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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
––––––––––––––– 

Quyết định số: 08/2019/HS-GĐT 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 
- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vinh Quang 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Bà Bùi Thị Minh 

Ông Trần Văn Tuân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thanh Loan- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Vũ Văn Biểu - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo: 

Vũ Thị H, sinh năm 1983; ĐKNKTT tại thôn T, xã Đ, huyện N, tỉnh Hải 

Dương; con ông Vũ Văn H1 và bà Bùi Thị L (là những người bị hại trong vụ án); 

có chồng là Trần Văn V (hiện ly thân); có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2005, 

con nhỏ nhất sinh năm 2010); tiền án tiền sự: Không; bị cáo không bị  tạm giữ, 

tạm giam, hiện tại ngoại . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng 17giờ00 ngày 03/10/2017, Vũ Thị H đến quán ăn Hương Châu của 

anh trai là Vũ Văn H2 làm việc thì thấy ông Vũ Văn H1 và bà Bùi Thị L (là bố 

mẹ của H2 và H) ở nhà bên cạnh đang chửi nhau với H2. Do có mâu thuẫn từ 

trước vì bị ông Hạt và bà Luyn thường xuyên chửi làm cản trở việc kinh doanh 

nên H cũng tham gia chửi nhau, sau đó H lấy xe máy đi mua 1,5 lít xăng vào chai 

nhựa rồi quay về vào nhà ông Hạt đổ lên 2 chiếc vỏ chăn để trên giường gấp có 

khung bằng kim loại kê sát tường rồi châm lửa đốt. Hậu quả đã làm cháy và hư 

hỏng toàn bộ 02 vỏ chăn nỉ; 01 chiếc giường gấp và 27,26m
2
 trần nhựa của nhà 



 

CÔNG KHÁNH LUẬT TỔNG HỢP - HOTLINE 0898.200.234 - 33 TRƯỜNG CHINH, TP. HUẾ Page 2  

ông Hạt và bà Luyn. Tổng giá trị thiệt hại theo kết luận định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự là 3.929.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HSST ngày 21/3/2018, Tòa án nhân 

dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 178; các 

điểm h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Vũ Thị H 

24 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Ngày 22/3/2018, Vũ Thị H có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Ngày 02/4/2018, 

người bị hại có đơn kháng cáo xin cho bị cáo H được hưởng án treo. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 63/2018/HS-PT ngày 11/7/2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Hải Dương chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thị H và người bị 

hại, sửa Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên. Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 178; 

các điểm b, h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự 

năm 2015, xử phạt Vũ Thị H 15 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Ngày 16/7/2018, Vũ Thị H có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm xin được hưởng án treo. 

Tại Quyết định số 24/QĐ-VC1-V1 ngày 19/11/2018, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án hình 

sự phúc thẩm số 63/2018/HSPT ngày 11/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải 

Dương; đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét 

xử theo thủ tục giám đốc thẩm sửa Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên theo hướng 

cho Vũ Thị H được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận Kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

 

[1] Về tội danh: Hành vi của bị cáo Vũ Thị H cố ý dùng xăng đốt nhà, hậu 

quả đã làm cháy và làm hư hỏng tài sản nhà ông Hạt bà Luyn với tổng giá trị thiệt 

hại là 3.929.000 đồng. Do vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm 

áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, xác định Vũ 

Thị H phạm tội “Hủy hoại tài sản” theo Điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự 

năm 2015 là có căn cứ. 

[2] Về hình phạt: Trong vụ án này, tài sản bị hư hỏng có giá trị không lớn; 

người bị hại là ông Hạt và bà Luyn cũng có một phần lỗi thường xuyên đến quán 

ăn chửi hai anh em làm khách ăn hàng hoảng sợ đã dẫn đến sự kích động về tâm 
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lý và hành vi của bị cáo H; sau khi phạm tội, bị cáo H đã tự nguyện khắc phục bồi 

thường toàn bộ thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ông Hạt và bà  

Luyn có đơn đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo. Do vậy, Tòa án cấp phúc 

thẩm quyết định mức hình phạt 15 tháng tù đối với bị cáo H là tương xứng với 

tính chất hành vi phạm tội và hậu quả do bị cáo gây ra. 

[3] Xét nội dung kháng nghị cho bị cáo Vũ Thị H được hưởng án treo, Hội 

đồng xét xử giám đốc thẩm có nhận xét như sau: Như đã phân tích, thiệt hại do bị 

cáo gây ra không lớn; nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; tự nguyện khắc phục hậu quả; sau khi xét xử phúc thẩm, người 

bị hại tiếp tục có đơn xin cho bị cáo được hưởng án treo quy định tại các điểm b, h, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, tài liệu xác minh 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xác định hoàn cảnh gia đình bị cáo 

ly thân chồng, hiện đang nuôi 3 con nhỏ, trong đó có cháu Trần Vũ Minh Nghĩa 

(sinh năm 2010) bị khuyết tật vận động mức độ nặng, rất cần có sự chăm sóc của 

người mẹ. Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 và Nghị 

quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao xác định bị cáo Vũ Thị H có đủ điều kiện được cải tạo ngoài xã 

hội, cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 5 Điều 388, Điều 393 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

điểm d khoản 2 Điều 178; các điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 

Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015. 

1. Sửa Bản án hình sự phúc thẩm số 63/2018/HS-PT ngày 11/7/2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Vũ 

Thị H, xử phạt bị cáo H 15 tháng tù về tội “hủy hoại tài sản” nhưng cho bị cáo 

được hưởng án treo; thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày 15/3/2019. Giao 

bị cáo Vũ Thị H cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương để giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư 

trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời 

gian thử thách, nếu bị cáo Vũ Thị H cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa 

án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù theo quy định tại 

Khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự. 

3. Giữ nguyên các quyết định khác của Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên, 

Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hải Dương (2b); 
- TAND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Hải Dương; 

- Cục THADS tỉnh Hải Dương; 

- UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương; 

- Bị cáo (theo địa chỉ); 
- Vụ GĐKT I; Lưu: VT, HCTP, P1, HSVA. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(đã ký) 

Nguyễn Vinh Quang 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
 

 

Quyết định số: 157/2018/HS-GĐT 

Ngày 30 tháng 10 năm 2018 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 
 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà  

Nội gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: - Ông Nguyễn Vinh Quang 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: - Ông Nguyễn Xuân Tĩnh 

- Bà Bùi Thị Minh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thanh Loan - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Hoàng Minh Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

1. Trịnh Đức N, sinh năm 1987; trú tại: Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; con ông Trịnh Đức V và bà Đặng Thị T; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị tạm giữ từ ngày 19-12-2015 đến ngày 25-12-2015, được thay thế biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

2. Đặng Văn O, sinh năm 1972; Trú tại: Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; con ông Đặng Văn P và bà Nguyễn Thị P; có vợ và 04 con; tiền án, tiền 

sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 19-12-2015 đến ngày 25-12-2015, được thay thế 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

3. Đặng Văn Tr, sinh năm 1979; trú tại: Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; con ông Đặng Văn N và bà Nguyễn Thị K; có vợ và 02 con; tiền án, tiền 

sự: Không; bị cáo đầu thú; bị tạm giữ từ 20-12-2015 đến ngày 25-12-2015, được 

thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

4. Phạm Văn H, sinh năm 1986; trú tại: Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; con ông Phạm Văn H (đã chết) và bà Hoàng Thị T; có vợ đã ly hôn và 2 
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con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ 19-12-2015 đến ngày 25-12-2015, 

được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

5. Chu Văn N, sinh năm 1975; trú tại: Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; con ông Chu Văn L và bà Bùi Thị C; có vợ và 2 con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị tạm giữ từ 19-12-2015 đến ngày 25-12-2015, được thay thế biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

6. Trịnh Đức V, sinh năm 1976; trú tại: Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; con ông Trịnh Đức V và bà Đặng Thị T; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị tạm giữ từ 19-12-2015 đến ngày 25-12-2015, được thay thế biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

7. Chu Văn B, sinh năm 1986; trú tại: Thôn N, xã M, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; con ông Chu Văn L và bà Vũ Thị T; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị tạm giữ từ 20-12-2015 đến ngày 25-12-2015, được thay thế biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

8. Dương Văn K, sinh năm 1982; trú tại Thôn N, xã M, huyện L, tỉnh  

Bắc Giang; con ông Dương Văn T và bà Nguyễn Thị Â; có vợ và 02 con; tiền  

án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ 19-12-2015 đến ngày 25-12-2015, được thay 

thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

9. Trịnh Đức B1, sinh năm 1989; trú tại: Thôn N, xã M, huyện L, tỉnh 

Bắc Giang; con ông Trịnh Đức V và bà Đặng Thị T; có vợ và 01 con; tiền án, 

tiền sự: Không; bị tạm giữ từ 20-12-2015 đến ngày 25-12-2015, được thay thế 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 2015, tại nhà Trịnh Đức B1 (thôn N, xã M, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang), Công an bắt quả tang Trịnh Đức N, Đặng Văn O, 

Đặng Văn Tr, Phạm Văn H, Chu Văn N, Trịnh Đức V, Chu Văn B, Dương Văn 

K và Trịnh Đức B1 đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “Đánh 

liêng” với tổng số tiền đánh bạc là 2.210.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2016/HSST ngày 23-03-2016, Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; các điểm 

h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 53; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 

1999 xử phạt: Trịnh Đức N 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 12 tháng; Đặng Văn O 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 12 tháng; Đặng Văn Tr 05 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 12 tháng; Phạm Văn H 05 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 12 tháng; Chu Văn N 05 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 12 tháng; Trịnh Đức V 05 tháng tù nhưng cho hưởng 
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án treo, thời gian thử thách là 12 tháng; Chu Văn B 05 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách là 12 tháng; Dương Văn K 03 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng; Trịnh Đức B1 03 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng đều về tội “Đánh bạc”. Phạt 

tiền Trịnh Đức N, Đặng Văn O, Đặng Văn Tr, Phạm Văn H, Chu Văn N, Trịnh 

Đức V, Chu Văn B, Dương Văn K mỗi bị cáo 3.000.000 đồng sung công quỹ Nhà 

nước. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về việc xử lý vật chứng, án phí 

và tuyên quyền kháng cáo, kháng nghị theo luật định. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2016/HSST ngày 23-03-2016, Tòa án nhân 

dân huyện L, tỉnh Bắc Giang không có kháng cáo và không bị kháng nghị theo 

thủ tục phúc thẩm, nên có hiệu lực pháp luật. 

Tại Quyết định số 228/2017/KN-HS ngày 30-11-2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2016/HSST 

ngày 23-03-2016 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang. Đề nghị Ủy ban 

Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm sửa Bản án 

hình sự sơ thẩm nêu trên và tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo 

Trịnh Đức N, Đặng Văn O, Đặng Văn Tr, Phạm Văn H, Chu Văn N, Trịnh Đức 

V, Chu Văn B, Dương Văn K và Trịnh Đức B1. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội nhất trí với kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN 

Ngày 19-12-2015, Công an phát hiện bắt quả tang Trịnh Đức N, Đặng 

Văn O, Đặng Văn Tr, Phạm Văn H, Chu Văn N, Trịnh Đức V, Chu Văn B, 

Dương Văn K và Trịnh Đức B1 đang đánh bạc với tổng số tiền 2.210.000 đồng, 

nên Tòa án cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo trên đây phạm tội “Đánh bạc” theo 

Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ. Do chính sách hình sự thay đổi, 

Điều 321 về tội “Đánh bạc” của Bộ luật hình sự năm năm 2015 có hiệu lực thi 

hành từ 01-01-2018 quy định: “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình 

thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5000.000 đồng đến dưới 

50.00.00 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc hành vi quy đinh tại Điều 322 của Bộ luật này, hoặc 

bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm” và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội hướng dẫn 

áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội theo khoản 3 Điều 7 Bộ luật 

hình sự năm 2015, nên hành vi đánh bạc của Trịnh Đức N, Đặng Văn O, Đặng 



4 

 

 

Văn Tr, Phạm Văn H, Chu Văn N, Trịnh Đức V, Chu Văn B, Dương Văn K và 

Trịnh Đức B1 được miễn trách nhiệm hình sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 382; Khoản 5 Điều 388; Điều 393 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015; Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2016/HSST ngày 23-03-2016, Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang; miễn trách nhiệm hình sự đối với Trịnh Đức 

N, Đặng Văn O, Đặng Văn Tr, Phạm Văn H, Chu Văn N, Trịnh Đức V, Chu  

Văn B, Dương Văn K và Trịnh Đức B1 về tội “Đánh bạc”. 

 

Nơi nhận: 

-VKSNDCC tại Hà Nội; 

-TAND huyện L, tỉnh Bắc Giang; 

-VKSND huyện L tỉnh Bắc Giang; 

-Công an huyện L, tỉnh Bắc Giang; 

-Chi cục THADS huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; 

-Các bị cáo (theo địa chỉ); 

-Lưu: HS, VP, PGĐKT1 (2 bản). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(Đã ký) 

Nguyễn Vinh Quang 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 32/2017/HS-GĐT 

Ngày 01-8-2017 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 
Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 09 thành viên tham gia xét xử, do ông: 

Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông 

Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên cao cấp. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: bà Trần Thị Tố Nga - Thư ký Tòa án. 

Ngày 01-8-2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo: 

Nguyễn Thế A, sinh năm 1992, trú tại: Tổ dân phố 3, thị trấn B, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk; nghề nghiệp: giáo viên; tiền án, tiền sự: không; con ông Nguyễn Công K 

và bà Trương Thị P; bị cáo chưa có vợ, con; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 

01/6/2014. 

Người bị hại: chị Đỗ Thị Thùy D; sinh năm 1990; trú tại: Số 795/9 lô 11B 

Nguyễn Văn C, phường T, Thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

NHẬN THẤY: 

Khoảng 01 giờ ngày 30/5/2014, Nguyễn Thế A điều khiển xe mô tô biển kiểm 

soát số 47L1-09.499 từ phòng trọ số 52/57 đường H, Thành phố B, tỉnh Đắk Lắk đi 

huyện K. Khi Thế A đến gần khu vực ngã ba đường D - G, phường T, thành phố B, 

thì nhìn thấy chị Đỗ Thị Thùy D đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát số 81K4- 

2176 đi ngược chiều. Thế A điều khiển xe quay lại và yêu cầu chị D dừng xe để 

hỏi chuyện. Chị D thấy người lạ nên không dừng xe, Thế A đã điều khiển xe mô tô 

của mình ép vào xe mô tô chị D, buộc chị D phải dừng lại. Sau đó, Thế A rút chìa 

khóa xe của chị D, rồi đe dọa, khống chế ép chị D đi bộ vào đường P khoảng 3 đến 

4m, là nơi không có ánh sáng, người qua lại. Thế A dùng búa đóng đinh mang theo 

từ trước đe dọa để cướp 01 điện thoại hiệu Iphone 4 và thực hiện hành vi hiếp dâm 

với chị D. Sau đó, Thế A tiếp tục bắt chị D phải đi vào nhà nghỉ. Thế A đưa chìa 
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khóa xe cho chị D để chị D điều khiển xe chạy chậm phía trước còn Thế A đi kèm 

phía sau cách khoảng 2-3m và chỉ đường. Thế A đe dọa nếu dừng xe, quay đầu lại 

hay bỏ chạy sẽ giết. Đến trước cổng bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, Thế A gửi xe mô tô 

tại bãi giữ xe của bệnh viện, sau đó chạy bộ theo xe chị D, Thế A chở chị D đến 

nhà nghỉ KV ở đường G, thành phố B. Tại nhà nghỉ Thế A khống chế và tiếp tục 

có hành vi hiếp dâm chị D 02 lần. Sáng ngày 31/5/2014, chị D làm đơn tố cáo hành 

vi của Thế A. 

Tại Bản Kết luận pháp y sinh dục số 545/PY-SD ngày 31/5/2014, Trung tâm 

Giám định pháp y - Sở y tế tỉnh Đắk Lắk, kết luận: chị Đỗ Thị Thùy D bị bầm tím 

mặt trong trên vai trái gần 1.5cm; rách màng trinh đã hóa sẹo. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 105/KLĐG ngày 01/7/2014 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố B, tỉnh Đắk Lắk kết luận: 01 chiếc 

điện thoại Iphone 4, màu trắng, trị giá 2.500.000 đồng. 

Tại Cáo trạng số 310/KSĐT-HS ngày 06/11/2014, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk truy tố Nguyễn Thế A về tội 

“Hiếp dâm” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 111 và “ Cướp tài sản” theo 

quy định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2016/HSST ngày 14/3/2016, Tòa án nhân dân 

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk quyết định: Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 

111; điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thế A 08 năm 

tù về tội “Hiếp dâm”. Áp dụng khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn 

Thế A 04 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 12 năm tù. 

Ngày 17/3/2016, Nguyễn Thế A kháng cáo kêu oan. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 239/2016/HSPT ngày 06/7/2016, Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định: Áp dụng khoản 1 Điều 111; khoản 1 Điều 133; 

điểm b khoản 1, 2 Điều 46; Điều 50 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Thế A 03 năm 

tù về tội “Hiếp dâm”, 03 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của 02 

tội là 06 năm tù. 

Ngày 08/5/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 34/2017/KN-HS-VC2 đề nghị Ủy ban 

thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, 

hướng hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 239/2016/HSPT ngày 06/7/2016 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tội “Hiếp dâm”, vì mức hình phạt 03 năm tù là 

quá nhẹ, không đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

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 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
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XÉT THẤY: 

Khoảng 01 giờ ngày 30/5/2014, khi thấy chị Đỗ Thị Thùy D đang điều khiển xe 

mô tô đi trên đường, lúc này đường vắng người, Nguyễn Thế A đã có hành vi điều 

khiển xe mô tô để ép chị D dừng xe, sau đó dùng búa đinh để đe dọa, dùng tay bóp 

mạnh vào vai, cổ chị D để cướp điện thoại hiệu Iphone 4 và giao cấu trái ý muốn 

chị D tại đường P. Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm 

xử Nguyễn Thế A về tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” là có căn cứ, đúng quy 

định pháp luật. 

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm chị D, Thế A nói: “Mày không làm cho  

tao sướng thì phải vào nhà nghỉ làm cho tao sướng” và buộc chị D điều khiển xe 

mô tô, chạy tốc độ chậm theo hướng từ đường X, đi đường Đ. Trên đường đi, Thế 

A nói với chị D “nếu có ý định bỏ chạy thì có người theo giết”, “nếu có ý định gì  

thì đừng trách”, Thế A điều khiển xe mô tô đi theo sau. Khi tới cổng bệnh viện đa 

khoa tỉnh Đắk Lắk, Thế A chạy vào gửi xe tại nhà xe bệnh viện. Chị D chạy xe tới 

gần cổng đài tưởng niệm đối diện Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk thì Thế A đang chạy bộ 

tới. (Theo chị D khai không biết Thế A gửi xe tại bệnh viện vì trong khi đi trên 

đường, Thế A đe dọa nếu quay đầu lại sẽ giết). Thế A giật lấy tay lái xe, bắt chị D 

ngồi phía sau, trên đường đi Thế A liên tục đe dọa và nói với chị D “Xe của anh đi 

là do trộm được, bây giờ em muốn kiện thì cứ kiện, chứ anh không cần đâu”. Chị D 

khóc lóc, van xin, nhưng Thế A nói: “không khóc lóc van xin gì hết, việc này tao đã 

làm với nhiều người rồi”. 

Khi vào trong nhà nghỉ “K V”, mặc dù chị D van xin, nhưng Thế A nói “mày 

im đi nếu còn nói nữa tao giết”. Thế A tiếp tục đe dọa, uy hiếp tinh thần rồi 2 lần 

thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị D. 

Như vậy, Thế A dùng búa đinh để đe dọa, dùng tay để bóp vai, cổ của chị D, 

trong bối cảnh giữa đêm khuya không có người qua lại, chị D là phụ nữ một thân 

một mình nên chị D đã khiếp sợ không dám bỏ chạy, kêu cứu và phải thực hiện 

theo sự chỉ đạo của Thế A. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng chị D có điều kiện 

nhưng không bỏ chạy để từ đó xác định Thế A chỉ hiếp dâm chị D 01 lần là đánh 

giá chưa đúng và chưa đầy đủ hành vi khách quan và ý thức chủ quan của bị cáo 

cũng như bị hại. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng điểm, khung hình phạt của Điều 111 Bộ 

luật hình sự về tội “Hiếp dâm”, nhưng xử phạt bị cáo 08 năm tù là có phần nhẹ.  

Tòa án cấp phúc thẩm do áp dụng sai khung hình phạt nên chỉ xử phạt bị cáo 03 

năm tù về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 111 Bộ luật hình sự là áp dụng sai 

pháp luật. Vì vậy, cần phải hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 

239/2016/HSPT ngày 06/7/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tội danh 

“Hiếp dâm”, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk để xét xử phúc 
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thẩm lại theo hướng áp dụng khoản 2 Điều 111 Bộ luật hình sự (với tình tiết phạm 

tội nhiều lần) và tăng hình phạt đối với bị cáo. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 239/2016/HSPT ngày 06-7-2016 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tội “Hiếp dâm” đối với Nguyễn Thế A và phần tổng 

hợp hình phạt để xét xử phúc thẩm lại đúng quy định pháp luật. 

2. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xét xử phúc thẩm lại 

theo thủ tục chung. 
 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ 1;) 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- Chi cục THADS tỉnh Đắk Lắk; 

- Nguyễn Thế A (Trại giam Đăk Tân, Bộ Công an); 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Phòng: GĐKT I (03 bản), 

HCTP, LTHS; 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 
 

Đã ký và đóng dấu 

 

 
 

Nguyễn Anh Tiến 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 36/2017/HS-GĐT 
Ngày 02/8/2017 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 08 thành viên tham gia xét xử, do ông: 

Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa, ông: 

Đỗ Xuân Ân - Kiểm sát viên cao cấp. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa, ông: Nguyễn Vũ Thắng - Thư ký Tòa án. 

Ngày 29/6/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo: 

Nguyễn Đức G, sinh năm 1981; trú tại: tổ 5, KV1, phường T, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Tư vấn thiết kế; con ông Nguyễn 
Đức A, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1960; vợ là Phan 

Thị Kiều T, sinh năm 1985 và có 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ 
ngày 04/11/2014, đến ngày 07/11/2014 được cho tại ngoại; bị bắt tạm giam từ 

ngày 19/02/2016 đến ngày 28/6/2016 được trả tự do tại phiên tòa phúc thẩm. 

(Vụ án còn có 04 bị cáo khác, đều bị kết án về tội “Mua bán trái phép hóa 

đơn thu nộp ngân sách nhà nước”). 

NHẬN THẤY: 

Năm 2009, Nguyễn Đức G đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Tư vấn Thiết kế kiến trúc - Xây dựng - Môi trường RX (sau đây viết tắt là 
Công ty RX), Nguyễn Đức G là người đại diện theo pháp luật, với chức danh Tổng 

Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Công ty RX đăng ký hóa đơn giá trị gia tăng 
tại Chi cục Thuế thành phố Q, cụ thể là: Ngày 26/12/2011, đăng ký phát hành 150 

số hóa đơn, mẫu số 01GTKTT3/001, ký hiệu RX/11P, từ số 0000001 đến số 
0000150; ngày 07/9/2012, đăng ký phát hành 150 số hóa đơn, mẫu số 

01GTKTT3/001, ký hiệu RX/12P, từ số 0000001 đến số 0000150; ngày 
24/10/2012, đăng ký phát hành 500 số hóa đơn, mẫu số 01GTKTT3/001, ký 
hiệu RX/11P, từ số 0000151 đến số 0000650. 

