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Bản án 78/2020/HNGĐ-ST ngày 21/09/2020 của Tòa án nhân
dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình về tranh chấp chia tài sản
chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Anh D và chị N đã được giải quyết ly hôn. Tuy nhiên,
trong quá trình sinh sống, anh D có vay số tiền của Ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 187.000.000 đồng và Ngân
hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt số tiền 22.500.000 đồng
để tu sửa nhà cửa, đồ dùng trong gia đình và chữa bệnh cho con. Đây là
hai khoản vay chung của anh D và chị N nên đề nghị Tòa giải quyết chia
đôi số nợ trên. Trong khi đó, chị N trình bày rằng chị không hề biết hai
khoản vay này anh D vay lúc nào và mục đích vay là gì nên không đồng
ý với yêu cầu của anh D.
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Nhận định của Tòa án: Đại diện hai ngân hàng trình bày, quá trình
vay anh D đều đứng tên vay một mình không có chị N tham gia. Ngoài
ra, anh D cũng không đưa ra được các chứng cứ chứng minh cho việc
vay vốn tại ngân hàng phục vụ cuộc sống gia đình và cho con đi chữa
bệnh. Trường hợp vay tiền của anh D không thuộc các quy định tại Điều
27 và khoản 20 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014, do đó chị N
không có trách nhiệm trả nợ khoản nợ cùng với anh D.
Bản án sơ thẩm: Không chấp nhận đơn khởi kiện của anh D yêu
cầu chị N phải trả khoản vay tại hai ngân hàng số tiền là 187.000.000
đồng và 22.500.000 đồng.
Bản án 146/2020/HNGĐ-PT ngày 11/09/2020 của Tòa án nhân
dân Thành phố Hà Nội về tranh chấp chia tài sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Chị P và anh H đã kết hôn. Do anh H nghiện ma túy nên
chị xin ly hôn và anh H đồng ý. Năm 2010, chị P được bố mẹ chia cho
mảnh đất 121,75m2 và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang
tên chị P. Năm 2011, chị P và anh H xây nhà 3 tầng và có một số hoa
màu trên đất, kết quả định giá tổng giá trị nhà và tài sản trên đất là
727.552.000 đồng, giá trị quyền sử dụng đất là 2.435.000.000 đồng. Do
đó, chị P yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xác định thửa đất là tài sản riêng của
chị P, giá trị ngôi nhà được chia cho chị P và anh H tỷ lệ 60:40, giao
toàn bộ tài sản chung cho chị P sở hữu, chị P phải thanh toán cho anh H
số tiền 291.020.000 đồng.
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Sau đó, anh H kháng cáo.
Nhận định của Tòa phúc thẩm: Chị P được bố mẹ cho riêng phần
đất ở và bằng chứng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chị
P mà anh H trước đó không có ý kiến gì. Do vậy, Tòa sơ thẩm xác định
đây là tài sản riêng của chị P là đúng. Đối với giá trị ngôi nhà, chị P hiện
làm giáo viên và nuôi dưỡng con chung trong khi anh H đã nghiện nhiều
năm và không có đóng góp gì cho căn nhà nên tòa sơ thẩm chia tỷ lệ
60:40 là hoàn toàn có căn cứ.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của
anh H, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bản án 05/2020/HNGĐ-PT ngày 25/07/2020 của Tòa án nhân
dân tỉnh Đắk Nông về tranh chấp chia tài sản chung trong thời kỳ
hôn nhân
Nội dung: Anh T và chị M sau khi ly hôn không thực hiện đúng
thỏa thuận về chia tài sản chung nên anh T khởi kiện yêu cầu Tòa phân
chia tài sản chung và nợ chung bao gồm: Tài sản chung: diện tích
11.120m2; thửa đất 367,9m2; thửa đất 264m2, thửa đất 160m2 được
chuyển nhượng bởi ông P và bà A; thửa đất 160m2 được chuyển nhượng
bởi ông L và bà H; máy móc tại cửa hàng chị M. Nợ chung: ngân hàng
C 2.600.000.000 tiền gốc và 300.000.000 tiền lãi; bà T 100.000.000
đồng; anh M 10.000.000 đồng; anh T 180.000.000 đồng; ông T
400.000.000 đồng.
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Toà án cấp sơ thẩm tuyên: Đình chỉ giải quyết về diện tích đất
11.120m2, nợ Ngân hang C 2.600.000.000 đồng tiền gốc và 300.000.000
đồng tiền lại, nợ bà T 100.000.000 đồng, nợ anh M 10.000.000 đồng, nợ
anh T 180.000.000 đồng; Đình chỉ yêu cầu của Ngân hàng C về nợ
945.845.386 đồng. Anh T được chia tài sản chung gồm: diện tích đất
212,7m2 và diện tích đất 340,5m2. Chị M được chia tài sản chung gồm:
diện tích đất 280,7m2; cửa hàng trị giá 300.000.000 đồng. Anh T phải
thanh toán cho chị M 1.000.000.000 đồng tiền chênh lệch trị giá tài sản
được phân chia. Chị M trả cho anh T 984.500.000 đồng với khoản nợ
của Ngân hàng C do anh T đã thanh toán. Anh T và chị M, mỗi người
phải trả 198.000.000 đồng cho anh T.
Sau đó, chị M kháng cáo.
Nhận định của Toà phúc thẩm: Theo bản tự khai của chị M thì
giá trị cửa hàng khoảng 300.000.000 đồng nên khi ly hôn chị M được
giao quản lý của hàng với trị giá tài sản 300.000.000 đồng là có căn cứ.
Chị M và anh T đều thừa nhận kể từ thời điểm ly hôn khoản nợ đối với
Ngân hàng chị M không thanh toán, anh T là người thanh toán. Chị M
cho rằng số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ tại sản chung 11.120m2
mà chị đã uỷ quyền cho anh T chuyển nhượng nhưng không có căn cứ
chứng minh về toản thuận bán đất để trả Ngân hàng; anh T khai nguồn
gốc trả số tiền trên là đi vay và có xác nhận của người cho vay là anh T.
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Vì vậy, chị M có nghĩa vụ trả cho anh T 984.500.000 đồng. Chị M và
anh T cùng tham gia nhóm hụi đồng hương nên cả chị M và anh T, mỗi
người phải trả cho anh T số tiềm 198.000.000 đồng là hoàn toàn phù
hợp.
Toà án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của chị
M, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bản án 03/2020/DS-ST ngày 25/02/2020 của Tòa án nhân dân
Thành phố Thái Bình về tranh chấp hôn nhân và gia đình
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Nội dung: Ông N và bà N sau khi ly hôn không thể tự phân chia
được tài sản chung nên yêu cầu Tòa án giải quyết phân chia tài sản chung
đã được ông bà thống nhất bao gồm: Diện tích đất 29,3m2 có giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất mang tên ông N, bà N, 1 ngôi nhà 2,5 tầng.
Nguồn gốc thửa đất là do ông N và mẹ ông đi mua lại với giá 33 triệu
đồng, nguồn tiền do vợ chồng bán chiếc xe máy là tài sản riêng của ông
N trị giá 18,5 triệu đồng và số tiền còn lại mẹ ông N đi vay về trả tiền
đất và xây nhà một tầng. Các tầng còn lại hai vợ chồng dùng tiền bán
hàng để xây dựng. Ông N đề nghị được chia bằng hiện vật để thờ cúng
tổ tiên, ông N có trách nhiệm thanh toán cho bà N bằng giá trị. Bà N
cũng mong muốn được sở hữu nhà và quyền sử dụng đất để làm nơi
buôn bán và nuôi con ăn học, bà có trách nhiệm thanh toán cho ông N
số tiền chênh lệch.
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Nhận định của Tòa án: Ông N không cầu chia tài sản riêng là phần
đất mà ông N đã thanh toán mà nhập vào khối tài sản chung để chia.
Phần còn lại mẹ ông N đi vay để trả tiền đất và xây nhà nhưng vợ chồng
làm ăn chung để trả tiền nợ nên đây cũng là tài sản chung của ông bà.
Xét về công sức đóng góp, ông N đóng góp nhiều hơn nên chia phần giá
trị nhiều hơn cho ông N. Do bà N đang nuôi con và đất là nơi kinh doanh
bán hàng nên căn cứ theo điểm c khoản 2 và khoản 5 Điều 59 Luật hôn
nhân và gia đình 2014 thì việc giao nhà và quyền sử dụng đất cho bà N
sở hữu là phù hợp.
Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng
giữa ông N và bà N; Giao cho bà N sở hữu toàn bộ tài sản chung vợ
chồng; Bà N có trách nhiệm thanh toán tiền tài sản chênh lệch cho ông
N số tiền là 866.988.000 đồng.
Bản án 19/2019/HNGĐ-PT ngày 05/07/2019 của Tòa án nhân
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp chia tài sản
chung trong thời kỳ hôn nhân
5

Nội dung: Ông NĐ và bà BĐ đã kết hôn và có tài sản là thửa đất có
diện tích 65,9 m2 và ngôi nhà trên đất. Ngôi nhà là do bố mẹ bà BĐ tặng
lại trước khi kết hôn. Trong thời gian sống chung, ông NĐ có bỏ ra số
tiền 650.000.000 đồng để xây dựng, sửa chữa lại căn nhà. Đầu năm
2016, ông NĐ phát hiện bà BĐ bán nhà cho ông NLQ1 với giá
1.650.000.000 đồng, còn lại 50.000.000 đồng sẽ được trả khi giao nhà
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mà không có sự đồng ý của ông NĐ. Do đó, ông NĐ khởi kiện tòa án
yêu cầu vô hiệu hợp đồng mua bán nhà giữa bà BĐ và ông NLQ1, hủy
phần xác nhận của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã cập nhật
thay đổi biến động nhà, đất. Ông NĐ yêu cầu được thanh toán cho bà
BĐ 1.050.000.000 đồng để được trọn quyền sở hữu nhà, đất trên.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của ông NĐ; Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông NLQ1: công nhận hợp
đồng chuyển nhượng nhà đất, buộc bà BĐ phải giao nhà cho ông NLQ1
và ông phải thanh toán cho bà BĐ 50.000.000 đồng, buộc những người
đang cư trú tại nhà 290A/41 giao trả nhà cho ông NLQ1.
Sau đó, người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn kháng cáo.
Nhận định của Tòa phúc thẩm:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật hôn nhân và gia đình 2000,
do nhà, đất trên là tài sản mà bà BĐ được tặng cho trước khi kết hôn nên
xác định đây là tài sản riêng của bà BĐ. Bà BĐ đã thực hiện đầy đủ thủ
tục chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng đất theo quy định tại
Điều 689, Điều 692 Bộ luật Dân sự năm 2005 và Văn phòng Đăng ký
đất đai cập nhật thay đổi biến động hoàn toàn đúng pháp luật nên không
có cơ sở để tuyên hợp đồng vô hiệu và hủy cập nhật biến động.
Theo Điều 197 Bộ luật Dân sự năm 2005, ông NLQ1 là chủ sở hữu
nhà đất nêu trên nên có quyền định đoạt đối với tài sản. Ông không đồng
ý chuyển nhượng lại nhà cho ông NĐ nên Tòa án không chấp nhận yêu
cầu được thanh toán cho bà BĐ số tiền 1.050.000.000 đồng là có căn cứ.
Ông NĐ có bỏ ra số tiền 650.000.000 đồng để xây dựng, sửa chữa
lại căn nhà nhưng tại giai đoạn sơ thẩm, ông NĐ không có văn bản yêu
cầu thanh toán số tiền này. Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Bộ luật Tố tụng
dân sự năm 2015, Tòa án không giải quyết về khoản tiền này cho ông
NĐ là có căn cứ.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu kháng
cáo của người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn, giữ nguyên bản
án sơ thẩm.
Bản án 09/2019/DS-PT ngày 17/06/2019 của Tòa án nhân dân
thành phố B, tỉnh Khánh Hòa về tranh chấp chia tài sản của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Ông H1 và bà Đ kết hôn năm 1982, trong quá trình chung
sống tạo lập được các tài sản là 04 lô đất đứng tên bà Đ. Toàn bộ số tài
khoản trên là do vợ chồng ông H1 mua của mẹ vợ ông là bà L5, nhưng
để không phải đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất nên chỉ chị Đ đứng
tên chủ sở hữu. Ngày 14/04/2005, vợ chồng ông vay Ngân hàng V số
tiền 1.600.000.000 đồng ký kết giữa Ngân hàng V và Doanh nghiệp tư
nhân M do bà Đ đứng tên. Ngày 17/10/2015, ông nhận được thông báo
kết quả thẩm định giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự
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chuyển đến thì ông mới phát hiện ra bà Đ có vay thêm 3.000.000.000
đồng ở Ngân hàng S. Việc bán đấu giá số tài sản chung của ông H1 và
bà Đ đã ảnh hưởng đến quyền lợi của ông H1 nên ông yêu cầu Tòa chia
đôi tài sản chung vợ chồng, cụ thể là 04 lô đất trên. Ông đề nghị được
nhận 04 lô đất và thanh toán chênh lệch cho bà Đ để bà trả nợ tiền ngân
hàng.
Sau đó, ông H2 là người đại diện theo ủy quyền của ông H1 kháng
cáo.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của ông H1.
Nhận định của Tòa phúc thẩm: Ông H1 và bà Đ có lập văn bản
cam kết và thỏa thuận 04 lô đất nêu trên là của ông H1, bà Đ mua của
bà L5 và bà Đ đứng tên trong hợp đồng tặng cho để bà L5 không phải
đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận trên
không có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài
ra, ông H1 cũng không xuất trình được tài liệu, chứng cứ để chứng minh
04 lô đất trên là tài sản chung vợ chồng. Do đó, cấp sơ thẩm không chấp
nhận đơn khởi kiện của ông H1 là có căn cứ.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện
của ông H1, ông H1 không phải nộp án phí sơ thẩm và phúc thẩm.
Bản án 20/2018/HNGĐ-ST ngày 27/09/2018 của Tòa án nhân
dân tỉnh Trà Vinh về yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn
nhân
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Nội dung: Ông C và bà D kết hôn vào năm 1982, trong thời kỳ hôn
nhân có tạo lập được tài sản chung với số tiền 700.000.000 đồng đứng
tên bà D được gửi tại Ngân hàng C. Ngày 25/07/2017, bà L khởi kiện
vợ chồng ông yêu cầu trả số tiền 30.000 USD. Bà L, đại diện theo ủy
quyền bà L có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong
tỏa tài khoản tại Ngân hàng C. Ngày 13/03/2017, Tòa sơ thẩm tuyên
chấp nhận một phần yêu cầu của bà L, buộc bà D phải trả cho bà L số
tiền 30.000 USD, tiếp tục phong thỏa số tiền 700.000.000 đồng tại ngân
hàng C. Số tiền 30.000 USD bà D vay không C không có liên quan gì.
Do đó, ông D yêu cầu Tòa chia đôi số tiền 700.000.0000 đồng, mỗi
người một nửa.
Nhận định của Tòa án: Căn cứ vào giấy thỏa thuận mượn tiền giữa
bà D và bà L, nội dung mượn tiền là để mua nhà. Ngoài ra, số tiền gửi ở
ngân hàng là do việc chuyển nhượng ngôi nhà mà có. Mặc dù bản án
trước đó không buộc ông C liên đới trả tiền cho bà L nhưng ông C, bà
D là vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân và không có mâu thuẫn. Việc
bà D ông C cùng thống nhất yêu cầu Tòa án chia đôi số tiền 700.000.000
đồng là nhằm tẩu tán tài sản, trốn tránh trách nhiệm trả nợ cho bà L.
Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật hôn nhân và gia đình,
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việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu nhằm trốn tránh
việc trả nợ cho cá nhân, tổ chức.
Bản án sơ thẩm: Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Quách
Văn C yêu cầu chia tài sản chung số tiền 700.000.000 đồng đang bị
phong tỏa tại Ngân hàng C, do bà D đứng tên chủ tài khoản.
Bản án 94/2018/HNGĐ-PT ngày 26/06/2018 của Tòa án nhân
dân cấp cao tại Đà Nẵng về chia tài sản chung của vợ chồng trong
thời kỳ hôn nhân
Nội dung: Ông S hiện đang sở hữu một mảnh đất diện tích 135m2
do cha mẹ để lại riêng cho ông. Do vợ ông S có nợ một số người số tiền
hơn 1 tỷ đồng, hiện đang phải thi hành án nên ông S khởi kiện yêu cầu
Tòa án giải quyết: Công nhận thửa đất trên là của riêng ông S, ngôi nhà
cấp 4 và các công trình gắn liền với nhà được xác định giá trị là
180.710.416 đồng là tài sản chung, ông S có công sức nhiều hơn nên đề
nghị chia tài sản với tỷ lệ 2/3 cho ông. Những người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan có yêu cầu độc lập là cụ C, chị A, anh T yêu cầu ông S, bà
H phải trả tiền đã góp vào làm nhà nhưng sau đó đã rút yêu cầu. Những
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là các bà G,
L, S và Y không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông S, yêu cầu Tòa
án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông S, xác định
thửa đất là tài sản chung vợ chồng để chị S có tiền trả nợ.
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Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập
của cụ C, chị A, anh T; chấp nhận một phần yêu cầu của ông S: không
công nhận quyền sử dụng đất là tài sản riêng của ông S, chia cho ông S
và bà H mỗi người nhận ½ giá trị ngôi nhà và các công trình gắn liền
với ngôi nhà.
Sau đó, ông S kháng cáo.
Nhận định của Tòa phúc thẩm:
Về tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm chỉ xác định quan hệ pháp luật tranh
chấp và thụ lý vụ án: “Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ
hôn nhân” là chưa đầy đủ, bỏ sót yêu cầu của đương sự. Trường hợp này
Tòa án cần phải thụ lý vụ án: “Chia tài sản chung của vợ chồng trong
thời kỳ hôn nhân; yêu cầu xác định quyền sử dụng tài sản, phân chia tài
sản chung để thi hành án và yêu cầu hủy quyết định cá biệt” theo quy
định tại khoản 2 Điều 28, khoản 9 Điều 27 và Điều 34 của Bộ luật Tố
tụng dân sự mới có căn cứ xác định thẩm quyền giải quyết, xét xử; xác
định tư cách những người tham gia tố tụng.
Về nội dung: Đối với giá trị tài sản là căn nhà và các công trình
kiến trúc trên đất, Tòa sơ thẩm đã chia cho ông S và bà H mỗi người
hưởng ½ giá trị tài sản nhưng lại không xác định rõ ai là người được
quyền sử dụng căn nhà và ai phải trả số tiền này là giải quyết không đầy
đủ. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tòa sơ thẩm tuyên hủy
là đúng pháp luật nhưng lại không có thẩm quyền thu hồi, cấp lại giấy
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chứng nhận là không đầy đủ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 193
của Luật Tố tụng hành chính.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho
Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lại theo đúng quy định pháp luật; trả lại ông
S tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm.
Bản án 26/2018/HNGĐ-ST ngày 24/05/2018 của Tòa án nhân
dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về tranh chấp chia tài sản
chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Nội dung: Chị Tr và anh T làm thủ tục ly hôn, hai bên tự thỏa thuận
phân chia về tài sản chung, cụ thể anh T phải trả cho chị số tiền vàng
cưới là 14.500.000 đồng và 7,5 chỉ vàng, thời hạn trả chậm nhất là cuối
năm 2017. Nhưng sau đó, anh T không thực hiện việc giao trả tài sản
chung cho chị Tr như thỏa thuận nên chị Tr khởi kiện yêu cầu Tòa giải
quyết. Anh T không đồng ý vì anh cho rằng giấy thỏa thuận phân chia
tài sản chung mục đích là để giành quyền nuôi con. Anh T xác định tiền
cưới chỉ có 9.500.000 đồng và 5 chỉ vàng 24k nhưng chị Tr đã lấy 3,5
chỉ vàng nên anh chỉ đồng ý trả cho chị Tr 9.500.000đ và 1,5 chỉ vàng
24k.
9

