
giám đi. Còn nhóm hàng hóa và 
d�ch v� mà ngư�i nghèo hơn tiêu 
dùng nhi	u hơn như lương th
c, 
th
c ph�m, y t� thì chúng ch 
chi�m m�t ph�n nh� trong t�ng 
chi tiêu c�a nhóm ngư�i giàu.

Trong khi đó, tài sán c�a nhóm 
ngư�i giàu nhìn chung đã tăng 
m�nh nh� cơn s�t ch�ng khoán 
và b�t đ�ng sán trong năm qua 
kéo dài sang năm nay. Ngoài ra, 
ph�n l�n công vi�c c�a h� không 
b� ánh hư�ng b�i đ�i d�ch, và h� 
có th� làm vi�c t�i nhà mà không 
b� m�t vi�c như v�i các t�ng l�p 
nghèo hơn.  

Do v�y, có th� nói đ�i d�ch và 
l�m phát lương th
c và các hàng 
tiêu dùng thi�t y�u đã làm cho 
ngư�i giàu thì càng giàu thêm, 
và ch có ngư�i nghèo là b� thi�t 
h�i kép - phái ch�u m�c l�m phát 
cao hơn trong khi thu nh�p giám 
đi. Nói cách khác, đ�i d�ch và 
l�m phát làm tăng phân hóa giàu 
nghèo, b�t bình đ�ng xã h�i.

Nhưng k�t lu�n như trên 
không có nghĩa là l�m phát nh�t 
thi�t c�n phái càng th�p càng t�t. 
B�i m�t chút l�m phát (trên 2% 
như � nhi	u nư�c) s! kích thích 
th� trư�ng vi�c làm, t�o ra nhi	u 
công ăn vi�c làm hơn cho ngư�i 
nghèo, đ"c bi�t trong các ngành 
ngh	 s# d�ng nhi	u lao đ�ng như 
các ngành d�ch v� (khách s�n, 
nhà hàng, ăn u�ng...). So v�i tình 
tr�ng th�t nghi�p thì rõ ràng l�m 
phát nh$ t�o công ăn vi�c làm l�i 
có tác d�ng giám b�t bình đ�ng. 

Tóm l�i, trong b�i cánh đ�i d�ch 
v&n chưa rõ h'i k�t và l�m phát 
v&n đang ch�u áp l
c tăng lên, 
Vi�t Nam nên th�n tr�ng hơn v�i 
m�c tiêu l�m phát, và theo đó là 
m�c đ� tăng cung ti	n và các bi�n 
pháp kích thích thông qua chi tiêu 
c�a Chính ph�, đ� đám báo s
 th� 
hư�ng thành quá ph�c h'i và tăng 
trư�ng kinh t� không phái là đ"c 
quy	n riêng c�a gi�i có thu nh�p 
cao. 

Đem luật công ty 
đi đáo tụng đình
Bài viết này nhìn lại hai phán quyết gần đây của tòa án khi giải 

quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty, từ đó nêu lên 

quan ngại về cách mà thẩm phán áp dụng một số nguyên 

tắc cơ bản của pháp luật doanh nghiệp. Cũng xin được nói 

rõ là tác giả chưa có cơ hội tiếp cận hồ sơ của vụ án vì vậy 

đánh giá của tác giả chủ yếu dựa trên thông tin mà báo chí 

đăng tải. 