Trong quá trình vay tiền tại Ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Quy Nhơn, 
G quen Lê Hồng K. Tháng 4/2012, K giới thiệu cho G bán trái phép 02 hóa đơn 

giá trị gia tăng ký hiệu RX/11P số 0000033 ngày 23/4/2012 (tổng giá trị thanh 
toán: 520.000.000 đồng, trong đó tiền hàng: 472.727.274 đồng; thuế giá trị gia 

 

 

 
 

1 



2 

 

 

tăng: 47.272.726 đồng) và hóa đơn số 0000034 ngày 23/4/12 (tổng giá trị thanh 
toán 2.700.000.000 đồng, trong đó tiền hàng: 2.454.545.454 đồng; thuế giá trị gia 

tăng: 245.454.546 đồng) của Công ty RX cho Phạm Văn T (người điều hành 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B), để T làm thủ tục hợp thức hóa hồ  

sơ vay tiền tại Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn với số tiền 

50.00.00 đồng, G trả công cho K 5.000.000 đồng. 

Sau đó, do cần tiền để trả lãi vay Ngân hàng nên G nói với K là công ty RX 

sẽ xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng vật liệu xây dựng, với giá từ 3,5 - 
4,5% trên tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, nhờ K tìm người mua. K nói 

lại với Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Ánh L, Trần Văn P, Trịnh Thị Kiều N, 
Nguyễn Thị Kim P. Các đối tượng trên đã mua 262 hóa đơn của G, rồi trực tiếp 

bán lại cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chứng 
từ hoặc bán cho các đối tượng môi giới khác để hưởng tiền chênh lệch. 

Từ ngày 29/6/2012 đến ngày 25/11/2012, Nguyễn Đức G đã xuất bán trái 

phép 268 số hóa đơn, với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên các số 
hóa đơn là 38.280.211.001 đồng (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), thu lợi 

bất chính 312.353.000 đồng (trong đó, G trực tiếp bán 06 hóa đơn, với tổng giá 
trị thanh toán: 2.975.800.153 đồng; bán cho Lê Hồng K 262 hóa đơn để K bán 
lại, với tổng giá trị thanh toán: 35.304.410.848 đồng). 

Sau khi các đơn vị, cá nhân mua 268 số hóa đơn trên, đã sử dụng để kê 

khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà 

nước, với số tiền là 3.533.536.239 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2016/HSST ngày 04/4/2016, Tòa án 

nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định quyết định: 

“Áp dụng điểm d, đ, g khoản 2 Điều 164a; điểm b, p khoản 1, khoản 2 
Điều 46 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Đức G 15 tháng tù về tội “Mua bán 
trái phép hóa đơn”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/02/2016 
(được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/11/2014 đến ngày 07/11/2014)”. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định tội danh và hình phạt đối với các 

bị cáo: Lê Hồng K, Nguyễn Thị S, Trịnh Thị Kiều N và Nguyễn Thị Kim P; xử 

lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 12/4/2016, Nguyễn Đức G kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 98/2016/HSPT ngày 28/6/2016, Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định quyết định: chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Đức G, sửa bản án 

sơ thẩm. 

“Áp dụng điểm d, đ, g khoản 2 Điều 164a; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Đức G 15 tháng tù về tội 

“Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước” nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 30 tháng; tuyên trả tự do cho Nguyễn Đức G tại 

phiên tòa phúc thẩm”. 

Ngày 07/6/2017, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 17/2017/KN-HS, đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy một phần 
Bản án hình sự phúc thẩm số 98/2016/HSPT ngày 28/6/2016 của Tòa án nhân 
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dân tỉnh Bình Định và hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2016/HSST 
ngày 04/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về 

“phần hình phạt” đối với Nguyễn Đức G; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình 

phạt tù và không cho bị cáo được hưởng án treo. 

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 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

XÉT THẤY: 

Trong thời gian quản lý, điều hành Công ty RX, Nguyễn Đức G (là Tổng 

giám đốc) đã 03 lần đăng ký với Chi cục Thuế thành phố Q để được sử dụng 800 
số hóa đơn thuế giá trị giá tăng. Thời gian từ ngày 29/6/2012 đến ngày 

25/11/2012, G đã xuất bán trái phép 268 số hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho 
nhiều đối tượng, cụ thể: G trực tiếp bán 06 số hóa đơn và bán thông qua Lê Hồng 
K 262 là số hóa đơn. Tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên các số hóa 

đơn là 38.280.211.001 đồng, nhưng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo để thu 
lợi bất chính 312.353.000 đồng và làm thất thoát cho ngân sách Nhà nước 

3.533.536.239 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xử Nguyễn 
Đức G về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước” quy 

định tại Điều 164a Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

Tại khoản 4, 5 và 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA- 

TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa 

án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một 

số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế 

toán và chứng khoán đã quy định: 

“4. Hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có số lượng lớn, rất 
lớn hoặc đặc biệt lớn được hiểu như sau: 

a) Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi 
(chưa ghi giá trị) từ 50 số đến dưới 100 số được coi là lớn; từ 100 số trở lên 
được coi là rất lớn, đặc biệt lớn; 

b) Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đã ghi nội 
dung để nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật từ 10 số đến dưới 30 số được coi 
là lớn; từ 30 số trở lên được coi là rất lớn, đặc biệt lớn. 

5. Thu lợi bất chính lớn là thu được khoản lợi có trị giá từ 100 triệu đồng 
trở lên từ việc thực hiện hành vi phạm tội nêu trên. 

6. Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách 

nhà nước có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên”. 

Theo các quy định trên, hành vi phạm tội của Nguyễn Đức G đã phạm vào 
Điều 164a Bộ luật hình sự, với nhiều tình tiết định khung được quy định tại 

khoản 2: “Hóa đơn có số lượng đặc biệt lớn”, “Thu lợi bất chính lớn” và “Gây 
hậu quả nghiêm trọng”. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết tội Nguyễn Đức G “Mua 

bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước” theo điểm d, đ, g khoản 2 Điều 
164a Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 
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Khoản 2 Điều 164a Bộ luật hình sự quy định khung hình phạt từ một năm 
đến năm năm tù. Nguyễn Đức G phạm tội với vai trò chính, là người trực tiếp 

bán hóa đơn, có 3 tình tiết định khung tăng nặng, G chỉ được hưởng tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy 
hiểm hành vi phạm tội chỉ xử phạt bị cáo 15 tháng tù là nhẹ, không tương xứng với 

hành vi và hậu quả do bị cáo đã gây ra. 

Mặc dù, Tòa án cấp sơ thẩm xử Nguyễn Đức G 15 tháng tù là nhẹ, Tòa án 

cấp phúc thẩm lại áp dụng thêm Điều 60 Bộ luật Hình sự để xử phạt Nguyễn Đức 
G 15 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước” 

nhưng cho hưởng án treo là không đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị 
quyết số 01/2013/HĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật Hình sự về 
án treo. 

Do đó, cần phải hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm và một phần bản án hình 
sự phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình phạt tù và không cho 
Nguyễn Đức G được hưởng án treo, mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo riêng đối với 

bị cáo, cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 98/2016/HSPT ngày 28/6/2016 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định và hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 

27/2016/HSST ngày 04/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định về “phần hình phạt” đối với Nguyễn Đức G. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

để xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình phạt tù và không cho Nguyễn Đức G 

được hưởng án treo. 
 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ 1); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- TAND thành phố Quy Nhơn; 

(02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- VKSND thành phố Quy Nhơn; 

- Nguyễn Đức G (theo địa chỉ); 

- Lưu các Phòng: GĐKT I (03 bản), 

HCTP, LTHS. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 
(Đã ký và đóng dấu) 

 
 

Nguyễn Anh Tiến 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Quyết địnhsố: 04 /2019/HS-GĐT 

Ngày 21tháng 01 năm 2019 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 
- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Minh Tuấn. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Vũ Thanh Liêm và ông Lê 

Phước Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Nguyễn Thanh Toàn - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Sùng Nủ D: Sinh năm 1977; Trú tại: ĐăkLăk; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ 

văn hóa: 01/12; Dân tộc: Mông (H’Mông); Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Sùng Mao L (chết) và bà Hờ Thị D; Có 02 vợ: vợ đầu 

là Hờ Thị G (đã ly hôn), vợ hai là Hạng Thị G và có 06 con: lớn nhất sinh năm 1995, 

nhỏ nhất sinh năm 2016; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 15/12/2017 bị TAND huyện 

K, tỉnh ĐăkLăk áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

với thời hạn là 24 tháng; Bị bắt tạm giam ngày 23/01/2018. 

 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 23/01/2018, Đào Văn T đến nhà Sùng Nủ D ở thôn 

G, xã E, huyện K, tỉnh ĐăkLăk hỏi mua heroin. D đã bán cho T 01 gói với giá 200.000 

đồng. Sau đó, T vào trong buồng nhà D sử dụng. Trong lúc T đang sử dụng thì bị lực 

lượng công an bắt, thu giữ cùng với tang vật là 02 túi nilong chứa chất màu trắng. 

Tại Bản kết luận giám định số 198/GĐMT-PC54 ngày 30/01/2018 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh ĐăkLăk kết luận: Chất rắn màu trắng đựng trong 01 gói 

nilong màu xanh và 01 gói nilong màu hồng được niêm phong gửi đến giám định là ma 

túy, có tổng khối lượng là 1,7908 gam, loại ma túy là heroin. Chất rắn màu trắng đựng 
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trong 01 gói giấy bạc màu trắng cháy đen ở giữa được niêm phong gửi đến giám định là 

ma túy, có khối lượng 0,0091 gam, loại ma túy là heroin. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, D còn khai ngoài lần bán trên, D còn bán 

cho T hai lần khác, mỗi lần thu lợi số tiền 100.000 đồng. 

Tại Bản kết luận điều tra số 34 ngày 07/5/2018, Công an huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk đề nghị truy tố Sùng Nủ D về tội bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 

2 điều 251 Bộ luật hình sự. 

Tại Bản cáo trạng số 27/KSĐT-HS ngày 14/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo Sùng Nủ D về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 13/6/2018, Tòa án nhân 

dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk quyết định: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các 

điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự. Xử 

phạt bị cáo Sùng Nủ D 07 (bảy) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23/01/2018. Ngoài ra, bản án sơ 

thẩm còn tuyên về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 25/6/2018, bị cáo Sùng Nủ D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Do bị cáo 

rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa nên vào ngày 31/8/2018 Tòa án nhân dân tỉnh  

Đắk Lắk đã ra Quyết định số 29/2018/HSPT-QĐ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối 

với bị cáo Sùng Nủ D. 

Tại Quyết định kháng nghị số 118/QĐ-VC2 ngày 16/10/2018, Viện trưởng 

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 hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 

13/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk để điều tra lại đối với bị cáo 

Sùng Nủ D, theo hướng truy cứu bổ sung tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất 

ma túy” quy định tại Điều 256 Bộ luật hình sự. 

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 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

 

[1] Bị cáo Sùng Nủ D có hành vi 02 lần bán ma túy cho Đào Văn T ngoài lần 

mua bán bị bắt quả tang ngày 23/01/2018. Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk đã 

xét xử bị cáo Sùng Nủ D về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 

Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng tội danh. Bị cáo Sùng Nủ D rút 

kháng cáo trước khi mở phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh ĐăkLăk đã ra Quyết định số 

29/2018/HSPT-QĐ ngày 31/8/2018 đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Sùng Nủ 

D là đúng pháp luật. 



3 

 

 

[2] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng, thấy: Căn cứ vào Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 23/01/2018( 

BL24, 25), Bản tự khai của Sùng Nủ D, Bản tự khai của Đào Văn T, Biên bản hỏi 

cung bị can Sùng Nủ D ngày 02/02/2018, Biên bản ghi lời khai của Sùng Nủ D 

ngày 23/01/2018, thể hiện việc bị cáo Sùng Nủ D đã sử dụng nhà riêng thuộc 

quyền quản lý của mình để cho Đào Văn T sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi 

đó của bị cáo D đã phạm vào tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” 

quy định tại Điều 256 BLHS năm 2015, cấp sơ thẩm không xem xét là bỏ lọt tội. 

Vì: Hướng dẫn tại điểm b tiết 7.3 mục 7 Phần II của Thông tư liên tịch số 

17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công 

an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng 

dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ 

luật hình sự năm 1999 đã bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch 

số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ 

sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC- 

TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 nói trên: “Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 30/12/2015. Bãi bỏ các hướng dẫn tại điểm đ tiết 3.7 mục 3 Phần 

II; điểm b tiết 7.3 mục 7 Phần II; mục 8 Phần II của Thông tư liên tịch số 

17/2007/TTLT”. Do đó, bị cáo Sùng Nủ D phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 

“Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 256 BLHS năm 

2015, không phụ thuộc vào việc bị cáo D có nghiện ma túy hay không. 
 

Do vậy, kháng nghị của viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng là có căn cứ được chấp nhận, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS- 

ST ngày 13/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 

29/2018/HSPT-QĐ ngày 31/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh ĐăkLăk  để điều  

tra, truy tố và xét xử lại đối với bị cáo Sùng Nủ D, theo hướng truy cứu bổ sung  

tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 256 Bộ luật 

hình sự theo quy định tại các Điều 382, Điều 387, Điều 388, Điều 391, Điều 394, 

Điều 395 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ Điều 382, Điều 387, khoản 3 Điều 388, Điều 391, Điều 394 và Điều 

395 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 118/QĐ-VC2 ngày 16/10/2018 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 13/6/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 29/2018/HSPT-QĐ ngày 

31/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh ĐăkLăk để điều tra lại đối với bị cáo Sùng Nủ 

D, theo hướng truy cứu bổ sung tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” 

quy định tại Điều 256 Bộ luật hình sự. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều 

tra lại theo thủ tục chung. 
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4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

ra quyết định. 
 

 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ GĐKT I); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh ĐăkLăk; 

- VKSND tỉnh ĐăkLăk; 

- TAND huyện Krong Năng, tỉnh ĐăkLăk; 

- VKSND huyện krong Năng, tỉnh Đăklăk; 

- Chi cục THADS huyện Krong Năng, tỉnh 

ĐăkLăk; 

- Lưu:H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (03 bản), 

Phòng HCTP. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 
(Đã 
ký) 

 

 
Trương Minh Tuấn 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 35/2017/HS-GĐT 

Ngày 02-8-2017 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 
Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 08 thành viên tham gia xét xử, do ông: 

Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

Thư ký phiên tòa: ông Phạm Văn Diện - Thẩm tra viên Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông 

Lê Ra - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 02-8-2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo: 

Trương Văn K, sinh năm 1992 tại Quảng Ngãi; trú tại: Thôn 4, xã B, huyện 

BS, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Trương 

Văn L, sinh năm 1961 và bà Phạm Thị L, sinh năm 1960; tiền án, tiền sự: không. 

Bị bắt tạm giữ từ ngày 28-3-2016 đến ngày 03-4-2016, được thay đổi biện pháp 
ngăn chặn cho tại ngoại. 

Người bị hại: Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1987; trú tại: Thôn 4, xã B, huyện 

BS, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1996; 

+ Anh Trần Kim H, sinh năm 1980; 

+ Chị Trương Thị L, sinh năm 1991; 

+ Ông Trương Văn L, sinh năm 1961; 

+ Ông Nguyễn X và bà Trần Thị B. 

Cùng trú tại: Thôn 4, xã B, huyện BS, tỉnh Quảng Ngãi. 

NHẬN THẤY: 

Khoảng 19 giờ 30 ngày 27-3-2016, Trần Kim H, Trương Văn K, Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Văn A, Võ Thanh T và Phạm Thị Linh T rủ nhau chơi đánh bạc dưới hình thức 
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“Bài cào” tại nhà của Trần Kim H (thôn 4, xã B, huyện BS, tỉnh Quảng Ngãi). Trong 

quá trình đánh bạc, K và anh T xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ dẫn đến xô xát với nhau. 

Trương Văn K chạy ra xưởng gỗ bên hông nhà anh H lấy một đoạn gỗ dài 

khoảng 75cm xông vào nhà đòi đánh Nguyễn Văn T, nhưng do mọi người can ngăn 
nên K cầm cây gỗ đập vào cửa chính nhà anh H làm vỡ kính và xe mô tô biển kiểm 

soát 76C1-322.10 (xe của anh T) đang để ở ngoài sân, làm hư hỏng một số bộ phận. 
Lúc này, anh Nguyễn Văn B (là anh trai của anh T) đi ngang qua, thấy sự việc nên 

vào can ngăn T và K, nhưng không được nên bực tức nói “Tụi bây muốn đánh lộn 
thì ra ngoài đánh, đừng đánh trong nhà người ta để họ làm ăn”. Nghe vậy, K chạy 

về nhà mình (ở gần đó) lấy một cái rựa dài khoảng 69cm, rồi quay lại với mục đích 
đánh anh T. Khi đến nơi, thấy anh T đang đứng cùng anh B và một số người khác 

tại sân, K lền cầm rựa đuổi đánh, anh T và anh B bỏ chạy ra đường. K đuổi kịp anh 
B rồi dùng rựa chém, do anh B đưa tay lên đỡ nên bị K chém trúng tay trái, đầu và 

gục xuống bất tỉnh. Sau đó, K vứt bỏ rựa và bỏ trốn, anh B được mọi người đưa đi 
cấp cứa tại Bệnh viện Đa khoa trung ương tỉnh Quảng Nam. 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 41/2016/GĐPY ngày 31-3-2016, 

Phòng Giám định pháp y - Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, kết luận thương tích của 

anh Nguyễn Văn B như sau: 

“01 vết mổ vùng trán đỉnh dài 22cm. 

02 vết thương phần mềm ngón II, IV bàn tay trái. 

Xuất huyết não vùng trán trái, xuất huyết dưới nhện các rãnh não thùy trán trái, 

tụ khí nội sọ, vỡ + lún xương sọ não vùng trái. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 21%”. 

Tại Kết luận điều tra số 62/CSĐT ngày 29-9-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tố Trương Văn K về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Tại Cáo trạng số 41/QĐ-VKS ngày 24-10-2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi truy tố Trương Văn K về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2016/HSST ngày 08-12-2016, Tòa án nhân 
dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: Tuyên bố Trương Văn K phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 
46, Điều 47 và Điều 33 Bộ luật hình sự, xử phạt: Trương Văn K 12 (mười hai) tháng tù. 

Ngày 21-12-2016, Trương Văn K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được 

hưởng án treo. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 26/2017/HSPT ngày 20-2-2017, Tòa án nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi quyết định: không chấp nhận kháng cáo của Trương Văn K và giữ 
nguyên bản án sơ thẩm. 
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Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 39/2017/KN-HS-VC2 ngày 19-5-2017, 
Viện trưởng 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 xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự 

phúc thẩm số 26/2017/HSPT ngày 20-2-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và 
Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2016/HSST ngày 08-12-2016 của Tòa án nhân dân huyện 

Bình Sơn để điều tra lại, với lý do: Hành vi của Trương Văn K thỏa mãn yếu tố cấu thành 
tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án 

cấp phúc thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 Bộ luật hình sự 
là không đúng tội danh mà bị cáo đã thực hiện. 

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 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

XÉT THẤY: 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, Trương Văn K đã dùng dao rựa chém vào 

đầu anh Nguyễn Văn B, khiến anh B phải mổ vùng trán đỉnh dài 22cm, xuất huyết não 
vùng trán trái, xuất huyết dưới nhện các rãnh não thùy trán trái, tụ khí nội sọ, vỡ và lún 

xương sọ não vùng trái thương tích, với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 21%. 

Tài liệu có trong hồ sơ vụ án không thể hiện rõ vị trí, khoảng cách và tư thế của 

Trương Văn K khi dùng dao rựa chém anh Nguyễn Văn B, cũng như cách thức thực hiện 
hành vi của K. Những vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, xác định hành 

vi của bị cáo K phạm vào tội “Giết người” hay “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không tiến hành thực nghiệm điều tra là 

vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Ngoài ra, tại Biên bản ghi lời Khai ngày 17-5-2016, anh Nguyễn Văn B khai “Trong 
lúc chạy tôi có nhặt một đoạn cây gỗ dài khoảng 1,5m, khi chạy đến đoạn cây trứng cá 
trước nhà anh H, tôi quay lại thì thấy K cầm rựa đi đến đưa lên chặt tôi 01 cái, tôi liền đưa 
tay trái lên đỡ làm lưỡi rựa trúng vào tay trái và đầu tôi”, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm 
ngày 08-12-2016, anh Nguyễn Văn B lại khai “Thấy bị cáo đến gần thì tôi nhặt cây dưới 
đất với mục đích để đỡ, nhưng vừa cúi xuống cầm thì K đã chém tôi”. Đối với Trương Văn 
K, thì luôn xác định: “Trong lúc bị đuổi, anh Nguyễn Văn B cầm một cây gỗ trên tay và T 
lại phía bị cáo, sợ bị đánh nên bị cáo dùng rựa chém anh B”. 

Như vậy, khi K chém thì anh Nguyễn Văn B đã cầm được cây gỗ trên tay chưa hay 

đang cúi xuống nhặt? nếu anh B đã cầm được cây gỗ trên tay thì cầm tay nào? trường hợp 
anh Nguyễn Văn B cầm cây gỗ bằng tay phải thì tại sao lại đưa tay trái lên đỡ? để đánh giá 

ý thức của K chém anh B để phòng vệ hay cố tình. Tất cả các vấn đề này, cũng chưa được 
Cơ quan điều tra xem xét và đối chất làm rõ. 

Từ những phân tích trên, thấy tài liệu có trong hồ sơ vụ án chưa đầy đủ , từ đó dẫn đến 

việc truy tố, xét xử đối với Trương Văn K về tội “Cố ý gây thương tích” là chưa có đủ căn 
cứ vững chắc. 
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Mặt khác, nếu qua kết quả điều tra cho thấy hành vi của Trương Văn K đủ yếu tố cấu 

thành tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự, thì mức án 12 

(mười hai) tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đã xử phạt đối với bị 

cáo Trương Văn K là nhẹ, không tương xứng với tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội 

của bị cáo. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 26/2017/HSPT ngày 20-02-2017 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2016/HSST 

ngày 08-12-2016 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để điều tra, 

truy tố lại lại theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều 

tra lại theo thủ tục chung. 
 

Nơi nhận: 
- TANDTC (Vụ I); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng (kèm theo h.s vụ án); 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- TAND huyện Bình Sơn; 

- Công an huyện Bình Sơn; 

- Chi cục THADS huyện Bình Sơn; 

- Bị cáo Trương Văn K (theo địa chỉ); 

- Anh Nguyễn Văn B (theo địa chỉ); 

- Lưu: Các Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 
 

Đã ký và đóng dấu 

Nguyễn Anh Tiến 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
––––––––––––––– 

Quyết định số: 06/2019/HS-GĐT 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vinh Quang 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: - Bà Bùi Thị Minh 

- Ông Trần Văn Tuân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thanh Loan – Thẩm tra viên 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Vũ Văn Biểu - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Tạ Duy H sinh năm 1967; trú tại: Khu 16, thị trấn H, huyện L, tỉnh Phú 

Thọ; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Tạ Duy H1 và bà Nguyễn Thị T (đều đã 

chết); có vợ và 04 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 

29/11/2017. 