Nhận định của Tòa án: Anh T thừa nhận giữa hai bên có thỏa thuận
nội dung và lập giấy phân chia tài sản khi ly hôn và anh T có ký vào giấy
do chị T viết. Việc thỏa thuận giao con chung cho anh T nuôi dưỡng khi
ly hôn là sự tự nguyện của chị Tr, không thể hiện trong nội dung giấy
thỏa thuận. Như vậy, việc anh T trình bày xác nhận ký vào giấy thỏa
thuận như một điều kiện để nuôi con là không có cơ sở chấp nhận.
Chứng cứ giấy ghi nội dung kiểm đếm tiền mừng cưới là ghi nhận nội
dung diễn ra trước khi chị Tr và anh T thỏa thuận chia tài sản chung khi
ly hôn nhưng không chứng minh được chị Tr chỉ còn thiếu anh T số tiền
9.500.000 đồng như anh T trình bày. Anh T cũng không có chứng cứ gì
khác để chứng minh việc không tự nguyện ký vào giấy thỏa thuận phân
chia tài sản chung. Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy yêu cầu khởi kiện
của chị Tr là có căn cứ chấp nhận, phù hợp với quy định tại Điều 59 Luật
hôn nhân và gia đình 2014.
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Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Tr, buộc anh
T phải có nghĩa vụ trả cho chị Tr phần tài sản chung là 14.500.000 đồng,
7,5 chỉ vàng 24k.
Bản án 10/2018/HNGĐ-PT ngày 17/05/2018 của Tòa án nhân
dân tỉnh Quảng Ninh về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời
kỳ hôn nhân
10

Nội dung: Anh H và chị L đã đăng ký kết hôn, do mâu thuẫn nên
nay anh H yêu cầu Tòa chia tài sản chung để có điều kiện nuôi con. Theo
anh H, tài sản chung gồm 01 ngôi nhà cấp 4 được xây dựng gắn liền với
ô đất 00 và 01. Nguồn gốc là của vợ chồng anh mua từ anh chị của chị
L. Chị L đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh việc
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chịu thuế và do anh H khi đó không có hộ khẩu tại thành phố HL. Do
đó, anh H đề nghị Tòa án chia đôi số tài sản chung nói trên cho anh và
chị L. Chị L không đồng ý với yêu cầu trên, cho rằng thửa đất số 00 và
01 là tài sản riêng của chị L vì được anh chị của chị tặng lại.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện
chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của anh H; Giao
cho chị L được quyền sử dụng đất và sở hữu ngôi nhà. Chị L có nghĩa
vụ thanh toán tiền chênh lệch tài sản cho anh H số tiền là 68.745.500
đồng.
Sau đó, anh H kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị.
Nhận định của Tòa phúc thẩm: Tòa sơ thẩm xác định ngôi nhà là
tài sản chung và không ai kháng cáo nên Tòa phúc thẩm không xem xét
lại. Trong vụ án này, không có chứng cứ nào chứng minh chị L được
thừa kế riêng, tặng cho hoặc chia riêng cho vợ chồng, chỉ có chứng cứ
chứng minh chị L là người nhận chuyển nhượng ô đất số 00 và 01 của
vợ chồng anh H và chị L năm 2007. Do đó, ô đất 00 và 01 không phải
tài sản riêng của chị L. Căn cứ theo Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình
2000 và Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP, Tòa án cấp phúc thẩm xác
định ô đất số 00 và 01 là tài chung của chị L anh H vì khối tài sản này
được tạo ra trong thời kỳ hôn nhân.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu của anh H, giao
cho chị L được quyền sử dụng ô đất số 01, anh H sử dụng ô đất số 00,
anh H có nghĩa vụ xây bức tường ngăn để chia ngôi nhà ra làm 2 phần,
phần nào gắn với ô đất 00 thì thuộc sở hữu của anh H, phần nào gắn liền
ô đất 01 thì thuộc sở hữu của chị L.
Bản án 12/2018/HN-PT ngày 21/03/2018 của Tòa án nhân dân
Thành phố Cần Thơ về tranh chấp chia tài sản chung trong thời kỳ
hôn nhân
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Nội dung: Bà A và ông B được tòa giải quyết ly hôn nhưng chưa
giải quyết về tài sản chung. Quá trình chung sống ông bà có những tài
sản sau: Thửa đất số 71 diện tích 6313m2, thửa đất 273 diện tích
4200m2, thửa số 65 diện tích 7689m2, thửa 281 diện tích 959m2. Bà
yêu cầu Tòa án phân chia giá trị tài sản chung, cụ thể bà nhận ½ giá trị
quyền sử dụng đất tại các thửa đất vào 175.000.000 đồng tương đương
với phần giá trị nhà trên thửa đất 281. Tuy nhiên, ông B cho rằng giữa
ông bà không có tài sản chung vì các tài sản và các thửa đất này là do
anh, chị, và cha ông tặng. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bên đều thống nhất
tặng diện tích 1.435m2 trong thửa 73 và diện tích 3.000m2 trong thửa 71
cho chị M và chị L là con chung của hai người. Ngoài ra, bà A rút lại
yêu cầu đối với việc chia căn nhà trên thửa 281, yêu cầu chia thửa 273
và thửa 71 sau khi trừ đi 3000m2 cho M và L.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà
A, buộc ông B chia tài sản chung cho bà A giá trị quyền sử dụng đất tại
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các thửa 65,71, 281 số tiền là 272.642.500 đồng, nếu chậm trả thì phải
chịu lãi suất; Đình chỉ yêu cầu chia giá trị thửa đất 273 và giá trị căn nhà
trên thửa 281 do rút lại yêu cầu; Đình chỉ đối với yêu cầu đòi lại tài sản
của ông Nguyễn Phước H, do rút lại yêu cầu; Công nhận sự thỏa thuận
của các đương sự về việc tặng cho chị L và chị M diện tích 1.435m2
trong thửa 73 và diện tích 3.000m2 trong thửa 71.
Sau đó, bị đơn là ông B kháng cáo.
Nhận định của Tòa phúc thẩm:
Xét về nguồn gốc các thửa đất 65, 71, 281, bà A không chứng minh
được 50% di sản của mẹ ông B từ các thửa đất số 71, 281 là nhận thừa
kế chung nên đây là tài sản riêng của ông B, 50% còn lại được tặng trong
thời kỳ hôn nhân, ông B không chứng minh được đây là tặng riêng cho
ông B nên căn cứ theo khoản 3 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014,
đây là tài sản chung của ông bà. Do bà A rút lại 1 phần yêu cầu không
chia đối với thửa 273, nên phần chia cho bà A được xác định là 25% giá
trị của diện tích theo đo đạc thực tế trong thửa đất 281 và 71 sau khi trừ
đi phần diện tích đã tặng cho M và L.
Cấp sơ thẩm còn một số sai sót về thủ tục nhận đơn khởi kiện của
A nhưng trong suốt quá trình giải quyết vụ án, bà A đã thể hiện đúng
yêu cầu nhưng trong đơn khởi kiện. Ngoài ra, cấp sơ thẩm cũng vi phạm
về thời hạn xét xử vụ án. Tuy nhiên, những sai sót này không nhiều nên
chỉ cần rút kinh nghiệm.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Bác kháng cáo của bị đơn, giữ
nguyên bản án sơ thẩm.
Bản án 03/2018/HNGĐ-PT ngày 15/01/2018 Tòa án nhân dân
Thành phố Cần Thơ về tranh chấp chia tài sản chung trong thời kỳ
hôn nhân
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Nội dung: Ông A và bà B đã đăng ký kết hôn và sống ly thân từ
năm 2011 do bất đồng quan điểm. Do ông A cho rằng số tiền 92.000.000
đồng thuộc tài sản chung do ông A làm ra là chính nên ông khởi kiện
yêu cầu bà B phải trả số tiền trên là tiền mà bà B đã lấy của ông để cho
người khác vay cùng tiền lãi. Theo đơn khởi kiện bổ sung, ông A còn
yêu cầu chia số tiền trong thẻ ATM và tiền mua cổ phiếu công ty X của
bà B, ông không biết cụ thể là bao nhiêu. Ngoài ra, ông A yêu cầu bà B
phải đóng góp nghĩa vụ với gia đình 2.000.000 đồng/tháng tính từ năm
2012 – 2020.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Bác yêu cầu khởi kiện của ông A về
yêu cầu chia tài sản chung và số tiền lãi; không xem xét yêu cầu khởi
kiện bổ sung của ông A về các khoản theo thẻ ATM, tiền mua cổ phiếu
công ty và phần yêu cầu bà B đống góp nghĩa vụ gia đình 2.000.000
đồng/tháng tính từ năm 2012 đến năm 2020.
Sau đó, ông A kháng cáo.
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Nhận định của Tòa phúc thẩm: Đối với khoản nợ 92.000.000
đồng, ông A không đưa ra được chứng cứ bà B đã vay số tiền này của
người khác để cho vay lại nên bản án sơ thẩm bác yêu cầu của ông A về
số tiền này là hợp lý. Đối với khoản tiền trong ATM và tiền cổ phần của
bà B, qua xác minh lại thì số tiền này là tiền lương hàng tháng và chế độ
cho người lao động mà bà B được hưởng, tại phiên tòa cũng trình bày
tiền lượng vợ chồng của ai người đó hưởng nên không có cơ sở chấp
nhận yêu cầu của ông A về vấn đề này. Đối với khoản tiền 2.000.000
đồng/tháng, tính từ 2012 – 2016, bà cũng góp phần nuôi con ăn học nên
yêu cầu của ông A không hợp lý. Ngoài ra, d o ông A khởi kiện bổ sung
và chưa nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đối với những yêu cầu này nên
bản án sơ thẩm đã tuyên không xem xét những yêu cầu này là đúng.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu kháng cáo
của ông Nguyễn Văn A; giữ nguyên bản án sơ thẩm về nội dung; sửa
phần án phí sơ thẩm.
Bản án 07/2018/HN-PT ngày 11/01/2018 của Tòa án nhân dân
tỉnh Bến Tre về yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Bà Đ và ông R trong thời gian sống chung, vợ chồng
ông bà được mẹ ruột ông R cho các thửa đất số 2831, 2839 và 2840 cùng
tờ bản đồ số 1 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào
năm 1997. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, bà Đ yêu cầu Tòa giải quyết chia
cho bà 822,9m2 đất thuộc một phần của thửa 3585. Đối với các phần đất
mà ông R đã bán, bà không yêu cầu Tòa án tuyên hủy các hợp đồng này
vì đây là việc ông R tự định đoạt phần tài sản riêng trong khối tài sản
chung của ông. Ông D có đơn phản tố về việc yêu cầu chia các thửa đất,
ông Đ không đồng ý chia 822,9m2 đất thuộc một phần của thửa số 3585
vì đây là tài sản ông được mẹ tặng cho riêng. Đối với yêu cầu phản tố
về việc yêu cầu chia các thửa đất số 2831, 2839 và 2840, ông xin rút lại
toàn bộ, nếu sau này bà Đ yêu cầu chia thì ông sẽ chia theo quy định của
pháp luật.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Bác yêu cầu khởi kiện của bà Đ, đình
chỉ xét xử yêu cầu phản tố của ông R.
Sau đó, bà Đ kháng cáo một phần nội dung bản án.
Nhận định của Tòa phúc thẩm: Chứng cứ là giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của ông R thể hiện qua hai giai đoạn: Phần đất thuộc
các thửa 2831, 2839, 2840 và phần đất tranh chấp thuộc thửa 3585 có
diện tích 1.645,8m2 được cấp cho ông R. Đối với phần đất thuộc các
thửa 2831, 2839, 2840, ông R thừa nhận là tài sản chung của vợ chồng
ông được cha mẹ cho, còn phần 1.645,8m2 là của riêng ông. Trình bày
của ông R là phù hợp với diễn biến thời gian được cấp đất và đối tượng
được cấp, cũng phù hợp với trình bày của ông H1 là anh ruột của ông R.
Mặc dù đất được cấp trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng nhưng đất
cấp cho cá nhân ông R, bà Đ không có công sức đóng góp, cải tạo đất
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và thực tế bà Đ cũng không có canh tác quản lý phần đất này nên đây
được xác định là tài sản riêng của ông R. Do đó, Tòa sơ thẩm bác yêu
cầu khởi kiện của bà Đ là có căn cứ, phù hợp với pháp luật.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bà
Đ, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bản án 470/2017/DS-ST ngày 28/09/2017 của Tòa án nhân dân
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp tài sản chung
của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Ông H và bà N chung sống trước năm 1985 và được bà
C, mẹ của bà N tặng cho thửa đất để xây dựng. Mảnh đất này chưa có
giấy tờ nên đến năm 1993 vẫn chưa được Nhà nước công nhận. Sau đó,
bà N đã làm đơn đề nghị và gia đình ông bà đã cấp giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đứng tên hai vợ chồng. Sau
khi ly hôn, ông H và bà N không thỏa thuận được tài sản chung, ông
muốn bán nhà đất để chia nhưng bà N không đồng ý vì cho rằng đây là
tài sản riêng của bà. Nay ông khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung là nhà
đất trên. Hai bên thừa nhận giá trị nhà đất là 6.000.000.000 đồng. Do đó,
ông H yêu cầu bà N nếu lấy nhà thì trả ông 3.000.000.000 đồng hoặc
nếu ông được lấy nhà, ông sẽ trả cho bà N 3.500.000.000 đồng.
Nhận định của Tòa án: Nội dung vụ án của ông H và bà N phù
hợp với bản án lệ số 03/2016AL nên áp dụng theo án lệ, tài sản nhà và
đất là tài sản chung của ông H và bà N. Do hai bên đã thừa nhận giá trị
căn nhà là 6.000.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo giá
mà các đương sự thừa nhận. Xét về công sức đóng góp vào căn nhà thì
hai bên đều có công sức ngang nhau nên mỗi bên sẽ được hưởng ½ tổng
giá trị nhà đất. Do giá đất có thể cao hơn và nguồn gốc đất là do mẹ bà
N để lại nên ưu tiên bà N được lấy căn nhà và phải có trách nhiệm thanh
toán tiền cho ông H.