 ■ LS. TRƯƠNG HỮU NGỮ

Từ vụ rừng hồ Dầu Tiếng
Ông Tùng v�n là ch� s� h*u duy 

nh�t c�a m�t công ty � Tây Ninh 
có ngành ngh	 kinh doanh chính là 
tr'ng và chăm sóc r+ng. Năm 2014, 
ông ký h/p đ'ng v�i bà H'ng đ� bà 
này rót v�n vào công ty. Cu�i cùng cá 
hai bên đ	u không góp đ� v�n như 
đã cam k�t, dù r3ng bà H'ng có b� 
ra hơn ch�c t đ'ng “ti	n tươi, thóc 
th�t”. V�i lý do đó, hai bên ki�n đòi 
h�y tư cách thành viên công ty c�a 
nhau. Tòa Tây Ninh tuyên bà H'ng 
th5ng. Tòa án Nhân dân c�p cao t�i 
TPHCM x# phúc th�m l�i cho r3ng 
h/p đ'ng góp v�n vô hi�u do giá cách 
(v�i v� là h/p đ'ng góp v�n còn ru�t 
là chuy�n như/ng d
 án), đáo ngư/c 
k�t quá cho ông Tùng(1).  

Ti�p c�n và giái quy�t v�n đ	 như 
th� dư�ng như tòa đã “quên” đi m�y 
nguyên t5c cơ bán c�a pháp lu�t 
doanh nghi�p. Th� nh�t, đó là quy	n 
c�a công ty đư/c huy đ�ng thêm 
v�n. Quy	n này t'n t�i trong cá ba 
phiên bán c�a Lu�t Doanh nghi�p 
mư�i m�y năm nay. Thi�u ti	n thì 
tìm ki�m thêm v�n, d
 án nh� đó 
mà đư/c th
c hi�n, đ�t đai không b� 
hoang, công ty ti�p t�c t'n t�i và phát 
tri�n, ngư�i có ti	n t�n d�ng đư/c cơ 
h�i, ngư�i ít v�n nương dòng ti	n c�a 
ngư�i khác mà làm ăn. Tuyên như 
tòa có th� đã tư�c đi quy	n này c�a 

công ty, bênh ngư�i b�i ư�c và làm 
t�n h�i l/i ích chung. 

Th� hai, đó là tư cách pháp nhân 
c�a công ty. Dư�ng như tòa ch nhìn 
th�y ông Tùng và bà H'ng là nh*ng 
ngư�i b� v�n vào công ty mà không 
th�y s
 t'n t�i m�t cách đ�c l�p, v�i 
tài sán riêng, t
 ch�u trách nhi�m 
v�i ch� n/, b� ki�n và có quy	n đi 
ki�n c�a công ty. D
 án tr'ng r+ng, 
n�u đư/c th+a nh�n là ông Tùng đã 
góp vào thì phái là c�a công ty. Mà 
là c�a công ty thì sao ông Tùng có 
th� chuy�n như/ng đư/c. Ngoài ra, 
trong m�i quan h� nh�n góp v�n v�i 
bà H'ng, công ty m�i là bên nh�n 
góp v�n. Trong n�i b� công ty, ông 
Tùng có quy	n ra quy�t đ�nh nh�n 
góp v�n. Trong m�i quan h� v�i bên 
ngoài, ông Tùng là đ�i di�n pháp lu�t 
c�a công ty vào th�i đi�m đó. Nhưng, 
theo lu�t, giao d�ch nh�n và góp v�n 
th
c ch�t là gi*a công ty và bà H'ng, 
làm phát sinh quy	n và nghĩa v� gi*a 
công ty và bà H'ng. Trong v� này, 
không nên đánh đ'ng ông Tùng và 
công ty. 

Theo quan sát c�a tác giá, khái 
ni�m tư cách pháp nhân c�a công 
ty � Vi�t Nam dư�ng như ch t'n 
t�i trên lý thuy�t. Ngành tư pháp có 
v6 coi ngư�i b� v�n, nh�t là nh*ng 
ngư�i góp đ�u tiên và l�n nh�t, chính 
là công ty. Có l! cũng vì v�y mà, l�y 
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THEO QUAN SÁT CỦA TÁC GIẢ, KHÁI NIỆM TƯ CÁCH PHÁP 

NHÂN CỦA CÔNG TY Ở VIỆT NAM DƯỜNG NHƯ CHỈ TỒN 

TẠI TRÊN LÝ THUYẾT. NGÀNH TƯ PHÁP CÓ VẺ COI NGƯỜI 

BỎ VỐN, NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI GÓP ĐẦU TIÊN VÀ LỚN 

