DỰ THẢO ÁN LỆ SỐ 07
ÁN LỆ SỐ …/2020/AL
Về quyền được ưu tiên thanh toán của người trả nợ thay bên vay để giải
chấp tài sản khi xử lý tài sản đó
Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày
tháng năm 2020 và được công bố theo Quyết định số /QĐ-CA ngày tháng năm
2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Nguồn án lệ:
Quyết định giám đốc thẩm số 24/2019/DS-GĐT ngày 28-5-2019 của Tòa
án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” tại
Phú Yên giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Đ và bị đơn là Nguyễn Chí D và bà Lê Thị
Kim T; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 4 người.
Vị trí nội dung án lệ:
Đoạn 7 phần “Nhận định của Tòa án”.
Khái quát nội dung của án lệ:
- Tình huống án lệ:
Cá nhân dùng tiền của mình để trả nợ ngân hàng thay bên vay để giải chấp
tài sản là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất mà bên vay đã thế chấp cho
ngân hàng đồng thời nhận chuyển nhượng nhà đất đó. Hợp đồng chuyển nhượng
không được công nhận. Nhà đất đó là tài sản duy nhất để thực hiện nghĩa vụ với
nhiều người khác.
- Giải pháp pháp lý:
Trường hợp này, người trả nợ thay được quyền ưu tiên thanh toán trong
phạm vi khoản tiền đã trả nợ thay bên vay khi xử lý tài sản đó.
Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
Điều 317, 368 Bộ luật Dân sự năm năm 2015
Từ khoá của án lệ:
“Thế chấp”; “Giải chấp tài sản thế chấp”; “Ưu tiên thanh toán cho người
giải chấp”.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Tại Đơn khởi kiện đề ngày 22-8-2018 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là
bà Lê Thị Đ trình bày: Ngày 01-8-2018, vợ chồng ông Nguyễn Chí D, bà Lê Thị
Kim T vay của bà 480.000.000 đồng. Sau khi vay tiền thì vợ chồng ông D tuyên
bố vỡ nợ, không có khả năng trả nợ nên bà khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông D trả
nợ và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với nhà hàng, khách sạn
K tại địa chỉ khu phố A, phường B, thị xã C, tỉnh Phú Yên của vợ chồng ông D,
bà T để bảo đảm thi hành án trả nợ cho bà.
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Bị đơn là vợ chồng ông Nguyễn Chí D, bà Lê Thị Kim T thống nhất với trình
bày cùa bà Đ về khoản nợ 480.000.000 đồng, đồng ý trả nợ.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vợ chồng ông Trần Văn H, bà
Nguyễn Đỗ Quyên Q trình bày: ông bà nhận chuyển nhượng tổ hợp nhà hàng,
khách sạn K trên diện tích 2.494,8 m2 đất, tại địa chỉ khu phố A, phường B, thị xã
C, tỉnh Phú Yên của vợ chồng ông D, bà T. Hai bên đã lập Hợp đồng chuyển
nhượng công chứng tại Văn phòng Công chứng L, huyện E, tỉnh Phú Yên. Khi
đang làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai thị xã
C thì bị ngừng do Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời. Tuy nhiên, thực tế các bên chỉ chuyển nhượng diện tích 1.975,6 m2 đất,
còn diện tích 519,2 m2 đất (trên đất có nhà của vợ chồng ông Nguyễn C1) thì các
bên không chuyển nhượng. Ông bà đã thanh toán xong tiền nhận chuyển nhượng
nên đề nghị Tòa án công nhận một phần Hợp đồng đối với diện tích đất 1.975,6
m2, giao toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất cho ông bà.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vợ chồng ông Trần Đức S, bà
Đặng Thị Đ1 trình bày: Ông bà góp vốn cùng vợ chồng ông H, bà Q nhận chuyển
nhượng nhà đất của vợ chồng ông D, bà T. Nay ông bà thống nhất để vợ chồng
ông H, bà Q toàn quyền quyết định, ông bà không có ý kiến gì khác.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vợ chồng ông Nguyễn C1, bà Tôn
Nữ Thị L trình bày: Được sự đồng ý của vợ chồng ông D, bà T thì ông bà đã xây
dựng nhà kiên cố ở nhờ trên đất. Hiện nay, ông bà không có tiền nhận chuyển
nhượng diện tích đất có nhà do ông bà xây dựng nên không có ý kiến về việc vợ
chồng ông D, bà T chuyển nhượng đất cho vợ chồng ông H, bà Q và không có
yêu cầu giải quyết về ngôi nhà do ông bà làm trên đất mà ông bà sẽ tự giải quyết
với ông D, bà T.
Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số
37/2018/QĐST-DS ngày 25-10-2018, Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú
Yên công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau:
+ Vợ chồng ông Trần Văn H và bà Nguyễn Đỗ Quyên Q đồng ý trả nợ thay
cho vợ chồng ông Nguyễn Chí D và bà Lê Thị Kim T với số tiền 480.000.000 đồng
(Bốn trăm tám mươi triệu) cho bà Lê Thị Đ. Bà Lê Thị Đ đã nhận đủ số tiền
480.000.000 đồng.
+ Vợ chồng ông Trần Văn H và bà Nguyễn Đỗ Quyên Q được toàn quyền
quản lý, sử dụng và sở hữu nhà hàng K theo hiện trạng diện tích xây dựng 961,5
m2; 38 cây dừa đang thu hoạch; 01 trại bò hoang mái tole nền xi măng rào lưới
B40 gắn trên tổng diện tích đất 1.975,6 m2 thuộc một phần của thửa đất 192, tờ
bản đồ số 11-ĐC; có vị trí: Tây giáp lối đi nhỏ và mương nước, Đông giáp đất Lê
Thị Kim T, ông Nguyễn Chí D, đất Lê Văn H1 và đất Nguyễn Thành L1; Nam giáp
đất Nguyễn Thành L1 và đất còn lại bà Lê Thị Kim T, Bắc giáp hành lang Quốc
lộ 1A cách tim đường 22,5m tọa lạc khu phố A, phường B, thị xã C, tỉnh Phú Yên
(có bản vẽ kèm theo). Diện tích đất đã được UBND thị xã C, tỉnh Phú Yên cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với
đất số BQ 959171 ngày 16-6-2014 cho bà Lê Thị Kim T diện tích đất 2.494,8 m2
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trong đó có 350 m2 đất ở đô thị và 2.144,8 m2 đất cây lâu năm thuộc thửa đất số
192, tờ bản đồ số 11 - ĐC địa chỉ khu phố A, phường B, thị xã C, tỉnh Phú Yên.
Các đương sự thống nhất đề nghị vợ chồng ông H và bà Q chịu trách nhiệm làm
thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây
lâu năm sang đất thổ cư đối với diện tích đất 961,5 m2 theo hiện trạng xây dựng
công trình nhà hàng K gắn trên tổng diện tích đất 1.975,6 m 2 đã được giao cho
ông H và bà Q được toàn quyền quản lý, sử dụng.
+ Diện tích đất còn lại 519,2 m2 có ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông
Nguyễn C1 và bà Tôn Nữ Thị L; gắn vị trí: Tây giáp lối đi mương nước, Đông
giáp đất Lê Thị Kim T (phần đất giao cho vợ chồng ông H), Bắc giáp mương nội
bộ và nhà hàng K, Nam giáp đất Nguyễn Thành L1; tọa lạc khu phố A, phường
B, thị xã C, tỉnh Phú Yên (có bản vẽ kèm theo) đã được UBND thị xã C, tỉnh Phú
Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn
liền với đất số BQ 959171 ngày 16-6-2014 cho bà Lê Thị Kim T thuộc thửa đất
số 192, tờ bản đồ số 11- ĐC địa chỉ khu phố A, phường B, thị xã C, tỉnh Phú Yên.
Vợ chồng ông D, bà T thống nhất cho vợ chồng ông Nguyễn C1 tiếp tục ở nhờ
trên diện tích đất còn lại 519,2 m2 của vợ chồng bà T đã được cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất BQ 959171. Nếu vợ chồng ông Nguyễn C1 và vợ chồng
ông Nguyễn Chí D, bà T có yêu cầu thì giải quyết trong vụ án khác.
Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu còn công nhận thỏa thuận của các đương
sự về án phí.
Tại Văn bản kiến nghị số 235/2018/KN-KN-GĐT ngày 21-11-2018 của
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên và Báo cáo kiến nghị số 206/2018/BCKN-KNGĐT ngày 09-11-2018 của Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đều
kiến nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xem xét kháng nghị theo thủ tục
giám đốc thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số
37/2018/QĐST-DS ngày 25-10-2018 nêu trên.