93 - 101

Bản án sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông H:
Xác định tài sản nhà ở và quyền sử dụng đất là tài sản chung, bà N có
trách nhiệm thanh toán cho ông H số tiền tương ứng 50% giá trị căn nhà
và 3.000.000.000 đồng. Khi trả hết số tiền trên, bà N được toàn quyền
sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.
Bản án 43/2017/HNGĐ-ST ngày 27/09/2017 của Tòa án nhân
dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về tranh chấp chia tài sản
chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Bà M và ông L sống với nhau năm 1997 đã đăng ký kết
hôn. Trong quá trình chung sống, bà M và ông L có tạo dựng được một
số tài sản trong đó có diện tích 513,2m2 đất tại thửa đất số 48 có nguồn
gốc nhận chuyển nhượng của ông H và bà B. Trong quá trình giải quyết,
bà M rút đơn yêu cầu phân chia đối với thửa đất 48 và Tòa án đã đình
chỉ giải quyết nhưng ông bà vẫn không thỏa thuận được việc chia các tài
sản chung còn lại nên bà tiếp tục khởi kiện để phân chia. Ông H và bà B

102 - 107

yêu cầu ông L, bà M phải trả số tiền 10.000.000 đồng còn thiếu khi
chuyển nhượng. Ngoài ra, bà M còn yêu cầu ông L phải hoàn trả lại ½
chi phí định giá tài sản bà M đã bỏ ra tương ứng với số tiền 500.000
đồng.
Nhận định của Tòa án: Bà M và ông L đều công nhận thửa đất đã
nhận chuyển nhượng là tài sản chung của ông L và bà M. Quá trình tham
gia giao dịch đều có sự tham gia của hai người nên đây là tài sản chung
của vợ chồng và yêu cầu phân chia tài sản của bà M là có cơ sở chấp
thuận. Quyền sử dụng thửa đất là sở hữu chung hợp nhất nên bà M và
ông L đều có quyền ngang nhau trong việc sử dụng, định đoạt khối tài
sản này là phù hợp với quy định tại Điều 217 Bộ luật dân sự 2005 và các
Điều 27, 28 Luật hôn nhân và gia đình 2000.
Sau khi ly hôn, ông L đã có chỗ ở ổn định, trong khi bà M chưa có
chỗ ở nên yêu cầu được nhận quyền sử dụng đất để làm nơi ở của bà M
là phù hợp với tình hình thực tế.
Ông L, bà M còn phải trả cho vợ chồng ông H 10.000.000 đồng tiền
còn thiếu khi chuyển nhượng. Tuy nhiên, khi được triệu tập lần 2 thì vợ
chồng ông H, bà B vắng mặt mà không có lý do. Căn cứ vào điểm d,
khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử quyết định
đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập của vợ chồng ông H, bà B là phù
hợp.
Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà M, tạm giao
cho bà M được quyền sử dụng diện tích 513,2m2; Bà M phải có nghĩa
vụ thanh toán cho ông L số tiền chênh lệch về tài sản chung là
65.340.000 đồng; Ông L phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bà M số tiền chi
phí định giá tài sản là 500.000 đồng, đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập
của vợ chồng ông H, bà B.
Bản án 38/2017/HNGĐ-ST ngày 18/09/2017 của Tòa án nhân
dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về tranh chấp chia tài sản
chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

16

Nội dung: Ông Th yêu cầu chia tài sản chung của ông Th mà bà A
trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm một căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng
120m2 và công trình phụ trên một phần thửa đất 177, thửa đất lúa có diện
tích 2158,4m2, thửa đất màu có diện tích khoảng 2.271,3m2, 01 ki ốt bán
hàng. Đối với những tài sản được xác định là tài sản chung thì ông Th
yêu cầu được quyền sở hữu, sử dụng căn nhà xây cùng các công trình
phụ gắn liền và đồng ý giao quyền sử dụng thửa đất lúa, thửa đất màu
và giá trị kiốt cho bà A, bên nào nhận phần tài sản có giá trị nhiều hơn
thì phải hoàn trả tiền chênh lệch giá trị cho bên nhận ít hơn. Bà A đồng
ý phân chia giá trị căn nhà, thửa đất lúa và thửa đất rẫy. Riêng tiền bán
kiốt thì bà A không đồng ý phân chia vì số tiền này đã được bà A dùng
để trả nợ chung.
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Nhận định của Tòa án: Đối với những tài sản chung đã được hai
bên đã thống nhất và đối chiếu với quy định của pháp luật thì Tòa án
chấp nhận thỏa thuận của các bên. Đối với tài sản là giá trị ki ốt bán
hàng, bà A không xuất trình được chứng cứ gì chứng minh nên có đủ cơ
sở để xác định kiốt tại chợ M là tài sản chung của ông Th và bà A được
tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, số tiền bán kiốt trị giá 30.000.000 đồng
bà A là người đang nắm giữ nên cần phân chia số tiền này theo yêu cầu
của ông Th, buộc bà A phải có nghĩa vụ hoàn lại cho ông Th ½ số tiền
đã bán kiốt là phù hợp.
Bản án sơ thẩm: Chấp nhận khởi kiện của ông Th, giao cho ông
Th sở hữu căn nhà cấp 4 cùng các công trình phụ gắn liền, tạm giao cho
bà A sử dụng thửa đất lúa và thửa đất cây lâu năm. Ông Th hoàn trả lại
giá trị chênh lệch tài sản chung cho bà A số tiền 26.875.000 đồng.
Bản án 16/2017/HNPT ngày 24/08/2017 Tòa án nhân dân Thành
phố Cần Thơ về tranh chấp chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Ngày 17/06/2014, bà A được Tòa án công nhận thuận
tình ly hôn. Trong quyết định này, bà và ông B không yêu cầu giải quyết
phần tài sản chung. Nay, bà khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong
thời kỳ hôn nhân, cụ thể yêu cầu ông B trả lại 16,5 chỉ vàng 24k là tài
sản riêng của bà và yêu cầu chia đôi tài sản chung gồm số tiền
970.000.000 đồng. Trong khi đó, ông B trình bày không giữ tài sản
riêng là 16,5 chỉ vàng 24k của bà A nên không thể trả lại, số tiền
970.000.000 đồng ông đã rút và trả nợ cho mẹ ruột 480.000.000 đồng.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Nguyên đơn và bị đơn mỗi người được
chia số tiền là 485.000.000 đồng. Bị đơn có nghĩa vụ giao lại cho nguyên
đơn số tiền này khi án có hiệu lực pháp luật. Bác yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn về phần yêu cầu bị đơn trả lại 16,5 chỉ vàng 24k.
Sau đó, ông B kháng cáo một phần nội dung bản án.
Nhận định của Tòa phúc thẩm:
Xét thấy số tiền 970.000.000 đồng được rút trong thời kỳ hôn nhân
nhưng nguyên đơn không biết và không định đoạt được số tiền chung
này. Việc bị đơn sử dụng tiền vào việc trả nợ trước thời kì hôn nhân mà
không có sự đồng ý của nguyên đơn là không đúng quy định pháp luật,
và đó là khoản nợ riêng của bị đơn. Do đó, Toa cấp sơ thẩm tuyên mỗi
người được chia ½ số tiền trên là có căn cứ và phù hợp với quy định
pháp luật.
Đối với yêu cầu về tài sản là 16,5 chỉ vàng 24k nguyên đơn yêu cầu
bị đơn trả lại, về nguyên tắc nguyên đơn khởi kiện thì có nghĩa vụ đưa
ra chứng cứ để chứng minh. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án
nguyên đơn không có chứng cứ gì để chứng minh, bị đơn lại không thừa
nhận nên cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về phần
yêu cầu này là phù hợp với quy định pháp luật.
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Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của
ông B, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bản án 31/2017/HNGĐ-PT ngày 01/08/2017 của Tòa án nhân
dân tỉnh Bến Tre về yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn
nhân
Nội dung: Bà H và ông T đã được công nhận thuận tình ly hôn
nhưng ông bà không thống nhất được cách chia tài sản chung. Bà H và
ông T có những tài sản chung sau: Phần đất thuộc thửa 414 diện tích
1.495,7 m2, thửa 415 với diện tích 855,1 m2, thửa 131 với diện tích
2.686,3 m2; ngôi nhà diện tích 100m2 có giá trị 200.000.000 đồng thuộc
thửa 131. Nay bà H khởi kiện yêu cầu Tòa chia cho bà 2 thửa đất là thửa
414 và 415 và ½ giá trị căn nhà. Ông T yêu cầu nhận ½ diện tích thửa
đất 414 và 415, công nhận thửa đất 131 là tài sản riêng của ông vì ông
được cha mình là ông B tặng cho trước thời kỳ hôn nhân, nhận toàn bộ
căn nhà và trả cho bà H 20.000.000 đồng và ông sẽ nhận trả phần nợ
80.000.000 đồng mà ông đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
của ông H1.
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Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện
của bà H, công nhận cho bà H quyền sử dụng 2 thửa đất 414 và 415
cùng với các hoa màu trên đất, công nhận cho ông T được quyền sử dụng
thửa đất 131 cùng nhà, vật kiến trúc, hoa màu; ông T có nghĩa vụ hoàn
lại cho H 85.454.000 đồng trong đó bao gồm giá trị đất chênh lệnh và
một phần giá trị căn nhà mà bà H được nhận.
Sau đó, ông T kháng cáo.
Nhận định của Tòa phúc thẩm: Ông T và bà H đều thừa thửa đất
số 414, 415 cùng với ngôi nhà là tài sản chung của hai vợ chồng. Ông T
đồng ý chia đôi hai phần đất nói trên, riêng căn nhà ông sẽ hoàn lại cho
bà H 20.000.000 đồng và ông nhận trả phần nợ 80.000.000 đồng cho
ông H1. Ông H1 xác nhận số nợ trên là do ông T nợ ông, không liên
quan đến bà H. Đồng thời, ông H1 không có khởi kiện yêu cầu ông T
trả số tiền trên mà để hai ông tự thỏa thuận. Bà H cũng đồng ý với hướng
giải quyết của ông T về phần căn nhà. Căn cứ theo Điều 92 Bộ luật Tố
tụng Dân sự 2015, các phần tài sản nêu trên là tài sản chung của ông T,
bà H. Đối với diện tích thửa đất 131, ông T và bà H đều đứng tên trên
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2011 nhưng từ đó đến nay,
ông không có khiếu nại gì nên không có cơ sở để xem xét đây là tài sản
riêng của ông. Do đó, yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung trong thời kỳ
hôn nhân của bà H là có căn cứ.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của
ông T, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
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Bản án 04/2017/HNGĐ-ST ngày 07/05/2017 của Tòa án nhân
dân huyện Đơn D, tỉnh Lâm Đồng về tranh chấp dân sự chia tài sản
chung trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Sau khi ly hôn với ông Th, năm 2007, bà C kết hôn với
ông D. Năm 2008, bà liên hệ với cơ quan nhà nước đăng ký kê khai để
cấp lại diện tích đất thổ cư 200m2 là tài sản riêng của bà C có sau khi ly
hôn với ông Th. Hiện nay, bà muốn tặng toàn bộ tài sản là căn nhà và
diện tích đất cho con gái riêng của bà với ông Th. Tuy nhiên, do bà và
ông D là vợ chồng hợp pháp nên thủ tục tặng cho cần có sự đồng ý của
ông D mà ông D lại không đồng ý. Vậy bà đề nghị Tòa án chia tài sản
chung trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và ông D, công nhận diện tích đất
và nhà ở là tài sản riêng của bà D.
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Nhận định của Tòa án: Bà C và ông D là vợ chồng hợp pháp nhưng
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện rõ quyền sử dụng đất
và căn nhà được cấp cho bà C. Theo Điều 33, 43 Luật Hôn nhân Gia
đình, căn nhà và diện tích đất trên có trước khi kết hôn với ông D và là
tài sản riêng của bà C. Do đó, yêu cầu của bà C là có cơ sở để chấp
thuận.
Bản án sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu của bà C; Xác định căn nhà
cùng 200m2 đất thổ cư là tài sản riêng của bà C, bà C được quyền liên
hệ với cơ quan nhà nước để đăng ký kê khai điều chỉnh biến động thửa
đất theo quy định của pháp luật.
Bản án 04/2015/HNGĐ-PT ngày 03/08/2015 của Tòa án nhân
dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp chia tài sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân
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Nội dung: Anh Thành và chị Hiền đã kết hôn có một con chung.
Quá trình sinh sống phát sinh mâu thuẫn nên anh T làm đơn ly hôn. Ngày
23/03/2010, chị Huyền có đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung vợ
chồng sau ly hôn gồm có 2 diện tích đất được ông Hiếu đấu thầu là 60m2
và 68m2 năm 1995. Chị và anh Thành đã bán 52m2, còn lại 8m2 nằm
trong 76m2 đất còn lại; trên đất có một quán bán hàng; đất nông nghiệp
của hai vợ chồng được chia. Chị Hiền xác định diện tích đất đấu thầu là
tài sản chung của vợ chồng, còn tài sản trên đất chị đề nghị chia theo
công sức và nguồn tiền đóng góp, phần ruộng nông nghiệp chị không
yêu cầu đối với phần đất 48m2 đã bị lấy, đề nghị ông Hiếu và bà Sắc trả
cho chị phần còn lại. Anh Thành đề nghị Tòa án giao cho anh quản lý,
sử dụng và trả chênh lệch cho chị Huyền phần đất 8m2, giao ông Hiếu
quản lý diện tích 68m2 và các các tài sản trên đất mà ông Hiếu sở hữu.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện
của chị Huyền: Giao cho anh Thành có quyền quản lý sử dụng diện tích
đất 8m2, buộc anh Thành có nghĩa vụ thanh toán cho chị Huyền ½ giá
trị thửa đất là 11.000.000 đồng; Không chấp nhận yêu cầu của chị Huyền
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về xác định và phân chia cho chị và anh Thành diện tích 68m2 đất tại
thửa 256 và ngôi nhà cấp lán cấp 4.
Sau đó, nguyên đơn là chị Huyền kháng cáo.
Nhận định của Tòa phúc thẩm:
Đối với diện tích đất 8m2: Hội đồng xét xử thấy rằng: thứ nhất, diện
tích đất này rất nhỏ chỉ là 8m2 vừa không được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, vừa không phù hợp với việc tạo lập chỗ ở; thứ hai,
chị Huyền hiện không sinh sống tại thôn Nhạc Lộc nên giao đất cho chị
là không phù hợp.
Đối với diện tích đất 68m2: Tài liệu có trong hồ sơ và lời khai của
các đương sự có cơ sở để xác định nguồn tiền nộp là ông Hiếu chứ không
phải chị Huyền. Như vậy, Tòa tạm giao cho ông Hiếu tiếp tục quản lý
để thực hiện các thủ tục pháp lý là hoàn toàn có cơ sở.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của
nguyên đơn, giữ nguyên quyết định của bản án hôn nhân gia đình sơ
thẩm.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN MINH HOÁ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH QUẢNG BÌNH

Bản án số: 78/2020/DS-ST
Ngày: 21/8/2020
V/v tranh chấp về chia tài sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HOÁ, TỈNH QUẢNG BÌNH

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Đinh Đức Cảnh Các Hội
thẩm nhân dân: Ông: Đinh Minh Tặng
Ông: Trương Ngọc Nhân

- Thư ký phiên toà: ông Cao Lương Bằng – Thư ký Tòa án
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Minh Hóa tham gia phiên tòa: bà Đinh Thị
Hoài Thanh – Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, tại phòng xử án, Toà án nhân dân huyện Minh Hoá xét
xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 44/2019/TLST – HNGĐ ngày 24/3/2020 về “tranh chấp
về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử
số 44/2020/QĐXXST- HNGĐ ngày 25/6/2020 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: anh Trần Thanh D; sinh năm 1976; địa chỉ: tổ dân phố *, thị trấn Q, huyện
Minh H, tỉnh Quảng Bình; có mặt.

2. Bị đơn: chị Đinh Thị Kim N; sinh năm 1981; địa chỉ: thôn 2 T, thị trấn Q, huyện M,
tỉnh Quảng Bình; có mặt.

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
-

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa,
Bắc Quảng Bình; người đại diện theo ủy quyền: ông Tạ An L – Phó giám đốc Ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình; có mặt.
Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao
dịch Minh Hóa; người đại diện theo ủy quyền: ông Hoàng Như Y – phó giám đốc Ngân hàng
thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa; có
mặt.

-
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
Trong khởi kiện ngày 02/3/2020 và bản tự khai trong quá trình giải quyết vụ án anh Trần
Thanh D trình bày: ngày 28/11/2018, TAND huyện Minh Hóa đã giải quyết cho anh D và chị
N ly hôn, tuy nhiên trong quá trình chung sống với chị N, anh D và chị N có vay tiền của Ngân
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng
Bình số tiền 200.000.000 đ (trong đó vay chung là 187.000.000 đ còn vay cá nhân là 13.000.000
đ) và Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch
Minh Hóa số tiền 22.500.000 đ. Số tiền này anh vay về để tu sửa nhà cửa, mua sắm đồ dùng
trong gia đình và chữa bệnh cho con. Đây là hai khoản vay chung của anh D và chị N đề nghị
Tòa án Minh Hóa xem xét giải quyết chia đôi số nợ trên.
Bị đơn chị Đinh Thị Kim N trình bày: anh D có đề nghị Tòa án chia đôi số nợ vay tại hai
ngân hàng là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh
Hóa, Bắc Quảng Bình số tiền 187.000.000 đ và Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên
Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa số tiền 22.500.000 đ. Chị N không hề
biết hai khoản vay này anh D vay vào lúc nào và vay mục đích để làm gì nên không đồng ý chia
đôi khoản nợ cho hai vợ chồng. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tạ An L: ngày
12/01/2017, ông Trần Thanh D có vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
Nam chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình số tiền 100.000.000 đ, vay theo lương; ngày
08/01/2018, anh D lại tiếp tục vay số tiền 150.000.000 đ, vay thế chấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Thanh D. Trong quá trình
vay ông D đã để dư nợ xấu, sau đó ngày 01/4/2020, vay lại số tiền 200.000.000 đ (vay theo
lương), dư nợ đến ngày 04/6/2020 số tiền 193.000.000 đ. Quá trình vay ông D vẫn trả đầy đủ cả
gốc và lãi cho ngân hàng.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Hoàng Như Y trình bày: ngày 26/4/2016,
ông Trần Thanh D có vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh
Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa số tiền 90.000.000 đ (vay theo sổ lương cán bộ công
chức, viên chức), dư nợ đến ngày 04/6/2020 là 16.500.000 đ, trong quá trình vay ông D thanh
toán tiền gốc, lãi đúng hạn.
Toà án đã tiến hành hoà giải nhưng không thành.
Tại phiên toà:
Anh D vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu chị N phải có trách nhiệm trả số tiền vay tại
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc
Quảng Bình số tiền 187.000.000 đ và Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi
nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa số tiền 22.500.000 đ, mặc dù chị N không tham
gia kí kết các hợp đồng vay tiền trên nhưng vì đây là khoản tiền phục vụ cho gia đình và cho con
đi chữa bệnh chứ không phục vụ gì riêng cho anh D.