NHẤT, CHÍNH LÀ CÔNG TY. CÓ LẼ CŨNG VÌ VẬY MÀ, LẤY 

VỤ ÁN TRÊN ĐÂY LÀM VÍ DỤ, QUYỀN ĐƯỢC GỌI VỐN CỦA 

CÔNG TY VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI BỎ VỐN SAU NHƯ 

BÀ HỒNG ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG.

v� án trên đây làm ví d�, quy�n đư�c 
g�i v�n c	a công ty và quy�n l�i c	a 
ngư
i b� v�n sau như bà H�ng đã 
không đư�c tôn tr�ng.

Th ba, quy�n chuy�n như�ng d� 
án hoàn toàn khác v�i quy�n huy 
đ�ng v�n c	a doanh nghi�p và quy�n 
chuy�n như�ng c� ph�n, ph�n v�n 
góp c	a ngư
i b� v�n. Quy�n chuy�n 
như�ng d� án trong m�t s� trư
ng 
h�p nh�t đ�nh có th� b� h�n ch� theo 
quy đ�nh c	a pháp lu�t dân s�, đ�u 
tư, đ�t đai và chuyên ngành nhưng 
n�u pháp lu�t doanh nghi�p cùng lúc 
không c�m đoán quy�n huy đ�ng v�n 
và quy�n chuy�n như�ng v�n thì th�c 
hi�n nh�ng quy�n này là h�p pháp.  

Đến vụ dính dáng ông chủ 
Sunwah Pearl

Công ty Bay Water có hai thành viên 
g�m Sun Wah và SATO, chi�m t� l� s� 
h�u v�n l�n lư�t là 90% và 10%. Năm 
2016, đi�u l� công ty đư�c thông qua, 
ghi rõ b�t kỳ s�a đ�i nào đ�i v�i đi�u l� 
đ�u đòi h�i phái có s� ch�p thu�n c	a 
t�t cá các thành viên. Năm 2019, đ�i 
di�n Sun Wah yêu c�u s�a đ�i đi�u l� 
nh"m xóa b� quy đ�nh bi�u quy�t v�i 
nguyên t#c đ�ng thu�n đó. Dù SATO 

không đ�ng ý, h�i đ�ng thành viên 
Bay Water v$n ra ngh� quy�t s�a đ�i 
đi�u l� theo hư�ng này v�i ch& mình 
Sun Wah tán thành(2). 

SATO ki�n h	y ngh� quy�t, th#ng 
� phiên sơ th*m. Tòa án Nhân dân 
c�p cao t�i TPHCM x� phúc th*m, l�t 
ngư�c tình th�, ch�p nh�n vi�c s�a đ�i 
đi�u l�. Làm như v�y, tòa l�i “quên” 
đi nguyên t#c “t� do th�a thu�n” c	a 
pháp lu�t doanh nghi�p. Theo đó, 
trong nhi�u trư
ng h�p, Lu�t Doanh 
nghi�p cho đi�u l� đư�c quy đ�nh khác 
v�i lu�t. +n đ�nh t� l� bi�u quy�t t�i 
thi�u đ� thông qua ngh� quy�t (100%) 
cao hơn mc mà lu�t m-c đ�nh (t�i 
thi�u là 75%) như trong v� án này là 
m�t ví d� đi�n hình.