Người bị hại: Anh Tạ Duy M sinh năm 1981; trú tại: Khu 16, thị trấn H, 

huyện L, tỉnh Phú Thọ. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng 10 giờ ngày 29-11-2017, Tạ Duy H cầm 01 con dao tự chế (loại 

dao kim loại màu đen có chiều dài 82,5cm, phần lưỡi dao dài 26,5cm) đến khu 

vực bờ ruộng phía trước cửa nhà em ruột là anh Tạ Duy M (thuộc khu 16, thị 

trấn H, huyện L, tỉnh Phú Thọ) để chặt cây. Tại đây, H thấy nhà anh M có một 

số thợ xây đang khiêng nắp đậy bể phốt nên đã để dao ở bờ ruộng rồi cùng vào 

phụ giúp. Sau đó, anh M đi mua 05 lít bia, 02 lít rượu và 02 hộp thịt chua để tất 

cả cùng ăn uống. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì nhóm thợ xây đi về, còn H 

và anh M tiếp tục nói chuyện. Lúc này, giữa H và anh M xảy ra mâu thuẫn, cãi 

vã, giằng co và vật nhau ngã ra nền phòng khách làm tay trái của H va đập vào 
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cạnh ghế còn tay phải bị kẹp vào cánh cửa nên bị chảy máu. Anh M vùng dậy 

và dùng tay phải kẹp vào cổ H thì H nói: “Chú cho anh xin, anh không đánh 

được chú”. Anh M buông ra thì H đi về phía bờ ruộng lấy con dao để sẵn rồi 

quay lại nhà anh M. Cháu Tạ Tuấn Vũ (con anh M) đứng ở trước cửa nói to: 

“Bác H mang dao sang nhà mình”. Vào đến sân, H chửi anh M rồi nói: “Mày 

ra đây”; “Mày ra đây, mày chết với anh”. Khi anh M đứng đối diện với H và 

nói: “Em không muốn gây sự với anh, anh về đi” thì H cầm dao chém về phía 

anh M nhưng anh M giơ ghế lên đỡ được làm ghế rơi xuống sân. Tiếp đó, H 

dùng chân phải đạp vào kheo chân anh M khiến anh M ngã xuống sân rồi H 

cầm dao chém liên tiếp 03 nhát vào vùng đầu, cổ anh M. Khi thấy anh M nằm 

im, máu chảy ra nhiều từ đầu xuống mặt thì H cầm dao bỏ về nhà. Anh M được 

đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từ ngày 29-11- 

2017 đến ngày 15-12-2017 xuất viện. 

Biên bản xem xét dấu vết thân thể ngày 29-11-2017; Biên bản xác định 

thương tích ngày 29-11-2017; Bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú số 

1778/TS/BV-KHTH ngày 28-12-2017 của anh Tạ Duy M thể hiện: “Vết thương 

vùng cổ kích thước khoảng 7x 2cm, thấu cổ; vết thương vùng trán kích thước 

khoảng 4x 1cm, chảy máu nhiều; vết thương vùng thái dương kích thước 

khoảng 8x3cm, thấu xương sọ…”. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 92/TgT/2018 ngày 02- 

4-2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: “Hai vết sẹo phần mềm 

kích thước lớn (bao gồm vết mổ): 08%; khuyết xương hộp sọ vùng đỉnh đầu bên 

trái: 16%. Áp dụng phương pháp cộng lùi các tổn thương: 22,72%. Làm tròn: 

23%”. 

Tại Bản kết luận điều tra số 765/KLĐT ngày 12-3-2018, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố Tạ Duy H phạm tội “Giết người” 

theo Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại Cáo trạng số 09/CT-VKSPT-P2 ngày 04-4-2018, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố Tạ Duy H phạm tội “Giết người” theo 

điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-5-2018, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Thọ thay đổi quyết định truy tố về tội danh và điều luật áp dụng đối 

với Tạ Duy H; chuyển sang tội danh “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 

134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2018/HSST ngày 25-5-2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Thọ áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s và t 
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khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt Tạ 

Duy H 09 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Sau khi xét xử, do không có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

nên Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp luật. 

Tại Quyết định số 25/QĐ-VC1-V1 ngày 20-11-2018, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 

23/2018/HSST ngày 25-5-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ; đề nghị Ủy ban 

Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án 

hình sự sơ thẩm số 23/2018/HSST ngày 25-5-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú 

Thọ để truy tố, xét xử lại theo hướng kết án Tạ Duy H về tội “Giết người”. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

Tạ Duy H và anh Tạ Duy M cùng uống rượu, bia và sau đó xảy ra mâu 

thuẫn, xô xát với nhau. Do bực tức, H lấy con dao bằng kim loại có chiều dài 

82,5cm rồi quay lại nhà anh M để đe dọa. Mặc dù anh M không muốn gây sự 

nên đã bảo H đi về nhưng H vẫn dùng dao chém về phía anh M; tuy nhiên anh 

M giơ ghế lên đỡ được. Không dừng lại, H tiếp tục dùng chân phải đạp vào 

kheo chân anh M làm anh M ngã xuống nền sân rồi chém liên tiếp 03 nhát vào 

vùng đầu và vùng cổ của anh M. Khi thấy anh M nằm im, máu chảy ra nhiều từ 

đầu xuống mặt thì H cầm dao bỏ về nhà. 

Xét thấy bị cáo Tạ Duy H dùng hung khí nguy hiểm là dao loại lớn (chiều 

dài 82,5cm, phần lưỡi dao dài 26,5cm và độ dày trung bình của sống dao là 

0,3cm), chém 03 nhát liên tục lên những vùng trọng yếu cơ thể là vùng cổ, vùng 

trán và vùng thái dương của anh Tạ Duy M. Hậu quả gây nên các vết thương 

kích thước lớn và sâu với tỷ lệ thương tích qua giám định là 23%. Hành vi  

phạm tội của H là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng 

của anh M. Trong trường hợp này, bị cáo H phải nhận thức được rằng với hung 

khí như trên và vùng cơ thể bị tác động là bộ phận trọng yếu của cơ thể thì có 

nguy cơ cao dẫn đến anh M tử vong. Hành vi của Tạ Duy H có dấu hiệu về tội 

“Giết người” nhưng việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thay đổi cáo 

trạng truy tố chuyển sang tội danh khác và Tòa án cấp sơ thẩm kết án Tạ Duy H 

phạm tội “Cố ý gây thương tích” là chưa phù hợp với hành vi khách quan mà bị 

cáo H gây ra. Hội đồng giám đốc thẩm xét thấy cần thiết phải hủy Bản án hình 

sự sơ thẩm số 23/2018/HSST ngày 25-5-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú 
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Thọ để truy tố, xét xử lại về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93 Bộ luật 

hình sự năm 1999 (nay là Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 Bộ luật tố tụng 

hình sự 2015; 

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2018/HSST ngày 25-5-2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Thọ để điều tra lại; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội (kèm hồ sơ vụ án); 
- TAND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND tỉnh Phú Thọ (kèm hồ sơ vụ án); 

- Cơ quan THA hình sự CA tỉnh Phú Thọ; 

- Cục THADS tỉnh Phú Thọ; 

- Bị cáo Tạ Duy H (theo địa chỉ); 

- Anh Tạ Duy M (theo địa chỉ); 
- Lưu: VT, Phòng HCTP, Phòng 1, HSVS, Đ2T. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(đã ký) 

Nguyễn Vinh Quang 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Quyết định số:05/2019/HS-GĐT 

Ngày 21tháng 01 năm 2019 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 
- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Minh Tuấn. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Vũ Thanh Liêm và ông Lê P 

Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Tố Nga - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

1. Nguyễn Tấn M (tên gọi khác: T), sinh năm 1974; nơi ĐKNKTT: tỉnh 

Quảng Nam; trình độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: thợ xây dựng; con ông 

Nguyễn Chí H, sinh năm 1950 và bà Lê Thị T, sinh năm 1953; có vợ là Nguyễn 

Thị Chi H, sinh năm 1970 và có 02 con, sinh năm 2000 và sinh năm 2009; tiền 

án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 18/11/2016; đến ngày 14/7/2017 

được trả tự do tại phiên tòa phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Vào khoảng 09 giờ ngày 02/9/2016, Nguyễn Tấn M và Trần Văn H ngồi 

nhậu tại phường C, thành phố H, sau đó rủ về nhà Nguyễn Tấn M nhậu tiếp. Lúc 

này M điện thoại rủ bạn tên H1 (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến nhà nhậu cùng, 

nên H1 cùng hai người bạn của H1 (không rõ lai lịch, địa chỉ) đi trên 03 xe mô 

tô không xác định biển số đến nhà M. Trong lúc ngồi nhậu, H nhìn thấy vết 

thương trên cổ của M nên hỏi thì M kể lại trước đó vào ngày 28/8/2016, M cùng 

Hoàng Minh P đến nhà ông Quảng Ngọc M tìm cháu ông là Quảng Ngọc L để 

đòi tiền nợ thì bị số thanh niên tại đây đánh. Lúc này M rủ H, H1 và hai người 

bạn của H1 sang nhà ông Quảng Ngọc M tìm lại số thanh niên đánh mình trước 
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đó để trả thù thì cả nhóm đồng ý. M nói H, H1 và hai người bạn của H1 đi đến 

cầu C đợi, H lấy 01 con dao mác (dùng để chẻ củi) ở cạnh hàng rào nhà M cầm 

theo. M điện thoại cho Hoàng Minh P đến nhà M để lên nhà ông Quảng Ngọc 

M. Trước khi đi, M xuống nhà dưới lấy 01 con dao (loại dao thái thịt), ra trước 

hàng rào lấy 01 con dao mác (dùng để chẻ củi) cầm theo. Sau đó, P điều khiển 

xe mô tô chở M đến cầu C thì gặp H, H1 và hai người bạn của H1 đang đứng 

đợi. Tại đây, M đưa con dao mác cho P rồi nói: “Giờ qua nhà ông M tìm đám 

con ông M đánh trả thù”, thì tất cả đồng ý. Khi đến nhà ông M cả bọn xuống xe, 

cùng lúc này anh Quảng Ngọc Đ và anh Nguyễn H đang từ trong nhà đi bộ ra 

sân, thấy nhóm thanh niên mang hung khí xông vào, nên anh Quảng Ngọc Đ 

chạy vào nhà khóa cửa trốn, còn anh Nguyễn H chạy ra sau nhà tìm đường trốn. 

Thấy vậy, M nghĩ anh H là con ông M nên cầm dao chỉ về phía anh H và nói: 

“Nó kìa, nó kìa” rồi cùng H đuổi theo. Khi anh H chạy đến hàng rào B40 phía 

sau nhà ông M thì bị ngã, H xông đến dùng con dao mác chém nhiều nhát vào 

người anh H, anh H nằm dưới đất trong tư thế co hai tay, hai chân lại để đỡ. Lúc 

này, H1 và hai người bạn của H1 đứng ở ngoài đường chờ, còn P dùng con dao 

mác cạy cửa hông, thấy vậy M chạy đến dùng dao chặt ổ khóa để mở cửa, nhưng 

không được. M và P tiếp tục dùng dao mác đập vỡ các ô kính cửa hông. Thấy xe 

mô tô mang BKS số 92F6-6804 của chị Hồ Thị Cẩm N đang dựng ở sân, M cầm 

dao chặt vào xe, sau đó đạp ngã xe xuống đất. Lúc này, H kéo anh H ra bên  

hông nhà ông M và để anh H nằm dưới đất, thấy vậy M cầm dao đến chỗ anh H 

và nói: “Tại sao mi chém tao?”, rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người anh H. 

Thấy anh H nằm bất tỉnh nên cả bọn bỏ về. Trên đường quay về H cả bọn vứt 

hung khí xuống cầu C. 

Tại bản Kết luận giám định thương tích số 93/C54 (D5) ngày 21/02/2017 

của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng xác định: Tỷ 

lệ thương tích của anh Nguyễn H là 25%. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 93/HĐ.ĐG ngày 08/11/2016 của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự thị xã Điện Bàn kết luận: Xe mô tô BKS 

92F6-6804 bị đập phá gây hư hỏng trị giá là 373.000 đồng. 

Đối với tài sản nhà ông Quảng Ngọc M bị đập phá làm hư hỏng 07 ô kính 

cửa hông và 01 ổ khóa. Ông M đã sửa chữa thay mới hết 800.000 đồng và có 

đơn từ chối định giá. 

Tại Kết luận điều tra số 36/KLĐT ngày 10/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đề nghị truy tố Nguyễn Tấn M, 

Trần Văn H, Hoàng Minh P, về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. 
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Tại Cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 31/5/2017, Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã truy tố Nguyễn Tấn M, Trần Văn H, Hoàng 

Minh P về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật 

hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2017/HS-ST ngày 04/7/2017, Toà án 

nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn M phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị quyết số 

144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội và khoản 3 Điều 7; khoản 2 Điều 

134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Nguyễn Tấn M 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 18/11/2016. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định tội danh và hình phạt đối với Trần 

Văn H và Hoàng Minh P; quyết định về xử lý vật chứng, án phí và công bố 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/7/2017, bị cáo Nguyễn Tấn M có đơn kháng cáo xin giảm 

hình phạt. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 203/2017/HS-PT ngày 14/9/2017, Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định. 

Chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Tấn M, sửa bản án sơ thẩm về phần 

hình phạt. 

Áp dụng: khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Tấn M 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày 

tuyên án phúc thẩm, ngày 14/9/2017. 

Áp dụng khoản 5 Điều 227 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả tự do cho bị cáo Nguyễn 

Tấn M ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Tại Kết luận kiểm tra số 611a/KL-ĐKT ngày 18/12/2017, Đoàn Kiểm tra thuộc 

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị rút hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 41/2018/KN-HS ngày 

12/9/2018,Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án 

hình sự phúc thẩm số 203/2017/HS-PT ngày 14/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh 
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Quảng Nam về phần trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Tấn M, giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số 39/2017/HS-ST ngày 04/7/2017 của Tòa án nhân dân thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

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 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

[1] Về tội danh: 

Ngày 02/9/2016, Nguyễn Tấn M rủ Trần Văn H, Hoàng Minh P cùng 3 đối 

tượng khác đem theo hung khí (dao và mác dùng để chẻ củi) đến nhà ông Quảng 

Ngọc M để tìm con ông M đánh trả thù. Tại nhà ông M, Nguyễn Tấn M và Trần 

Văn H đã trực tiếp dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn H (là 

khách đến nhà ông M chơi), gây thương tích cho anh H với tỷ lệ thương tật 25%, 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết tội Nguyễn Tấn M, Trần Văn 

H và đồng phạm “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[2]. Về hình phạt: 

Bị cáo M là người chủ mưu, cầm đầu, rủ rê các bị cáo khác đồng thời  

chuẩn bị hung khí để đi đánh trả thù con ông M. Tại nhà ông M, sau khi bị cáo 

H đã chém và kéo anh H ra nằm bên hông nhà, anh H không thể tự vệ nhưng bị 

cáo M tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người anh H, đến khi anh H bị bất 

tỉnh mới bỏ về. Ngoài ra, bị cáo còn có hành vi đập phá xe máy của chị Hồ Thị 

Cẩm Nhung, gây hư hỏng giá trị 373.000, đồng; đập phá cửa kính, hậu quả làm 

ông M phải sửa chữa, thay thế hết 800.000, đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo 

có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, gây thương tích cho người bị hại 

với tỷ lệ 25%; trong quá trình tố tụng, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, bồi thường cho người bị hại và được người bị hại xin giảm án, gia đình bị 

cáo có hoàn cảnh khó khăn, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo M mức án 30 

tháng tù là phù hợp, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, hậu quả xảy ra 

của vụ án cũng như nhân thân của bị cáo. 

Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm cho bị cáo M được hưởng án treo 

là không đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2013/NQ- 

HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và 

không đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm ở địa phương. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ Điều 382, khoản 2 Điều 388, Điều 390, Điều 394 và Điều 395 

của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 41/2018/KN-HS ngày 

12/9/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy  phúc 203/2017/HS-P 14/9/2017 củ 

ỉnh Quảng Nam về phần trách nhiệm hình sự đối với 

Nguyễn Tấn M, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số  39/2017/HS-ST 

ngày 04/7/2017 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể  từ 

ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ GĐKT I); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- TAND thị xã Điện Bàn; 

- VKSND thị xã Điện Bàn; 

- Chi cục THADS thị xã Điện Bàn; 

- Lưu:H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (03 bản), 

Phòng HCTP. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 
(Đã ký) 

 

 
Trương Minh Tuấn 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 92/2018/DS-GĐT 

Ngày 29-11-2018 
V/v: “Tranh chấp ranh giới 

giữa các bất động sản” 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 
 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự. 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Thanh Liêm và ông Nguyễn Thanh Long. 

 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hằng - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Thanh Tuấn - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 29/11/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án: “Tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản”, giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Ngọc T, bà Huỳnh Thị A. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T1. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phùng Thị Mê L. 

Cùng địa chỉ: thôn D, thị trấn B, huyện P, tỉnh Bình Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 02/10/2014 và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn ông Nguyễn Ngọc T và bà Huỳnh Thị A trình bày: 

Nguyên thửa đất số 170, tờ bản đồ số 23, diện tích 63m
2
 và thửa số 410, tờ 

bản đồ số 23, diện tích 75m
2
 tọa lạc tại  thôn D, thị trấn B, huyện P, tỉnh Bình  

Định là của cụ Nguyễn Thị C mẹ ông T, bà A. Đến năm 2004, cụ C chuyển nhượng 

cho vợ chồng ông T, bà A một gian nhà; năm 2005, cụ C cho vợ chồng ông T1, bà 
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L gian nhà còn lại. Hai bên thống nhất lấy tường phía Đông nhà ông T1 làm ranh 

giới giữa hai thửa đất, tường nhà này kéo thẳng từ trước ra sau. Năm 2005, ông 

T1, bà L xây nhà vì là anh em ruột nên hai bên đã thống nhất tường và trụ ở giữa 

hai ngôi nhà sẽ dùng chung. Đến năm 2012, ông T1, bà L xây tiếp tầng hai lấn 

sang phần không gian của gia đình ông T, bà A là chiều rộng là 0,02m, chiều dài 

6,95m, chiều cao 4,3m từ trụ số 01 đến trụ 03 (tính từ trước ra sau); diện tích xây 

dựng lấn chiếm là 0,139m
2
. Nay, ông T, bà A yêu cầu ông T1, bà L phải tháo dỡ 

vách tường ở phía Đông ngôi nhà trả lại phần diện tích lấn chiếm cho vợ chồng 

ông T, bà A. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn T1 trình bày: 

Ông T1 thống nhất với lời trình bày của ông T về nguồn gốc đất. Năm 2005, 

ông xây tầng một nên có thỏa thuận với vợ chồng ông T, bà A dùng chung vách 

tường phía Đông nhà ông T1 nhưng phía Tây nhà ông T, bà A. Đến năm 2010, vợ 

chồng ông T1 xây tiếp tầng hai nên đã lấn sang phần không gian tầng 2 nhà ông T, 

bà A diện tích 0,139m
2
 nhưng từ khi xây dựng cho đến nay, hai bên không tranh 

chấp nên ông T1 yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Nếu ông T, bà A yêu cầu tháo dỡ 

thì vợ chồng ông T1 đồng ý. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phùng Thị Mê L thống nhất lời 

trình bày của ông Nguyễn Văn T1. 

Tại dân sự sơ thẩm số 88/2017/DS-ST ngày 12/9/2017, Tòa án 

nhân dân huyện P, tỉnh Bình Định quyết định: 

“Căn cứ các Điều 174, 175 Bộ luật dân sự; khoản 7, khoản 9, khoản 16 Điều 

3; khoản 1 Điều 12, Điều 97, khoản 5, khoản 7 Điều 166 Luật đất đai; khoản 9 Điều 

26 Bộ luật tố tụng dân sự; Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH.12 ngày 27/02/2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

Buộc vợ chồng ông Nguyễn Văn T1, bà Phùng Thị Mê L tháo dỡ phần diện 

tích xây dựng lấn chiếm là phần vách tường ở phía Đông ngôi nhà của ông T1, bà L 

ở phía trước ngôi nhà từ trụ số 01 đến trụ 03, trên tầng 2, phần vách tường có chiều 

dài 6,95, chiều rộng 0,02, chiều cao 4,3m trả lại diện tích đã lấn chiếm là 0,139m
2
 

cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc T, bà Huỳnh Thị A sử dụng (có sơ đồ kèm theo).” 

Ngày 02/7/2018, Chi cục Thi hành án huyện P, tỉnh Bình Định có công văn 

đề  nghị xem xét  theo thủ  tục giám đốc thẩm đối với dân sự sơ thẩm nêu 

trên với lý do: việc tháo dỡ phần không gian lấn chiếm của hộ ông T1, bà  L  

không thể tổ chức thi hành được trên thực tế vì diện tích phải tháo dỡ quá nhỏ 

trong tổng diện tích của vách tường tường xây dựng khối liên kết, vững chắc trên 

không gian tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng. 

Tại Quyết định kháng nghị số 103/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 
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tuyên: 

12/9/2018, Viện trưởng  Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị  

b dân sự sơ thẩm số 88/2017/DS-ST ngày 12/9/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện P, tỉnh Bình Định; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy b dân sự sơ thẩm nêu trên. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị a Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

[1] Thửa   số 170 (58 mới), tờ bản đồ số 23, diện tích 63m
2
 đứng tên hộ ông 

Nguyễn Ngọc T, bà A và thửa số 410 (57 mới), tờ bản đồ số 23, diện tích 75m
2
 

đứng tên hộ ông Nguyễn Văn T1 có nguồn gốc của cụ Nguyễn Thị C mẹ ruột ông 

T1, ông T. Đến năm 2004, cụ C chuyển nhượng cho vợ chồng ông T, bà A một 

gian nhà; năm 2005, cụ C cho vợ chồng ông T1, bà L gian nhà còn lại. Hai bên 

thống nhất lấy tường phía Đông nhà ông T1  làm ranh giới giữa hai thửa đất, 

tường nhà này kéo thẳng từ trước ra sau. 

[2] Quá trình sử dụng đất, ngày 26/7/2005, Ủy ban nhân dân huyện  P, tỉnh  

Bình Định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 170, tờ bản đồ số 23, 

diện tích 63m
2
 cho hộ ông T; thửa số 410, tờ bản đồ số 23, diện tích 75m

2
 cho hộ 

ông T1. Năm 2005, ông T1 tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà mới nên đã thỏa thuận 

với ông T về việc đổ trụ móng và xây tường giữa hai nhà để sử dụng chung. Năm 

2007, vợ chồng ông T, bà A xây dựng nhà ở, đến năm 2010, ông T1 tiếp tục xây 

dựng tầng 2. Khi xây dựng tầng hai, ông T1 có lấn sang phần không gian của nhà 

ông  T, bà A (b 54, 55) có chiều rộng là 0,02m, chiều dài 6,95m, chiều cao 

4,3m từ trụ số 01 đến trụ 03 (tính từ trước ra sau); diện tích xây dựng lấn chiếm   

là 0,139m
2
. 