-
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Chị N không đồng ý trả hai khoản vay vì chị không hề biết anh D vay hai khoản vay
này vào thời điểm nào và vay để làm gì. Anh D trình bày vay số tiền này để phục vụ cho gia
đình chị không đồng ý vì cả chị và anh D đều có lương, lương đủ nuôi sống gia đình không cần
phải đi vay tiền ngoài để làm gì. Anh D trình bày vay để đi chữa bệnh cho con thì chị cũng không
đồng ý lý do từ năm 2014 chị đã đóng bảo hiểm cho con của chị, khi chị đi khám chữa bệnh cho
con anh D có biết nhưng không đưa tiền cho chị, gia đình nhà ngoại cũng đóng góp một ít tiền,
năm 2018 chị và anh D ly hôn cũng trong năm đó khi biết con bị bệnh hiểm nghèo thì anh D bỏ
lơ con không hề chu cấp tiền cho con đi khám chữa bệnh mọi chi phí đều do cá nhân chị N lo
hết. Khoản vay 187.000.000 đ tại Ngân hàng agribank chi nhánh huyện Minh Hóa, bắc Quảng
Bình là khoản vay lại từ hai khoản vay trước đó của anh D. Khoản vay 22.500.000 này là anh D
vay vào năm 2016 vay 90.000.000 đ tại Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi
nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa khoảng thời gian đó hai vợ chồng đã trục trặc
chuyện tình cảm anh D vay cho cá nhân anh Dũng để làm gì chị không hề biết.

-

-

Ông Tạ An Li: giao dịch vay nợ tại ngân hàng agribank chi nhánh huyện Minh Hóa,
bắc Quảng Bình do ông D tự thực hiện không có chị N tham gia ký kết vào các hợp đồng vay
nợ và hợp đồng thế chấp tài sản. Hiện dư nợ đến ngày 21/8/2020 là 186.000.000 đ, ông D vẫn
thanh toán tiền gốc, lãi đúng hạn nên Ngân hàng không có yêu cầu gì
Ông Hoàng Như Y: giao dịch vay nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên
Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa do ông D tự thực hiện do vay qua sổ
lương. Hiện dư nợ đến ngày 21/8/2020 là 16.500.000 đ, ông D vẫn thanh toán tiền gốc, lãi đúng
hạn. - Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:
Về tố tụng: từ khi thụ lý vụ án đến khi Hội đồng xét xử vào nghị án thì Thẩm phán xác
định về thẩm quyền, quan hệ pháp luật, tư cách đương sự, tiến hành các phiên hợp kiểm tra việc
giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, thời hạn chuẩn bị xét xử đúng quy định của
pháp luật và thời hạn gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát cũng đảm bảo. Tại phiên toà Hội đồng xét xử,
thư ký cũng chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Đối với nguyên đơn, bị đơn, người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã chấp hành đúng theo quy định tại các Điều 68, 70, 71, 72, 73,
186 và Điều 234 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Về nội dung: áp dụng Điều 26, 35, 39, 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; căn cứ Điều 27 Luật
Hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 26 Nghị quyết số 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. Đề xuất: không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên
đơn buộc chị N phải cùng trả số nợ vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
Nam chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình số tiền 187.000.000 đ và Ngân hàng thương
mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa số tiền
22.500.000 đ. Anh D phải chịu 300.000 đ án phí dân sự sơ thẩm.

-

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa
và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1]. Anh D khởi kiện yêu cầu chị N phải có trách nhiệm trả khoản vay nợ của hai
ngân hàng trong thời kỳ hôn nhân, đây là tranh chấp tranh chấp về chia tài sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân, bị đơn có nơi cư trú tại thôn 2 Thanh Long, thị trấn Quy Đạt,
huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình nên căn cứ khoản 2 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm
a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND huyện
Minh Hoá.
[2]. Về nội dung: anh D khởi kiện yêu cầu chị N phải có trách nhiệm trả khoản vay chung
tại hai ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện
Minh Hóa, Bắc Quảng Bình số tiền 187.000.000 đ và Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện
Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa số tiền 22.500.000 đ. Quá trình giải
quyết vụ án anh D đề nghị Tòa án chia đôi số nợ vay của hai ngân hàng, chị N không đồng ý trả
hai sổ vay này với lý do chị không hề biết anh D vay hai khoản vay này vào lúc nào và vay để
làm gì. Đại diện Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện
Minh Hóa, Bắc Quảng Bình cũng trình bày, quá trình vay từ năm 2017, 2018 và năm 2020 anh
Dũng đều đúng tên vay một mình không có chị N tham gia, đối với khoản vay của Ngân hàng
thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa thì
người đại diện của ngân hàng cũng trình bày anh D vay qua sổ lương của anh D không có tên
chị N tham gia vay vốn tại ngân hàng.
[3]. Anh D và chị N đều thừa nhận chị N không tham gia ký kết các hợp đồng vay tiền tại
hai ngân hàng, tình tiết này đúng về nghĩa vụ chứng minh và những tình tiết, sự kiện không cần
phải chứng minh quy định tại các Điều 91, 92 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Anh D cũng
không đưa ra được các chứng cứ chứng minh cho việc vay tiền tại hai ngân hàng để phục vụ cho
cuộc sống gia đình và cho con đi chữa bệnh, chị N hoàn toàn không biết việc vay tiền này của
anh D để làm gì vì trước khi ly hôn vào năm 2018 hai vợ chồng đã mâu thuẫn trong tình cảm vợ
chồng việc anh D vay mượn của ai chị đều không hề hay biết.
[4]. Một bên vợ hoặc chồng không tham gia giao dịch mà vẫn phải chịu trách nhiệm liên
đới chỉ trong trường hợp quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia định năm 2014. Điều 27 dẫn
chiếu đến các Điều 24, 25, 26 và 37 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, đó là:
Điều 24: đây là trường hợp bên giao dịch đã là đại diện hợp pháp của bên kia (theo ủy
quyền hoặc theo pháp luật)
- Điều 25: đây là trường hợp kinh doanh chung

-

-

Điều 26: là trường hợp người thứ 3 ngay tình được bảo vệ

Điều 37: là trường hợp “nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình” Theo quy định
tại khoản 20 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình đã quy định: “nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh
hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông
thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình”. Rõ ràng theo quy
định thì tổng số tiền vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh

-
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huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình năm 2017 và năm 2018 là 250.000.000 và vay tại Ngân hàng
thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa năm
2016 là 90.000.000 đ không thể coi là khoản vay vì nhu cầu thiết yếu của gia đình, cả anh D và
chị N đều có lương hàng tháng nên càng không thể coi đây là khoản vay vì nhu cầu thiết yếu
của gia đình.
Như vậy hợp đồng vay tiền của hai ngân hàng trong vụ án này không thuộc một trong các
trường hợp nêu trên.
[5]. Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của
anh D buộc chị N phải có trách nhiệm cùng trả nợ khoản nợ tại ngân hàng Ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình và Ngân
hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa.
[6]. Do anh D chưa vi phạm nghĩa vụ trả nợ vay nên Ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình và Ngân hàng thương mại cổ
phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa chưa yêu cầu thu hồi
vốn, Hội đồng xét xử không xem xét.
[7]. Về án phí: anh D phải chịu 300.000 đ án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu của không
được chấp nhận.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 2 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 147, 266, 271
và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Căn cứ Điều 27, 45 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số 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. Tuyên xử:
1. Không chấp nhận đơn khởi kiện của anh Trần Thanh D yêu cầu chị Đinh Thị Kim N
cùng phải trả khoản vay nợ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi
nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình số tiền 187.000.000 đ và Ngân hàng thương mại cổ
phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình phòng giao dịch Minh Hóa số tiền 22.500.000
đ.

2. Về án phí: anh Trần Thanh D phải chịu 300.000 đ án phí dân sự sơ thẩm. Anh Dũng
đã nộp tiền tạm ứng án phí số tiền 300.000 đ theo biên lai số 0004289 ngày 24/3/2020 của Chi
cục thi hành án dân sự huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Anh Dũng đã nộp đủ án phí.

3. Quyền kháng cáo: các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ
ngày tuyên án sơ thẩm (21/8/2020).
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Nơi nhận:
- VKSND huyện Minh Hóa;
- Chi cục THADS huyện Minh Hóa;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ.

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

(đã ký)
Đinh Đức Cảnh
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TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Bản án số 146/2020/HNGĐ-PT Ngày
11/9/2020
“V/v Tranh chấp tài sản khi ly hôn

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Ngô Tiến Phong.
Các Thẩm phán:

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
Bà Bùi Thị Thu Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng, Thư ký tòa Lao động.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa::
Bà Trịnh Thu Tân - Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm
công khai vụ án thụ lý số 140/2020/TLPT- HNGĐ ngày 20 tháng 8 năm 2020 về “Xin ly hôn”.
Do Bản án sơ thẩm số 214/2020/HNGĐ-ST ngày 27 tháng 6 năm 2020 của Toà án nhân dân
huyện H bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 185/2020/QĐPTHNGĐ ngày 24 tháng 8 năm 2020 giữa:
Nguyên đơn: Chị Phan Thị P, sinh n¨m 1977; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ
ở: Thôn Đ, xã K. huyện H, thành phố Hà Nội, có mặt.
Bị đơn kháng cáo: Anh Đặng Trần H, sinh n¨m 1972; nơi đăng ký nhân khẩu thường
trú: Thôn Đ, xã K. huyện H, TP. Hà Nội; hiện đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục
Lao động số 1, tỉnh Nghệ An, có đơn xin xử án vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Chị Phan Thị P và anh Đặng Trần H tự nguyện tìm hiểu rồi xây dựng gia đình. Anh chị có
đăng ký kết hôn tại UBND xã K, huyện H, ngày 06/04/2001. Do anh H bị nghiện ma túy từ năm
1996 nhưng chị P không biết, sau khi vợ chồng kết hôn chị P đã phát hiện anh H nghiện ma túy
và đã đưa anh H nhiều lần vào cơ sở bắt buộc để cai nghiện, nhưng khi hòa nhập cộng đồng, anh
H lại lại tái nhiện ma túy. Nay chị P xin ly hôn, anh H đồng ý.
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Về con chung: Có 02 con chung là cháu Đặng Phượng Hà, sinh ngày 15/3/2002 và Đặng
Ngân Hà, sinh ngày 19/12/2007, sau ly hôn chị P nuôi cả 02 con, anh H không phải cấp dưỡng
nuôi con chung.
+ Về tài sản chung, riêng: Năm 2010, chị P được bố mẹ đẻ của mình chia cho chị mảnh
đất với diện tích 121,75m2, nay là thửa đất số 138/3, tờ bản đồ số 12 tại thôn Đ, xã K. huyện H,
lúc phân chia bố mẹ chị có nói rõ là chỉ cho riêng một mình chị P. Thửa đất này đã được UBND
huyện H cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 829901 ngày 28/12/2010 mang tên bà
Phan Thị P.
Năm 2011, chị P và anh H xây nhà 03 tầng bê tông cốt thép, diện tích sử dụng 1 sàn: 47m2
x 3 sàn = 141m2; ngoài ra tài sản của vợ chồng còn có 02 cây nhãn; 01 cây hồng xiêm; 01 cây
vú sữa; 01 cây bưởi; tường bao xây gạch; sân gạch. Qua định giá, Hội đồng định giá huyện H
đã xác định tổng giá trị nhà và tài sản trên đất là 727.552.000 đồng; giá trị quyền sử dụng đất là:
121,75m2 x 20.000.000 đồng = 2.435.000.000 đồng.
Về nợ chung: Anh chị không có nợ chung.
Ngoài ra, anh chị không có yêu cầu hoặc đề nghị gì khác.
Tại Bản án số 214/2020/HNGĐ-ST ngày 27/6/2020 Tòa án nhân dân huyện H quyết
định: Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Phan Thị P. Chị Phan Thị P được ly hôn anh Đặng
Trần H.

2. Về con chung: Con chung Đặng Phượng Hà, sinh ngày 15 tháng 3 năm 2002 đã trưởng
thành.
Giao cháu Đặng Ngân Hà, sinh ngày 19/12/2007 cho chị Phan Thị P tiếp tục chăm sóc,
nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành hoặc có sự thay đổi khác.
Anh H không phải cấp dưỡng nuôi con chung. Anh H có quyền thăm nom, chăm sóc con
chung không ai được ngăn trở.

3. Xác định thửa đất số 138/3, tờ bản đồ số 12 tại Thôn Đ, xã K. huyện H, TP. Hà Nội là
tài sản riêng của chị Phan Thị P.

4. Về tài sản chung: Một ngôi nhà 03 tầng xây bê tông cốt thép, xây năm 2012, diện tích
sử dụng 1 sàn: 47m2 x 3 sàn = 141m2; 02 cây nhãn; 01 cây hồng xiêm; 01 cây vú sữa; 01 cây
bưởi; tường bao xây gạch; Sân gạch. Tổng giá trị tài sản chung là 727.552.000đ (Bảy trăm hai
mươi bảy triệu năm trăm năm mươi hai nghìn đồng).
Khi ly hôn chia cho chị P anh H theo tỷ lệ 60/40.
Giao toàn bộ tài sản chung trên cho chị Phan Thị P sở hữu, chị P phải thanh toán cho anh
Đặng Trần H số tiền là 291.020.000 đồng.
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Ngoài ra, Tòa án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.
Ngày 01/7/2020 anh Đặng Trần H đã nộp đơn kháng cáo về phần tài sản của vụ án.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Anh H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và viết đơn xin xử án vắng mặt. Lý do là anh
đang tập trung cai nghiện bắt buộc tại tại Trung tâm giáo dục Lao động số 1, tỉnh Nghệ An.
Nguyên đơn chị P vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và đề nghị Hội đồng xét xử không
chấp nhận kháng cáo của anh H. Ngoài ra, nguyên đơn còn cho biết bị đơn mắc nghiện đã lâu,
tài sản của gia đình theo đó mà ra đi.
Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến:

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử đã tiến hành đúng thủ tục tố tụng, đảm bảo quy định của
pháp luật về tố tụng dân sự.

- Về nội dung: Sau khi phân tích nội dung vụ án và quan điểm của các bên, Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị với Hội đồng xét xử:
Do bị đơn mắc nghiện, Tòa án cấp sơ thẩm xác định tài sản chung và tài sản riêng sau đó
chia tỷ lệ theo công sức đóng góp 60/40 là đúng quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 1 Điều
308 Bộ luật tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ
nguyên Bản án sơ t hẩm số 214/2020/HNGĐ-ST ngày 27/6/2020 của TAND huyện H.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, xem xét tại phiên tòa,
căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]

Về hình thức: Đơn kháng cáo bản án gửi ngày 01/7/2020 của anh Đặng Trần H

nằm trong hạn luật định, có nội dung và hình thức phù hợp với nội dung vụ án nên được Hội
đồng xét xử chấp nhận, xét xử phúc thẩm.

[2]

Về Nội dung: Chị P và anh H nay ly hôn đều có nguyện vọng chia tài sản chung,

các phần khác như quan hệ hôn nhân, con chung không có kháng cáo nên đã phát sinh hiệu lực
pháp luật.
- Giới hạn của việc xét xử phúc thẩm chỉ là phần tranh chấp về tài sản trên khi vợ chồng ly
hôn, theo đơn kháng cáo của anh H?.
Theo anh Đặng Trần H, vợ chồng có khối tài sản chung là cả nhà và đất, anh có nguyện
vọng chia 50/50 khi vợ chồng ly hôn.
[3] Xét kháng cáo về phần chia tài sản khi ly hôn của anh Đặng Trần H thấy:
Ngoài vấn đề xác định tài sản riêng của vợ hoặc chồng được cho trong thời kỳ hôn nhân
như án sơ thẩm đã nêu, còn thấy: Chị P được bố mẹ đẻ của mình cho riêng về phần đất ở, đã
không nhập phần tài sản riêng này vào làm tài sản chung của vợ chồng; bằng chứng là Giấy

9

chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ mang tên bà Phan Thị P. Anh H biết được điều đó đã nhiều
năm nhưng không có ý kiến gì.
Xét đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ mang tên bà Phan Thị P; toàn bộ
quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công khai danh sách đều theo
đúng quy định của pháp luật. Do vậy, giá trị quyền sử dụng đất ở là tài sản riêng của chị P như
án sơ thẩm xác định là đúng.
Về phần tài sản chung: Các bên đương sự và Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định tài sản nằm
trên đất gồm, nhà cửa, cây cối, sân gạch, bờ tường vv… có tổng giá trị là 727.552.000 đồng là
tài sản chung của vợ chồng; ngoài ra không còn tài sản chung nào khác. Chị P hiện đang làm
giáo viên và nuôi dưỡng con chung; anh H mắc nghiện ma túy nhiều năm nay sống phụ thuộc
và không có đóng góp gì vào kinh tế của gia đình. Tòa án cấp sơ thẩm đã chia cho anh H được
40% tổng giá trị tài sản chung, chị P 60% tổng giá trị tài sản chung và giao cho chị P sở hữu tài
sản chung để nuôi con. Chị P có trách nhiệm thanh toán lại phần tài sản được chia cho anh H là
có căn cứ.
Như vậy, kháng cáo của anh Đặng Trần H không được chấp nhận.
Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành.
[4] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của anh H không được chấp nhận nên anh phải chịu
án phí hôn nhân phúc thẩm. Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội
quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
Xử y án sơ thẩm:
1. Không chấp nhận kháng cáo của anh Đặng Trần H đối với Bản án số 214/2020/HNGĐST ngày 27/6/2020 của Tòa án nhân dân, huyện H, thành phố Hà Nội về phần tài sản chung cụ
thể:
Giao cho chị Phan Thị P được quyền sở hữu 01 ngôi nhà 03 tầng xây bê tông cốt thép, có
diện tích sử dụng mỗi sàn là 47m2 và toàn bộ tài sản khác nằm trên diện tích đất 121,75m2, được
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 829901 ngày 28/12/2010 mang tên Phan Thị P.
Chị Phan Thị P phải có trách nhiệm thanh toán ngay tiền về tài sản chung cho anh Đặng
Trần H là 291.020.000 đồng (Hai trăm chín mươi mốt triệu không trăm hai mươi ngàn đồng
chẵn).
Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, người phải thi hành án còn
phải chịu lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước qui định, tương ứng với thời gian chưa thi hành
án của khoản tiền chưa thi hành xong.
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Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành án theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự,
người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu Cầu thi hành án, tự
nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại Điều 6,7.9 Luật Thi hành án
dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành.