Ngày 02-11-2018, các ông, bà Phạm Thị N, Nguyễn Thị Lan P, Nguyễn
Thị H2, Nguyễn Văn Q1, Ngô Thị Mỹ H3 có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục
giám đốc thẩm Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số
37/2018/QĐST-DS ngày 25-10-2018 nêu trên với lý do: Các Ông, Bà khởi kiện
đòi nợ vợ chồng ông D, bà T đã được Tòa án giải quyết bằng Quyết định, Bản án
có hiệu lực pháp luật buộc ông D, bà T trả nợ cho các ông bà; nhưng Tòa án nhân
dân thị xã Sông Cầu lại công nhận thỏa thuận giữa vợ chồng ông D, bà T với vợ
chồng ông H, bà Q về việc ông D, bà T chuyển sở hữu nhà hàng, khách sạn K
sang tên ông H, bà Q là tạo điều kiện cho hành vi tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa
vụ trả nợ của ông D, bà T cho các Ông, Bà.
Tại Quyết định số 07/2019/KN-DS ngày 14-3-2019, Chánh án Tòa án nhân
dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Quyết định công
nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án
nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Quyết định
nêu trên, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên giải quyết
lại theo thủ tục sơ thẩm.
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Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại
Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh
án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về tố tụng:
[2] Nội dung Đơn khởi kiện đề ngày 22-8-2018, bà Đ trình bày vợ chồng
ông D, bà T chiếm đoạt của bà Đ 480 triệu, nhưng lại không nêu yêu cầu Tòa án
buộc vợ chồng ông D, bà T trả bao nhiêu; kèm Đơn khởi kiện bà Đ cung cấp cho
Tòa án Giấy mượn tiền đề ngày 01-8-2018 giữa vợ chồng ông D, bà T với bà Đ,
nhưng là bản photocopy, không được công chứng, chứng thực. Xét thấy, với nội
dung Đơn khởi kiện chưa rõ ràng và chứng cứ mà nguyên đơn xuất trình để đòi
nợ chỉ là bản photocopy Giấy mượn tiền thì lẽ ra Tòa án cần yêu cầu nguyên đơn
sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện và cung cấp bản chính hoặc bản photocopy Giấy
mượn tiền có công chứng, chứng thực thì mới đủ cơ sở thụ lý, giải quyết vụ án.
Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu không yêu cầu nguyên đơn sửa chữa, bổ sung
Đơn khởi kiện và cung cấp bổ sung chứng cứ như phân tích trên mà ngày 23-82018 ban hành Thông báo nộp tạm ứng án phí và ngày 24-8-2018 thụ lý giải quyết
vụ án là vi phạm quy định tại điểm g khoản 4 Điều 189 và khoản 1 Điều 95 Bộ
luật Tố tụng dân sự 2015.
[3] Về nội dung:
[4] Trong khoảng thời gian từ ngày 17-8-2018 đến ngày 02-11-2018, Tòa án
nhân dân thị xã Sông Cầu thụ lý để giải quyết 33 vụ án “Tranh chấp hợp đồng
vay tài sản” giữa 33 nguyên đơn với cùng bị đơn là vợ chồng ông Nguyễn Chí D,
bà Lê Thị Kim T và tổng số tiền 33 nguyên đơn yêu cầu ông D, bà T trả là
11.127.342.000 đồng. Đồng thời với việc các nguyên đơn khởi kiện yêu cầu vợ
chồng ông D trả nợ thì vợ chồng ông Trần Văn H, bà Nguyễn Đỗ Quyên Q cũng
có yêu cầu độc lập, yêu cầu công nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng
đất (được công chứng ngày 17-8-2018) giữa vợ chồng ông D với vợ chồng ông H
đối với diện tích đất 1.975,6m2, trên đất có nhà hàng K tọa lạc tại khu phố A,
phường B, thị xã C, tỉnh Phú Yên.
[5] Tính đến thời điểm trước ngày 25-10-2018 (ngày ban hành Quyết định
công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 37/2018/QĐST-DS là đối tượng
tranh chấp trong vụ án này) thì Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu đã giải quyết
xong 22 vụ án và đến nay không có vụ án nào bị kháng cáo, kháng nghị. Trong số
22 vụ án đã giải quyết nêu trên thì có 09 vụ các nguyên đơn có thỏa thuận với vợ
chồng ông D và vợ chồng ông H (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trọng vụ
án) là vợ chồng ông H sẽ thay vợ chồng ông D trả nợ cho 09 nguyên đơn nên 09
nguyên đơn đã đề nghị Tòa án hủy phong tỏa đối với nhà, đất nêu trên; như vậy,
còn lại 24 nguyên đơn (trong đó 13 nguyên đơn đã được giải quyết và còn 11
nguyên đơn chưa được giải quyết) không có thỏa thuận được hưởng tiền từ việc
vợ chồng ông H bán nhà đất nêu trên. Thực tế hiện nay, các nguyên đơn không
được thi hành án và có đơn đề nghị giám đốc thẩm vì ông D, bà T không còn tài
sản nào khác để thi hành án.