[3] vợ chồng ông T1, bà L khi xây nhà có lấn 

sang  phần  không ông T, bà A với diện tích 0,139m
2
  

  theo Công văn 

Chi cục Thi hành án dân sự  

“Buộc vợ chồng ông Nguyễn Văn T1, bà Phùng Thị Mê L tháo dỡ phần diện tích 

xây dựng lấn chiếm là phần vách tường ở phía Đông ngôi nhà của ông T1, bà L ở 

phía trước ngôi nhà từ trụ số 01 đến trụ 03, trên tầng 2, phần vách tường có chiều 

dài 6,95, chiều rộng 0,02, chiều cao 4,3m trả lại diện tích đã lấn chiếm là 0,139m
2
 

cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc T, bà Huỳnh Thị A không  

 

[4]  Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyện P không trưng cầu giám định 

cơ quan chuyên môn để xem xét việc tháo dỡ phần lấn chiếm có ảnh hưởng đến 

kết cấu chung của ngôi nhà   hay không 

không ng. 
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. Nếu việc tháo dỡ không  thì cần phải hòa giải, động viên ông T 

nhận giá trị   phần không gian lấn chiếm 

bên không                vợ chồng ông T1, bà 

L giá trị      phần  không  gian lấn 

chiếm cho ông T 

[5] vậy,   chấp nhận Quyết định kháng nghị số 

103/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 12/9/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy toàn bộ b dân sự sơ thẩm nêu trên để giải 

quyết sơ thẩm lại. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337, Điều 343 và Điều 345  Bộ luật Tố tụng  

dân sự năm 2015; 

1. Hủy toàn bộ b dân sự sơ thẩm số 88/2017/DS-ST ngày 12/9/2017 

Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Định; 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện huyện P, tỉnh Bình Định để 

giải quyết lại sơ thẩm. 
 

 

Nơi nhận: 
- TAND huyện P, tỉnh Bình Định 

(02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- C THADS huyện P, tỉnh Bình Định; 
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Phòng lưu trữ; Phòng GĐKT II và HS VA. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Lê Tự 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 147/2017/DS-GĐT 

Ngày: 18/9/2017 
V/v: “Tranh chấp đòi đất cho ở nhờ”. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
- Thành phần Ủy ban Thẩm phán gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán : 

Ông Huỳnh Sáng. 

Ông Lê Thành Văn. 

Ông Nguyễn Hữu Ba. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 
Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Gia Viễn – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh 

chấp đòi đất cho ở nhờ” giữa các đương sự là: 

1. Nguyên đơn: 

Nguyễn Minh Q, sinh năm 1955; địa chỉ: ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh 

Tiền Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Phạm Ngọc D, sinh 

năm 1972; địa chỉ: ấp B, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bị đơn: 

Bà Đặng Thị H, sinh năm 1965; 

Ông Nguyễn Quốc S, sinh năm 1987; 

Ông Đặng Văn C, sinh năm 1980; 

Cùng địa chỉ: ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Nguyễn Hoàng A, sinh năm 

1981; địa chỉ: Lý Thường K, phường 5, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Đặng Văn Đ, sinh năm 1964; địa chỉ: ấp A, xã B, huyện L, tỉnh 

Đồng Nai. 

Bà Đặng Thị B, sinh năm 1972; 

Ông Đặng Văn C1 (chết); 

Người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông C1: 

Nguyễn Thị Bé M, sinh năm 1979; 

Anh Đặng Thành T, sinh năm 2000; 

Cháu Đặng Thành T1, sinh năm 2008; 

Bà Nguyễn Thị Bé M, sinh năm 1979; 

Anh Đặng Thành T, sinh năm 2000; 

Cháu Đặng Thành T1, sinh năm 2008; 

Cháu Lâm Thanh N, sinh năm 2001; 

Cùng địa chỉ: ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1963; 

Bà Nguyễn Minh H2, sinh năm 1988; 

Cùng địa chỉ: ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Ủy ban nhân dân thành phố M; 

Ông Đặng Văn L, sinh năm 1968; địa chỉ: ấp T, xã D, huyện C, tỉnh Tiền 

Giang. 

Bà Đặng Thị T2, sinh năm 1974; địa chỉ: Tổ 3, khu phố 2, phường 9, 

thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Đặng Thị T3, sinh năm 1969; địa chỉ: ấp 1, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền 

Giang. 

Đặng Thị M1, sinh năm 1977; địa chỉ: ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền 

Giang. 

Đặng Thị Đ1, sinh năm 1958; địa chỉ: ấp 3, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền 

Giang. 

Nguyễn Văn T4, sinh năm 1927; địa chỉ: ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh 

Tiền Giang. 
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4. Người làm chứng: 

Ông Lê Văn X, sinh năm 1933; địa chỉ: ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh 

Tiền Giang. 

Ông Lê Văn H3, sinh năm 1930; địa chỉ: ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh 

Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn ông Nguyễn Minh Q và đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn bà Nguyễn Thị H4 trình bày: 

Phần đất tranh chấp đo đạc thực tế 532,5m
2
 thuộc một phần thửa đất số 

778, tờ bản đồ số 757 tọa lạc ấp L, xã Đ, Thành phố M, tỉnh Tiền Giang do 

ông Nguyễn Minh Q đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1999. 

Nguồn gốc đất là năm 1945, ông bà của ông Q cho cụ Đặng Văn N1 và 

cụ Nguyễn Thị S là ông bà của bị đơn cất nhà ở tạm. Sau khi cụ S và cụ N 

chết thì ông Đặng Văn T5 và bà Nguyễn Thị N2 là cha mẹ của bị đơn tiếp tục 

ở tạm và trồng cây trên đất. Khi ông T5 chết thì gia đình ông Q ngăn cản và 

báo với Ủy ban nhân nhân xã Đ không cho chôn ông T5 trên đất nhưng gia 

đình bị đơn vẫn tiếp tục xây mộ ông T5 trên diện tích đất tranh chấp. 

Hiện nay gia đình bị đơn đã có phần đất khác tại xã Đ nên ông yêu cầu 

các thành viên trong hộ gia đình bà H di dời nhà, nhà tắm, chuồng trại, cây 

kiểng, hồ nước, đồng hồ điện, đồng hồ nước, đan và mộ ông T5 trả lại đất gia 

đình ông. Ông đồng ý bồi thường chi phí di dời 5.000.000 đồng và bồi thường 

cây trồng trên đất theo biên bản định giá là 7.990.000 đồng. Đồng thời không 

đồng ý theo yêu cầu phản tố của hộ gia đình bà H về việc yêu cầu hủy Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Q. 

Bị đơn Đặng Thị H, ông Nguyễn Quốc S, ông Đặng Văn C có ông 

Nguyễn Hoàng A là người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Nguồn gốc phần đất tranh chấp trước đây là của cụ Đặng Văn N1 và cụ 

Nguyễn Thị S là ông bà của bà H. Ông bà của bà H làm công cho ông bà của 

ông Q từ năm 1945 để trừ tiền mua đất, hai bên có làm giấy tay nhưng nay đã 

bị thất lạc. Từ năm 1945, cụ N1 và cụ S cất nhà ở, đến năm 1973 thì sửa lại 

nhà. Sau khi cụ N1 và cụ S chết để lại cho cha mẹ của bà H là ông Đặng Văn 

T5 và Nguyễn Thị N2 sử dụng. Bà N2 chết năm 2009, ông T5 chết năm 2012 

để lại cho những người trong hộ sử dụng cho đến nay. Khi sử dụng đất thì gia 

đình bà H có đóng thuế nhà từ năm 1992 còn trước đó giấy tờ đã bị thất lạc. 

Khi ông T5 chết, gia đình bà đã chôn ông T5 trên phần đất này nhưng gia 

đình ông Q không có ngăn cản. 
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Bị đơn không đồng ý với yêu cầu của ông Q. Đồng thời phản tố yêu cầu 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Q. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Minh H2 thống nhất như lời trình bày của nguyên đơn. 

Những người trong hộ bà Đặng Thị H và những người kế thừa quyền và 

nghĩa vụ ông Đặng Văn T5 và bà Nguyễn Thị N2 thống nhất như lời trình bày 

của bị đơn. 

Uỷ ban nhân dân thành phố M trình bày: Phần đất tranh chấp thuộc một 

phần thửa đất 778, tờ bản đồ số 757, diện tích đất 2.020 m
2
, tọa lạc ấp L, xã 

Đ, Thành phố M, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Minh Q đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 84 GCN-ĐĐ ngày 24/11/1999. Nay Ủy ban 

nhân dân thành phố M không có ý kiến gì. 

Người làm chímg Lê Văn X, ông Lê Văn H3 thống nhất trình bày: 

Hai ông chỉ biết gia đình ông T5 ở trên phần đất tranh chấp từ năm 1945, 

việc làm công trừ tiền mua bán đất như thế nào thì hai ông không biết. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 101/2015/DSST ngày 18/9/2015, Tòa án 

nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

Buộc gia đình bà Đặng Thị H tháo dỡ di dời ngôi nhà chính (diện tích 8,6m 

x 8,7m, cột gỗ, vách ván, mái tol, nền đất), nhà phụ (diện tích 5,7m x 6m cột bê 

tông đúc sẵn, vách gỗ, nền đất), 60 cây kiểng (Mai vàng, Mai tứ quí) trả lại 

532,5m
2
 nằm trong diện tích 2.020m

2
, thuộc thửa số 778, tờ bản đồ 757, tọa lạc 

tại ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền Giang cho hộ ông Nguyễn Minh Q. 

Giao cho hộ ông Nguyễn Minh Q quản lý sở hữu chuồng trại, nhà tắm, 60 

tấm đan, 2 hồ nước và toàn bộ cây trồng (trừ 60 cây Mai) trên diện tích đất 

532,5m
2
 trong diện tích đất 2.020m

2
 thuộc thửa số 778, tờ bản đồ số 757, tọa lạc 

tại ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của hộ bà Đặng Thị H về việc hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Nguyễn Minh Q đứng tên diện 

tích 2.020m
2
 thuộc thửa số 778, tờ bản đồ số 757, tọa lạc tại ấp L, xã Đ, thành 

phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Ghi nhận sự tự nguyện của hộ ông Nguyễn Minh Q hỗ trợ chi phí di dời 
5.00.00 đồng, bồi thường tiền cây trồng 7.990.000 đồng, 2.522.520 đồng giá 

trị chuồng trại, 5.017.600 đồng giá trị nhà tắm, 3.192.000 đồng giá trị đan bê 

tông cho hộ bà H. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 28/9/2015, bà Đặng Thị H có đơn kháng cáo. 
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cáo. 

Ngày 29/9/2015, ông Nguyễn Minh Q và bà Nguyễn Thị H4 có đơn kháng 

 
Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 163/2016/DS-PT ngày 25/3/2016, Tòa 

án nhân dân tỉnh Tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

Không chấp nhận kháng cáo của các đương sự. Giữ nguyên án sơ thẩm. 

Ngày 25/5/2016, bà Đặng Thị H có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị số 179/2017/KN-DS ngày 04/7/2017, Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 163/2016/DS-PT ngày 

25/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy bản 

án dân sự phúc thẩm nêu trên và Bản án dân sự sơ thẩm số 101/2015/DSST ngày 

18/9/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; giao hồ vụ 

án cho Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 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 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán chấp nhận toàn bộ kháng 

nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

[1] Phần đất tranh chấp 532,5m
2
 thuộc một phần thửa 778, tờ bản đồ số 757, 

tọa lạc tại ấp L, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. Nguyên đơn ông Nguyễn 

Minh Q cho rằng nguồn gốc đất là của ông bà của ông Q cho ông bà của bị đơn bà 

Đặng Thị H ở nhờ từ năm 1945. Phần đất đất nêu trên ông bà của ông đã cho bố 

mẹ ông, sau đó bố mẹ ông đã cho ông. Năm 1999, ông đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đối với phần đất nêu trên. Do đó, ông Q yêu cầu hộ bà Đặng 

Thị H di dời nhà, cây trồng và các tài sản khác để trả lại đất cho ông. Phía bị đơn 

bà Đặng Thị H không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Q và có đơn phản tố 

yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Q vì cho rằng phần đất 

tranh chấp trước đây là do ông bà của bà làm công cho ông bà của ông Q từ năm 

1945 để trừ tiền mua đất, hai bên có làm giấy tay nhưng bị thất lạc. Ông bà của bà 

đã làm nhà ở trên đất từ năm 1945. Với yêu cầu khởi kiện và yêu cầu phản tố của 

bị đơn nêu trên cần xác định đúng quan hệ pháp luật là “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất”. 

[2] Phần đất tranh chấp đã được gia đình bà H sử dụng cất nhà để ở, trồng 

cây ăn trái và cây kiểng từ trước năm 1945, từ đời ông bà nội là cụ Đặng Văn N1 

và cụ Nguyễn Thị S, sau khi cụ N1 và cụ S chết thì cha mẹ của bà H là ông Đặng 

Văn T5 (chết năm 2012) và bà Nguyễn Thị N2 (chết năm 2009) sử dụng, sau đó 
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gia đình bà H tiếp tục sử dụng. Quá trình gia đình bà H sử dụng đất liên tục trên 

70 năm, có nộp thuế cho nhà nước từ năm 1994 đến nay. Ông Q cho rằng đất là 

do ông bà của ông Q cho ông bà của bà H ở nhờ nhưng không có chứng cứ 

chứng minh và không được gia đình bà H thừa nhận. Việc Ủy ban nhân dân 

huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Q năm 1999, trong khi 

đất do phía gia đình bà H sử dụng mà không có ý kiến của gia đình bà H là 

không đúng pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại đất 

cho ở nhờ của ông Q là không phù hợp pháp luật về đất đai, ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình bà H. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 342, khoản 2 Điều 343, Điều 344 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 179/2017/KN-DS ngày 04/7/2017 

của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 163/2016/DS-PT ngày 

25/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và Bản án dân sự sơ thẩm số 

101/2015/DSST ngày 18/9/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang về vụ án “Tranh chấp đòi đất cho ở nhờ” giữa nguyên đơn là ông 

Nguyễn Minh Q với bị đơn là bà Đặng Thị H, ông Nguyễn Quốc S, ông Đặng 

Văn C và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

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

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chánh án (để b/c) 

- Vụ Pháp chế và Quản lý KH TANDTC; 

- VKSNDCC tại TP. HCM; 

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang; 

- Đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT II, HS, THS (LTT) 

TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

Huỳnh Sáng 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
TẠI HÀ NỘI 

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

ỦY BAN THẨM PHÁN   TH 
 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 25/2017/KDTM-GĐT 

Ngày 11/9/2017 
V/v “tranh chấp HĐTD” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội gồm có: 

- Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Anh Dũng - Thẩm phán cao cấp; 

- Các thành viên : Ông Vũ Mạnh Hùng - Thẩm phán cao cấp; 

Ông Nguyễn Vinh Quang - Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 
tòa: Ông Phạm Văn Hòa, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương  mại  
“Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng A 

Trụ sở: 108 phố T, quận H, thành phố Hà Nội 

Bị đơn: - Ông Đại Văn T1, sinh năm 1948 

- Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1953 

Cùng trú quán: Khu 3 thôn Đ, thị trấn Y, tỉnh Vĩnh Phúc. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo những tài liệu tại hồ sơ, vụ án có nội dung như sau: 

Ngân hàng A - Chi nhánh B (sau đây gọi tắt là ngân hàng) cho vợ 
chồng ông Đại Văn T1, bà Nguyễn Thị P vay vốn theo Hợp đồng tín dụng số 
13500075/1913/HĐTDHM/NHCT 262 ngày 25/12/2013 và Hợp đồng tín dụng số 
15.19.0007/2015/HĐTDHM/NHCT 262 ngày 13/3/2015 với số tiền đã giải 
ngân là 5.000.000.000 đồng. 

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản trên  
đất của gia đình ông T, bà P theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 



 

 

2 

11.26.0097A/HĐTC ngày 27/7/2011 và văn bản bổ sung Hợp đồng thế chấp 
tài sản số 02/VBSĐBS/2015 ngày 27/02/2015 gồm: 

+ Tài sản 01: Quyền sử dụng 90m
2
 đất ở, thửa đất 31  tờ bản đồ 05  

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD924978 do Ủy ban nhân dân 

huyện H cấp ngày 22/6/2004 đứng tên chủ hộ Đại Văn T1 và tài sản gắn liền 

với đất là 01 nhà xây 3,5 tầng tường gạch, sàn bê tông cốt thép, diện tích    

xây dựng 300m
2
 và các công trình phụ trợ. 

+ Tài sản 02: Quyền sử dụng 99m
2
 đất (50m

2
 đất ở, 49m

2
 đất vườn) 

thửa đất số 511.2 tờ bản đồ 03 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BB171892 do Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 

25/11/2010 đứng tên vợ ông Đại Văn T1 và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà 

cấp 4 tường gạch, mái tôn diện tích 50m
2
 và các công trình phụ trợ. 

+ Tài sản 03: Quyền sử dụng 282m
2
 đất (200m

2
 đất ở, 82m

2
 đất vườn) 

thửa đất 597 tờ bản đồ số 4 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

A488501 do Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc cấp  ngày  

20/01/1991 đứng tên ông Đại Văn T1 và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà  

cấp 4 diện tích 80m
2
 và toàn bộ công trình phụ trợ. 

Do ông Đại Văn T1, bà Nguyễn Thị P vi phạm nghĩa vụ thanh toán, 

ngân hàng khởi kiện đòi nợ. 

Tại quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

02/2016/QĐST/KDTM ngày 15/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Vĩnh Phúc đã công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: 

Tính đến hết ngày 06/01/2016 vợ chồng ông T, bà P còn nợ  Ngân  

hàng tổng số tiền gốc và lãi là 5.456.254.167 đồng. Trong đó nợ gốc là 05 tỷ 

đồng, lãi trong hạn là 352.663.333 đồng và nợ lãi quá hạn là 103.590.834 

đồng. Ngân hàng đồng ý cho ông T, bà P trả dần tiền nợ gốc trong hạn 03 

năm: 

Năm 2016 trả 01 tỷ đồng nợ gốc (chia 4 đợt, mỗi đợt 250 triệu đồng 

vào các ngày 30/3; 30/6; 30/9 và ngày 30/12/2016. 

Năm 2017 trả 02 tỷ đồng nợ gốc (chia 4 đợt, mỗi đợt 500 triệu đồng 

vào các ngày 30/3; 30/6; 30/9 và 30/12/2017). 

Năm 2018 trả 02 tỷ đồng nợ gốc và tiền lãi (chia 4 đợt, mỗi đợt 500 

triệu đồng vào các ngày 30/3; 30/6; 30/9 và 30/12/2018. 

Sau khi ông T, bà P trả xong toàn bộ nợ gốc thì Ngân hàng mới thu  

tiền nợ lãi. Ngân hàng chỉ xét miễn giảm lãi khi đã trả hết nợ gốc cho ngân 

hàng. 

Nếu ông T, bà P không trả được nợ một trong các kỳ hạn nêu trên thì 

Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự phát mại tài sản 
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bảo đảm để đảm bảo việc thu hồi nợ theo Hợp đồng thế chấp và văn bản sửa 

đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp. Nếu số tiền bán tài sản bảo đảm không đủ   

để thu hồi nợ thì ông T, bà P vẫn phải trả số tiền nợ gốc và nợ lãi theo Hợp 

đồng tín dụng cho đến khi trả hết toàn bộ nợ cho ngân hàng. 

Ngoài ra, quyết định còn quyết định về án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm. 

Ngày 01/11/2016, anh Đại Văn T2, Đại Văn T3, Đại Văn H2 (Đại Tuấn 

H2) - là con ông T, bà P có đơn đề nghị giám đốc thẩm. Ngày 28/12/2016, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc  có Công văn số 1613/BCDS-VKS  

đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết  định công   

nhận sự thỏa thuận của các đương sự (nêu trên). 

Tại Quyết định kháng nghị số 04/KNGĐT-VC1-KDTM ngày 18/4/2017, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị đối  

với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2016/QĐST-

KDTM ngày 15/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc, đề 

nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội  xét xử giám đốc 

thẩm hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận  của  các đương sự nêu trên, 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện H giải quyết lại vụ án theo quy 

định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội vẫn giữ nguyên nội dung kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: 

[1] Quyền sử dụng đất thửa số 31 tờ bản đồ 05 theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số Đ924978 do Ủy ban nhân dân huyện H cấp ngày 

22/6/2004 và tài sản gắn liền với đất đứng tên chủ hộ Đại Văn T. 

Quyền sử dụng thửa đất số 5112 tờ bản đồ 03 diện tích 99m
2
 theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 171892 do Ủy ban nhân dân huyện H 

cấp ngày 25/11/2010 và tài sản gắn liền với đất đứng tên hộ gia đình ông Đại 

Văn T1. 

Theo bản sao công chứng sổ hộ khẩu 620 mang tên chủ hộ Đại Văn T, 

do các con ông T cung cấp thể hiện: Thời điểm 03/3/2010 hộ ông T có 07 

nhân khẩu ông Đại Văn T1, bà Nguyễn Thị P; con trai Đại Văn T1, con dâu 

Phạm Thị H4, con trai Đại Tuấn H2, con dâu Ngô Thị H5, con gái Đại Thị 

Thúy H1. 

Tài liệu xác minh tại Công an thị trấn Yên Lạc thể hiện từ 2001 đến 

năm 2012 hộ gia đình ông Đại Văn T1 gồm 09 nhân khẩu là  ông Đại Văn  

T1, bà Nguyễn Thị P, anh Đại Văn T2, anh Đại Văn T3, chị Đại Thị H1, anh 
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Đại Văn H2, chị Đại Thị H3, chị Phạm Thị H4 (con dâu) và Đại Thị Q  

(cháu). 

Như vậy, tại thời điểm ông T, bà P đem thế chấp quyền sử dụng đất và 

tài sản trên đất tại thửa đất số 31 và thửa số 511.2 nêu trên để bảo đảm cho 

khoản vay tại ngân hàng vào năm 2011, khi đó hộ gia đình ông T, bà P còn có 

các con của ông bà. 

[2] Ngoài ra, còn có một số tài liệu thể hiện anh Đại Văn T2, Đại Văn 

T3, Đại Tuấn H2 có đóng góp tiền mua đất và mua nguyên vật liệu để làm 

nhà ở. 

[3] Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu các 

đương sự cung cấp sổ hộ khẩu bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng 

thực hợp lệ để làm cơ sở xem xét tính hợp pháp của Hợp đồng thế chấp  tài 

sản giữa các bên, mà chấp nhận bản photocopy không có giá trị pháp lý làm 

căn cứ giải quyết vụ án là thiếu sót, không đúng quy định của pháp luật. 

[4] Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa các con của ông T, bà P 

vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

không làm rõ công sức đóng góp của họ đối với số tài sản đem thế chấp tại 

ngân hàng là thu thập và đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, vi phạm nghiêm 

trọng quy định tại khoản 2 Điều 56; khoản 2 Điều 83; khoản 1 Điều 85;  

Điều 16 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi bổ sung năm 2011) 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những người liên quan. 

Vì các lẽ trên, căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; 

Điều 345 Bộ luật tố tụng dân sự 

QUYẾT ĐỊNH: 

Hủy toàn bộ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

02/2016/QĐST-KDTM ngày 15/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Vĩnh Phúc về vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn: Ngân 

hàng A, bị đơn là ông Đại Văn T1 và bà Nguyễn Thị P. 

Giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc để giải 

quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 
 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc 
(kèm hồ sơ); 

- TAND tỉnh Vĩnh Phúc; 
- VKSND huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc; 
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 
- Chi cục THADS huyện H, tỉnh 

Vĩnh Phúc; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu HS, PHC-TP. 

T/M ỦY BAN THẨM PHÁN 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Ngô Anh Dũng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÕA 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 HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 
ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA 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 



2 

 

 

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 TÕA 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; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- Chi cục THADS huyện C, tỉnh Đắk Lắk; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Phòng HCTP; Phòng GĐKT II. 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 
 

Lê Tự 



 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
 

 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 11/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 
V/v tranh chấp các hợp đồng xây dựng 

và hợp đồng khác 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 
Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

gồm có: 

- Chñ täa phiªn tßa: Ông Nguyễn Văn Sơn – Thẩm phán cao cấp; 

- C¸c thành viên: ¤ng Ngô Tiến Hùng – Thẩm phán cao cấp; 

Ông Vũ Mạnh Hùng – Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bµ Nguyễn Bảo Thoa - Thư ký Tßa ̧ n nh©n d©n cấp cao 
tại Hà N i. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Quốc Huy - KiÓm s¸t viªn cao cấp. 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i, 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp  

các hợp đồng xây dựng và hợp đồng khác” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH 1; địa chỉ: Số 16, B 15, khu đô thị M, 

phường C, quận N, thành phố Hà N i. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: ông Trần Văn P – Giám đốc 

Công ty. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH 2; địa chỉ: Bản N, xã N, huyện T, tỉnh Điện Biên. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: ông Võ Tiến D - Chủ tịch Công ty; địa 

chỉ: Căn h số 1602, Tháp A, số 88 L, phường L, quận Đ, thành phố Hà N i. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Trương Xuân Q; địa chỉ: 

Phòng 601, nhà C2, khu đô thị M, phường C, quận N, thành phố Hà N i. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 30/3/2016, được sửa đổi bổ sung ngày 28/7/2016 và 

quá trình tố tụng, đại diện nguyên đơn – Công ty TNHH 1 trình bày: 

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014, Công ty TNHH 2 

là bên chủ đầu tư (viết tắt là Công ty TNHH 2) đã ký kết 08 hợp đồng trong các 

lĩnh vực thi công xây dựng, thuê tài sản, dịch vụ vận chuyển hàng hóa với Công ty 
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TNHH 1 là bên nhà thầu (viết tắt là Công ty TNHH 1) để xây dựng và phục vụ dự 

án khai thác chì kẽm tại bản Nậm Bay, xã Nà Tòng, huyện T, tỉnh Điện Biện, gồm 

các hợp đồng: 

(1) Hợp đồng số 06/2013/HĐXD/CKD&VNTP ký ngày 13/7/2013, kèm 

theo Phụ lục hợp đồng số 01/2013/HĐXL-CKD ký ngày 06/8/2013; Phụ lục hợp 

đồng số 12/2013/PLHĐ-CKD & VNTP ký ngày 23/12/2013 với n i dung là thi 

công xây dựng khu nhà ở, văn phòng làm việc, thu c nhà máy khai thác và chế 

biến chì, kẽm bản N, xã N, huyện T. Tổng giá trị của hợp đồng dự tính là 

6.746.150.000 đồng. 

Ngày 31/12/2014 hai bên tiến hành đối chiếu công nợ, tính đến ngày 

30/6/2016: chủ đầu tư còn nợ tổng số 564.677.608 đồng, gồm: Tiền gốc 

460.961.313 đồng. Số tiền lãi chủ đầu tư phải trả tính từ ngày 31/12/2014 đến  

ngày 30/6/2016 là: 460.961.313 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 103.716.295 

đồng. 

(2) Hợp đồng số 07/2013/HĐXD/CKD &VNTP ký ngày 13/7/2013; Phụ lục 

hợp đồng số 07-01/2013/PLHĐ-CKD ký ngày 20/12/2013; Phụ lục hợp đồng số 

02/2013/PLHĐ-CKD & VNTP ký ngày 23/12/2013 với n i dung là thi công  

đường giao thông giai đoạn I vận chuyển quặng thu c dự án khai thác chế biến chì 

kẽm. Tổng giá trị hợp đồng dự tính 8.640.250.000 đồng. 

Tính đến ngày 30/6/2016: Còn nợ 4.116.379.335 đồng trong đó: Tiền gốc 

3.360.309.662 đồng + Số tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 đến ngày 

30/6/2016:3.360.309.662 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 756.069.673 đồng. 

(3) Hợp đồng số 20/02/2014/HĐXL ký ngày 20/02/2014; Phụ lục hợp đồng 

số 01/PLHĐ/SNXT ký ngày 16/3/2014 với n i dung là san lấp mặt bằng xưởng 

tuyển dự án mỏ chì kẽm Xá Nhè. 

Số tiền nợ gốc 9.707.801.172 đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo 

biên bản đối chiếu công nợ được ký xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016: 

9.707.801.172 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 2.184255.263 đồng. Tổng cả gốc 

và lãi là 11.892.056.435 đồng. 

(4) Hợp đồng số 18/02/2014/HĐXL ký ngày 18/02/2014; Phụ lục số 

01/PLHĐ/HCQĐ ngày 16/3/2014 với n i dung là thi công hồ chứa quặng đuôi  

Nhà máy chế biến chì kẽm Hà N i Điện Biên. 

Số tiền nợ gốc 4.552.570.224 đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo 

biên bản đối chiếu công nợ được ký xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016: 

4.552.570.224 đồng x 1,25%/tháng x 18tháng = 1.024.328.300 đồng. Tổng cả gốc 

và lãi là 5.576.898.524 đồng. 

(5) Ngày 15/01/2014 hai bên ký Hợp đồng số 15.01/HĐVC; Phụ lục hợp 

đồng số 01.10/2014/PLHĐ ký ngày 01/10/2014 với n i dung là vận chuyển quặng 

thô từ mỏ khai thác về hồ chứa quặng tại bản N, xã N. 

Giá trị hợp đồng theo khối lượng thực tế nghiệm thu. Hai bên đã nghiệm thu 

khối lượng vận chuyển thực tế trong các tháng và số tiền bên chủ đầu tư phải trả 
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cho nhà thầu là 282.863.570 đồng. Có biên bản xác nhận giá trị khối lượng công 

việc hoàn thành và hai bên đối chiếu xác nhận công nợ ngày 31/12/2014. 

Số tiền gốc chủ đầu tư còn nợ nhà thầu đến ngày 30/6/2016: là 282.863.570 

đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo biên bản đối chiếu công nợ được ký 

xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016 là: 282.863.570 đồng x 1,25%/tháng x 

18 tháng = 63.644.303 đồng. Tổng số tiền lãi và gốc là 346.507.873 đồng. 

(6) Hợp đồng số 23-6/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 23/6/2014 với n i 

dung là Bên chủ đầu tư thuê của bên nhà thầu 02 chiếc ô tô tải tự đổ. Giá trị thuê 

chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là 36 ngày (từ ngày 23/6/2014 đến ngày 

31/8/2014) với giá trị thuê là là 233.330.000 đồng. Giai đoạn 2 là 47 ngày (Từ 

ngày 01/9/2014 đến ngày 17/10/2014) với giá trị là 219.322.000 đồng (Bảng xác 

nhận khối lượng và giá trị thuê ô tô ngày 17/10/2014). 

(7) Hợp đồng kinh tế số 24/6/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 24/6/2014 

với n i dung: Bên chủ đầu tư thuê của bên nhà thầu 01 máy xúc phục vụ công  

trình với thời gian thuê thanh toán làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 38 ngày 

(24/6/2014 đến 31/8/2016) với giá trị thuê là 189.831.000 đồng; Giai đoạn 2 là 61 

(từ 01/9/2014 đến 31/10/2014) với giá trị thuê là 170.000.000 đồng (Bảng xác 

nhận khối lượng và giá trị thuê máy xúc ngày 03/9/2014 và ngày 31/10/2014). 

(8) Hợp đồng kinh tế số 02-7/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 02/7/2014 

với n i dung: Bên chủ đầu tư thuê bên nhà thầu 01 máy ủi phục vụ công trình với 

thời gian thuê/thanh toán làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 59 ngày (02/7/2014 đến 

31/8/2014) giá trị thuê là 92.414.000 đồng. Giai đoạn 2 là 58 ngày (từ 01/9/2014 

đến 18/10/2014) giá trị thuê là 75.188.000 đồng (Biên bản xác nhận khối lượng và 

giá trị thuê máy ủi ngày 03/9/2014ngày 18/10/2014). 

Tổng số tiền Công ty TNHH 2 phải trả Công ty TNHH 1 từ 3 hợp đồng thuê 

tài sản là 980.085.000 đồng. Đã thanh toán là 272.110.000 đồng còn nợ 

707.975.000 VNĐ tiền gốc. Tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 đến ngày 30/6/2016 

là 707.975.000 đồng x 1,25%/tháng x 17 tháng = 150.444.687 đồng. Tổng c ng số 

tiền thuê tài sản từ 3 hợp đồng chủ đầu tư phải thanh toán là: 858.419.687 đồng. 

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành từ cả 8 hợp đồng nói trên được hai bên 

nghiệm thu là 39.253.419.270 đồng. Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 

20.180.938.329 đồng. Ngày 31/12/2014, đại diện hợp pháp của hai bên đã đối 

chiếu chốt số công nợ. Công ty TNHH 2 còn nợ Công ty TNHH 1 tiền gốc là: 

19.072.480.941 đồng + lãi 1,25%/tháng: 4.247.7231.151 đồng = 23.320.204.092 

đồng. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu  Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên  

bu c bị đơn phải trả nợ gốc và lãi nói trên. 

Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 - ông Võ Tiến D trình bày: 

Ông là chủ tịch Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 

2 (được bổ nhiệm từ tháng 3/2016) đồng thời là Chủ tịch Công ty Cổ phần (là chủ 
sở hữu của Công ty) từ tháng 01/2016. Trong thời gian tiếp quản Công ty, ông 

không được người đại diện theo pháp luật trước bàn giao về tài sản cũng như các 

hồ sơ pháp lý của Công ty, các hợp đồng đã và đang thực hiện với các đối tác. Nay 
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Công ty TNHH 1 khởi kiện yêu cầu Công ty ông thanh toán số tiền nợ gốc và lãi 

theo 08 hợp đồng kinh tế nói trên, quan điểm của ông là: Quá trình ký kết và thực 

hiện hợp đồng, ông hoàn toàn không nắm được vì không tham gia vào công việc 

điều hành. 

Tuy nhiên ông thừa nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến 

12/2014, Công ty có ký kết 08 hợp đồng nói trên với Công ty TNHH 1. Do những 

năm gần đây, giá kim loại trên thị trường xuống thấp, chất lượng quặng tại mỏ 

thấp, việc khai thác không hiệu quả nên H i đồng thành viên đã quyết định dừng 

việc khai thác tại mỏ ngày 14/02/2015. Do đó, Công ty không có tiền chi trả các 

khoản nợ. Ông xin được vắng mặt tại buổi hòa giải, việc giải trình khoản nợ ông 

đề nghị người tiền nhiệm đã trực tiếp ký và thực hiện các hợp đồng trên giải trình 

trước tòa. Ngoài ra, việc thanh toán nợ cho nhà thi công sẽ được các nhà đầu tư 

mới quyết định vì Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Việt đang 

làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Trương Xuân Q trình bày: 

Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty TNHH 2 từ ngày 07/5/2013, ông trực 

tiếp ký 08 hợp đồng như nguyên đơn đã trình bày. Ông khẳng định khoản nợ phát 

sinh từ các hợp đồng nói trên là hoàn toàn chính xác. Công trình thi công thu c 

miền núi cao hiểm trở nên việc vận chuyển máy móc, vật liệu, nhân công vô cùng 

gian khổ, mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn nhưng bên nhà thầu đã thực 

hiện rất tốt về yêu cầu kỹ thuật và khối lượng, tiến đ công trình, hoàn tất các thủ 

tục thanh toán theo quy định. Do bên chủ sở hữu của Công ty yêu cầu tạm dừng 

hoạt đ ng khai thác nên hai bên chấm dứt hợp đồng, xác nhận khối lượng công  

việc và đối chiếu công nợ làm cơ sở thanh toán. 

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành từ các hợp đồng nói trên được hai bên 

nghiệm thu là 39.253.419.270 đồng. Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 

20.180.938.329 đồng. Ngày 31/12/2014, đại diện hợp pháp của hai bên đã đối 

chiếu chốt số công nợ còn phải trả từ các hợp đồng là 19.072.480.941 đồng, yêu 

cầu chủ sở hữu công ty (Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Việt) 

phải có trách nhiệm liên đới để trả khoản nợ trên vì Công ty TNHH 2 là đơn vị 

trực thu c của chủ sở hữu, trên danh nghĩa là hạch toán đ c lập còn về bản chất là 

hạch toán phụ thu c. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 

29/11/2016, Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên quyết định: 

Bu c Công ty TNHH 2 (có chủ sở hữu là Công ty cổ phần khai thác và chế 

biến khoáng sản Việt, tên viết tắt VMPco) phải trả cho Công ty TNHH M t thành 

viên ĐTXD&TM Tiên Phong – Vi Na 23.320.204.092 đồng, trong đó nợ gốc là: 

19.072.408.941 đồng và tiền lãi là 4.247.723.151 đồng. 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, Công ty TNHH 1 – Vi Na có đơn yêu 

cầu thi hành án mà Công ty TNHH 2 không thi hành thì hàng tháng Công ty 

TNHH 2 còn phải chịu lãi suất trên tổng số tiền phải thi hành theo lãi suất nợ quá 

hạn của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm thi hành tương ứng với thời 

gian chậm thi hành án. 
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Ngoài ra Tòa án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Công ty TNHH 2 có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối 

với bản án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị số 04/2018/KN-KDTM ngày 16/5/2018, Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại 

sơ thẩm số 01/2016/KDTM-PT ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, 

tỉnh Điện Biên; đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N  i  

xét xử giám đốc thẩm hủy bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm nêu trên; giao 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên để xét xử sơ thẩm lại theo 

quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà N i đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i chấp nhận 

kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

[1] Về hình thức, n i dung và nguyên tắc ký kết các hợp đồng thi công xây 

dựng, thuê tài sản, dịch vụ vận chuyển hàng hóa các bên đã thực hiện đúng theo 

qui định tại Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/10/2010 về hợp đồng trong xây 

dựng và Điều 107, 108 Luật xây dựng năm 2003 và quy định tại các Điều 535, 

536, 538, 480, 481, 482 của B luật dân sự nên các hợp đồng này có hiệu lực thi 

hành. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, các bên đã thanh toán cho nhau m t số khoản 

tiền theo tiến đ thực hiện hợp đồng. Hiện nay, Công ty TNHH 1  – Vi Na khởi  

kiện yêu cầu Công ty TNHH 2 thanh toán số tiền chưa trả theo hợp đồng và tiền  

lãi chậm thanh toán. 

[2] Về việc áp dụng lãi suất cho các khoản tiền chậm thanh toán: Trong các 

hợp đồng ký kết có 04 hợp đồng thi công xây dựng các bên có thỏa thuận về mức 

lãi suất chậm thanh toán, 04 hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và thuê tài sản 

các bên không thỏa thuận về lãi suất chậm thanh toán. Cụ thể: 

Hợp đồng số 06 và 07 các bên ký ngày 13/7/2013 đều quy định lãi suất 

chậm thanh toán là 150% lãi suất cho vay ngắn hạn của Vietcombank. 

Hợp đồng số 18/02/2014/HĐXL ký ngày 18/02/2014 và Hợp đồng số 

20/02/2014/HĐXL ký ngày 20/02/2014 đều quy định về lãi suất chậm thanh toán: 

Bên A chậm thanh toán 30 ngày sau thời hạn theo quy định thì phải bồi thường 

cho nhà thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do 

Ngân hàng mà nhà thầu mở tài khoản công bố kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán 

cho đến khi Bên A thanh toán đầy đủ cho nhà thầu. 

Như vậy, tại các hợp đồng xây dựng nêu trên các bên có thỏa thuận về mức 

lãi chậm thanh toán nên Tòa án phải áp dụng mức lãi suất các bên đã thỏa thuận tại 

hợp đồng để tính tiền lãi do chậm thanh toán. Trong trường hợp này, Tòa án phải 

làm rõ mức lãi suất cho vay ngắn hạn của Vietcombank (đối với hợp đồng áp dụng 

thỏa thuận lãi suất chậm thanh toán bằng 150% lãi suất cho vay ngắn hạn của 
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Vietcombank) và mức lãi suất quá hạn của Ngân hàng mà nhà thầu mở tài khoản 

(đối với hợp đồng thỏa thuận lãi suất quá hạn của nhà thầu mở tài khoản) để xác 

định khoản tiền lãi chậm thanh toán. 

Đối với hợp đồng vận chuyển quặng và 03 hợp đồng thuê tài sản hai bên 

không thỏa thuận về lãi suất chậm thanh toán thì Tòa án cần áp dụng Điều 306 

Luật thương mại năm 2005 để tính tiền lãi do chậm thanh toán: “Trường hợp bên 

vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ 

và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền 

lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại 

thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Do đó, Tòa án cần phải lấy mức lãi 

suất quá hạn trung bình trên thị trường tại địa phương để tính tiền lãi do chậm 

thanh toán mới đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân huyện T lại áp dụng mức lãi suất chậm trả là 

1.25%/tháng tương đương 15%/năm theo đề nghị của Công ty TNHH 1 – Vi Na để 

áp dụng chung cho cả 8 hợp đồng trên và bu c Công ty TNHH 2 phải trả tiền lãi là 

4.247.723.151 đồng là không đúng quy định. 

[3] Về thời điểm tính lãi phải căn cứ vào thỏa thuận chốt nợ cuối cùng của 

các bên để tính số tiền lãi mà Công ty TNHH 2 phải trả. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định Công ty TNHH 2 “phải chịu 

lãi suất trên tổng số tiền phải thi hành theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nhà 

nước quy định tại thời điểm thi hành tương ứng với thời gian chậm thi hành án” là 

không đúng vì Ngân hàng nhà nước Việt Nam không công bố loại lãi suất này nên 

gây khó khăn cho việc thi hành án, không đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

 

 

 
2015. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 343, khoản 2 Điều 345 B   luật Tố tụng dân sự năm 

 
[1]. Hủy toàn b Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 

01/2016/KDTM-ST ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện 

Biên về vụ án “Tranh chấp các hợp đồng xây dựng và hợp đồng khác” giữa nguyên 

đơn là Công ty TNHH 1 với bị đơn là Công ty TNHH 2; người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là ông Trương Xuân Q. 

[2]. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên xét xử 

lại theo thủ tục sơ thẩm. 
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Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDCC tại Hà N i (để biết); 

-TAND huyện T, tỉnh Điện Biên 

(02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS huyện T, tỉnh 

Điện Biên; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, P. HCTP-VP, P. GĐKTII; HSGĐT. 

Tm. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 



 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
 

 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 12 /2018/DS-GĐT 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018 
V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 
Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

gồm có: 

- Chñ täa phiªn tßa: Ông Vũ Mạnh Hùng – Thẩm phán cao cấp; 

- C¸c thành viên: ¤ng Ngô Tiến Hùng – Thẩm phán cao cấp; 

Ông Nguyễn Vinh Quang – Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bµ Nguyễn Bảo Thoa - Thư ký Tßa ̧ n nh©n d©n cấp cao 
tại H N i. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 
tòa: Ông Đỗ Văn Hữu - KiÓm s¸t viªn cao cấp. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại H N i, 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng” giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng 
Địa chỉ: Tầng 1-7 Tòa nhà T, số 72 đường T, phường T, quận H, thành 

phố H N i. Người đại diện hợp pháp: Ông Ngô Chí D, Chủ tịch H i đồng quản 

trị. 

Bị đơn: Bà Lê Thúy H, sinh năm 1973; trú tại: Nh số 2, ngõ 488/22/25 

đường T, phường C, quận B, th nh phố H N i. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Mạnh T, sinh năm 

1994; trú tại: Nh  số 2, ngõ 488/22/25 đường  T, phường C, quận B, th nh phố   

H N i. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 19/11/2015 và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn là Ngân hàng trình bày: 

Ngày 12/9/2013, bà Lê Thúy H và Ngân hàng ký Hợp đồng tín dụng số 

10092013-022-CN cho bà H vay 2.800.000.000 đồng; thời hạn vay là 120 tháng; 

mục đích vay l mua nh ; lãi suất tại thời điểm giải ngân l 13,8%/năm. Tài sản 
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bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất và toàn b tài sản gắn liền với đất 

tại thửa đất số 316, Tờ bản đồ số 65, địa chỉ xã C, huyện T, thành phố Hà N i 

(nay l phường C, quận B), diện tích 152m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử  

dụng đất số AĐ 778888, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

H1590, số QĐ 1456/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân huyện T, thành phố Hà N i  

cấp ng y 30/5/2006 đứng tên ông Nguyễn Mạnh Q, đã đăng ký sang tên cho b  

Lê Thúy H theo số 275 CN/3130 tại Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà huyện Từ 

Liêm ngày 03/8/2013, có đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 12/9/2013. Quá trình 

thực hiện hợp đồng, bà H vi phạm nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng kể từ ngày 

25/12/2013. Tính đến ngày 24/5/2016, bà H trả Ngân hàng tổng số tiền là 

124.964.696 đồng (bao gồm 46.668.000 đồng trả nợ gốc v 78.296.696 đồng nợ 

lãi). Tạm tính đến ngày 24/5/2016, bà H còn nợ số tiền theo Hợp đồng tín dụng 

nêu trên l : 4.008.341.411 đồng; trong đó nợ gốc: 2.753.332.000 đồng, nợ lãi: 

1.255.009.411 đồng. Ngân hàng khởi kiện đề nghị Tòa án bu c bà H trả tiền nợ 

gốc và lãi, trường hợp bà H không trả nợ đầy đủ thì Ngân hàng có quyền tự 

mình hoặc yêu cầu cơ quan thi h nh án có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản 

bảo đảm để thu hồi nợ. 

Bị đơn là bà Lê Thúy H trình bày: Bà H thống nhất với lời trình b y của 

Ngân hàng. Tuy nhiên, do ho n cảnh khó khăn chưa có tiền để trả nên đề nghị 
Ngân h ng giảm lãi tối đa và cho bà thời hạn thanh toán l 1 năm để có thời gian 

thu xếp trả tiền Ngân h ng. 

Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

09/2016/QĐST-DS ngày 09/6/2016, Tòa án nhân dân quận B, th nh phố H N i 

quyết định: 

Công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự: Nguyên đơn là Ngân hàng 

với bị đơn là bà Lê Thúy H; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh 

Nguyễn Mạnh T. 

Bà Lê Thúy H nợ Ngân hàng số tiền 4.008.341.411 đồng (trong đó tiền 

gốc là 2.753.332.000 đồng, lãi suất đến thời điểm 24/5/2016 là 1.255.009.411 

đồng). 

Bà H có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng số tiền 4.008.341.411 đồng và 

tiền lãi phát sinh trên số nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng đã ký kể từ ngày 25/5/2016 cho đến khi trả hết nợ gốc. 