2.

Về án phí: Anh H phải chịu 300.000 đồng án phí hôn nhân phúc thẩm. Số tiền trên

được trừ vào tiền tạm ứng án phí mà anh H đã nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện H,
theo biên lai số 0009779 ngày 01/7/2020.

3.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày tuyên án

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND huyện H;
- Chi cục THADS huyện H;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Ngô Tiến Phong
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Bản án số: 05/2020/HNGĐ-PT
Ngày 25 - 6 - 2020
Về việc Tranh chấp chia tài sản sau khi ly
hôn

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quốc Hương
Các Thẩm phán: Ông K’Tiêng và ông Nguyễn Hồng Chương

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Hải Thịnh là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà:
Ông Nguyễn Hữu Cần - Kiểm sát viên.
Ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm
công khai vụ án thụ lý số: 02/2020/TLPT-HNGĐ ngày 05 tháng 02 năm 2020 về tranh chấp
“Chia tài sản sau khi ly hôn”. Do Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 36/2019/HNGĐ-ST
ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện Đắk Glong bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 02/2020/QĐPTHNGĐ ngày 04 tháng
03 năm 2020 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Anh Đặng Văn T, sinh năm 1985; địa chỉ: Thôn Q, xã Q, huyện Đ, tỉnh
Đắk Nông - Có mặt.

2. Bị đơn: Chị Đinh Thị Ngọc M (tên gọi khác: Đinh Thị M), sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn
Q, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông - Có mặt.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Đinh Thị Ngọc M: Ông
Phương Ngọc D; địa chỉ: Số Z, đường T, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông - Có mặt.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Ngân hàng Thương mại cổ phần C; địa chỉ: Số W, đường T, quận H, Thành phố Hà Nội.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Khắc T; địa chỉ: Số T, đường T, phường N,
thành phố G, tỉnh Đắk Nông - Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Văn T; địa chỉ: Thôn Q, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông - Có mặt.
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- Ông Nguyễn Đức P và bà Trần Thị Hoàng A; địa chỉ: Bon R, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk
Nông - Vắng mặt.
- Ông Đặng Văn L và bà Phạm Thị H; địa chỉ: Thôn Q, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông Vắng mặt.
- Bà Phạm Thị Thu T; địa chỉ: Số R, Khu phố A, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai Vắng mặt.
- Anh Tống Quang M; địa chỉ: Số C, đường L, huyện D, tỉnh Lâm Đồng - Vắng mặt.
- Anh Đặng Hồng T; địa chỉ: Tổ dân phố E, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông - Có
mặt.
4. Người làm chứng:

- Ông Đinh Văn T; địa chỉ: Thôn Q, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông - Có mặt.
- Ông Bùi Đức H; Tổ dân phố Y, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông - Có mặt.
5. Người kháng cáo: Chị Đinh Thị Ngọc M (tên gọi khác: Đinh Thị M) là bị đơn.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn anh Đặng Văn
T trình bày:
Anh T và chị Đinh Thị Ngọc M được Tòa án giải quyết ly hôn tại Quyết định công nhận
thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số: 37/2018/QĐST-HNGĐ ngày 17-8-2018
của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. Khi giải quyết ly hôn anh chị tự thỏa thuận về tài
sản không yêu cầu Tòa án giải quyết. Ngày 22-01-2019, anh và chị thỏa thuận với nhau phân
chia tài sản chung và nợ chung nhưng sau đó chị M không thực hiện như thỏa thuận nên anh T
khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản chung và nợ chung cụ thể:
Theo đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ sung anh T yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung
và nợ chung bao gồm: Diện tích 11.120m2 được cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 02-9-2015;
thửa đất có diện tích 367,9m2 được cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 30-11-2015; thửa đất nhận
chuyển nhượng ngày 30-7-2012 có diện tích 264m2; thửa đất nhận chuyển nhượng của ông
Nguyễn Đức P và bà Trần Thị Hoàng A ngày 11-4-2015, có diện tích 160m2 và nhận chuyển
nhượng của ông Đặng Văn L và bà Phạm Thị H ngày 20-10-2015, có diện tích 160m2; tài sản
chung là máy móc thiết bị tại cửa hàng chị M đã quản lý sau khi ly hôn; buộc chị M phải hoàn
trả cho anh T số tiền anh đã trả cho Ngân hàng C - Chi nhánh Đắk Nông là 1.057.500.000 đồng.
Về nợ chung gồm có: Nợ Ngân hàng C - Chi nhánh Đắk Nông 2.600.000.000 đồng tiền gốc và
khoảng 300.000.000 đồng tiền lãi.
Nợ bà Phạm Thị Thu T 100.000.000 đồng; nợ anh Tống Quang M 10.000.000 đồng; nợ
anh Đặng Hồng T 180.000.000 đồng; nợ ông Nguyễn Văn T 400.000.000 đồng.
Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm anh Đặng Văn T rút yêu cầu phân
chia đối với tài sản chung và nợ chung gồm: Về tài sản chung: Diện tích 11.120m2 được cấp
giấy chứng nhận QSDĐ ngày 02-9-2015. Về nợ chung: Nợ Ngân hàng C - Chi nhánh Đắk Nông
2.600.000.000 đồng tiền gốc và khoảng 300.000.000 đồng tiền lãi; nợ bà Phạm Thị Thu T
100.000.000 đồng; nợ anh Tống Quang M 10.000.000 đồng; nợ anh Đặng Hồng T 180.000.000
đồng. Thay đổi về yêu cầu phân chia tài sản chung là máy móc thiết bị tại cửa hàng thành phân
chia bằng giá trị là 450.000.000 đồng với lý do các tài sản trên được giao cho chị M nhưng hiện
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nay không còn tài sản; số tiền yêu cầu chị M phải hoàn trả từ 1.057.500.000 đồng thành
984.500.000 đồng.
Lời khai trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, bị đơn chị Đinh Thị Ngọc M
trình bày:
Chị M đồng ý phân chia tài sản chung giữa chị và anh T theo quy định của pháp luật đối
với 03 lô đất: Lô đất đối diện trường cấp 3 Q (mảnh trích đo địa chính số 120); lô đất đối diện
cửa hàng vật liệu xây dựng (mảnh trích đo địa chính 119); lô đất nhận chuyển nhượng của ông
P và ông L (mảnh trích đo địa chính số 121). Chị M có nguyện vọng được phân chia lô đất thuộc
mảnh trích đo địa chính số 121; phân chia cho anh T lô đất mảnh trích đo địa chính số 120 và
mảnh trích đo địa chính 119; yêu cầu anh T phải thanh toán giá trị chênh lệch của tài sản được
phân chia.
Đối với yêu cầu phân chia tài sản chung là giá trị tài sản của cửa hàng là 450.000.000 đồng,
anh T không chứng minh được các tài sản trên nên chị M không đồng ý phân chia đối với tài sản
này.
Về nợ chung đối với khoản tiền còn nợ anh Nguyễn Văn T 400.000.000 đồng chị M không
biết việc anh T tham gia chơi hụi, bốc hụi và sử dụng số tiền đã bốc hụi vào mục đích chung của
gia đình nên chị M không đồng ý chịu trách nhiệm trả tiền cho anh Nguyễn Văn T.
Đối với yêu cầu hoàn trả cho anh T số tiền 984.500.000 đồng, chị M không đồng ý với lý
do sau khi thỏa thuận phân chia tài sản chị M đã ký giấy ủy quyền để anh T chuyển nhượng thửa
đất rẫy 11.120m2 được cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 02-9-2015 lấy tiền trả nợ cho Ngân
hàng; tính đến ngày 23-10-2019 số tiền nợ Ngân hàng còn lại hơn 900.000.000 đồng, chị M và
anh T đã trả hết toàn bộ cho Ngân hàng, trong đó mỗi người trả ½ số tiền. Đối với các yêu cầu
phân chia tài sản chung và nợ chung khác anh T đã rút yêu cầu khởi kiện nên chị không có ý
kiến và không có yêu cầu phản tố.
Lời khai trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của Ngân
hàng Thương mại C là ông Nguyễn Khắc T trình bày:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông cho vợ
chồng anh T, chị M vay theo hạn mức 3.000.000.000 đồng; tính đến thời điểm Ngân hàng nộp
đơn yêu cầu độc lập anh T, chị M còn nợ 900.000.000 đồng tiền gốc và 45.845.386 đồng tiền lãi
theo Hợp đồng cho vay hạn mức số: 001/2018/400539957-HĐCVHM/NHCT506 ngày 11-52018 và Giấy nhận nợ lần 01 số: 001/2018/400539957/GNN ngày 11-5-2018, Giấy nhận nợ lần
02 số: 002/2018/400539957/GNN ngày 25-6-2018, Giấy nhận nợ lần 05 số:
005/2018/400539957/GNN ngày 02-11-2018. Vì vậy, Ngân hàng yêu cầu anh T, chị M phải trả
số tiền trên. Ngày 23-10-2019, anh T và chị M trả hết toàn bộ số nợ nên Ngân hàng đã rút đơn
yêu cầu độc lập.
Lời khai trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan là anh Nguyễn Văn T trình bày:
Ngày 20-9-2016 vợ chồng anh T tham gia vào hụi của hội đồng hương Thái Bình và bầu
anh Nguyễn Văn T là chủ hụi; vợ chồng anh T do anh T đứng tên trong danh sách hụi; có tổng
số 17 chân hụi với 14 người tham gia, trong đó anh Nguyễn Văn T, anh H, anh T mỗi người
tham gia hai chân hụi; vợ chồng anh T đã nhận đủ tiền của hai chân hụi, lần đầu là 348.000.000
đồng, lần thứ hai là 350.000.000 đồng; cả hai lần anh Nguyễn Văn T là người đếm tiền và trực
tiếp giao tiền cho chị M; sau mỗi lần nhận tiền vợ chồng anh T đều mời cơm các thành viên
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trong nhóm hụi; số tiền vợ anh T chưa đóng cho chủ hụi sau hai lần bốc hụi là 396.000.000 đồng
tương ứng với 09 lần chưa đóng, mỗi lần phải đóng 44.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn T đã
phải bỏ tiền để giao cho các thành viên trong nhóm hụi nên anh Nguyễn Văn T khởi kiện yêu
cầu anh T, chị M phải trả cho anh 396.000.000 đồng.
Lời khai trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan là ông Nguyễn Đức P, bà Trần Thị Hoàng A trình bày:
Năm 2015, vợ chồng ông bà chuyển nhượng cho vợ chồng anh T diện tích đất chưa có giấy
chứng nhận QSDĐ có tứ cận: Phía đông giáp đất ông Đ, phía tây giáp đất ông L, phía nam giáp
đất ông Đ, phía bắc giáp đường đi. Hiện nay anh T yêu cầu Tòa án phân chia đối với thửa đất
trên ông bà không có ý kiến hay yêu cầu gì đối với diện tích đất này.
Lời khai trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan là ông Đặng Văn L trình bày:
Năm 2015, vợ chồng ông bà (vợ là Phạm Thị H) chuyển nhượng cho vợ chồng anh T diện
tích đất chưa có giấy chứng nhận QSDĐ có tứ cận: Phía đông giáp đất ông P, phía tây giáp đất
ông Đ, phía nam giáp đất ông Đ, phía bắc giáp đường đi. Hiện nay anh T yêu cầu Tòa án phân
chia đối với thửa đất trên ông bà không có ý kiến hay yêu cầu gì đối với diện tích đất này.
Bản án sơ thẩm số: 36/2019/HNGĐ-ST ngày 28-11-2019 của Toà án nhân dân huyện Đắk
Glong, quyết định: Căn cứ vào khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều
39, khoản 4 Điều 147, Điều 157, điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3
Điều 228, Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 213, Điều 219, Điều 471 của Bộ luật Dân
sự; Điều 33; khoản 3 Điều 38; Điều 59; Điều 62 của Luật Hôn nhân và Gia đình; điểm b khoản
5, điểm b khoản 7 Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
1. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của anh Đặng Văn T về các nội dung:

- Yêu cầu phân chia tài sản chung đối với diện tích đất 11.120m2 thuộc thửa đất số 07 và
50 tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông;
- Yêu cầu phân chia về nghĩa vụ trả nợ đối với khoản tiền 2.600.000.000 đồng tiền gốc và
khoảng 300.000.000 đồng tiền lãi tại Ngân hàng Thương mại C
- Chi nhánh Đắk Nông;
- Yêu cầu phân chia nghĩa vụ trả nợ đối với bà Phạm Thị Thu T 100.000.000 đồng; đối với
anh Tống Quang M 10.000.000 đồng; đối với anh Đặng Hồng T 180.000.000 đồng.
Các đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết lại vụ án đối với các yêu cầu
trên theo quy định của pháp luật.
Đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập của Ngân hàng Thương mại C về việc buộc
anh Đặng Văn T và chị Đinh Thị Ngọc M phải trả 945.845.386 đồng.

2.

Các đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết lại vụ án đối với các yêu cầu
trên theo quy định của pháp luật.
Chấp nhận yêu cầu phân chia tài sản chung, nợ chung của anh Đặng Văn T: Anh
Đặng Văn T được chia tài sản chung gồm: Diện tích đất 212,7m2 thuộc thửa đất số thửa đất số
412, tờ bản đồ số 02, Giấy chứng nhận QSDĐ số BU365835 cấp ngày 30-11-2015 (sau khi đã

