TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119/2021/QĐ-PT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI
--------------------------------------------

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tuấn
Các Thẩm phán

: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh
: Bà Lê Thúy Linh

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số
31/2020/KDTM-ST ngày 09/11/2020 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội bị kháng cáo như sau:
Ngày 12 tháng 11 năm 2020, ông PQQ và bà LTH kháng cáo toàn bộ bản
án sơ thẩm. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét sửa bản án sơ thẩm theo
hướng:
- Bác toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của Công ty T về việc yêu cầu tuyên
bố hủy hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh số 09/2007/HĐHT-TD ngày
01/02/2007 ký giữa Công ty T với ông PQQ và bà LTH; buộc Công ty T tiếp tục
thực hiện hợp đồng theo đúng hợp đồng và quy định của pháp luật;
- Buộc Công ty T phải thành lập chi nhánh để thực hiện các công việc
theo hợp đồng;
- Yêu cầu Công ty T lập tài khoản riêng để theo dõi các khoản tiền mà
ông PQQ, bà LTH đã đóng cũng như các khoản tiền Công ty T đã chi cho dự án;
- Buộc Công ty T phải bổ sung tên ông PQQ và bà LTH là nhà đầu tư dự
án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp theo tỷ lệ vốn góp đã thỏa thuận
trong hợp đồng.
XÉT THẤY:
Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của ông PQQ và
bà LTH với Công ty T thống nhất thỏa thuận: Căn cứ quyết định tại Bản án số
31/2020/KDTM-ST ngày 09/11/2020 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng,
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thành phố Hà Nội, nay Công ty T thanh toán cho ông PQQ và bà LTH số tiền 4
tỷ đồng. Ông PQQ và bà LTH đồng ý nhận số tiền 4 tỷ đồng và nộp đơn xin rút
toàn bộ yêu cầu kháng cáo (Các bên đã tự giao nhận tiền cho nhau xong).
Bị đơn ông PQQ và bà LTH là những người kháng cáo đã có văn bản tự
nguyện rút toàn bộ nội dung đơn kháng cáo.
Nguyên đơn Công ty T vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.
Căn cứ vào Điều 284; Điều 289; Điều 295 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ
Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí
và lệ phí Tòa án;
QuyÕt ®Þnh:
1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số
64/2021/TLPT-KDTM ngày 05/3/2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng hợp tác
kinh doanh” giữa:
-Nguyên đơn: Công ty T
Địa chỉ: phường K, quận B, thành phố Hà Nội
Người đại diện theo pháp luật: Ông ĐVH – Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng giám đốc
Người đại diện theo ủy quyền: Bà NBP, sinh năm 1951. Địa chỉ: đường
N, phường Y, quận T, thành phố Hà Nội
-Bị đơn:
+Ông PQQ, sinh năm 1956. Địa chỉ: phường C, quận H, thành phố Hà
Nội
+Bà LTH, sinh năm 1963. Địa chỉ: phường Đ, quận B, thành phố Hà Nội
Người đại diện theo ủy quyền của ông PQQ và bà LTH: Ông Lương Đức
Hải, sinh năm 1967. Địa chỉ: phố C, phường C, quận H, thành phố Hà Nội
2.Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 31/2020/KDTM-ST ngày
09/11/2020 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có hiệu
lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này.
3. Về án phí phúc thẩm: Ông PQQ và bà LTH, mỗi người phải chịu
2.000.000 đồng tiền án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm, được trừ
2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm (đã nộp) theo các biên lai thu tạm
ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2019/0003734 ngày18/11/2020 và số
AA/2019/0003735 ngày 18/11/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội.
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4. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thi hành án.
Nơi nhận:
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND quận Hai Bà Trưng;
- CCTHADS quận Hai Bà Trưng;
- Đương sự;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Xuân Tuấn
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