Trường hợp bà Lê Thúy H không trả hết nợ cho Ngân hàng, Ngân hàng  

có quyền tự mình hoặc yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền kê  biên, 

phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ đối với: Quyền sử dụng đất và toàn bộ 

tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 316, Tờ bản đồ số 65 tại địa chỉ xã C, 

huyện T, diện tích 152m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 

778888, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H1590, số QĐ: 

1456/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội cấp ngày 

30/5/2006 đứng tên ông Nguyễn Mạnh Q, đã đăng ký sang tên cho bà Lê Thúy H 
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theo số 275 CN/3130 tại Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà huyện Từ Liêm ngày 

03/8/2013. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, anh Nguyễn Mạnh T có đơn đề nghị xem xét 
quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Chi cục Thi h nh án dân sự quận B, th nh phố H N i có Công văn số 

112/CV-THA ngày 08/02/2017 đề nghị Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại 

Hà N i xem xét lại quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên theo thủ tục 

giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 73/2017/KN-DS ngày 08/12/2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại H N i kháng nghị Quyết định công nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự nêu trên; đề nghị Ủy ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại 

Hà N i xét xử giám đốc thẩm hủy to  n b  quyết định sơ thẩm nêu trên; giao hồ  

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận B, th nh phố H N i giải quyết lại theo thủ 

tục sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

H N i đề nghị Ủy ban Thẩm phán  Tòa án nhân dân cấp cao tại H  N  i chấp  

nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại H N i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

Thửa đất số 316, Tờ bản đồ số 65, địa chỉ xã C, huyện T, thành phố Hà 

N i (nay là phường C, quận B) bà H dùng để thế chấp cho Ngân hàng để đảm 

bảo cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 10092013-022-CN ngày 

12/9/2013 có nguồn gốc của ông Nguyễn Mạnh Q (chồng của bà H) được Ủy 

ban nhân dân huyện Từ Liêm, th nh phố H N i cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ng y 30/5/2006 mang tên ông Quyết. Theo Hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất v t i sản gắn liền với đất lập tại Văn phòng công chứng Bình Minh 

ngày 24/7/2013, ông Nguyễn Mạnh Q tặng cho bà H to n b quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 316, Tờ bản đồ số 65, diện tích 152m
2
. 

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân phường C, quận B thì ông 

Quyết chết vào ngày 20/5/2007 tại Bệnh viện E - Hà N i, theo sổ đăng ký khai 

tử quyển I/2007, số 45 cấp ngày 25/5/2007 tại Ủy ban nhân dân xã C, huyện T, 

thành phố Hà N i (nay là Phường C, quận B) nên việc làm thủ tục tặng cho bà H 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào ngày 24/7/2013 tại Văn phòng 

công chứng Bình Minh l không đúng sự thật khách quan. Do đó, Hợp đồng 

tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 24/7/2013 giữa ông 

Quyết với bà H và Hợp đồng thế chấp tài sản ngày 12/9/2013 giữa bà H với 

Ngân h ng đối với nh đất nêu trên đều vô hiệu nên Tòa án cấp sơ thẩm công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc xử lý t i sản thế chấp l quyền sử 

dụng đất v t i sản gắn liền với đất theo Hợp đồng thế chấp ng y 12/9/2013 l m 

ảnh hưởng tới quyền v lợi ích hợp pháp của các đồng thừa kế của ông Quyết. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a, khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; Điều 345 B  

luật Tố tụng dân sự 2015. 

Hủy to n b Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

09/2016/QĐST-DS ngày 09/6/2016 của Tòa án nhân dân quận B, th nh phố Hà  

N  i về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn l  Ngân hàng  

với bị đơn l bà Lê Thúy H. 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận B, th nh phố H N i giải 

quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án (để báo cáo); 

- VKSNDCC tại H N i (để biết); 
- TAND quận B, th nh phố H N i (02 bản kèm 

hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS quận B, th nh phố H N i; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, P. HCTP-VP, P. GĐKTII, HSGĐT. 

Tm. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

 
 

Vũ Mạnh Hùng 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 13/2017/KDTM-GĐT 

Ngày: 04/7/2017 
V/v tranh chấp về hợp đồng tín dụng 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Phó Chánh án - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bường. 

Các Thẩm phán: Ông Bùi Huy Tiến và ông Vũ Thanh Liêm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Nhị Tứ - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 04/7/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng”, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần A; trụ sở phố T, quận H,  

thành phố Hà Nội; 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc S - Chức vụ Phó 

Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần A - Chi nhánh Quảng Ngãi làm đại diện 

theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền số 643/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 12/05/2014); địa 

chỉ đường H, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị đơn: 

1. Ông Lê Hồng Đ, sinh năm 1974 và bà Trương Thị L, sinh năm 1973; địa 

chỉ đường V, phường C, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Cụ Lê M, sinh năm 1936 và cụ Trần Thị T, sinh năm 1942; địa chỉ thôn 3, xã 

N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Trần G, sinh năm 1967 và bà 

Nguyễn Thị L, sinh năm 1966; địa chỉ thôn P, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi, 
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NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN: 

- Theo Đơn khởi kiện đề ngày 31/7/2012 và các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án, thì: 

Ngày 26/5/2006, vợ chồng ông Trần G, bà Nguyễn Thị L ký với Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần A (sau đây viết tắt là Ngân hàng) Hợp đồng thế chấp tài sản 

số 82191/LN520003; có nội dung vợ chồng ông G, bà L thế chấp quyền sử dụng 

315,64m
2
 đất và tài sản gắn liền trên đất, thuộc thửa 583, tờ bản đồ 01, tại 124 

đường V, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi (được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U817249 ngày 31/12/2001 cho“hộ ông 

Trần G” và được Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy kê khai đăng ký quyền sở 

hữu nhà số 3503012900003 C- tập 01 ngày 13/3/2002) để bảo đảm tổng dư nợ vay 

tối đa là 770.000.000 đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch 

vụ T (sau đây viết tắt là Công ty T) do ông Trần G làm giám đốc (bl 84). Ngày 

14/9/2007, vợ chồng ông G, bà L tiếp tục ký với Ngân hàng Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 31902/LN520003; 

có nội dung vợ chồng ông G, bà L thế chấp nhà đất tại 124 đường V bảo đảm tổng 

dư nợ tối đa 560.000.000 đồng của Doanh nghiệp tư nhân A (sau đây gọi tắt là 

Doanh nghiệp A) do bà Nguyễn Thị L làm chủ Doanh nghiệp (bl 89). Do Công ty  

T và Doanh nghiệp A nợ Ngân hàng khoảng 2.600.000.000 đồng mà không có khả 

năng thanh toán (bl 723); nên ngày 28/11/2008 vợ chồng ông G, bà L có đơn gửi 

Ngân hàng đề nghị cho phép Ông, Bà tìm người mua nhà, đất mà Ông, Bà đang thế 

chấp tại Ngân hàng để trả nợ và được Ngân hàng đồng ý. 

Ngày 23/3/2010, tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Ngân 

hàng, vợ chồng ông G, bà L và vợ chồng ông Đ, bà L ký Hợp đồng mua bán nhà ở 

để thu hồi nợ vay ngân hàng với các nội dung: Vợ chồng ông G, bà L bán nhà 124 

đường V cho vợ chồng ông Đ, bà L với giá 2.650.000.000 đồng; vợ chồng ông Đ, 

bà L đã đặt cọc 500.000.000 đồng vào ngày 04/3/2010 (bl 03), số tiền còn thiếu 

2.150.000.000 đồng ông Đ, bà L sẽ nộp vào Ngân hàng để thanh toán nợ vay của 

vợ chồng ông G, bà L tại Ngân hàng. Cùng ngày 23/3/2010, vợ chồng ông Đ, bà L 

ký với Ngân hàng Hợp đồng tín dụng số 520/2010/811/NHCT vay 2.150.000.000 

đồng (bl 228) và Hợp đồng thế chấp tài sản số 16401/LN520003 thế chấp nhà đất 

đã nhận chuyển nhượng nêu trên để bảo đảm số tiền vay tối đa 2.150.000.000 đồng 

(bl 94). Khoản vay này đã được vợ chồng ông Đ, bà L tất toán xong khi đến hạn (bl 

688). 

Ngoài khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 520/2010/811/NHCT ngày 

23/3/2010 đã được tất toán nêu trên thì vợ chồng ông Đ, bà L còn vay Ngân hàng 

theo các Hợp đồng tín dụng: số 520/2010/2010/NHCT ngày 13/8/2010 vay 
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200.000.000 đồng; số 520/2010/2965/HĐTD ngày 23/11/2010 vay 500.000.000 

đồng; số 520/2010/3210/HĐTD ngày 17/12/2010 vay 200.000.000 đồng; số 

520/2011/0000724 ngày 24/3/2011 vay 1.250.000.000 đồng. 

Ngày 12/01/2012, vợ chồng ông Đ, bà L ký với Ngân hàng Văn bản sửa đổi, 

bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/LN520042/HĐTC (bl 91) có nội 

dung: Ngày 23/03/2010 ông Đ, bà L đã thế chấp nhà đất tại 124 đường V bảo đảm 

trả nợ các khoản ông Đ, bà L vay, nay bổ sung thêm nghĩa vụ bảo đảm trả nợ từ giá 

trị nhà đất 124 đường V đối với khoản tiền 500.00.000 đồng mà vợ chồng cụ M, cụ 

T (là cha mẹ của ông Đ) vay Ngân hàng tại Hợp đồng tín dụng kiêm GNN số 

520/2012/0000070/HĐTD ngày 13/01/2012 (bl 60). 

- Bị đơn là ông Lê Hồng Đ và bà Trương Thị L thừa nhận còn nợ Ngân hàng 

1.794.831.897 đồng theo 04 Hợp đồng tín dụng và đã thế chấp nhà đất tại 124 đường 

V, thành phố Quảng Ngãi để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Ông, Bà; đồng thời 

còn bảo lãnh trả nợ khoản tiền 500.000.000đ mà vợ chồng cụ M, cụ T vay Ngân 

hàng. Nhưng Ông, Bà không đồng ý trả nợ cho Ngân hàng với các lý do: 

+ Sau khi vay tiền theo 04 hợp đồng tín dụng khoảng 15 tháng thì do kinh 

doanh khó khăn nên Ông, Bà đã tìm được ông Lê Thanh H ở thành phố Hồ Chí Minh 

đồng ý mua nhà 124 đường V với giá 5.600.000.000 đồng; nhưng Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi từ chối sang tên cho ông H vì nhà đất trên thực tế 

biến động so với hồ sơ cấp chứng nhận quyền sở hữu trước đó (quá trình sử dụng vợ 

chồng ông G, bà L có xây dựng nhà lấn sang đất hộ liền kề). 

+ Ngân hàng “dàn dựng” cho Ông, Bà mua nợ nhà đất 124 đường V của vợ 

chồng ông G, bà L, nên Ông, Bà phải trả lãi cho Ngân hàng; việc Ông, Bà không 

bán được nhà là lỗi của Ngân hàng nên Ông, Bà không đồng ý trả lãi cho Ngân 

hàng vì nếu bán được nhà thì đã tất toán trước đó. 

Ông, Bà có yêu cầu phản tố đề nghị hủy Hợp đồng mua bán nhà; Ông, Bà sẽ 

trả lại nhà đồng thời yêu cầu Ngân hàng trả lại số tiền lãi đã thu của Ông, Bà và yêu 

cầu bồi hoàn giá trị trang thiết bị mà Ông, Bà đã đầu tư kinh doanh và các thiệt hại 

khác với số tiền 14.519.401.163 đồng. 

- Bị đơn là vợ chồng cụ Lê M, cụ Trần Thị T thừa nhận năm 2012 có ký vay 

Ngân hàng 500.000.000 đồng, nhưng trên thực tế hai Cụ chỉ đứng tên vay hộ vợ 

chồng ông Đ, bà L, nên đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Theo Biên bản làm việc ngày 03/9/2015 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là vợ chồng ông Trần G, bà Nguyễn Thị L thừa nhận có vay tiền của Ngân 

hàng và có ký Hợp đồng bán nhà đất cho vợ chồng ông Đ, bà L với giá 

2.650.000.000 đồng để trả nợ cho Ngân hàng. Ông, Bà đã giao nhà cho vợ chồng 
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ông Đ, bà L. Nhưng do quá trình sử dụng nhà Ông, Bà đã xây dựng lại phần nhà từ 

nhà cấp 4 thành nhà cấp II 04 tầng và xây lấn sang đất của hộ liền kề nên cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền chưa đăng ký, sang tên nhà đất cho vợ chồng ông Đ, bà 

L. Nay vợ chồng ông Đ, bà L đề nghị hủy hợp đồng mua bán nhà, trả lại nhà đất thì 

vợ chồng Ông, Bà đồng ý nhận lại. 

* Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 06/2015/KDTM-ST ngày 

27/5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: 

Áp dụng Điều 128, 131, 141, 142, 199, 243, 245 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 
124, 127, 128, 137, 305, 410, 411 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 19, 91 Luật nhà 

ở; Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án tuyên xử: 

1/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần A về 

tranh chấp “Vi phạm nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng tín dụng”. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Công thương A về việc buộc ông Lê Hồng Đ, bà Trương Thị L, ông Lê M, bà Trần 

Thị T tiếp tục trả các khoản lãi phát sinh trên dư nợ gốc theo các hợp đồng tín 

dụng đã ký kết kể từ ngày 22/5/2015 đến khi trả nợ xong. 

Tuyên bố các hợp đồng tín dụng số 520/2010/NHCT ngày 13/8/2010, số 

520/2965/2010   ngày   23/11/2010;   số    520/2010/3210    ngày    17/12/2010;    

số 520/2011/0000724 ngày 24/3/2011 giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần A và 

ông Lê Hồng Đ bà Trương Thị L vô hiệu. 

Tuyên bố hợp đồng tín dụng số 520/2012/0000070 ngày 13/01/2012 giữa 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần A và ông Lê M bà Trần Thị T vô hiệu. 

Ông Lê Hồng Đ, bà Trương Thị L có nghĩa vụ hoàn trả Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Công thương A số tiền 2.345.823.304đ (hai tỷ, ba trăm bốn mươi lăm 

triệu, tám trăm hai mươi ba ngàn, ba trăm lẻ bốn đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần A 

về việc xử lý tài sản thể chấp là thửa đất số 583, tờ bản đồ số 01 và tài sản gắn liền 

với đất là nhà tại số 124 đường V, thuộc phường C, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi 

để thu hồi nợ cho Ngân hàng. 

Tuyên bố hợp đồng thế chấp tài sản số 1640/LN52003 ngày 23/10/2010, văn 

bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/LN520042/HĐTC ngày 

12/01/2012 giữa ông Lê Hồng Đ bà Trương Thị L và Ngân hàng TMCP Thương 

mại Cổ phần A vô hiệu. 

2/ Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Lê Hồng Đ bà Trương Thị L 

về việc “Hủy hợp đồng mua bán nhà ở, yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần A 

bồi thường thiệt hại số tiền 14.519.401.163đ,00”. 

Tuyên bố “Hợp đồng mua bán nhà ở để thu hồi nợ vay Ngân hàng” ngày 

23/3/2010 giữa ông Trần G bà Nguyễn Thị L, ông Lê Hồng Đ bà Trương Thị L và 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần A vô hiệu. 

Ông Lê Hồng Đ bà Trương Thị L có nghĩa vụ hoàn trả ngôi nhà số 

124đường V, thành phố Q có hiện trạng nhà cấp II, 04 (bốn) tầng cho ông Trần G 

bà Nguyễn Thị L. 
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Ngân hàng Thương mại Cổ phần A có nghĩa vụ hoàn trả lại cho ông Lê 

Hồng Đ, bà Trương Thị L số tiền 2.650.000.000đ,00 (hai tỉ, sáu trăm năm mươi 

triệu đồng). 

Buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần A bồi thường cho ông Lê Hồng Đ, bà 

Trương Thị L số tiền 1.163.731.666đ,00 (một tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu, bảy 

trăm ba mươi mốt ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu đồng). 

Buộc ông Trần G bà Nguyễn Thị L bồi thường cho ông Lê Hồng Đ, bà 

Trương Thị L số tiền 1.163.731.666đ,00 (một tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu, bảy 

trăm ba mươi mốt ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu đồng). 

Tòa án còn quyết định về chi phí thẩm định giá, án phí và nghĩa vụ thi hành án. 
- Ngày 09/6/2015, vợ chồng ông Đ, bà L và vợ chồng ông G, bà L kháng 

cáo. 
- Ngày 26/6/2015, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có 

Quyết định kháng nghị số 606/QĐKNPT-KDTM đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản 

án sơ thẩm, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng 

xét xử sửa bản án sơ thẩm. 

* Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 06/2015/KDTM-PT ngày 

15/9/2015, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (đã được đính chính tại Thông báo 

sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm số 65/TB-TA ngày 19/10/2015) quyết định: 

Áp dụng các Điều 131, 132, 141, 142 Bộ luật tố tụng dân sự; Các Điều 124, 

128, 137, 323, 343, 361, 410, khoản 2 Điều 411 Bộ luật dân sự; Điều 91 Luật nhà ở; 

Điều 106 Luật đất đai năm 2003; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2015/KDTM-ST ngày 

27/5/2015 của Toà án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi như sau: 

- Tuyên bố “Hợp đồng mua bán nhà ở để thu hồi nợ vay Ngân hàng” ngày 

23/3/2010 giữa ông Trần G, bà Nguyễn Thị L, ông Lê Hồng Đ, bà Trương Thị L và 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần A chi nhánh Quảng Ngãi vô hiệu. 

- Tuyên bố Hợp đồng thế chấp tài sản số 16401/LN52003 ngày 23/3/2010, 

văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2012/LN520042/HĐTC 

ngày 12/01/2012 giữa ông Lê Hồng Đ, bà Trương Thị L và Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Avô hiệu. 

- Tuyên bố các hợp đồng tín dụng số 520/2010/NHCT ngày 13/8/2010, số 

520/2010/2965/HĐTD ngày 23/11/2010; HĐTD số 520/2010/3210/HĐTD ngày 

17/12/2010; HĐTD số 520/2011/0000724 ngày 24/3/2011 giữa Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần A chi nhánh Quảng Ngãi và ông Lê Hồng Đ, bà Trương Thị L vô 

hiệu, hợp đồng tín dụng số 520/2012/0000070/HĐTD ngày 13/01/2012 giữa Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần A chi nhánh Quảng Ngãi và ông Lê M, bà Trần Thị T  

vô hiệu. 

- Vợ chồng ông Lê Hồng Đ, bà Trương Thị L có nghĩa vụ hoàn trả ngôi nhà 

và quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 583, tờ bản đồ số 01, phường C thành phố 

Q, tỉnh Quảng Ngãi (số nhà 124, đường V) cho vợ chồng ông Trần G, bà Nguyễn 

Thị L. 
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- Buộc Ngân hàng Thương mại A chi nhánh Quảng Ngãi phải trả cho ông G 

toàn bộ giấy tờ liên quan đến nhà, đất thuộc thửa đất số 583, tờ bản đồ số 01, 

phường C (số nhà 124đường V, thành phố Q). 

- Buộc ông Trần G, bà Nguyễn Thị L có nghĩa vụ hoàn trả cho Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần A chi nhánh Quảng Ngãi số tiền 2.650.000.000 đồng (hai tỷ, 

sáu trăm năm mươi triệu đồng). 

- Buộc ông Trần G, bà Nguyễn Thị L bồi thường cho ông Lê Hồng Đ, bà 

Trương Thị L số tiền 872.798.750 (tám trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm chín 

mươi tám ngàn,bảy trăm năm mươi triệu). 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần A chi nhánh Quảng Ngãi có nghĩa vụ 

hoàn trả cho vợ chồng ông Lê Hồng Đ bà Trương Thị L số tiền 500.000.000 đồng 

(năm trăm triệu đồng). 

- Buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần A chi nhánh Quảng Ngãi phải bồi 

thường cho ông Lê Hồng Đ, bà Trương Thị L số tiền 1.745.579.500 đồng (một tỷ, 

bảy trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm đồng). 

- Buộc ông Lê Hồng Đ, bà Trương Thị L trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần A chi nhánh Quảng Ngãi số tiền 195.823.304 đồng. 

Tòa án còn quyết định về án phí, nghĩa vụ thi hành án. 

* Ngày 26/11/2015 và ngày 08/12/2015 vợ chồng ông Lê Hồng Đ, bà 

Trương Thị L có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án 

kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên với lý do: Vụ án đưa thiếu người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Phòng Công chứng D Quảng Ngãi và Hợp đồng 

mua bán nhà ở để thu hồi nợ vay Ngân hàng là có hiệu lực pháp luật. 

* Ngày 15/4/2016 và ngày 10/6/2016, Ngân hàng Thương mại cổ phần A có 

đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh phúc 

thẩm nêu trên với lý do: Tòa án cấp sơ, phúc thẩm tuyên Hợp đồng mua bán nhà ở 

để thu hồi nợ vay Ngân hàng và các Hợp đồng tín dụng số: 520/2010/NHCT ngày 

13/8/2010;  520/2010/2965/HĐTD  ngày  23/112010/;  520/2010/3210/HĐTD ngày 

17/12/2010;  520/2011/000724/HĐTN  ngày  24/3/2011;  520/2012/0000070  ngày 

13/01/2012 vô hiệu là không đúng. 

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2017/KN-KDTM ngày 

14/02/2017, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Bản án 

kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 06/2015/KDTM-PT ngày 15/9/2015 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc 

thẩm nêu trên và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 06/2015/KDTM-ST 

ngày 27/5/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; giao 
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hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để 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 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

(1) Ngày 23/3/2010, tại Phòng công chứng D tỉnh Quảng Ngãi, vợ chồng ông 

G, bà L được sự đồng ý của Ngân hàng đã thỏa thuận bán nhà đất tại 124 đường V, 

thành phố Quảng Ngãi (đang thế chấp tại Ngân hàng) cho vợ chồng ông Đ, bà L với 

giá 2.650.000.000 đồng để trả các khoản nợ đã vay của Ngân hàng (khoảng trên 2,6 

tỷ đồng). Vợ chồng ông Đ, bà L đã thanh toán 500.000.000 đồng, số tiền mua nhà 

còn thiếu thì vợ chồng ông Đ ký Hợp đồng tín dụng số 520/2010/811/NHCT vay 

Ngân hàng để thanh toán, vợ chồng ông Đ đã nhận nhà và đã tất toán Hợp đồng tín 

dụng này khi đến hạn; sau đó vợ chồng ông Đ tiếp tục vay Ngân hàng tại 04 Hợp 

đồng tín dụng, nhưng không trả nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu trả nợ. Theo quy 

định tại khoản 5 Điều 93 Luật nhà ở năm 2005 thì: “…Quyền sở hữu nhà ở được 

chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho, bên thuê mua, bên nhận đổi nhà ở kể từ 

thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở giữa cá nhân với cá 

nhân hoặc đã giao nhận nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng đối với giao dịch về 

nhà ở mà một bên là tổ chức kinh doanh nhà ở hoặc…”. Trong trường hợp này, bên 

bán, bên mua tự nguyện ký hợp đồng mua bán nhà và hợp đồng đã được công  

chứng; tiền mua bán nhà đã được thanh toán, tất toán xong; bên mua đã nhận nhà sử 

dụng kinh doanh trong thời gian dài, không có khiếu nại và còn định bán nhà cho 

người khác (chỉ đến khi vướng về thủ tục sang tên mới có ý kiến) nên Hợp đồng mua 

bán nhà ở để thu hồi nợ vay ngày 23/3/2010 có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm 

công chứng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định Hợp đồng 

mua bán nhà ở để thu hồi nợ vay ngày 23/3/2010 đối với nhà 124 đường V, thành 

phố Q giữa vợ chồng ông G với vợ chồng ông Đ vô hiệu và từ đó xác định Hợp đồng 

thế chấp tài sản số 16401/LN52003 ngày 23/3/2010, văn bản sửa đổi bổ sung hợp 

đồng thế chấp tài sản số 01/2012/LN520042/HĐTC ngày 12/01/2012 cũng vô hiệu là 

không đúng. 