3.
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trừ hành lang an toàn giao thông đường bộ) và diện tích đất 340,5m2 thuộc thửa đất số 152, tờ
bản đồ số 02, Giấy chứng nhận QSDĐ số AP 861221 cấp ngày 28-7-2009 (sau khi đã trừ hành
lang an toàn giao thông đường bộ).
Chị Đinh Thị Ngọc M được phân chia tài sản chung gồm: Diện tích đất 280,7m2 chưa được
cấp giấy chứng nhận QSDĐ có tứ cận: Phía đông giáp đất ông Đ dài 7,91m; phía tây giáp đường
dài 7,89m; phía nam giấp đất ông Đ dài 34,6m; phía bắc giáp đất ông Đ dài 35,2m. Giá trị của
tài sản thuộc cửa hàng kinh doanh do chị M quản lý khi ly hôn là 300.000.000 đồng.
Anh Đặng Văn T phải thanh toán cho chị Đinh Thị Ngọc M 1.000.000.000 đồng tiền chênh
lệch giá trị tài sản được phân chia.
Buộc chị Đinh Thị Ngọc M phải hoàn trả cho anh Đặng Văn T
984.500.000 đồng đối với khoản nợ của Ngân hàng Thương mại C do anh T đã thanh toán.
4. Chấp nhận yêu cầu độc lập của anh Nguyễn Văn T: Buộc anh Đặng Văn T và chị Đinh
Thị Ngọc M phải chịu trách nhiệm liên đới trả cho anh Nguyễn Văn T 396.000.000 đồng, trong
đó mỗi người phải trả 198.000.000 đồng.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí và quyền kháng cáo cho
các đương sự.
Ngày 09-12-2019, chị Đinh Thị Ngọc M kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm về những vấn
đề sau: Việc Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết chia đôi tài sản là cửa hàng là không đúng (không có
căn cứ chứng minh giá trị của cửa hàng là 450.000.000 đồng); buộc chị M phải trả anh T số tiền
là 984.500.000 đồng và buộc chị M phải trả số tiền 198.000.000 đồng tiền chơi hụi cho anh
Nguyễn Văn T là không đúng. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, không chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát sau khi đánh giá, phân tích nội dung vụ án trên cơ sở
các tài liệu chứng cứ đã thu thập, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ
luật Tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của chị Đinh Thị Ngọc M, giữ nguyên Bản án
Hôn nhân gia đình phúc thẩm số: 36/2019/HNGĐ-ST ngày 28-11-2019 của Tòa án nhân dân
huyện Đắk Glong.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1]. Toà án nhân dân huyện Đắk Glong thụ lý giải quyết vụ kiện nêu trên là đúng thẩm
quyền được quy định tại Điều 26; Điều 35; Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đơn kháng cáo
của bị đơn trong thời hạn luật định và nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp
luật.
[2]. Đối với kháng cáo của chị Đinh Thị Ngọc M về nội dung chị M cho rằng cấp sơ thẩm
xử chia đôi giá trị tài sản của cửa hàng là không đúng, xét thấy: Anh T, chị M có các tài sản
chung yêu cầu phân chia là quyền sử dụng đất gồm thửa đất số 152, tờ bản đồ số 02, diện tích
264m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 861221; thửa đất số 412, tờ bản đồ số
02, diện tích 369,7m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 365835; các thửa đất trên
anh T, chị M nhận chuyển nhượng trong thời kỳ hôn nhân, đã được cơ quan có thẩm quyền công
nhận quyền sử dụng hợp pháp. Diện tích đất 280,7m2 nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông P,
bà A và vợ chồng ông L, bà H chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không
thuộc trường hợp bị thu hồi, quy hoạch, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
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Theo biên bản phân chia tài sản và trình bày của anh T, chị M thể hiện trước khi ly hôn chị M
được giao quản lý cửa hàng kinh doanh tại thôn Q, xã Q anh T cho rằng giá trị của hàng hóa
trong cửa hàng gồm bình ắc quy, bình năng lượng và các thiết bị khác là 450.000.000 đồng
nhưng không có tài liệu chứng cứ chứng minh; chị M cho rằng giá trị của hàng hóa khoảng
100.000.000 đồng; tuy nhiên, theo trình bày của chị M tại đơn khởi kiện ngày 15-10-2018, bản
tự khai ngày 12-11-2018 trong vụ án chị M là nguyên đơn chị đã yêu cầu phân chia giá trị cửa
hàng khoảng 300.000.000 đồng. Vì vậy, khi ly hôn chị M được giao quản lý cửa hàng với giá trị
tài sản 300.000.000 đồng là có căn cứ; các tài sản trên hiện nay không còn nên anh T có quyền
yêu cầu phân chia giá trị của tài sản là 300.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm chia phần tài sản
là hàng hóa cửa hàng có giá trị là 300.000.000 đồng chứ không chia giá trị tài sản này là
450.000.000 đồng như nội dung kháng cáo của chị M. Vì vậy, với nội dung kháng cáo này của
chị M không có căn cứ để chấp nhận.
Đối với kháng cáo chị M cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm buộc chị M phải trả cho anh T số
tiền là 984.500.000 đồng là không có căn cứ, xét thấy: Anh T, chị M công nhận tính đến thời
điểm ly hôn anh chị còn nợ Ngân hàng 2.600.000.000 đồng tiền gốc; theo cung cấp của Ngân
hàng tính đến ngày 11-5-2018 anh T, chị M còn nợ 2.600.000.000 đồng tiền gốc; số nợ còn lại
đến ngày 31-5-2019 là 900.000.000 đồng tiền gốc, số tiền lãi đã thanh toán là 269.136.173 đồng,
lãi phạt là 770.190 đồng. Toàn bộ số nợ gốc và lãi đã thanh toán là 1.969.906.363 đồng; chị M
và anh T đều thừa nhận kể từ thời điểm ly hôn khoản nợ đối với Ngân hàng chị M không thanh
toán, anh T là người thanh toán. Chị M cho rằng số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ tài sản
chung khi chị ủy quyền cho anh T chuyển nhượng đối với diện tích 11.120m2 được cấp giấy
chứng nhận QSDĐ ngày 02-9-2015 nhưng không có căn cứ chứng minh về thỏa thuận bán đất
để trả tiền Ngân hàng; anh T khai nguồn gốc trả số tiền trên là khoản tiền cá nhân anh đi vay để
trả nợ, có xác nhận của người cho vay là anh Đặng Hồng T. Vì vậy, chị M có nghĩa vụ phải hoàn
trả cho anh T ½ số tiền anh T đã trả là 984.953.182 đồng, tại phiên tòa sơ thẩm anh T chỉ yêu
cầu đối với số tiền 984.500.000 đồng, việc thỏa thuận này không trái pháp luật nên chấp nhận.
Đối với khoản tiền gốc 900.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh anh T và chị M mỗi người đã trả
½ vào ngày 23-10-2019, các bên không yêu cầu giải quyết nên không xem xét. Cấp sơ thẩm đã
căn cứ vào các quy định của pháp luật để chấp nhận yêu cầu của anh T là có căn cứ, không có
cơ sở để chấp nhận nội dung kháng cáo của chị M về vấn đề này.
Đối với kháng cáo chị M cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm buộc chị M phải trả số tiền
198.000.000 đồng tiền chơi hụi cho anh Nguyễn Văn T là không đúng, xét thấy: Chị M và anh
T tham gia nhóm hụi đồng hương do anh Nguyễn Văn T là trưởng nhóm, trong danh sách hụi
đứng tên anh T với số lượng tham gia là hai chân với phương thức mỗi tháng đóng 22.000.000
đồng/chân hụi, người bốc đầu tiên chỉ đóng 20.000.000 đồng. Anh T, chị M đã nhận đủ tiền của
hai chân hụi trong đó lần thứ nhất nhận 348.000.000 đồng, lần thứ hai nhận 350.000.000 đồng;
số tiền chưa đóng khi đến đợt của người khác là 396.000.000 đồng tương ứng với 09 lần phải
đóng. Anh Nguyễn Văn T là trưởng nhóm đã đứng ra để chi trả tiền của nhóm hụi đối với phần
của anh T, chị M. Vì vậy, anh T chị M phải hoàn trả cho anh Nguyễn Văn T số tiền trên, trong
đó mỗi người phải trả 198.000.000 đồng. Chị M cho rằng việc anh T tham gia nhóm hụi, chị M
không biết nhưng các thành viên trong nhóm hụi đều xác nhận chị M biết rõ và là người hai lần
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nhận tiền, đồng thời còn mời cơm các thành viên trong nhóm hụi; chị M cho rằng mình không
biết, không tham gia hụi là không có cơ sở.
Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào chứng cứ chứng minh trong vụ án và đối chiếu với quy
định của pháp luật để buộc chị M có trách nhiệm trả anh Nguyễn Văn T số tiền 198.000.000
đồng là hoàn toàn phù hợp. Không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của chị M về nội dung
này.
Vì vậy, với các nội dung kháng cáo của chị Đinh Thị Ngọc M không có căn cứ để chấp
nhận.
[3]. Do không được chấp nhận kháng cáo nên chị Đinh Thị Ngọc M phải chịu án phí dân
sự phúc thẩm.
[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu
lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự: không chấp nhận kháng cáo
của chị Đinh Thị Ngọc M, giữ nguyên Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 36/2019/HNGĐST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.
Căn cứ vào khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 4
Điều 147, Điều 157, điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228,
Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Áp dụng Điều 213, Điều 219, Điều 471 của Bộ luật Dân sự; Điều 33; khoản 3 Điều 38;
Điều 59; Điều 62 của Luật Hôn nhân và Gia đình; điểm b khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 27 của
Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
1. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của anh Đặng Văn T về các nội dung:

- Yêu cầu phân chia tài sản chung đối với diện tích đất 11.120m2 thuộc thửa đất số 07 và
50 tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông;
- Yêu cầu phân chia về nghĩa vụ trả nợ đối với khoản tiền 2.600.000.000đ (Hai tỷ sáu trăm
triệu đồng) tiền gốc và khoảng 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng) tiền lãi tại Ngân hàng Thương
mại C - Chi nhánh Đắk Nông;
- Yêu cầu phân chia nghĩa vụ trả nợ đối với bà Phạm Thị Thu T 100.000.000đ (Một trăm
triệu đồng); đối với anh Tống Quang M 10.000.000đ (Mười triệu đồng); đối với anh Đặng Hồng
T 180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng).
Các đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết lại vụ án đối với các yêu cầu
trên theo quy định của pháp luật.
2. Đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập của Ngân hàng Thương mại Cổ phần
C về việc buộc anh Đặng Văn T và chị Đinh Thị Ngọc M phải trả 945.845.386đ
(Chín trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn ba trăm tám mươi sáu đồng).
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Các đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết lại vụ án đối với các yêu cầu
trên theo quy định của pháp luật.

3. Chấp nhận yêu cầu phân chia tài sản chung, nợ chung của anh Đặng Văn T:
- Anh Đặng Văn T được chia tài sản chung gồm: Diện tích đất 212,7m2 thuộc thửa đất số
thửa đất số 412 tờ bản đồ số 02 có giấy chứng nhận QSDĐ số BU365835 cấp ngày 30-11-2015
(sau khi đã trừ hành lang an toàn giao thông đường bộ) và diện tích đất 340,5m2 thuộc thửa đất
số 152 tờ bản đồ số 02 có giấy chứng nhận QSDĐ số AP 861221 cấp ngày 28-7-2009 (sau khi
đã trừ hành lang an toàn giao thông đường bộ).
Chị Đinh Thị Ngọc M được phân chia tài sản chung gồm: Diện tích đất 280,7m2 chưa được
cấp giấy chứng nhận QSDĐ có tứ cận: Phía đông giáp đất ông Đ dài 7,91m; phía tây giáp đường
dài 7,89m; phía nam giấp đất ông Đ dài 34,6m; phía bắc giáp đất ông Đ dài 35,2m. Giá trị của
tài sản thuộc cửa hàng kinh doanh do chị M quản lý khi ly hôn là 300.000.000đ (Ba trăm triệu
đồng).
- Anh Đặng Văn T phải thanh toán cho chị Đinh Thị Ngọc M 1.000.000.000đ (một tỷ đồng)
tiền chênh lệch giá trị tài sản được phân chia.
- Buộc chị Đinh Thị Ngọc M phải hoàn trả cho anh Đặng Văn T 984.500.000đ (Chín trăm
tám mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng) đối với khoản nợ của Ngân hàng Thương mại Cổ
phần C - Chi nhánh Đắk Nông do anh T đã thanh toán.

4. Chấp nhận yêu cầu độc lập của anh Nguyễn Văn T: Buộc anh Đặng Văn T và chị Đinh
Thị Ngọc M phải chịu trách nhiệm liên đới trả cho anh Nguyễn Văn T 396.000.000đ (Ba trăm
chín mươi sáu triệu đồng), trong đó mỗi người phải trả 198.000.000đ (Một trăm chín mươi tám
triệu đồng).
5. Về chi phí tố tụng (chi phí đo đạc, chi phí xem xét thẩm định tại chỗ): Anh Đặng Văn T
phải chịu 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng), được trừ vào tiền tạm ứng chi phí tố tụng
đã nộp; buộc chị Đinh Thị Ngọc M phải hoàn trả cho anh T 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm
nghìn đồng).
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án
xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số
tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự .

6. Về án phí sơ thẩm: Anh Đặng Văn T phải chịu 93.940.000đ (Chín mươi ba triệu chín
trăm bốn mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, được trừ 44.862.500đ (Bốn mươi bốn triệu
tám trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số
0003896 ngày 21-3-2019 và Biên lai số 0002782 ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Đ; anh T còn phải nộp 49.077.500đ (Bốn mươi chín triệu không trăm bảy
mươi bảy nghìn năm trăm đồng). Chị Đinh Thị Ngọc M phải chịu là 135.475.000đ (Một trăm
ba mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
Hoàn trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần C 20.248.000đ (Hai mươi triệu hai trăm
bốn mươi tám nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0002776 ngày 10 tháng
10 năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.
Hoàn trả cho anh Nguyễn Văn T 10.000.000đ (Mười triệu đồng) tiền tạm ứng án phí đã
nộp theo Biên lai số 0008979 ngày 04 tháng 7 năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Đ, tỉnh Đắk Nông.
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7. Về án phí phúc thẩm: Áp dụng khoản 1 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản
1 Điều 29 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-122016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc chị Đinh Thị Ngọc M phải chịu 300.000 đồng
án phí dân sự phúc thẩm, được trừ số tiền 300.000 đồng đã nộp tại Biên lai số 0000495 ngày 2512-2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ.
8. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực
pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án
theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 của Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành
án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- TANDCC tại Tp. H;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- TAND huyện Đắk Glong;
- Chi cục THADS huyện Đ;
- Các đương sự;
- Lưu: Tổ HCTP, HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký và đóng dấu)

Lê Quốc Hương

20

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bản án số: 03/2020/DSST
Ngày 25/02/2020
V/v: Chia tài sản sau ly hôn
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mạnh.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Tiến Thịnh và bà Hoàng Thị Phụng
Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Nguyệt – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dânthành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình tham gia phiên
tòa: Bà Vũ Thị Thanh - Kiểm sát viên.
Ngày 25 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái
Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 123/2019/TLST – HNGĐ ngày
05/9/2019 về tranh chấp “chia tài sản của vợ chồng sau ly hôn” theo quyết định đưa vụ án ra xét
xử số 06/2019/QĐXX – ST ngày 10 tháng 02 năm 2020 giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn N - sinh năm 1961 (Có mặt).
Nơi cư trú: Số nhà 383, L, tổ 16, phường Q, thành phố T, tỉnh Thái Bình. 2. Bị đơn: Bà
Phí Thị N – sinh năm 1973 (Có mặt).
Nơi cư trú: Số nhà 383, L, tổ 16, phường Q, thành phố T, tỉnh Thái Bình.

NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và lời trình bày tại phiên tòa của ông N trình bày: Ông N
và bà N kết hôn từ năm 1997 quá trình chung sống có mâu thuẫn xảy ra và đã được Tòa án giải
quyết ly hôn. Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số
94/2019/QĐST-HNGĐ ngày 26/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã công nhận
sự thuận tình ly hôn, công nhận sự thỏa thuận về việc nuôi con chung và không giải quyết về tài
sản chung.
Do hai người không thể tự chia tài sản chung của vợ chồng được. Vì vậy ông N đề nghị
Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn.
Về tài sản ông N và bà N thống nhất có tài sản chung gồm:
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Thửa đất số 05, tờ bản đồ số 04, tại địa chỉ số nhà 383, đường L, Tổ 16, phường Q, thành
phố T, tỉnh Thái Bình. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 682586 ngày 12/6/2019 mang
tên ông Nguyễn Văn N và bà Phí Thị N, diện tích 29,3m2 trị giá
1.318.500.000 đ.
Trên đất có 01 ngôi nhà 2,5 tầng, diện tích sử dụng khoảng 75m2 trong đó:
Tầng 1 và 01 gác xép trị giá 62.020.000 đ.
Tầng 2 diện tích 29 m2 trị giá 64.460.000 đ.
Tổng trị giá tài sản là 1.444.980.000 đ.
Về nguồn gốc tài sản chung: Năm 1998, mẹ ông N và ông N đi mua đất (thửa đất hiện nay
vợ chồng đang ở có diện tích 29,3 m2) hết 33 triệu đồng. Nguồn tiền do vợ chồng bán xe máy là
tài sản riêng của ông N trị giá 18,5 triệu đồng, số tiền còn lại mẹ ông N đi vay về trả tiền đất và
xây nhà một tầng (số tiền mẹ ông N vay bao nhiêu chị không biết). Ngôi nhà một tầng gồm có
cả gác xép và một tum bây giờ là nhà làm nhà vệ sinh. Trước đó vợ chồng ở chung với bố mẹ
ông N ở số 198, tổ 14, phường L. Sau khi xây xong nhà tầng một thì vợ chồng dọn ra ngôi nhà
số 383, tổ 16, phường Q sống và bán bún bung. Đồ dùng bán hàng bún bung và đồ dùng sinh
hoạt trong gia đình lúc đó do bà N bán số vàng 07 chỉ để mua sắm. Sau đó một tháng thì mẹ ông
N ra ở với vợ chồng và bán bánh dày, bán xôi tại nhà. Mẹ ông N làm chung với vợ chồng được
khoảng 3 – 4 năm thì bà cầm kinh tế để trả nợ làm nhà. Sau khi mẹ ông N không làm chung với
vợ chồng nữa thì vợ chồng tự làm từ đó đến nay. Năm 2004 vợ chồng xây tầng hai và tum tầng
ba.Trước khi đến Tòa án ông N và bà N đã thỏa thuận bà N sở hữu nhà và quyền sử dụng đất,
bà N thanh toán tiền cho ông N số tiền 01 tỷ 04 trăm triệu đồng. Tuy nhiên sau đó hai bên không
thống nhất được nên tiếp tục đề nghị Tòa án giải quyết.
Trong quá trình giải quyết vụ án, và tại phiên tòa ông N và bà N đều không yêu cầu Tòa
án giải quyết phần tài sản là tum tầng ba và đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Ai sở hữu nhà và đất
thì được sở hữu những tài sản trên. Tiền mua bảo hiểm cho con là tài sản của con. Ngoài ra
không yêu cầu gì khác.
Tại phiên tòa ông N trình bày quan điểm: Nhà và đất bố mẹ đẻ ông N tuyên bố bằng miệng
tặng cho vợ chồng nhưng không lập thành văn bản, giấy tờ gì. Nay nhà đất đã được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng sở hữu mang tên cả ông N và bà N. Phần tài sản riêng của ông N là
tiền bán chiếc xe máy để mua đất đã sáp nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng ông N không
yêu cầu chia. Ông N đề nghị được chia bằng hiện vật để ở và thờ cúng tổ tiên, ông N có trách
nhiệm thanh toán cho bà N bằng giá trị. Ông N không có nguyện vọng được tiếp tục lưu cư trong
ngôi nhà, nếu bà N được giao sở hữu nhà đất.
Bà N có quan điểm: Bà N đề nghị được sở hữu nhà và quyền sử dụng đất để làm nơi buôn
bán, nuôi con ăn học. Bà N có trách nhiệm thanh toán cho ông N tiền tài sản chênh lệch theo quy
định pháp luật.
Quan điểm của kiểm sát viên: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định
của bộ luật tố tụng dân sự.
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Về nội dung: Đề nghị giao toàn bộ tài sản chung của vợ chồng cho bà N sở hữu và bà N
thanh toán cho ông N 60% giá trị tài sản chung.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa Hội
đồng xét xử nhận định:
Về tài sản chung vợ chồng thống nhất gồm có:
Thửa đất số 05, tờ bản đồ số 04 tại địa chỉ số nhà 383, đường L, Tổ 16, phường Q, thành
phố T, tỉnh Thái Bình. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 682586 ngày 12/6/2019 mang
tên ông Nguyễn Văn N và bà Phí Thị N, diện tích 29,3m2 trị giá 1.318.500.000 đ.
Trên đất có 01 ngôi nhà 2,5 tầng, diện tích sử dụng khoảng 75m2 trong đó:
Tầng 1 và 01 gác xép trị giá 62.020.000 đ.
Tầng 2 diện tích 29 m2 trị giá 64.460.000 đ.
Tổng trị giá tài sản là 1.444.980.000 đ.
Xét thấy nguồn gốc tài sản quyền sử dụng đất được tạo lập từ năm 1998 mua hết
33.000.000đ. Nguồn tiền mua đất gồm tiền bán xe máy là tài sản riêng của ông N là 18.500.000
đ còn lại 14.500.000 đ là tiền của mẹ đẻ ông N đi vay. Nay trị giá tài sản là quyền sử dụng đất
được định giá là 1.318.500.000 đ. Vì vậy phần tài sản riêng của ông N được xác định là:
1318.500.000 đ : 33.000.000 x 18.500.000 =
739.159.000 đ. Nay ông N không yêu cầu chia tài sản này mà nhập vào khối tài sản chung
để chia. Phần tài sản còn lại là 579.341.000 đ và tiền xây dựng tầng 1 và gác xép ngôi nhà trị giá
62.020.000 đ được hình thành là của mẹ đẻ ông N đi vay. Tuy nhiên sau khi làm nhà xong mẹ
ông N và vợ chồng làm ăn chung để trả hết số tiền nợ này và mẹ ông N đã cho vợ chồng nên
phần tài sản này là cũng là tài sản chung của vợ chồng. Xét về công sức đóng góp trong khối tài
sản chung của ông N nhiều hơn nên chia phần giá trị tài sản nhiều hơn cho ông N. Ông N có
quan điểm đề nghị được chia bằng hiện vật để thờ cúng tổ tiên nhưng xét thấy hiện nay bà N
đang nuôi con và nhà đất là nơi kinh doanh bán hàng, căn cứ vào điểm c khoản 2 và khoản 5
điều 59 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 “Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong kinh
doanh, nghề nghiệp” và „Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên”. Vì vậy
giao nhà và quyền sử dụng đất cho bà N sở hữu và bà N phải thanh toán tiền chia chênh lệch tài
sản cho ông N là phù hợp.
Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí theo quy định pháp luật.
Ông N nhận chịu cả lệ phí thẩm định và định giá tài sản.(đã thanh toán xong)
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
Căn cứ điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự. N Quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016.
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1/ Chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn giữa ông Nguyễn Văn N
và bà Phí Thị N như sau:
Giao cho bà N sở hữu toàn bộ tài sản chung của vợ chồng gồm:
Thửa đất số 05, tờ bản đồ số 04 tại địa chỉ số nhà 383, đường L, Tổ 16, phường Q, thành
phố T, tỉnh Thái Bình. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 682586 ngày 12/6/2019 mang
tên ông Nguyễn Văn N và bà Phí Thị N, diện tích 29,3m2 trị giá
1.318.500.000 đ.
Trên đất có 01 ngôi nhà 2,5 tầng, diện tích sử dụng khoảng 75m2 trong đó:
Tầng 1 và 01 gác xép trị giá 62.020.000 đ.
Tầng 2 diện tích 29 m2 trị giá 64.460.000 đ.
Tổng trị giá tài sản là 1.444.980.000 đ. Tum tầng ba và đồ dùng sinh hoạt trong nhà.
Bà N có trách nhiệm thanh toán tiền tài sản chênh lệch cho ông N số tiền là: 866.988.000
đ.
2/ Về án phí: Ông N phải chịu 38.009.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Khấu trừ số tiền đã
nộp tạm ứng án phí 19.500.000 đồng tại biên lai nộp tạm ứng án phí số 0009505 ngày 05/9/2019
ông N còn phải nộp 18.509.000 đồng. Bà N phải chịu 27.119.000 án phí dân sự sơ thẩm.
3/ Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày tuyên án 25/02/2019.
Nơi nhận:
- VKSND tp Thái Bình