M�c đích c	a nh�ng quy đ�nh m� 

là đ� lu�t báo v� ngư
i góp v�n nh� 
trong khá năng có th�. Ai góp nhi�u 
v�n thì thư
ng có nhi�u quy�n hơn. 
Nhưng lu�t hư�ng đ�n s� công b"ng 
� ch/ đ�i v�i quy�t đ�nh mang tính 
c�c kỳ quan tr�ng thì phái đư�c bi�u 
quy�t nh�t trí v�i mc cao hơn nhi�u 
so v�i mc thông thư
ng là quá bán. 
Không ch& v�y, lu�t còn đ� các bên 
th�a thu�n, ghi nh�n trong đi�u l� t� 
l� cao hơn mc t�i thi�u trong lu�t, k� 
cá mc t�i đa. Làm như th�, lu�t t�o 
đi�u ki�n đ� các bên “may áo cho v3a 
ngư
i mang”. Khi đó, ngư
i b� v�n dù 
là r�t nh� v$n đư�c báo v�, tránh s� 
chèn ép c	a bên kia. B"ng cách này, 
lu�t khuy�n khích ngư
i ta b� v�n, dù 
ít hay nhi�u, đ� mà làm ăn.

V�y t�i sao bên b� v�n nh� l�i c�n 

Hồ Dầu Tiếng.  Ảnh: N.K

GHI NHẬN
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t� l� cao như th�? Hãy l�y ví d� c� 
th� là quy�t đ
nh tăng v�n ca công 
ty. N�u đi�u l� không quy đ
nh r�ng 
quy�t đ
nh tăng v�n ca công ty phái 
đư�c s� đ�ng ý ca ngư�i b� ít v�n, 
ngư�i góp nhi�u v�n (và vì th� thư�ng 
có nhi�u quy�n bi�u quy�t) s� có th� 
liên t�c đ� xu�t và th�c hi�n tăng v�n. 
H� t� mình ho�c m�i ngư�i khác góp. 
Khi đó, ngư�i b� ít v�n n�u không “dài 
hơi, trư�ng v�n” thì s�m mu�n r�i 
cũng phái ch�p nh�n đ� t� l� s� h�u 
ca mình trong công ty b
 “pha loãng” 
và m�t d!n giá tr
. 

Cũng như hai bà r nhau làm bánh, 
bà góp b�t, bà góp đư�ng. Bà kia liên 
t�c b� thêm b�t thì đư�ng nh"t d!n dù 
bánh có to ra. Lư�ng trư�c đư�c đi�u 
này, bà góp đư�ng ngay t# đ!u đã đòi 
là bà kia ch$ đư�c quy�n thêm b�t khi 
đư�c bà góp đư�ng nh�t trí. V�y t"i 

sao bà góp b�t, cho dù góp lo"i b�t đ%t 
ti�n l"i có th� đ�ng ý như th�? Là b�i 
có th� bà góp đư�ng có gì đó đ� đưa ra 
mà m�c cá v�i bà góp b�t. Có th� bà �y 
khéo tay, bà �y có lò nư�ng bánh ho�c 
nhà bà �y có đi�n. Cũng v�y, s� dĩ bên 
b� v�n nhi�u ch�p nh�n t� l� cao, t� 
“trói tay, trói chân” mình như th� là vì 
bên b� v�n ít có gì đó mà bên b� v�n 
nhi�u c!n đ� đánh đ'i. Ch*ng h"n như 
bên góp ít v�n có đ�t, công ngh� cao 
hay nhi�u khi là…quan h�. 

M�t khi đã có đư�c quy�n ph quy�t 
như th�, đi�u l� tr� thành “bùa h� 
m�nh” ca bên góp ít v�n. Cho nên h� 
cũng s� đòi quy�t đ
nh s+a đ'i đi�u l� 
cũng phái đ"t đư�c t� l� đ�ng ý cao, 
đ�n m-c mà h� có quy�n ph quy�t. 
Vì n�u không bên kia s� d/ dàng xé b� 
lá bùa �y trư�c khi bên góp ít v�n k
p 
đưa ra s+ d�ng. Quay tr� l"i v� vi�c 
trên đây, b�ng vi�c th#a nh�n ngh
 
quy�t s+a đ'i đi�u l� v�n đư�c thông 
qua mà không đư�c s� nh�t trí ca 
t�t cá thành viên công ty, tòa án đã 
y�m tr� cho Sun Wah xé b� lá bùa ca 
SATO. Làm như th�, tòa án dư�ng như 
đã ph�t l� pháp lu�t. 