(2) Thực tế khi sử dụng nhà 124 đường V vợ chồng ông G, bà L có xây 

dựng nhà lấn sang đất của hộ liền kề (theo trình bày của Ngân hàng là hộ gia đình 

anh trai bà L diện tích bị lấn sang khoảng 8m
2
 đất và theo lời trình bày của ông G, 

bà L việc xây dựng nhà có tranh chấp về hàng rào, chưa được giải quyết thì đã giao 
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nhà cho Ngân hàng (bl 723)). Tại Thông báo số 185/TB-VPĐKQSDĐ của Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi ngày 05/5/2010 thì do 

hiện trạng nhà ở tại hồ sơ đề nghị đăng ký biến động không phù hợp với hiện trạng 

đang quản lý sử dụng nên chưa thực hiện việc chuyển dịch, sang tên toàn bộ nhà 

đất cho vợ chồng ông Đ, bà L. Do đó, lẽ ra khi giải quyết vụ án, Tòa án cần làm rõ 

hộ liền kề bị lấn đất là ai và phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan để làm rõ khi vợ chồng ông G, bà L xây dựng nhà lấn 

đất thì họ có biết hay không, ý kiến thế nào? ý kiến hiện nay như thế nào?; từ đó 

xem xét giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho họ, cũng như cho vợ 

chồng ông Đ, bà L (người mua nhà hiện nay) và làm căn cứ để cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho 

vợ chồng ông Đ, bà L mới đúng. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm 

không làm rõ hộ liền kề bị lấn đất là ai và đưa họ vào tham gia tố tụng để xem xét, 

giải quyết là không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ và không giải quyết 

triệt để vụ án dẫn đến vợ chồng ông Đ, bà L không thể thực hiện được các quyền 

của chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật sau này. 

(3) Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định Hợp đồng mua bán 

nhà ở để thu hồi nợ vay ngày 23/3/2010 vô hiệu là không đúng theo khoản 5 Điều 93 

Luật nhà ở năm 2005; từ đó xác định 04 Hợp đồng tín dụng số: 520/2010/2010/NHCT 

ngày 13/8/2010, 520/2010/2965/HĐTD ngày 23/11/2010, 520/2010/3210/HĐTD 

ngày 17/12/2010, 520/2011/0000724 ngày 24/3/2011 giữa vợ chồng ông Đ, bà L với 

Ngân hàng và Hợp đồng tín dụng số 520/2012/0000070/HĐTD ngày 13/01/2012 giữa 

cụ T, cụ M với Ngân hàng cũng vô hiệu là không đúng. Bởi theo Điều 7 Quy chế cho 

vay ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì tổ chức tín dụng có quyền quyết định 

cho vay có bảo đảm hay không có bảo đảm, nên dù không có tài sản bảo đảm (hợp 

đồng thế chấp vô hiệu) thì hợp đồng tín dụng vẫn có hiệu lực thi hành. Hơn nữa, các 

Hợp đồng tín dụng nêu trên không quy định khi hợp đồng phụ vô hiệu thì hợp đồng 

chính cũng vô hiệu; vợ chồng ông Đ, bà L đã trả lãi cho Ngân hàng đối với các Hợp 

đồng tín dụng nêu trên trong một thời gian dài và còn đề nghị bán nhà đang thế chấp 

để trả cả gốc, lãi cho Ngân hàng, tức là không tranh chấp về hợp đồng tín dụng (chỉ 

đến khi vướng về thủ tục sang tên mới có ý kiến) nên việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa 

án cấp phúc thẩm tuyên bố các Hợp đồng tín dụng nêu trên vô hiệu là không đúng. 

(4) Về tố tụng: Khi giải quyết lại vụ án, cần căn cứ Điều 109 Bộ luật dân sự 

năm 2005 (về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình) đưa 

các thành viên hộ gia đình sử dụng đất liền kề mà vợ chồng ông G, bà L xây dựng 
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nhà lấn sang đất của họ vào tham gia tố tụng với tư cách là những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan. Phòng công chứng D tỉnh Quảng Ngãi đã công chứng Hợp 

đồng mua bán nhà ở để thu hồi vốn vay ngày 23/3/2010 giữa vợ chồng ông G, bà L 

với vợ chồng ông Đ, bà L có sự tham gia của Ngân hàng, nên khi giải quyết lại vụ 

án cũng cần đưa Phòng Công chứng số D vào tham gia tố tụng với tư cách người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mới đúng pháp luật. 

Vì các lẽ trên, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; Điều 343, Điều 347 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 06/2015/KDTM-PT 

ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bản án kinh doanh thương 

mại sơ thẩm số 06/2015/KDTM-ST ngày 27/5/2015 của Tòa án nhân dân thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”; 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi (02 bản kèm hồ sơ vụ án để xét xử sơ 

thẩm lại); 

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- Vụ II - Tòa án nhân dân tối cao; 
- Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (để thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Văn thư, Phòng GĐKT về Dân sự, Kinh 

doanh thương mại và Lao động. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bường 



 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
 

 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 19 /2018/DS-GĐT 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018 
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 HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 
Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

gồm có: 

- Chñ täa phiªn tßa: Ông Ngô Anh Dũng – Thẩm phán cao cấp; 

- C¸c thành viên: ¤ng Ngô Tiến Hùng – Thẩm phán cao cấp; 

Ông Nguyễn Văn Sơn – Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bµ Nguyễn Thị Hương - Thư ký Tßa ¸n nh©n d©n cấp 

cao t i H N i. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 
tòa: Ông Lê Đỗ Quyên - KiÓm s¸t viªn cao cấp. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, t i trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao t i H N i, 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trịnh Văn Q, sinh năm 1958; bà Trần Thị L, sinh 

năm 1970. Cùng trú t i: Xóm B, xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bị đơn: Ông Trịnh Văn H, sinh năm 1964; bà Lê Thị T, sinh năm 1966. 

Cùng trú t i: Xóm B, xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chi cục Thi h nh án dân sự 

huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên; đ i diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang T, Chi 

cục trưởng Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn là ông Trịnh Văn Q, bà Trần Thị L trình bày: 
Ngày 05/3/2008, vợ chồng ông chuyển nhượng cho vợ chồng ông Trịnh 

Văn H, bà Lê Thị T 90 m
2
 đất thổ cư thu c thửa đất số 5, Tờ bản đồ QH, đã có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân huyện Đ cấp ng y 

26/6/1999 đứng tên ông (nay l thửa 505, Tờ bản đồ địa chính số 23), t i xóm B, 

xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Thỏa thuận chuyển nhượng với giá 
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120.00.00 đ, bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm l m các thủ tục chuyển 

quyền sử dụng đất t i cơ quan Nh nước có thẩm quyền. Vợ chồng ông H, bà T 

đã thanh toán cho vợ chồng ông được 60.000.000đ v hẹn khi n o sang tên sẽ trả 

số tiền 60.000.000đ còn l i, thời h n trả tiền cuối cùng là ngày 15/4/2015. Tuy 

nhiên, ông H, bà T đã không trả số tiền còn l i v l m 01 nh t m t i diện tích 

đất trên. Đến năm 2012, ông H, bà T bị ông Phùng Văn H1, b Ngô Thị H2 khởi 

kiện về việc Tranh chấp quyền sử dụng đất trong đó có diện tích đất vợ chồng 

ông đã chuyển nhượng cho ông H, bà T nêu trên. T i vụ án n y ông tham gia với 

tư cách l người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng ông xác định không liên 

quan gì đến vụ án của ông H1, bà H2 v vợ chồng ông H, bà T nên không có 

yêu cầu gì. Tòa án nhân dân huyện Đ v To án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã 

xác định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa 505, Tờ bản đồ số 23, diện 

tích 90 m
2
 giữa vợ chồng ông H, bà T v vợ chồng ông H1, bà H2 l vô hiệu v 

bu c ông H1, bà H2 trả cho ông H, bà T giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

thửa đất n y. Năm 2015, Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ kê biên thửa đất 

505 để thi h nh nghĩa vụ của ông H, bà T. Nay vợ chồng ông, b cho rằng việc 

kê biên trên của Chi cục thi h nh án huyện Đ l không đúng quy định. Do vậy 

ông, bà khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất giữa vợ chồng ông v vợ chồng ông H, bà T vào ngày 05/3/2008 là vô 

hiệu. Bu c ông H, bà T trả l i diện tích đất trên v giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho vợ chồng ông, ông sẽ có trách nhiệm trả l i cho ông H, bà T số tiền 

60.000.000đ. Về t i sản l nh t m trên đất ông đề nghị ông H, bà T tháo dỡ để 

trả l i đất cho vợ chồng ông. 

Bị đơn là ông Trịnh Văn H, bà Lê Thị T trình bày: 

Ông, b nhất trí với lời trình b y của ông Q, bà L về việc chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nêu trên. Quá trình giải quyết vụ án, vợ chồng ông không 

đồng ý yêu cầu tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ 

chồng ông với vợ chồng ông Q l vô hiệu v đề nghị To án giải quyết theo quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên, t i phiên tòa sơ thẩm, vợ chồng ông đã chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vợ chồng ông không có yêu cầu phản tố, về 

t i sản trên đất l nh t m trường hợp phải trả đất cho ông Q, bà L vợ chồng ông 

cũng nhất trí tháo dỡ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ đã thụ lý giải quyết hồ sơ thi h nh án 

đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 31/2013/DS-PT ng y 28/6/2013 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên, người yêu cầu thi h nh án l b Ngô Thị H2, người 

phải thi h nh án l  ông Trịnh Văn H và bà Lê Thị T với số tiền 825.000.000đ v 

lãi suất chậm thi h nh án. Để thi h nh bản án trên, Chi cục Thi h nh án dân sự 
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huyện Đ đã ra Quyết định thi h nh án số 211 ng y 03/01/2014 theo đơn yêu cầu 
của ông H1, bà H2, theo đó đã t m giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 

P491042 do Uỷ ban nhân dân huyện Đ cấp ng y 26/6/1999 mang tên Trịnh Văn 
Q và 01 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Cơ 

quan thi h nh án đã thông báo cho ông H, bà T thi h nh nghĩa vụ thi h nh án. 
Tuy nhiên, hết thời gian thông báo theo luật định nhưng ông H, bà T không thi 

h nh nghĩa vụ trả nợ nên Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ tiến h nh kê biên 
quyền sử dụng đất số thửa 505, Tờ bản đồ 23, diện tích 90 m

2
 có trong Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số P491042 mang tên ông Trịnh Văn Q để thi 
h nh đối với nghĩa vụ trả nợ của ông H, bà T. Ngày 29/12/2015, Chi cục Thi 

h nh án dân sự huyện Đ nhận được Thông báo thụ lý vụ án số 38/2015/TLST- 
DS ng y 29/12/2015 về việc ông Q, bà L khởi kiện ông H, bà T trong đó có n i 

dung đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất Chi cục Thi 
h nh án dân sự huyện Đ đã kê biên. Ng y 15/01/2016, Chi cục Thi h nh án xác 

minh t i Tòa án nhân dân huyện Đ v được Tòa án cung cấp việc ông Trịnh Văn 
Q, bà Trần Thị L có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất lập ng y 05/3/2008 giữa ông Q, bà L với ông H, bà T 

l vô hiệu. Ng y 18/01/2016, Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ ra quyết định 
hoãn thi h nh án đối với ông Trịnh Văn H và bà Lê Thi Tám. Chi cục thi h nh 

án dân sự huyện Đ đề nghị Tòa án căn cứ quy định pháp luật để giải quyết yêu 
cầu của ông Q, bà L đúng thời gian, đảm bảo trách nhiệm v nghĩa vụ thi hành 

án của ông H, bà T t i Bản án số 31/2013/DS-PT ng y 28/6/2013 của Tòa án 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bảo vệ quyền v lợi ích hợp pháp cho ông Ho ng b 

H t. Trong quá trình giải quyết vụ án, nếu các đương sự có thỏa thuận để thanh 
toán tiền giữa ông Q, bà L với ông H, bà T thì Tòa án kịp thời thông báo cho Chi 

cục Thi h nh án dân sự huyện Đ được biết để Chi cục Thi h nh án có kế ho ch 
thu hồi số tiền m ông H, bà T phải thực hiện nghĩa vụ đối với ông H1, bà H2. 

Chi cục thi h nh án dân sự huyện Đ không có yêu cầu đ c lập gì. 

T i Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2016/DSST ngày 15/8/2016, Tòa án 
nhân dân huyện Đ đã quyết định: 

Tuyên bố: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trịnh 
Văn Q, bà Trần Thị L với ông Trịnh Văn H và bà Lê Thị T lập ngày 05/3/2008 
vô hiệu. 

Bu c ông Trịnh Văn H và bà Lê Thị T phải có trách nhiệm trả cho ông Q, 
bà L 90m

2
 đất thổ cư thu c thửa đất số 5, Tờ bản đồ QH nay là thửa 505, Tờ  

bản đồ 23 và 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P491042 do Uỷ ban 
nhân dân huyện Đ cấp ngày 26/6/1999 mang tên ông Trịnh Văn Q đồng thời 
phải tháo dỡ tài sản trên đất là 01 nhà t m có diện tích 90m

2
 để trả l i mặt bằng 

cho ông Q,bà L. 

Ông Trịnh Văn Q và bà Trần Thị L có trách nhiệm thanh toán trả cho vợ 

chồng ông Trịnh Văn H và bà Lê Thị T số tiền l : 60.000.000đ. 

Ngo i ra, Tòa án còn quyết định về án phí v quyền kháng cáo của các 

đương sự. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, Chi cục Thi h nh án dân sự  huyện Đ kháng cáo  

to n b bản án sơ thẩm. 

T i Quyết định kháng nghị số 03/QĐKN/VKS-DS ngày 30/8/2016, Viện 

kiểm sát nhân nhân huyện Đ đã kháng nghị bản án sơ thẩm nêu trên. 

T i Bản án dân sự phúc thẩm số 59/2016/DS-PT ngày 30/12/2016, Tòa án 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định: 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trịnh Văn Q, bà 

Trần Thị L với ông Trịnh Văn H và bà Lê Thị T lập ngày 05/3/2008 vô hiệu. 

Bu c ông Trịnh Văn H và bà Lê Thị T phải có trách nhiệm trả ông Trịnh 

Văn Q, bà Trần Thị L 90m
2
 đất thổ cư thu c thửa đất số 5, Tờ bản đồ QH (nay 

l thửa 505, Tờ bản đồ 23) v 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

P491042 do Uỷ ban nhân dân huyện Đ cấp ng y 26/6/1999 mang tên ông Trịnh 

Văn Q. Đồng thời phải tháo dỡ t i sản trên đất l 01 nh t m có diện tích 90m
2
 

để trả l i mặt bằng cho ông Q, bà L. 

Ông Trịnh Văn Q và Bà Trần Thị L có trách nhiệm thanh toán trả cho vợ 

chồng ông Trịnh Văn H và bà Lê Thị T, số tiền l : 60.000.000đ. 

Ngo i ra, Tòa án còn quyết định về án phí v nghĩa vụ chậm thi h nh án. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, b Ngô Thị H t có đơn đề nghị xem xét bản án 
phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ có Công văn số 177/CV-CCTHA 

ngày 29/03/2017 đề nghị Chánh án Toà án nhân dân cấp cao t i Hà N i xem xét 

l i bản án phúc thẩm trên theo trình tự giám đốc thẩm. 

T i Quyết định số 60/2017/KN-DS ngày 30/10/2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao t i H N i kháng nghị Bản án dân sự phúc thẩm số 

59/2016/DSPT ngày 30/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đề nghị 

Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao t i H  N  i xét xử giám đốc thẩm  

hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và Bản án dân sự sơ thẩm số 

23/2016/DS-ST ng y 15/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái 

Nguyên; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện huyện Đ, tỉnh Thái 

Nguyên để xét xử sơ thẩm l i theo quy định của pháp luật. 

T i phiên tòa giám đốc thẩm, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao t i 

H N i đề nghị Ủy ban Thẩm phán  Tòa án nhân dân cấp cao t i H  N  i chấp  

nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao t i H N i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

[1] Ngày 05/3/2008, vợ chồng ông Trịnh Văn Q, bà Trần Thị L ký hợp 

đồng chuyển nhượng cho vợ chồng ông Trịnh Văn H, bà Lê Thị T quyền sử 

dụng 90m
2
 đất t i thửa số 5, Tờ bản đồ QH (nay l thửa 505, Tờ bản đồ số 23)  

địa chỉ t i xóm Bãi Cải, xã Tiên H i, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên với giá 

120.000.000 đồng (đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên ông 

Q năm 1999), hợp đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Tiên H i; vợ 
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chồng ông H, bà T đã trả được 60.000.000 đồng v giữ giấy chứng nhận quyền  

sử dụng thửa đất nêu trên, hai bên thỏa thuận khi nào làm xong thủ tục thì trả số 

tiền còn l i. Sau khi nhận chuyển nhượng đất, vợ chồng ông H, bà T đã xây  

dựng nh  ở trên thửa đất nhận chuyển nhượng. Ng y 27/9/2008, vợ chồng ông  

H, bà T lập văn bản thỏa thuận chuyển nhượng 02 thửa đất cho vợ chồng b Ngô 

Thị H2, ông Phùng Văn H (trong đó có thửa đất số 505, Tờ bản đồ số 23 đứng 

tên ông Q nêu trên) với giá 400.000.000 đồng. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông H, bà T với vợ chồng ông H1, bà H2 

không thực hiện được do vợ chồng ông H, bà T không hợp tác. Do đó, ông H1, 

bà H2 khởi kiện yêu cầu Tòa án bu c vợ chồng ông H, bà T thực hiện việc 

chuyển nhượng 02 thửa đất nêu trên. T i Bản án dân sự phúc thẩm số 

31/2013/DS-PT ngày 28/6/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định: 

Giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thể hiện trong “Giấy thỏa thuận 

việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” lập ng y 27/9/2008 v “Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất” (hợp đồng không ghi ng y, tháng về lô đất 

số 36, Tờ bản đồ quy ho ch, diện tích 115m
2
) giữa vợ chồng ông H, bà T với vợ 

chồng ông H1, bà H2 l vô hiệu. Bu c vợ chồng ông H, bà T  có trách nhiệm 

thanh toán trả cho vợ chồng ông H1, bà H2 số tiền 825.000.000 đồng. Ông H1, 

bà H2 phải có trách nhiệm trả cho ông H, bà T 01 Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AL 811005, cấp ng y 11/3/2008 mang tên ông H, bà T; 01 Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số P491042, cấp ng y 26/6/1999 mang tên ông  

Q; 01 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng  ông Q, bà L  

v vợ chồng ông H, bà T (hợp đồng theo mẫu quy định có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân xã Tiên H i, huyện Đ l bản gốc). Sau khi Bản án dân sự phúc thẩm số 

31/2013/DS-PT ngày 28/6/2013 có hiệu lực, vợ chồng ông H1, bà H2 có đơn 

yêu cầu thi h nh án nhưng do vợ chồng ông H, bà T không tự nguyện thi h  nh  

và không còn tài sản n o khác (trừ thửa đất số 505, Tờ bản đồ số 23 nêu trên) 

nên Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên đã kê biên thửa đất 

số 505, Tờ bản đồ số 23 để đảm bảo việc thi h nh án. 

Sau khi cơ quan thi h nh án kê biên thửa đất trên, ngày 08/12/2015 vợ 

chồng ông Q, bà L khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất lập ng y 05/3/2008 giữa ông Q, bà L với ông H, bà T là vô 

hiệu. To án cấp sơ thẩm v Tòa án cấp phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi  

kiện của ông Q, bà L, xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

ngày 05/3/2008 vô hiệu, bu c ông H, bà T tháo dỡ nh trả l  i đất cho ông Q, bà  

L, đồng thời bu c vợ chồng ông Q, bà L trả l i số tiền 60.000.000đồng cho vợ 

chồng ông H, bà T. 

[2] Như vậy, trước khi vợ chồng ông Q, bà L khởi kiện yêu cầu vợ chồng 

ông H, bà T trả l i thửa đất số 505, Tờ bản đồ số 23 thì thửa đất n y đã được Chi 

cục Thi h nh án dân sự huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên kê biên để đảm bảo việc thi  

h nh nghĩa vụ trả tiền cho vợ chồng ông H1, bà H2. Theo quy định t i Khoản 1 

Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 

26/7/2010 của B Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
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cao hướng dẫn m t số vấn đề về thủ tục thi h nh án dân sự v phối hợp liên  

ng nh trong thi h nh án dân sự “Kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm 

m người phải thi h nh án bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, 

bảo lãnh, cầm cố t i sản của mình cho người khác, không thừa nhận t i sản l 

của mình m không sử dụng khoản tiền thu được để thi h nh án thì t i sản đó 

vẫn bị kê biên để thi h nh án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Do 

đó, t i thời điểm xảy ra tranh chấp giữa vợ chồng ông Q, bà L với vợ chồng ông 

H, bà T thì vợ chồng ông H1, bà H2 có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến 

thửa đất số 505, Tờ bản đồ số 23. Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ đã có văn 

bản đề nghị đưa vợ chồng ông H1, bà H2 v o tham gia tố tụng với tư cách là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng Tòa án không đưa vợ chồng ông 

H1, bà H2 v o tham gia tố tụng l vi ph m nghiêm trọng pháp luật tố tụng, ảnh 

hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông H1, bà H2. 

[3] Đối với tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 

vợ chồng ông Q, bà L với vợ chồng ông H, bà T: Thấy rằng, thửa đất tranh chấp 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Q năm 1999; việc 

chuyển nhượng giữa hai bên được lập th nh văn bản có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân xã Tiên H i; ông H, bà T đã thanh toán ½ tiền chuyển nhượng v giữ 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau khi ký hợp đồng, bên nhận chuyển 

nhượng đã sử dụng, xây nh ở ổn định. Do đó, theo quy định t i Nghị quyết 

02/2004/NQ-HĐTP ng y 10/8/2004 của H i đồng thẩm phán Tòa án nhân dân  

tối cao v B  luật dân sự  năm 2005, Tòa  án cấp sơ thẩm v  Tòa án cấp phúc  

thẩm xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ng y 05/3/2008 vô 

hiệu l chưa đủ căn cứ vững chắc. Hơn nữa, do Tòa án không đưa vợ chồng ông 

H1, bà H2 v o tham gia tố tụng nên khi tuyên bố hợp đồng vô hiệu Tòa án  

không giải quyết đồng thời hậu quả hợp đồng vô hiệu l ảnh hưởng đến quyền, 

lợi ích hợp pháp của ông H1, bà H2. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a, khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; Điều 345 B  

luật tố tụng dân sự 2015. 

