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1. Giao dịch phải
tuân thủ nhiều điều
kiện, quy định và thủ
tục phức tạp, về đầu
tư, đất đai, bất động
sản v.v. Luật Đầu tư 2020 và

NĐ 31/2021/NĐ-CP

Vd. Thực hiện thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT/CTĐT khi
chuyển nhượng dự án đầu tư (Điều 46.2.(a) và Điều 41
LĐT 2020 và Điều 48 LĐT 2020)

Vd. NĐTNN M&A tại TCKT có GCNQSDĐ tại vùng khu vực
có ảnh hưởng đến ANQP phải: (i) xin ý kiến BCA và BQP
về ANQP; (ii) thực hiện thủ tục đăng ký M&A (bất kể tỷ lệ
sở hữu vốn góp là bao nhiêu) (Điều 26 LTĐ 2020, Điều 66
NĐ 31/2021/NĐ-CP).

Luật KDBĐS 2014 và
NĐ 76/2015/NĐ-CPL
CÁC QUY ĐỊNH VỀ
QUY HOẠCH, XÂY
DỰNG, ĐỀN BÙ GIẢI
PHÓNG MẶT BẰNG…

Vd. điều kiện và thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS (Điều
49 và 51 Luật KDBĐS 2014 và Điều 12-14 NĐ 76/2015).

Vd. quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển
nhượng dự án BĐS (Điều 52 Luật KDBĐS 2014).

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Vd. Điều kiện góp vốn
bằng quyền sử dụng đất (Điều 188 LĐĐ 2013 và Điều 2.34 NĐ 01/2017/NĐ-CP).

Bộ luật dân sự 2015 (Vd. về giao dịch dân sự có điều kiện (Điều 120 BLDS 2015).

I. KHÁI QUÁT VỀ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN 
DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 

2. Giá trị giao dịch lớn,
thời gian thực hiện dài,
có nhiều biến động về
thị trường và quy định
pháp luật, chính sách
của Nhà nước
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II. MỘT SỐ LOẠI TRANH CHẤP PHỔ BIẾN LIÊN 
QUAN ĐẾN DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Một số tranh chấp
liên quan đến dự án

có sử dụng đất

phổ biến

Tranh chấp liên quan đến thuê BĐS

Tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng BĐS

Tranh chấp liên quan đến góp vốn bằng quyền sử dụng
đất hoặc BĐS

Tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng vốn trong các
dự án có sử dụng đất

Tranh chấp liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có
sử dụng đất (vd. Tiến độ thực hiện dự án, giải phóng mặt
bằng, v.v.)
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1. Tranh chấp liên quan đến thuê bất động sản

• Covid time: tranh chấp về việc thanh toán tiền thuê, chấm dứt Hợp đồng thuê.

• Xác định sự kiện bất khả kháng (Điều 156.1 BLDS 2015); hay hoàn cảnh thay đổi cơ bản (Điều
420 BLDS 2015). Các yếu tố cần xem xét:

➢SKBKK: (i) xảy ra một cách khách quan; (ii) không thể lường trước được; và (iii) không thể
khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

➢Hoàn cảnh thay đổi cơ bản: (i) xảy ra một cách khách quan; (ii) không thể lường trước
được; (iii) hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không
được giao kết/được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác; (iv) việc tiếp tục thực hiện
hợp đồng mà không thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên; và
(v) đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh
hưởng đến lợi ích.

• Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (vd. Chỉ thị 16, hạn chế bay thương mại) có
phải là sự kiện bất khả kháng hay hoàn cảnh thay đổi cơ bản không?

II. THỰC TẾ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI TRANH 
CHẤP PHỔ BIẾN PHÁT SINH TỪ DỰ ÁN CÓ SỬ 

DỤNG ĐẤT
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1. Tranh chấp liên quan đến thuê bất động sản

• Bản án 133/2021/DS-PT ngày 08/07/2021 về tranh chấp hợp đồng thuê nhà của TAND
tỉnh Cà Mau:

Tòa án không chấp nhận lập luận của Bị đơn (bên thuê nhà) rằng “dịch bệnh là sự kiện bất khả
kháng, Bị đơn không kinh doanh được nên mới chấm dứt hợp đồng thuê nhà” Vì Công ty của bị
đơn vẫn hoạt động bình thường tại địa điểm mới, do đó, Tòa án yêu cầu Bị đơn thanh toán tiền
thuê nhà cho Nguyên đơn.

