ nên được chấp nhận. 

[4]. Tại Công văn số 32/UBND-ĐCXD ngày 06/02/2018, Ủy ban nhân dân  

phường T  cho biết nhà đất tranh chấp hiện tồn tại 02 số nhà là Wvà W1 Trần C, 

mỗi nhà có cổng vào riêng biệt; cụ Ng đã chết, các thành viên trong hộ gia đình 

không xác định được thời điểm tách số nhà do thời gian đã quá lâu. Do đó, khi về 

giải quyết lại vụ án phải xác minh tại Phòng Quản lý đô thị quận T1 để làm rõ thời 

điểm tách 02 số nhà? diện tích đất tách theo mỗi số nhà là bao nhiêu? nếu thời 

điểm tách số nhà là trước thời điểm ngày 28/8/2006 (ngày cụ Ng và các con lập 
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Tờ khai di sản thừa kế, có tham khảo nội dung Tờ thỏa thuận - bản photocopy, 

không ghi ngày tháng năm) thì cần căn cứ nội dung Tờ khai di sản thừa kế và Tờ 

thỏa thuận (thể hiện cụ Ng và các con chỉ cho bà H  nhà số WTrần C) và trình 

bày của cụ Ng và các con hiện nay (vợ chồng cụ Ng đã cho vợ chồng con trai là 

Nguyễn Văn M và Nguyễn Thị H nhà W1 Trần C, nhưng vì diện tích nhỏ nên 

chưa làm thủ tục sang tên, tách thửa) để đánh giá khách quan, toàn diện khi giải 

quyết; đồng thời cũng cần đánh giá tính có cơ sở đối với trình bày của cụ Ng và 

các con là việc cho bà H  nhà đất chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện cho bà H  kê 

khai tài sản khi làm thủ  tục đi nước ngoài?  

 Vì các lẽ trên; 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 356, Điều 357 và điểm a khoản 1 Điều 337 của 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

1- Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

233/2010/QĐST-DS ngày 01/12/2010 của Tòa án nhân dân quận T1, thành phố 

Đà Nẵng về vụ án“Tranh chấp về yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng”, giữa 

nguyên đơn là ông Trương Tuấn K , bà Vũ Việt N  với bị đơn là bà Nguyễn Thị 

Thu H ; 

2- Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận T1, thành phố Đà Nẵng để 

giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 
 

              

 
  

 

Nơi nhận:                                                                                             
- Vụ pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;                                

- Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (để biết);  

- Tòa án nhân dân quận T1 thành phố Đà Nẵng (kèm 

hồ sơ vụ án để giải quyết sơ thẩm lại); 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận T1, thành phố Đà 

Nẵng (để thi hành);  

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng HCTP (Văn phòng); Phòng GĐKT về 

DS-LĐ-KDTM và hồ sơ vụ án.  
 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

Chánh án - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 
 

Nguyễn Anh Tiến 
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