Hủy to n b Bản án dân sự phúc thẩm số 59/2016/DSPT ngày 30/12/2016 

của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên v hủy to n b Bản án dân sự sơ thẩm số 

23/2016/DSST ngày 15/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên 

về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên 

đơn là ông Trịnh Văn Q, bà Trần Thị L với bị đơn là ông Trịnh Văn H, bà Lê Thị 

T; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan l Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Đ. 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên xét xử 

l i theo thủ tục sơ thẩm. 
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Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDCC t i H N i (để biết); 

-TAND tỉnh Thái Nguyên; 

- TAND huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên (02 bản kèm 

hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, P. HCTP-VP, P. GĐKTII; HSGĐT. 

Tm. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

 
 

Ngô Anh Dũng 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 07/2019/KDTM-GĐT 

Ngày: 02/4/2019 
V/v Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp 

đồng nạo vét lòng sông và hợp đồng xin 

cấp giấy phép cho tàu vào cảng. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phồ 
Hồ Chí Minh gồm có: 09/11 thành viên tham gia xét xử, do ông Võ Văn Cường – 

Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên 
tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lụa – Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai – Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại về 

“Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp đồng nạo vét lòng sông và hợp đồng xin cấp 

phép cho tàu vào cảng” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Đ 

Địa chỉ: tổ A, đường H, quận B, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Q, sinh năm 1978 

Địa chỉ: số Z, Nguyễn C, phường D, quận C, thành phố Hải Phòng. 

(Văn bản ủy quyền ngày 09/01/2018). 

2. Bị đơn: Công ty I 

Địa chỉ: khu công nghiệp T, xã T, huyện G, tỉnh L. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn T, sinh năm 1985 

Địa chỉ: số Z, đường T, phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Văn bản ủy quyền ngày 02/6/2015). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1 
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Nguyên đơn là Công ty cổ phần Đ do ông Đỗ Q đại diện theo ủy quyền trình bày 

yêu cầu khởi kiện như sau: 

Để triển khai Dự án mở Ben cảng Fu-I tại luồng hàng hải S, thuộc khu công 

nghiệp T, xã T, huyện G, tỉnh L, giữa Công ty I với Công ty Cổ phần Đ đã ký kết và 

thực hiện các họp đồng gồm: 

- Hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01/HĐ-CT2009 ký 

ngày 01/3/2009 (gọi tắt là hợp đồng số 03-01, ngày 01/3/2009). Công ty Đ đã hoàn 

thành công việc xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu cho Công ty I, hai bên đã 

nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 30/12/2010 và ngày 

20/01/2011. Công ty cổ phần Đ cũng đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán chuyển 

cho Công ty I, nhưng Công ty I mới chỉ thanh toán cho Công ty cổ phần Đ 

22.883.512.994 đồng trong tổng số tiền phải thanh toán là 28.383.550.204 đồng, còn 

nợ số tiền 5.500.037.210 đồng, bao gồm: 2.658.842.850 đồng giá trị quyết toán công 

trình (tính từ ngày bàn giao công trình là ngày 21/01/2011) và 2.841.194.360 đồng 

tính trên 10% tiền bảo hành công trình (tính từ ngày hết thời hạn bảo hành là ngày 

21/01/2012). 

- Hợp đồng nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 (gọi tắt là 

hợp đồng nạo vét lòng sông ngày 27/3/2012) có nội dung: Công ty cổ phần Đ nhận 

nạo vét lòng sông khu vực cảng LA của Công ty I với tổng giá trị hợp đồng là 

1.039.456.000 đồng. Công việc đã được thực hiện xong, hai bên đã tiến hành nghiệm 

thu, bàn giao công trình và Công ty I đã nhận được toàn bộ hồ sơ thanh toán nhưng 

đến nay Công ty I mới thanh toán cho Công ty cổ phần Đ 40% giá trị hợp đồng tương 

ứng với 415.782.400 đồng, còn nợ Công ty cổ phần Đ 60% tương ứng với số tiền là 

623.673.600 đồng. 

- Hợp đồng kinh tế xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ký ngày 27/12/2011 và 

Phụ lục Hợp đồng kinh tế 01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và khảo sát lập bình 

đồ lần 2 ký ngày 24/4/2012 (gọi tắt là hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng ngày 

24/4/2012), nội dung: Công ty cổ phần Đ nhận khảo sát, lập bình đồ độ sâu khu vực 

chân cầu và thủy điện, rà quét chướng ngại vật đồng thời ra thông báo hàng hải với 

cao độ -6.5 (hải đồ) theo hồ sơ thiết kế được duyệt cho tàu ra vào cảng xuất nhập 

nhiên liệu thuộc Công ty I ở tỉnh LA với tổng giá trị hợp đồng trọn gói là 633.473.856 

đồng. Công ty cổ phần Đ đã thực hiện xong hợp đồng và Công ty I đã nhận được 

Quyết định số 443/QĐ-CHHHVN ngày 11/6/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về 

việc công bố mở Ben cảng Fu - I, nhưng Công ty I vẫn chưa thanh toán cho Công ty 

cổ phần Đ 50% giá trị hợp đồng còn lại, tương ứng với 316.736.928 đồng. 

Ngày 19/02/2014, Công ty I đã xác nhận số nợ mà Công ty I phải trả cho Công 

ty cổ phần Đ tính đến ngày 31/12/2013 là 3.599.253.378 đồng, số tiền này là chưa 

tính tiền bảo hành đối với cả 03 hợp đồng trên. Như vậy, mặc dù đã quá 02 năm kể từ 

ngày quyền và lợi ích bị xâm phạm nhưng các bên đã gia hạn việc trả nợ bằng Thư 

xác nhận công nợ ngày 19/02/2014. Do đó, căn cứ Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 
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2005 về việc bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu khởi kiện vụ án 

này được bắt đầu lại từ ngàv 20/02/2014. 

Công ty cổ phần Đ đã nhiều lần làm văn bản yêu cầu Công ty I thanh toán các 

khoản nợ đến hạn. Ngày 23/4/2014, Công ty cổ phần Đ đã gửi công văn số 36/CV- 

DK yêu cầu Công ty I thanh toán 6.440.447.738 đồng bao gồm: 3.599.253.378 đồng 

tiền chưa thanh toán của 03 hợp đồng và 2.841.194.360 đồng tiền bảo hành công trình 

theo hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01 ngày 01/3/2009. 

Nay, Công ty cổ phần Đ khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết buộc Công ty I 

trả các khoản nợ sau: 

- Tiền nợ gốc của 03 hợp đồng nêu trên là 6.440.447.738 đồng. 

- Tiền lãi chậm trả, tính từ ngày hết hạn trả nợ theo hợp đồng đến ngày 

10/12/2015 của 03 hợp đồng và lãi suất của tiền bảo hành hợp đồng xây dựng cảng 

xuất nhập khẩu nguyên liệu số 03 - 01 2009 ngày 01/03/2009. 

Bị đơn Công ty I do ông Nguyễn T đại diện theo ủy quyền trình bày như sau: 

Công ty I chỉ đồng ý trả cho Công ty cổ phần Đ số tiền nợ của hợp đồng xin 

cấp phép cho tàu vào cảng ngày 24/4/2012 là 316.736.928 đồng. Hai hợp đồng còn lại 

đã hết thời hiệu khởi kiện theo Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự. Đối với Thư xác nhận 

nợ ghi ngày 19/02/2014 do ông L P Y ký mà Công ty cổ phần Đ dùng làm căn cứ 

khởi kiện không có giá trị pháp lý vì ông L P Y không có chức vụ và thẩm quyền gì 

để ký xác nhận nợ. Ông L P Y chỉ là công nhân thời vụ được Công ty I tại Việt Nam 

thuê, có nhiệm vụ là trông coi công trường Fu-I và quản lý hồ sơ, con dấu của công 

ty. Ông L P Y đã nghỉ việc tại Công ty I khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2014. Hiện 

tại, ông L P Y đã về Đài Loan, không còn ở Việt Nam nữa, địa chỉ chính xác của ông 

Lin Pen Yuan, công ty không biết. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST ngày 

10/12/2015, Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ đối với Công ty I. 

Buộc Công ty I phải trả cho Công ty Cổ phần Đ số tiền 9.847.387.189 đồng. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 03/2018/KDTM-PT ngày 

26/3/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của Công ty I. 

Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc và đình chỉ xét xử đối với 

một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ do hết thời hiệu khởi kiện. 

Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc và đình chỉ xét xử đối với 

yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ về việc tranh chấp Hợp đồng xây dựng 
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cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01/HĐ-CT2009 ký ngày 01/3/2009 và hợp đồng 

nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 với Công ty I do hết thời hiệu 

khởi kiện; 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ về việc yêu cầu 

Công ty I trả nợ. Buộc Công ty I có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Cổ phần Đ 

khoản nợ trong hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ký ngày 27/12/2011 và 

Phụ lục hợp đồng kinh tế 01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và khảo sát lập bình 

đồ lần 2 ký ngày 24/4/2012 số tiền gốc và lãi chậm trả là 440.972.600 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án, án phí, 

hiệu lực của bản án. 

Ngày 19/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An có công văn số 121/BC- 

VKS về việc đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án kinh 

doanh thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 16/10/2018, Công ty Cổ phần Đ có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị số 184/QĐKNGĐT-VC3-KDTM ngày 12/11/2018, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị 

bản án kinh doanh phúc thẩm nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy bản án kinh doanh thương mại phúc 

thẩm, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy bản án kinh doanh 

thương mại phúc thẩm, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

11/2015/KDTM-ST ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh 

Long An. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

[1] Đối với hợp đồng kinh tế xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ngày 

27/12/2011 và phụ lục hợp đồng kinh tế 01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và 

khảo sát lập bình đồ lần 2 ngày 24/4/2012, Công ty I thừa nhận còn nợ Công ty cổ 

phần Đ số tiền 316.736.928 đồng, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An tuyên buộc 

Công ty I phải thanh toán cho Công ty cổ phần Đ số tiền gốc và lãi chậm trả, tổng 

cộng là 440.972.600 đồng là có căn cứ. 

[2] Đối với hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01 ngày 

01/3/2009 và hợp đồng nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 thấy 

rằng, khi xác lập hợp đồng, các bên thỏa thuận là tổng giá trị thanh toán sẽ căn cứ vào 

khối lượng công việc thực tế hoàn thành, được cán bộ giám sát của Công ty I nghiệm 
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thu trong biên bản nghiệm thu nhân với đơn giá thỏa thuận tại hợp đồng. Sau đó, trên 

cơ sở việc nghiệm thu mỗi tháng một lần, Công ty I sẽ thanh toán cho Công ty cổ 

phần Đ 80% tổng giá trị trong vòng 30 ngày kể từ khi Công ty I có hồ sơ thanh toán 

và việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

như Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình hàng tháng, biên bản bàn giao công 

trình đã hoàn thành đều do ông LPY đại diện cho Công ty I ký tên và đóng dấu. Trên 

cơ sở đó, Công ty I thanh toán tiền cho Công ty cổ phần Đ thông qua hình thức 

chuyển khoản. Thực tế, Công ty I cũng đã thanh toán cho Công ty cổ phần Đ một 

phần tiền bằng phương thức này, số tiền còn lại đến ngày 19/02/2014, ông LPY lập 

giấy “Thư xác nhận nợ, vay” xác nhận Công ty I còn nợ Công ty cổ phần Đ số tiền 

3.599.253.378 đồng và đề nghị Công ty cổ phần Đ xác nhận. Ngày 24/02/2014, ông 

Đào T là Giám đốc Công ty cổ phần Đ đã ký xác nhận. Trong báo cáo tài chính năm 

2013 do Tổng giám đốc Công ty I ký gửi Công ty Kiểm toán Sao Việt cũng ghi rõ 

khoản nợ này. Điều đó cho thấy, thư xác nhận nợ ngày 19/02/2014 do ông LPY ký, 

đóng dấu được lãnh đạo Công ty I biết và thừa nhận, nên Công ty I phải có trách 

nhiệm đối với số tiền còn nợ Công ty cổ phần Đ. Công ty I cho rằng ông LPY không 

có thẩm quyền ký giấy xác nhận nợ nên không đồng ý trả nợ là không có căn cứ. 

[3] Về thời hiệu khởi kiện, sau khi hoàn thành công việc theo các hợp đồng đã 

ký, phía Công ty I chưa thanh toán đủ tiền cho Công ty cổ phần Đ nên đến ngày 

19/02/2014 đã lập giấy “Thư xác nhân nợ, vay’ để xác định số tiền nợ còn lại chưa 

thanh toán. Ngày 12/3/2015, Công ty cổ phần Đ có đơn khởi kiện yêu cầu Công ty I 

phải trả số tiền còn nợ, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì 

trường hợp này là còn trong thời hiệu khởi kiện. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Đ, buộc Công ty I có trách nhiệm phải 

thanh toán số tiền còn thiếu cho Công ty cổ phần Đ là đúng quy định của pháp luật. 

[4] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng thư xác nhận nợ ngày 19/02/2014 do ông 

LPY ký không có giá trị pháp lý và khoản nợ của hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập 

nguyên liệu số 03-01 ngày 01/3/2009 và hợp đồng nạo vét lòng sông ngày 27/3/2012 

đã hết thời hiệu khởi kiện để hủy một phần bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm và 

đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Đ về 

việc tranh chấp hai hợp đồng nêu trên là không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đ. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 337 và Điều 343 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

1. Chấp nhận kháng nghị số 184/QĐKNGĐT-VC3-KDTM ngày 12/11/2018 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 03/2018/KDTM-PT ngày 26/3/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ 
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thẩm số 11/2015/KDTM-ST ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An, về vụ án “Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp đồng nạo vét lòng sông 

và hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng” giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Đ 

với bị đơn là Công ty I. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Chánh án (để báo cáo); 
- Vụ Pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Long An; 

- TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

- Chi cục THADS huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu Phòng LTHS, HS, THS. (NL). 

TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(Đã ký) 

Võ Văn Cường 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 102/2019/DS-GĐT 

Ngày: 07/5/2019 

V/v: Tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÕA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Cường. 

Các thẩm phán: Ông Phạm Trung Tuấn. 

Ông Phan Thanh Tùng. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Luyến - Thẩm tra viên Tòa án nhân  
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Đức Vĩnh – Kiểm sát viên. 

Ngày 07/5/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: 

1.1. Đinh B, sinh năm 1962. 

1.2. Huỳnh T, sinh năm 1965. 

1.3. Huỳnh V, sinh năm 1968. 

1.4. Đỗ N, sinh năm 1969. 

Cùng địa chỉ: ấp T, xã Đ, huyện M, tỉnh B. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Nguyễn 

T, thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn V, đoàn luật sư tỉnh B. 

2. Bị đơn: Nguyễn T, sinh năm 1969. 

Địa chỉ: Ấp T, xã Đ, huyện M, tỉnh B. 

Bà T ủy quyền cho ông Lê C, sinh năm 1952. 
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Địa chỉ: Số E, đường Nguyễn T, thành phố T, tỉnh B. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Phạm văn T, sinh năm 1964. 

Địa chỉ: Ấp T, xã Đ, huyện M, tỉnh B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn ông Đinh B và bà Huỳnh T trình bày: 

Trước đây vợ chồng tôi có cho bà T vay số tiền tổng cộng 205.000.000 

đồng, cụ thể ở các lần như sau: 

+ Lần 1: Vào ngày 16/10/2011 cho vay 40.000.000 đồng. 

+ Lần 2: Vào ngày 20/10/2011 cho vay 22.000.000 đồng. 

+ Lần 3: Vào ngày 24/10/2011 cho vay 100.000.000 đồng. 

+ Lần 4: Vào ngày 29/10/2011 cho vay tiếp 40.000.000 đồng. 

+ Lần 5: Vào ngày 07/11/2011 cho vay 3.000.000 đồng. 

Lãi suất các bên thỏa thuận cứ 1.000.000 đồng mỗi ngày đóng 1.500 đồng, 

phía bà T có đóng lãi đến ngày 01/12/2011, số tiền nợ gốc hai bên thỏa thuận khi 

nào chúng tôi cần thu hồi vốn thì bà T sẽ trả, việc vay tiền chỉ một mình bà T 

đứng vay, sau đó chúng tôi có yêu cầu trả nhiều lần nhưng bà T vẫn không trả. 

Nay yêu cầu vợ chồng bà T liên đới trả cho vợ chồng tôi số tiền trên và yêu cầu 

tính lãi từ ngày 01/12/2011 đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất cơ bản do 

ngân hàng nhà nước quy định. 

Nguyên đơn bà Đỗ N và ông Huỳnh V trình bày: 

Vào ngày 21/9/2011, vợ chồng tôi có cho bà T vay số tiền 351.000.000 

đồng, việc cho vay chỉ thỏa thuận miệng và chỉ một mình bà T đứng vay, lãi suất 

cứ 1.000.000 đồng mỗi ngày đóng 1.500 đồng, khi vay các bên thỏa thuận khi 

nào tôi cần thu hồi vốn sẽ trả, nhưng đến hạn vợ chồng tôi đòi nhiều lần nhưng 

vẫn không trả, bà T chỉ trả được 1.000.000 đồng tiền vốn, không đóng lãi được 

ngày nào. Nay yêu cầu vợ chồng bà T liên đới trả số tiền 350.000.000 đồng và 

yêu cầu tính lãi từ ngày 21/9/2011 đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất cơ 

bản do ngân hàng nhà nước quy định. 

Bị đơn bà Nguyễn T có người đại diện là ông Lê C trình bày: 

Việc vay tiền giữa các bên không có giấy tờ chứng minh, đĩa ghi âm, ghi 

hình do các nguyên đơn cung cấp đã được Tòa án tổ chức công bố công khai cho 

nghe, cho thấy, nhưng tôi không xác định việc thừa nhận nợ với các nguyên đơn 

có phải giọng nói, hình ảnh của bà T hay không, nên không đồng ý trả. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014, Tòa án nhân 

dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Đinh B, bà Huỳnh T, ông Huỳnh V, 
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bà Đỗ T. 

Buộc bà Nguyễn T trả cho vợ chồng ông Đinh B, bà Huỳnh T số tiền nợ  

gốc 205.000.000 đồng và tiền lãi 0.75%/tháng tính từ ngày 01/12/2011 đến ngày 

xét xử sơ thẩm làm tròn 33 tháng với số tiền 50.737.000 đồng. Tổng cộng vốn, 

lãi là 255.737.000 đồng. 

Buộc bà Nguyễn T trả cho vợ chồng ông Huỳnh V, bà Đỗ N số tiền 

350.000.000 đồng và tiền lãi 0.75%/tháng tính từ ngày 21/9/2011 đến ngày xét 

xử sơ thẩm làm tròn 35 tháng với số tiền 91.900.000 đồng. Tổng cộng vốn, lãi là 

441.900.000 đồng. 

Bác yêu cầu của ông B, bà T, ông V, bà N về việc yêu cầu ông T liên đới 

cùng bà T trả cho ông B, bà T số tiền 255.737.000 đồng, trả cho ông V, bà N số 

tiền 441.900.000 đồng. 

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

của các đương sự. 

Ngày 01/10/2014, bà Nguyễn T kháng cáo toàn bộ bản án. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 64/2015/DS-PT ngày 03/4/2015, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn T. 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014 của Tòa án 

nhân dân huyện Mỏ Cày Nam. 

Tuyên xử: 

Không Chấp nhận yêu cầu của ông Đinh B, bà Huỳnh T, ông Huỳnh V, bà 

Đỗ T về việc buộc bà Nguyễn T trả cho vợ chồng ông Đinh B, bà Huỳnh T số 

tiền nợ gốc 205.000.000 đồng và tiền lãi; và việc buộc bà Nguyễn T trả cho vợ 

chồng ông Huỳnh V, bà Đỗ N số tiền nợ gốc 350.000.000 đồng và tiền lãi. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 25/5/2015, ông Đinh B, bà Huỳnh T và ông Huỳnh V, bà Đỗ N có 

đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 64/2015/DS-PT 

ngày 03/4/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, đề nghị hủy Bản án dân sự 

phúc thẩm số 64/2015/DS-PT ngày 03/4/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến 

Tre; giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014 của 

Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

Tại Quyết định số 76/2018/KN-DS ngày 22/3/2018, Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị bản án phúc thẩm nêu trên, 

đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc 

thẩm huỷ toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 64/2015/DS-PT ngày 03/4/2015 

của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2014/DS-ST 

ngày 19/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 
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Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN 
 

[1]. Các nguyên đơn ông Đinh B, bà Huỳnh T, ông Huỳnh V, bà Đỗ N khởi 

kiện yêu cầu bị đơn bà Nguyễn T trả các khoản nợ vay gồm: Trả cho ông Đinh 

B, bà Huỳnh T số tiền 205.000.000 đồng; trả cho ông Huỳnh V, bà Đỗ N số tiền 

là 350.000.000 đồng. Các nguyên đơn nộp chứng cứ là đĩa ghi âm, ghi hình cho 

Tòa án và cho rằng nội dung ghi âm là bà Tđã thừa nhận có nợ tiền vay của các 

nguyên đơn. 

[2]. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập bà Nguyễn T 

để đối chất và làm rõ giọng nói trong đĩa ghi âm, ghi hình nhưng bà T không đến 

Tòa án và cũng không có văn bản phản đối tài liệu mà các nguyên đơn cung cấp. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà T là ông Lê C cho rằng đĩa ghi âm không 

xác định được có phải giọng nói của bà T hay không và đoạn băng đĩa ghi hình 

không rõ nội dung và hình ảnh nên đây không phải là chứng cứ chứng minh. 

[3]. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thấy rằng: 

Các đương sự có ý kiến khác nhau về tài liệu là đĩa ghi âm, ghi hình. Quá 

trình giải quyết vụ án nguyên đơn ông Huỳnh V và bà Đỗ N đã có đơn yêu cầu 

giám định. Căn cứ Điều 81, 82, 83 và Điều 90 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 

được sửa đổi, bổ sung năm 2011, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải ra quyết định 

trưng cầu giám định nội dung cuộc nói chuyện trong đĩa ghi âm, ghi hình thì 

mới có căn cứ giải quyết vụ án, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã không thực hiện là 

trái với quy định nêu trên. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định các nguyên đơn thừa nhận đĩa ghi âm, ghi 

hình đã cung cấp cho Tòa án có hình ảnh không rõ ràng và nội dung không xác 

định bà T có nợ các nguyên đơn bao nhiêu tiền, từ đó bác yêu cầu khởi kiện của 

các nguyên đơn là chưa có cơ sở vững chắc. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Căn cứ Điều 337, Điều 343 và Điều 349 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 76/2018/KN-DS ngày 22/3/2018 của Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 64/2015/DS-PT ngày 

03/4/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre và Bản án dân sự sơ thẩm số 

51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre giữa nguyên đơn là ông Đinh B, bà Huỳnh T, ông Huỳnh V và bà Đỗ N 
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với bị đơn là bà Nguyễn T; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh Bến Tre; 

- TAND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; 

- Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Nam; 

- Các đương sự theo địa chỉ; 

- Lưu: Phòng GĐKTII, Phòng LTHS, HS, THS. 

TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

(Đã ký) 

 

 
Võ Văn Cường 