• Bản án 01/2021/DS-ST ngày 15/01/2021 về tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng
đất và tài sản gắn liền với đất của TAND Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng:

Tòa không chấp nhận yêu cầu đòi đền bù tiền thuê nhà của Nguyên đơn (bên cho thuê) vì cho
rằng trong quá trình thực hiện hợp đồng, các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về chỉ đạo
chống dịch, yêu cầu về việc thực hiện cách ly 14 ngày dẫn đến hoạt động kinh doanh khách sạn
của Bị đơn (bên thuê) bị ngưng trệ hoàn toàn, hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, do đó,
xác định Dịch bệnh Covid-19 là sự kiện bất khả kháng.

II. THỰC TẾ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI 
TRANH CHẤP PHỔ BIẾN PHÁT SINH TỪ 

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
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2. Tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng bất động sản

• Tranh chấp thường phát sinh liên quan đến điều kiện thực hiện hay có hiệu lực của giao
dịch liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản và điều kiện theo quy định pháp luật.

• Án lệ số 39/2020/AL được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua ngày 13/08/2020
với nội dung:

Tình huống án lệ: Người thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (bên bán) cam kết sau khi
mua hóa giá nhà của nhà nước sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà cho bên mua. Bên
bán đã nhận tiền và giao nhà cho bên mua nhưng sau đó Nhà nước không hóa giá và
không công nhận quyền sở hữu nhà.

Phán quyết: Trường hợp này, phải xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà
là giao dịch dân sự có điều kiện, nhưng phần lớn điều kiện không xảy ra, nên thỏa thuận
không phát sinh hiệu lực, do đó, có căn cứ để tuyên giao dịch vô hiệu.

II. THỰC TẾ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI 
TRANH CHẤP PHỔ BIẾN PHÁT SINH TỪ 

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
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3. Tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng vốn trong các dự án có sử
dụng đất

• Tranh chấp thường phát sinh liên quan đến các bước, thời gian thực hiện giao dịch và các điều
kiện khách quan, chủ quan (vd. chấp thuận, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền)

• Bản án 10/2018/KDTM-PT ngày 12/04/2018 của TAND Cấp cao tại TP. HCM về
tranh chấp chuyển nhượng phần vốn góp và hợp đồng đặt cọc

Công ty A thỏa thuận sẽ chuyển nhượng phần vốn góp là quyền thuê lại khu đất cho công ty Y,
đồng thời thực hiện thủ tục tách Công ty A thành A và K, nhằm sáp nhập K vào Công ty Y. Tuy
nhiên, Y cho rằng A không cung cấp đầy đủ thông tin về việc không thể thế chấp khu đất và
không hoàn tất việc sáp nhập vào Y theo thỏa thuận, do đó, Y yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa
thuận giữa các bên là vô hiệu.

Tòa án cho rằng Y đã biết tình trạng khu đất khi ký Văn bản thỏa thuận với A. Ngoài ra, A cũng
đã thực hiện đúng Văn bản thỏa thuận khi đã hoàn tất hồ sơ để sáp nhập vào Y vào ngày
15/11/2016, việc đến ngày 21/11/2016, K mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp không phải do chậm trễ của A mà thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước. Do đó,
không có cơ sở để xem xét thỏa thuận giữa các bên là vô hiệu.

II. THỰC TẾ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI TRANH 
CHẤP PHỔ BIẾN PHÁT SINH TỪ DỰ ÁN CÓ SỬ 

DỤNG ĐẤT
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4. Tranh chấp liên quan đến góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc bất
động sản
• Tranh chấp phát sinh do bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất chưa đáp ứng điều kiện để góp vốn (ví dụ

chưa được cấp GCNQSDĐ), không thực hiện nghĩa vụ góp vốn.

• Ví dụ: Công ty Việt Nam ký kết thỏa thuận với một đối tác nước ngoài thành lập công ty liên doanh để
thực hiện dự án, Công ty Việt Nam sẽ góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và đối tác góp vốn bằng
tiền. Đối tác đã tạm ứng số tiền gần bằng giá trị góp vốn (tính vào tiền góp vốn khi thành lập Công ty liên
doanh) để trả cho các khoản chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, v.v.. Hai bên phát sinh tranh chấp trong
do phát sinh thêm chi phí lớn khi đền bù, giải phóng mặt bằng nên Bên VN không muốn góp vốn bằng đất
để thành lập công ty liên doanh.