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

- Đương sự.UBND phường Kỳ Bá
- Lưu

Nguyễn Văn Mạnh
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 19/2019/HNGĐ-PT Ngày: 05 7 - 2019
V/v Tranh chấp về chia tài sản chung
trong thời kỳ hôn nhân
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có :
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hòa Hiệp
Các Thẩm phán:

Ông Lê Hoàng Tấn
Ông Đặng An Thanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Trang - Thư ký 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 Hà Văn Hừng - Kiểm sát viên.
Ngày 05 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 21/2018/TLPT-HNGĐ ngày 22
tháng 10 năm 2018 về việc “Tranh chấp về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân”
Do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 999/2018/HNGĐ-ST ngày 27 tháng 7 năm 2018
của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1288/2019/QĐ-PT ngày 20 tháng 6
năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Đào Thế NĐ, sinh năm 1973 (vắng mặt).
Địa chỉ: D13/536 Ấp 4, xã B1, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo ủy quyền: Bà Huỳnh Thị Minh T, sinh năm 1995 (có mặt).
Địa chỉ: Ấp B2, xã B3, huyện C, tỉnh Long An (Văn bản ủy quyền số Công chứng
006222/2017/CCBH quyển số 03, ngày 29/9/2017 tại Văn phòng Công chứng Bình Hưng, huyện
B, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Bị đơn: Bà Kim Tuyết BĐ, sinh năm 1979 (vắng mặt).
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Địa chỉ: 290/18B/5 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
1. Ông Thới Văn NLQ1, sinh năm 1974 (vắng mặt).
Địa chỉ: 58 Đường C3, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Hoài V, sinh năm 1989 (có mặt).
Địa chỉ: 107 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
(Văn bản ủy quyền số 14798, quyển số 12, ngày 15/12/2018, tại Văn phòng Công chứng
Hoàn Xuân Hoan, Quận 5).

2. Trẻ Đào Kim Ngọc NLQ2, sinh năm 2005
3. Trẻ Đào Kim Thế NLQ3, sinh năm 2011
Cùng cư trú với nguyên đơn ông Đào Thế NĐ (ông NĐ là cha trẻ NLQ2, NLQ3, ông NĐ
là người giám hộ cho trẻ NLQ2, NLQ3).

4. Văn phòng Công chứng Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Đình M - Trưởng Văn phòng (vắng mặt).
Người đại diện: Ông Nguyễn Hoàng G, sinh năm 1977 (vắng mặt).

5. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện: Bà Phạm Phương T – Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai Quận 8 (vắng mặt).

6. Văn phòng đăng ký đất đai Thành Phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện hợp pháp: Bà Phạm Phương T - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh (Văn bản ủy quyền số 2892/VPĐK-KTTT ngày
13/02/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ
Chí Minh) (vắng mặt).
- Người kháng cáo: bà Huỳnh Thị Minh T - đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trong đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung ngày 18/8/2016, nguyên đơn là ông Đào Thế
NĐ và trong quá trình tố tụng nguyên đơn có bà Huỳnh Thị Minh T đại diện trình bày:
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Ông Đào Thế NĐ và bà Kim Tuyết BĐ kết hôn năm 2005 (Giấy chứng nhận kết hôn số
31/2005, quyển số 1 do Ủy ban nhân dân (UBND) Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
cấp).
Ông NĐ và bà BĐ có hai người con chung tên là Đào Kim Ngọc NLQ2, sinh ngày
21/8/2005 và Đào Kim Thế NLQ3, sinh ngày 05/7/2011.
Về tài sản chung, nguồn gốc thửa đất có diện tích 65.9 m2 đất thuộc thửa 413, tờ bản đồ số
44 trên đất có căn nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh như
sau: Ngày 20/01/2002, ông Kim B và bà Nguyễn Thị K là cha, mẹ của bà Kim Tuyết BĐ tặng
cho bà BĐ căn nhà 290A/41 Đường A nêu trên (tại thời điểm này thì nhà vách ván, mái tole).
Đến năm 2014, bà BĐ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đã được UBND
Quận 8 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (GCNQSDĐ&QSHNỞ)
và tài sản khác gắn liền với đất số: CC503213, số vào sổ CH 02228 ngày 03/11/2015. Do nhà bị
xuống cấp hư hỏng nên ông NĐ bỏ ra số tiền 650.000.000 đồng để sửa chữa xây dựng lại mới
căn nhà và xây dựng xong vào tháng 12/2015, có những người làm chứng là ông Nguyễn Văn
NLC1, ông Ngô Lê Vĩnh NLC2, ông Võ Thành NLC3 xác nhận.
Đầu năm 2016, ông NĐ phát hiện bà BĐ bán nhà trên cho ông Thới Văn NLQ1 với giá
1.700.000.000 đồng, bà BĐ đã nhận 1.650.000.000 đồng, bà BĐ tự ý bán nhà không có sự đồng
ý của ông NĐ. Ông NĐ khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Vô hiệu Hợp đồng mua bán nhà, đất giữa bà BĐ và ông NLQ1 tại Văn phòng Công chứng
Quận 8 ngày 05/5/2016.
- Hủy phần xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 8 ngày 17/5/2016 đã
cập nhật những thay đổi biến động nhà, đất sau khi UBND Quận 8 cấp GCNQSDĐ&QSHNỞ
cho bà BĐ (Bà BĐ đã chuyển nhượng quyền sở hữu, nhà đất cho ông Thới Văn NLQ1).
- Ông Đào Thế NĐ yêu cầu được thanh toán cho bà Kim Tuyết BĐ số tiền 1.050.000.000
đồng (tương đương với giá trị đất) để được trọn quyền sỡ hữu nhà, đất nêu trên.
Bị đơn là bà Kim Tuyết BĐ trình bày: Bà thừa nhận lời khai của ông NĐ về mối quan hệ
về hôn nhân, về con chung là đúng. Về tài sản chung, căn nhà trên là của cha, mẹ bà tặng cho bà
vào năm 2002; đến năm 2014, bà làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu và bà được
UBND Quận 8 cấp GCNQSDĐ&QSHNỞ ngày 03/11/2015. Do nhà xuống cấp hư hỏng nên ông
NĐ bỏ ra số tiền khoảng 650.000.000 đồng để sửa chữa xây dựng lại mới căn nhà như ông NĐ
khai.
Ngày 05/5/2016, tại Văn phòng Công chứng Quận 8, bà đã lập hợp đồng chuyển nhượng
nhà, đất trên cho ông NLQ1 với giá 1.700.000.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, bà đã ký nhận số
tiền 1.650.000.000 đồng, còn lại 50.000.000 đồng, khi nào ông NLQ1 làm xong thủ tục đăng bộ
và bà giao nhà cho ông NLQ1 thì bà sẽ nhận tiếp 50.000.000 đồng. Bà bán nhà cho ông NLQ1,
ông NĐ không biết, bà vay nợ của nhiều người với tiền vốn vay 1.050.000.000 đồng nên bà bán
nhà cho ông NLQ1 để lấy tiền trả nợ. Thực tế thì số tiền bán nhà, bà không có nhận tiền trực
tiếp từ tay ông NLQ1 mà bà nhờ ông NLQ1 giúp bà trả nợ thay cho những người bà đã vay nợ
trước đó, tiền vốn vay 1.050.000.000 đồng, còn lại là tiền lãi.
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Ông NĐ khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với bà là căn nhà
trên, bà đồng ý. Ông NĐ yêu cầu được trọn quyền sở hữu nhà, đất và ông NĐ sẽ thanh toán cho
bà số tiền 1.050.000.000 đồng (tương đương với giá trị đất theo giá thị trường) bà đồng ý. Bà có
yêu cầu đề nghị ông NĐ giúp đỡ, hỗ trợ cho bà số tiền 600.000.000 đồng để bà trả cho ông
NLQ1 số tiền mua nhà 1.650.000.000 đồng.
Bà BĐ đề nghị Tòa giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Vì bận việc, bà BĐ yêu
cầu được vắng mặt trong suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là ông Thới Văn NLQ1 có bà
Đinh Bảo K1 đại diện trình bày: Nhà, đất trên là của cá nhân bà Kim Tuyết BĐ (Theo
GCNQSDĐ&QSHNỞ của UBND Quận 8 cấp cho bà BĐ ngày 03/11/2015). Ngày 05/5/2016,
tại Văn phòng Công chứng Quận 8, bà BĐ đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất trên cho ông
NLQ1 với giá 1.700.000.000 đồng, bà BĐ đã nhận của ông NLQ1 1.650.000.000 đồng, số tiền
còn lại 50.000.000 đồng thì bà BĐ cam kết sau khi ông NLQ1 đăng bộ nhà xong thì bà BĐ giao
nhà và nhận 50.000.000 đồng còn lại. Bà BĐ khai bà không có nhận tiền của ông NLQ1 là không
đúng. Sau khi mua nhà, ông NLQ1 làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà xong, ông NLQ1 yêu
cầu bà BĐ giao nhà thì ông NĐ khởi kiện tranh chấp nhà với bà BĐ. Tại thời điểm này, ông
NLQ1 có thiện chí yêu cầu ông NĐ hoặc bà BĐ trả lại ngay cho ông NLQ1 số tiền mua nhà thì
ông NLQ1 đồng ý Hủy hợp đồng mua, bán nhà với bà BĐ, để ông NLQ1 tìm nhà khác mua,
nhưng ông NĐ, bà BĐ không đồng ý trả tiền cho ông NLQ1. Ông NLQ1 không đồng ý với yêu
cầu khởi kiện của nguyên đơn và bị đơn nêu trên.
Đồng thời, ông NLQ1 yêu cầu Tòa án công nhận hợp đồng mua bán nhà với bà BĐ, buộc
bà BĐ có trách nhiệm giao nhà và ông sẽ giao cho bà BĐ số tiền còn lại là 50.000.000 đồng; yêu
cầu những người đang cư trú tại căn nhà trên phải đi tìm chỗ ở khác, giao nhà cho ông ngay sau
khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Văn phòng Công chứng Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Đình M đại diện
trình bày: Nhà, đất căn nhà số 290A/41 đường Đường A, Phường 1, Quận 8 thuộc quyền sở hữu
của cá nhân bà Kim Tuyết BĐ (Theo
GCNQSDĐ&QSHNỞ và tài sản khác gắn liền với đất số: CC503213, số vào sổ CH 02228
của UBND Quận 8 cấp cho bà Kim Tuyết BĐ ngày 03/11/2015). Ngày 05/5/2016, tại Văn phòng
Công chứng Quận 8, bà Kim Tuyết BĐ lập hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất trên cho ông Thới
Văn NLQ1 (Hợp đồng số Công chứng 005862, quyển số 2, ngày 05/5/2016), Văn phòng Công
chứng Quận 8 đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất giữa bà BĐ và ông NLQ1 đúng
theo quy định của pháp luật; vì bận việc, ông M xin vắng mặt suốt quá trình Tòa án giải quyết
vụ án.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 8 có ông Nguyễn Văn T1 đại diện trình bày:
Nhà, đất căn nhà số 290A/41 Đường A nêu trên là tài sản riêng của bà Kim Tuyết BĐ được cha,
mẹ tặng cho và ngày 03/11/2015, bà BĐ được
UBND Quận 8 cấp GCNQSDĐ&QSHNỞ và tài sản khác gắn liền với đất số: CC503213,
số vào sổ cấp GCN: CH02228. Ngày 05/5/2016, bà BĐ lập hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất
trên cho ông Thới Văn NLQ1 và ngày 17/5/2016, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Quận 8 đã
cập nhật những thay đổi biến động chủ sở hữu nhà, đất sau khi UBND Quận 8 cấp
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GCNQSDĐ&QSHNỞ cho bà BĐ là đúng theo quy định của pháp luật (Hồ sơ đăng ký biến động
số 047520). Vì bận việc, ông T1 xin vắng mặt suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án.
Văn phòng đăng ký đất đai Thành Phố Hồ Chí Minh có bà Phạm Phương T trình bày: Nhà,
đất căn nhà số 290A/41 Đường A nêu trên là tài sản riêng của bà Kim Tuyết BĐ được cha, mẹ
tặng cho và ngày 03/11/2015, bà BĐ được UBND Quận 8 cấp GCNQSDĐ&QSHNỞ và tài sản
khác gắn liền với đất. Ngày 05/5/2016, bà BĐ chuyển nhượng nhà, đất trên cho ông Thới Văn
NLQ1 và ngày 17/5/2016,
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Quận 8 đã cập nhật những thay đổi biến động chủ sở
hữu nhà, đất sau khi UBND Quận 8 cấp GCNQSDĐ&QSHNỞ cho bà BĐ là đúng theo quy định
của pháp luật, Vì bận việc, bà xin vắng mặt suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án.
Người làm chứng;
Ông Nguyễn Văn NLC1 trình bày: Ông Đào Thế NĐ có thuê ông xây dựng căn nhà
290A/41 Đường A và ông đã nhận thi công. Do quen biết với ông NĐ nên ông chỉ hợp đồng
miệng với ông NĐ (không có làm hợp đồng thi công). Nhà khởi công xây dựng từ tháng 8/2015
đến tháng 12/2015 thì xong, với tổng chi phí xây dựng là 360 triệu đồng, ông NĐ trực tiếp thanh
toán tiền cho ông. Vì bận việc, ông xin vắng mật trong quá trình giải quyết vụ án.
Ông Ngô Lê Vĩnh NLC2 trình bày: Từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2015, ông Đào Thế NĐ
có mua Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất của ông bán với số tiền khoảng 250 triệu đồng,
ông NĐ là người trực tiếp liên hệ giao dịch và thanh toán tiền cho ông. Vì bận việc, ông xin vắng
mặt trong quá trình giải quyết vụ án.
Ông Võ Thành NLC3 trình bày: Ông NĐ xây dựng nhà và ông có nhận 50 triệu đồng trong
việc ông NĐ xây nhà. Vì bận việc, ông xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án.
Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 999/2018/HNGĐ-ST ngày 27 tháng 7 năm 2018
của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:
Áp dụng: Khoản 2 và khoản 3 Điều 26; Điều 34, 37, 227 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm
2015;
Áp dụng: Khoản 1 Điều 31 và khoản 4 Điều 32 Bộ luật Tố tụng Hành chính năm 2015;
Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2015;
Áp dụng: Điều 428, 697, 700 và khoản 2 Điều 305 của Bộ luật Dân sự năm 2005;
Áp dụng: Khoản 2 Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; Áp dụng: Luật Thi hành án Dân
sự, Xử:

1.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đào Thế NĐ:

Không chấp nhận yêu cầu của ông Đào Thế NĐ yêu cầu vô hiệu Hợp đồng chuyển
nhượng nhà, đất căn nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8 giữa bà Kim Tuyết BĐ và

1.1.
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ông Thới Văn NLQ1 tại Văn phòng Công chứng Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp đồng
số Công chứng 005862, quyển số 2, ngày 05/5/2016).
Không chấp nhận yêu cầu của ông Đào Thế NĐ yêu cầu hủy phần xác nhận của
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 8 ngày 17/5/2016 đã cập nhật những thay đổi biến
động nhà, đất số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8 chuyển đổi quyền sở hữu nhà từ bà Kim
Tuyết BĐ qua tên ông Thới Văn NLQ1 (sau khi UBND Quận 8 cấp GCNQSDĐ&QSHNỞ cho
bà Kim Tuyết BĐ ngày
03/11/2015, hồ sơ đăng ký biến động số 047520).

1.2.

Không chấp nhận yêu cầu của ông Đào Thế NĐ được thanh toán cho bà Kim Tuyết
BĐ số tiền 1.050.000.000 đồng để được trọn quyền sỡ hữu nhà, đất 290A/41 Đường A, Phường
1, Quận 8 nêu trên.