Rồi sẽ ra sao     
M�y năm trư�c đây, ngành tư pháp 

đ�t ra v�n đ� li�u quy�n góp v�n, mua 
c' ph!n là quy�n lu�t đ
nh hay phái 
đăng ký(3). T# đó đ�n nay, theo quan 
sát ca tác giá, vi�c góp v�n, mua 
c' ph!n v0n đư�c th�c hi�n mà bên 
mua không c!n đăng ký ngành ngh� 
riêng bi�t. Cũng v�y, dư�ng như sau 
bán án v� tr�ng r#ng h� D!u Ti�ng, 
ngư�i ta v0n huy đ�ng thêm v�n hay 
chuy�n như�ng v�n bình thư�ng, nh�t 
là trong lĩnh v�c b�t đ�ng sán(4). Và 
có l�, sau v� Sun Wah, ngư�i ta v0n 

s� ti�p t�c so"n đi�u l� đem l"i quy�n 
ph quy�t cho bên góp ít v�n. H� làm 
v�y vì đó là h� đang d�a c�y vào lu�t 
đ� t� báo v� mình. Xu th� này, tuy 
nhiên, có th� s� thay đ'i n�u có nhi�u 
hơn nh�ng bán án mà có v1 như đã 
trái ngư�c v�i nguyên t%c cơ bán ca 
pháp lu�t doanh nghi�p như th�.

2n sâu hơn vào nh�ng v� vi�c nói 
trên là quan h� mang tính ch�t th�a 
thu�n h�p đ�ng. T# xưa đ�n nay, ban 
đ!u ngư�i ta giao d
ch b�ng ni�m tin 
chân th�t. T# ni�m tin d0n đ�n l�i 
h-a. Nhưng l�i h-a thư�ng d/ quên 
nên đ� có th� yên tâm ngư�i ta c!n s-c 
m"nh ca nhà nư�c bu�c bên h-a h5n 
phái th�c hi�n ho�c ch
u trách nhi�m 
khi th�t h-a. L�i h-a thành h�p đ�ng. 
Và nói h�p đ�ng có hi�u l�c là nói 
bên đư�c h-a h5n có th� nương nh� 
vào nhà nư�c, thông qua tòa án và 
thi hành án, đ� bu�c bên kia gi� l�i. 
Giao d
ch nh� v�y mà liên t�c di/n ra. 
Nhưng khi quy�n l�c nhà nư�c b
 l"m 
d�ng, dù là b�ng vi�c áp d�ng sai lu�t 
m�t cách c� tình hay vô ý, h�p đ�ng 
tr� thành vô nghĩa, l�i h-a gió bay và 
ni�m tin d!n m�t. V�y thì d�a vào gì 
mà ngư�i ta mua bán, làm ăn, h�p tác?          

(1) Xem bài “Tòa chấp nhận phản tố, tuyên ông 

Đặng Thanh Tùng không còn là thành viên 

công ty” (Báo Tây Ninh, 18-6-2017) và bài “Rút 

kinh nghiệm vụ tranh chấp góp vốn” (Báo 

Pháp luật TPHCM, 29-8-2020), truy cập ngày 

9-4-2021.
(2)  Xem bài “Cần hủy phán quyết liên quan 

đến ông chủ của sunwah pearl” (Báo Pháp luật 
TPHCM, 5-4-2021), truy cập ngày 9-4-2021.

(3)  Xem bài “Góp vốn, mua cổ phần: phải đăng 

ký hay quyền luật định?” (Thời báo Kinh tế 
Sài Gòn, 30-5-2014).

(4)  Ví dụ xem Công văn 02/2021/CV- HoREA 

ngày 8-1-2021 của Hiệp hội Bất động sản 

TPHCM báo cáo Bộ Xây dựng rằng nhiều chủ 

đầu tư vì không chuyển nhượng được dự án 

nhà ở đã thực hiện bán vốn.  
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