Trọng tài yêu cầu các bên tiếp tục thực hiện thỏa thuận đã ký kết (thành lập công ty liên doanh). Tuy
nhiên, việc thi hành phán quyết rất khó khăn, Bên nước ngoài yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn đối
với quyền sử dụng đất của một số khu đất của dự án để tránh việc Bên Việt Nam cầm cố, thế chấp.

5. Tranh chấp trong việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Có thể phát sinh tranh chấp liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ bàn
giao công trình, mặt bằng.

II. THỰC TẾ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI TRANH 
CHẤP PHỔ BIẾN PHÁT SINH TỪ DỰ ÁN CÓ SỬ 

DỤNG ĐẤT
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III. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC 
TRANH CHẤP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

1. Thẩm
quyền của

Tòa án

Việt Nam 

Thẩm quyền theo
lãnh thổ

Tòa án nơi có BĐS: 
đối tượng tranh chấp là BĐS

(Điều 39, 40 BLTTDS 2015, Điều 107 
BLDS 2015)

Thẩm quyền riêng
biệt của Tòa án

Việt Nam
Tòa án Việt Nam: có thẩm quyền đối

với những vụ án dân sự có yếu tố nước
ngoài mà liên quan đến quyền đối với

tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ
Việt Nam. 

(Điều 470 BLDS 2015)
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III. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC 
TRANH CHẤP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

2. Thẩm
quyền

giải quyết
tranh

chấp của
các cơ
quan
khác

Trọng tài
thương mại

(Điều 2 Luật TTTM 2
010, Điều 2 NQ 

01/2014/NQ-HĐTP)

Vấn đề thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của TTTM đối với
các tranh chấp liên quan đến BĐS vẫn đang còn nhiều tranh
cãi.

Theo Quyết định số 1222/2014/QĐ-PQTT ngày 14/10/2014
của TAND TP.HCM, “Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng giữa
hai công ty có tư cách pháp nhân để cho thuê quyền sử dụng
đất để xây dựng nhà máy […] là phù hợp với Điều 2.2 LTTMT
và Điều 3.1 LTM […]” => Tòa án từ chối yêu cầu hủy phán
quyết trong tài VIAC.

Hòa giải thương mại

(Điều 2 Nghị định 22/201
7/NĐ-CP)

Phạm vi giải quyết: tranh chấp (i) phát sinh từ hoạt
động thương mại; (ii) có ít nhất một bên có hoạt động
thương mại; hoặc (iii) pháp luật quy định được
giải quyết bằng hòa giải thương mại.

UBND

(Điều 203.2.(a) 
LĐĐ 2013)

Đương sự không có GCNQSDĐ hoặc không có giấy tờ
chứng minh quyền sử dụng đất theo điều 100 LĐĐ 2013 (vd.
Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở trước ngày
15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước
ngày 15/10/1993); và

Đương sự chọn giải quyết tranh chấp tại UBND có thẩm quyền.
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IV. LƯU Ý CHO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỂ PHÒNG NGỪA 
CÁC TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ DỰ ÁN 

CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Một số lưu ý để phòng ngừa tranh chấp phát sinh từ các Dự án

• Khi thực hiện giao dịch, các bên phải rà soát, kiểm tra về nguồn gốc đất, tài sản để đánh giá
tình hợp pháp, khả thi và điều kiện thực hiện giao dịch;

• Tuân thủ các quy định pháp luật về điều kiện, tham gia giao dịch và quyền của các bên tham
gia giao dịch, trình tự, thủ tục.v.v. (vd. Luật Đất đai 2013, Luật KDBĐS 2014, Bộ luật Dân sự
2015 và các văn bản có liên quan).

• Hợp đồng/tài liệu giao dịch liên quan đến dự án có sử dụng đất khá phức tạp, giá trị lớn, dễ
tranh chấp  Cần phải chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ (nếu có thể công chứng được là tốt nhất),
đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định rõ ràng, có hiệu lực thực thi và khả thi,
dự liệu các tình huống phát sinh và trách nhiêm của các bên để hạn chế các rủi ro, tranh chấp
phát sinh từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan

• Xác định đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp (ưu tiên hòa giải, trọng tài)

• Tham khảo các án lệ, bản án hay các quyết định của cơ quan nhà nước về vấn đề liên quan
trước khi thực hiện giao dịch
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