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[6] Xét, tại thời điểm ngày 17-8-2018, Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu đã
thụ lý Đơn khởi kiện của nhiều nguyên đơn yêu cầu vợ chồng ông D trả nợ thì sau
đó vợ chồng ông D lại ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho người khác là có
hành vi “tẩu tán tài sản” vì thực tế có 24 vụ án (với 24 nguyên đơn) không được
hưởng tiền từ việc vợ chồng ông H bán tài sản là nhà hàng K (tài sản duy nhất còn
lại của vợ chồng ông D). Mặt khác, Nhà hàng K chỉ được cấp phép xây dựng trên
diện tích 332m2 đất ở; nhưng vợ chồng ông D lại xây dựng Nhà hàng K trên diện
tích 1.072 m2 đất, trong đó 722 m2 đất nông nghiệp và đã bị xử phạt vi phạm hành
chính, buộc khắc phục hậu quả (chuyển mục đích sử dụng và điều chỉnh giấy phép
xây dựng theo quy định) nhưng đến nay vợ chồng ông D chưa thực hiện. Vì vậy,
Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu ban hành Quyết định sổ 37/2018/QĐST-DS
ngày 25-10-2018, công nhận sự thỏa thuận của vợ chồng ông D giao toàn bộ nhà,
đất (trừ phần đất trên có nhà của vợ chồng ông C1) cho vợ chồng ông H là công
nhận sự thỏa thuận của các đương sự trái pháp luật.
[7] Sau khi Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Quyết định
công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 37/2018/QĐST-DS ngày 25-10-2018
nêu trên thì ông H, bà Q có đơn khiếu nại cho rằng tại thời điểm ông bà hòa giải
thành với vợ chồng ông D, bà T (để nhận chuyển nhượng nhà hàng K của vợ chồng
ông D, bà T) thì ông D, bà T đang thế chấp Nhà hàng K tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yên - Phòng giao dịch thị xã C để vay tiền;
do đó ông bà đã phải nộp vào Ngân hàng 8.500.000.000 đồng để giải chấp tài sản
thế chấp, sau đó làm thủ tục nhận chuyển nhượng tài sản này với ông D, bà T. Xét,
kèm trình bày nêu trên thì ông H bà Q có gửi kèm bản photocopy các chứng từ
nộp tiền vào Ngân hàng và các ủy nhiệm chi tại Ngân hàng; do đó, khi giải quyết
lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần xác minh làm rõ số tiền ông H, bà Q nộp vào
Ngân hàng để giải chấp tài sản (nếu có), từ đó ưu tiên thanh toán cho vợ chồng
ông H, bà Q khi xử lý khối tài sản là nhà hàng K và quyền sử dụng diện tích
1.975,6m2 đất tại địa chỉ khu phố A, phường B, thị xã C, tỉnh Phú Yên.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; Điều 345 Bộ luật Tố
tụng dân sự, tuyên xử:
1. Hủy toàn bộ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số
37/2018/QĐST-DS ngày 25-10-2018 của Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh
Phú Yên về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản ” giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Đ
với bị đơn là ông Nguyễn Chí D, bà Lê Thị Kim T.
2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để
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 Hội đồng
giám đốc thẩm ra Quyết định.
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NỘI DUNG ÁN LỆ
“[7] Sau khi Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Quyết định
công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 37/2018/QĐST-DS ngày 25-10-2018
nêu trên thì ông H, bà Q có đơn khiếu nại cho rằng tại thời điểm ông bà hòa giải
thành với vợ chồng ông D, bà T (để nhận chuyển nhượng nhà hàng K của vợ
chồng ông D, bà T) thì ông D, bà T đang thế chấp Nhà hàng K tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yên - Phòng giao dịch thị xã
C để vay tiền; do đó ông Bà đã phải nộp vào Ngân hàng 8.500.000.000 đồng để
giải chấp tài sản thế chấp, sau đó làm thủ tục nhận chuyển nhượng tài sản này
với ông D, bà T. Xét, kèm trình bày nêu trên thì ông H bà Q có gửi kèm bản
photocopy các chứng từ nộp tiền vào Ngân hàng và các ủy nhiệm chi tại Ngân
hàng; do đó, khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần xác minh làm rõ số
tiền ông H, bà Q nộp vào Ngân hàng để giải chấp tài sản (nếu có), từ đó ưu tiên
thanh toán cho vợ chồng ông H, bà Q khi xử lý khối tài sản là nhà hàng K và
quyền sử dụng diện tích 1.975,6m2 đất tại địa chỉ khu phố A, phường B, thị xã C,
tỉnh Phú Yên”.
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