1.3.

2.

Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Thới Văn NLQ1:

Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất căn nhà số 290A/41 Đường A,
Phường 1, Quận 8 giữa bà Kim Tuyết BĐ và ông Thới Văn NLQ1 tại Văn phòng Công chứng
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/5/2016 (Hợp đồng số Công chứng số 005862, quyển
số 2).

2.1.

* Nhà 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8 thuộc quyền sở hữu của ông
Thới Văn NLQ1 đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 8 cập nhật những
thay đổi biến động chủ sở hữu nhà, đất ngày 17/5/2016 (sau khi UBND Quận 8 cấp
GCNQSDĐ&QSHNỞ cho bà Kim Tuyết BĐ ngày 03/11/2015) nêu trên.
2.2. Buộc bà Kim Tuyết BĐ phải giao nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8 nêu
trên cho ông Thới Văn NLQ1 và ông NLQ1 có trách nhiệm thanh toán cho bà Kim Tuyết BĐ số
tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.
2.3. Buộc những người đang cư trú tại nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8 (và
những người khác nếu có): Ông Đào Thế NĐ, bà Kim Tuyết BĐ, trẻ
Đào Kim Ngọc NLQ2 và trẻ Đào Kim Thế NLQ3 phải tìm nơi cư trú khác, giao trả nhà
trên cho ông Thới Văn NLQ1.
3. Tách phần giải quyết tranh chấp giá trị xây dựng nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1,
Quận 8 giữa ông Đào Thế NĐ và bà Kim Tuyết BĐ, nếu ông NĐ có yêu cầu thì khởi kiện trong
vụ án dân sự khác.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo về quyền kháng cáo của
các đương sự theo quy định của pháp luật.
Ngày 06/8/2018, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Huỳnh Thị Minh T kháng
cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa toàn bộ bản án sơ thẩm theo
hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên hợp đồng chuyển nhượng nhà đất vô
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hiệu, hủy xác nhận biến động nhà đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân chia cho
ông NĐ được quyền sở hữu nhà đất, ông NĐ có nghĩa vụ hoàn giá trị đất cho bà BĐ.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Nguyên đơn ông Đào Thế NĐ có bà Huỳnh Thị Minh T là người đại diện theo uỷ quyền
kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố Hợp đồng mua bán nhà, đất giữa bà Kim Tuyết
BĐ và ông Thới Văn NLQ1 ngày 05/5/2016 lập tại Văn phòng Công chứng Quận 8 vô hiệu; huỷ
cập nhật biến động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 8 ngày 17/5/2016 trên Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liền với đất số CC503213
do Uỷ ban nhân dân Quận 8 cấp cho bà Kim Tuyết BĐ; ông NĐ có nghĩa vụ thanh toán cho bà
BĐ giá trị quyền sử dụng đất tương đương 1.050.000.000 đồng.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Thới Văn NLQ1 có ông Trương Hoài V là
người đại diện theo uỷ quyền đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên
đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trình bày quan điểm:
Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng.
Các đương sự thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật.
Về nội dung: Toà án cấp sơ thẩm chưa tiến hành xem xét, thẩm định đối với phần tài sản
đang tranh chấp để làm rõ hiện trạng cũng như giá trị căn nhà sau khi được xây dựng mà chỉ căn
cứ vào việc bà BĐ được tặng cho riêng quyền sử dụng đất và căn nhà gắn liền với đất theo Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày
03/11/2015 là chưa đủ cơ sở để giải quyết vụ án. Ngoài ra, việc xây dựng lại căn nhà được lấy
từ nguồn tiền chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng ông NĐ, bà BĐ; ông NĐ có yêu cầu
khởi kiện chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là giá trị căn nhà mới được xây dựng nhưng
Tòa án cấp sơ thẩm lại tách ra để giải quyết trong vụ án dân sự khác là chưa đảm bảo quyền và
lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của đại
diện theo ủy quyền của nguyên đơn, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về Tòa án cấp sơ
thẩm để giải quyết lại theo qui định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm,
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét:

[1]

Về tố tụng:

Bị đơn bà Kim Tuyết BĐ; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm Văn phòng
Công chứng Quận 8, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 8, Văn phòng Đăng ký đất
đai Thành phố Hồ Chí Minh đều có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ
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luật Tố tụng dân sự năm 2015, Toà án tiến hành phiên toà phúc thẩm xét xử vắng mặt những
người tham gia tố tụng trên.

[2]

Về nội dung vụ án:

Thửa đất có diện tích 65.9m2 thuộc thửa 413, tờ bản đồ số 44, trên đất có căn nhà số
290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn gốc là tài sản chung
của ông Kim B và bà Nguyễn Thị K. Ngày 20/01/2002, ông B và bà K1 tặng cho phần nhà, nêu
trên cho con ruột là bà Kim
Tuyết BĐ. Năm 2005, bà Kim Tuyết BĐ kết hôn với ông Đào Thế NĐ. Theo quy định tại
khoản 1 Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, do nhà, đất trên là tài sản mà bà BĐ được
tặng cho trước khi kết hôn nên xác định đây là tài sản riêng của bà BĐ.
Năm 2014, bà Kim Tuyết BĐ làm thủ tục đăng bộ nhà đất và Uỷ ban nhân dân Quận 8,
Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất số CC503213, số vào sổ CH02228 ngày 03/11/2015 cho cá nhân bà
BĐ. Ngày 05/5/2016, bà Kim
Tuyết BĐ có ký Hợp đồng chuyển nhượng phần nhà đất nêu trên cho ông Thới Văn NLQ1.
Hợp đồng được công chứng tại Văn phòng Công chứng Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày
17/5/2016, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 8 đã cập nhật biến động, chuyển đổi
quyền sở hữu nhà từ bà BĐ qua tên ông NLQ1.
Như vậy, bà BĐ và ông NLQ1 đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử
dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 689, Điều 692 Bộ luật Dân sự năm 2005.
Theo trình bày của Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 8: Việc cập nhật những thay đổi biến
động sau khi Uỷ ban nhân dân Quận 8 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu
nhà ở cho bà BĐ là đúng theo quy định của pháp luật. Từ những phân tích trên, việc người đại
diện theo uỷ quyền của nguyên đơn yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa bà
Kim Tuyết BĐ, ông Thới Văn NLQ1 vô hiệu và huỷ cập nhật biến động của Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký Đất đai Quận 8 là không có cơ sở chấp nhận.
Theo Điều 197 Bộ luật Dân sự năm 2005: “Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho,
cho vay, để thừa kế, từ bỏ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định
của pháp luật đối với tài sản”. Do ông NLQ1 là chủ sở hữu nhà đất nêu trên nên có quyền định
đoạt đối với tài sản. Ông NLQ1 không đồng ý chuyển nhượng lại nhà cho ông NĐ, bà BĐ nên
Toà án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông NĐ về việc được thanh toán cho bà BĐ
số tiền 1.050.000.000 đồng là có căn cứ.
Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Kim Tuyết BĐ khai nhận bà vay nợ nhiều người với
tổng số tiền là 1.050.000.000 đồng nên bà bán nhà cho ông NLQ1 để lấy tiền trả nợ; thực tế bà
không nhận tiền từ ông NLQ1 mà nhờ ông
NLQ1 trả nợ cho bà. Xét thấy, bà BĐ không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho lời
trình bày của mình. Khai nhận này cũng không được người đại diện theo uỷ quyền của ông
NLQ1 thừa nhận. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi ký kết hợp đồng chuyển
nhượng, bà BĐ đã ký nhận số tiền 1.650.000.000 đồng, còn lại 50.000.000 đồng sẽ được ông
NLQ1 trả cho bà BĐ sau khi bà BĐ giao nhà. Từ phân tích trên, khai nhận của bị đơn là không
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có cơ sở chấp nhận. Toà án cấp sơ thẩm công nhận Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất tại:
290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giữa ông Thới Văn NLQ1 và
bà Kim Tuyết BĐ và buộc những người đang cư trú trong căn nhà trên giao trả nhà cho ông
NLQ1 là phù hợp quy định của pháp luật.
Theo lời trình bày của người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn thì ông NĐ có bỏ ra
số tiền 650.000.000 đồng để xây dựng, sửa chữa lại căn nhà. Qua các tài liệu có trong hồ sơ thể
hiện tại giai đoạn sơ thẩm, ông NĐ không có văn bản yêu cầu bà BĐ thanh toán lại cho ông số
tiền này. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: “Đương sự có
quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa
án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ
giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó”. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm không giải
quyết về khoản tiền xây dựng, sửa chữa nhà của ông NĐ và không tiến hành xem xét, thẩm định
tại chỗ đối với nhà đất trên là có căn cứ. Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân
dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị huỷ bản án sơ thẩm là không có cơ sở chấp
nhận. Tuy nhiên, ông NĐ có quyền khởi kiện tranh chấp về chi phí xây dựng, sửa chữa đối với
căn nhà 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh bằng một vụ án dân sự
khác nếu có yêu cầu và vẫn còn thời hiệu khởi kiện.
Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bà
Huỳnh Thị Minh T là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Đào Thế NĐ và đề nghị
của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, giữ nguyên bản án sơ
thẩm.
Các phần khác của bản án sơ thẩm, các đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát nhân
dân không kháng nghị nên phát sinh hiệu lực pháp luật.
[3] Về án phí phúc thẩm: Ông Đào Thế NĐ phải chịu theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn.
Giữ nguyên Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 999/2018/HNGĐ-ST ngày 27 tháng 7
năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Áp dụng:

- Khoản 2 và khoản 3 Điều 26, Điều 34, 37, 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
- Khoản 1 Điều 31 và khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính;
- Điểm c khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015;

33

- Khoản 2 Điều 305, Điều 428, Điều 697 và Điều 700 Bộ luật Dân sự năm 2005;
- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về
án phí, lệ phí Toà án;

- Luật Thi hành án dân sự.
Xử:
1/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đào Thế NĐ:
Không chấp nhận yêu cầu của ông Đào Thế NĐ yêu cầu vô hiệu Hợp đồng chuyển
nhượng nhà, đất căn nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
giữa bà Kim Tuyết BĐ và ông Thới Văn NLQ1 tại Văn phòng Công chứng Quận 8, Thành phố
Hồ Chí Minh (Hợp đồng số công chứng 005862, quyền số 2 ngày 05/5/2016).

1.1.

Không chấp nhận yêu cầu của ông Đào Thế NĐ yêu cầu huỷ phần xác nhận của
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 8 ngày 17/5/2016 cập nhật những thay đổi biến
động nhà, đất số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi
quyền sở hữu nhà từ bà Kim Tuyết BĐ qua tên ông Thới Văn NLQ1 (sau khi Uỷ ban nhân dân
Quận 8 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho bà Kim Tuyết BĐ
ngày 03/11/2015, hồ sơ đăng ký biến động số 047520).

1.2.

Không chấp nhận yêu cầu của ông Đào Thế NĐ được thanh toán cho bà Kim Tuyết
BĐ số tiền 1.050.000.000 (một tỷ không trăm năm mươi triệu) đồng để được trọn quyền sở hữu
nhà, đất số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3.

2/ Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Thới Văn NLQ1:
Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất căn nhà số 290A/41
Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giữa bà Kim Tuyết BĐ và ông Thới
Văn NLQ1 tại Văn phòng Công chứng Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp đồng số công
chứng 005862, quyền số 2 ngày 05/5/2016).

2.1.

Căn nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền
sở hữu của ông Thới Văn NLQ1 đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 8 cập
nhật những thay đổi biến động chủ sở hữu nhà, đất ngày 17/5/2016.
Buộc bà Kim Tuyết BĐ phải giao nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận 8,
Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Thới Văn NLQ1 và ông NLQ1 phải thanh toán cho bà BĐ số
tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng ngày sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

2.2.

Buộc những người đang cư trú tại căn nhà số 290A/41 Đường A, Phường 1, Quận
8, Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Ông Đào Thế NĐ, bà Kim Tuyết BĐ, trẻ Đào Kim Ngọc
NLQ2, trẻ Đào Kim Thế NLQ3 (và những người khác nếu có) giao trả nhà trên cho ông Thới
Văn NLQ1.

2.3.
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Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án
chậm thi hành án thì hàng tháng, người phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất
cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi
hành án tại thời điểm thanh toán.
3/ Về án phí dân sự sơ thẩm:
Ông Đào Thế NĐ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 400.000 (bốn trăm nghìn) đồng, được
khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng theo Biên lai
thu số AD/2014/0001702 ngày 19/7/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8, Thành phố
Hồ Chí Minh. Hoàn trả cho ông NĐ số tiền chênh lệch là 14.600.000 (mười bốn triệu sáu trăm
nghìn) đồng. Ông Thới Văn NLQ1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 2.500.000 (hai triệu năm
trăm nghìn) đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 400.000 (bốn trăm nghìn)
đồng theo Biên lai thu số AA/2016/0031942 ngày 20/01/2017 của Cục Thi hành án dân sự Thành
phố Hồ Chí Minh. Ông NLQ1 còn phải nộp 2.100.000 (hai triệu một trăm nghìn) đồng.
4/ Về án phí dân sự phúc thẩm:
Ông Đào Thế NĐ phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng,
được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 0049570 ngày 29/8/2018 của
Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.
Các bên thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo
quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện
theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Các phần khác của bản án sơ thẩm, các đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát nhân
dân không kháng nghị nên phát sinh hiệu lực pháp luật.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
CÁC THẨM PHÁN

Lê Hoàng Tấn

Đặng An Thanh

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Hòa Hiệp
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH KHÁNH HÒA
BẢN ÁN 09/2019/DS-PT NGÀY 17/06/2019 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CỦA
VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN
Ngày 17 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa công
khai xét xử vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 08/2019/TLPT-HNGĐ ngày 29 tháng 01 năm 2019
về “Tranh chấp về chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”. Do Bản án dân sự sơ thẩm
số 36/2018/DS-ST ngày 08/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Khánh Hòa bị kháng
cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 08/2019/QĐ-PT ngày 03 tháng 4 năm
2019; Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 05/2019/QĐ-PT ngày 23/4/2019; Thông báo dời
ngày xét xử số 02/TA-HNGĐ ngày 04/5/2019; Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số
08/2019/QĐ-PT ngày 30/5/2019, giữa các đương sự:
- Ng đơn: Ông Nguyễn Thế H1, sinh năm 1957; cư trú tại: Phường A, thành phố B, tỉnh
Khánh Hòa.
Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn H2, sinh năm 1953; cư trú tại:
Phường C, thành phố B (Văn bản ủy quyền ngày 04/6/2018). Có mặt tại phiên tòa.
- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thu Đ, sinh năm 1957, cư trú tại: Phường A, thành phố B, tỉnh
Khánh Hòa. Có mặt tại phiên tòa.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B; địa chỉ: Phường D, thành phố B, tỉnh Khánh
Hòa. Vắng mặt tại phiên tòa.
2. Ngân hàng TMCP E
Đại diện theo ủy quyền: Ông Đậu Công Ng, Phó Trưởng phòng Quản lý nội bộ Ngân hàng
TMCP E - Chi nhánh B; địa chỉ: Phường Ê, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa (Văn bản ủy quyền số
408A ngày 10/9/2018). Có mặt tại phiên tòa.
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc G, sinh năm 1953. Vắng mặt tại phiên tòa;
4. Bà Nguyễn Hải L, sinh năm 1983. Vắng mặt tại phiên tòa;
Cùng cư trú tại: Phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa;
5. Bà Nguyễn Thị Xuân I, sinh năm 1959; cư trú tại: Phường Vĩnh Phước, thành phố B,
tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt tại phiên tòa;
6. Ông Nguyễn Ngọc Kh, sinh năm 1962. Vắng mặt tại phiên tòa;
7. Ông Nguyễn Ngọc H3, sinh năm 1970. Vắng mặt tại phiên tòa;
8. Bà Nguyễn Thị Mỹ H4, sinh năm 1972. Vắng mặt tại phiên tòa;
9. Ông Nguyễn Ngọc R, sinh năm 1954. Vắng mặt tại phiên tòa;
10. Ông Nguyễn Ngọc H5, sinh năm 1966. Vắng mặt tại phiên tòa;
11. Bà Nguyễn Hồng Ng, sinh năm 1973. Vắng mặt tại phiên tòa;
12. Bà Nguyễn Thị Diễm Th, sinh năm 1967. Vắng mặt tại phiên tòa;
13. Ông Đoàn Trọng H6, sinh năm 1953. Vắng mặt tại phiên tòa;
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14. Bà Nguyễn Thị Mỹ H7, sinh năm 1969. Vắng mặt tại phiên tòa;
15. Ông Đoàn Nhật H8, sinh năm 1983. Vắng mặt tại phiên tòa;
16. Ông Nguyễn Duy H9, sinh năm 1975. Vắng mặt tại phiên tòa;
17. Bà Đỗ Nữ Thùy L2, sinh năm 1981. Vắng mặt tại phiên tòa;
18. Ông Đoàn Nhật Q, sinh năm 1987. Vắng mặt tại phiên tòa;
19. Bà Hoàng Thị Thúy H10, sinh năm 1991. Vắng mặt tại phiên tòa;
20. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nh, sinh năm 1993. Vắng mặt tại phiên tòa;
21. Ông Nguyễn Như H11, sinh năm 1989. Vắng mặt tại phiên tòa;
22. Bà Ngô Thị Thanh Tr, sinh năm 1991. Vắng mặt tại phiên tòa;
23. Bà Huỳnh Thị Như P, sinh năm 1973. Vắng mặt tại phiên tòa;
24. Ông Trần Nhật T, sinh năm 1972. Vắng mặt tại phiên tòa;
25. Bà Trần Thùy T2, sinh năm 1999. Vắng mặt tại phiên tòa;
26. Ông Nguyễn Bảo L3, sinh năm 1982. Vắng mặt tại phiên tòa;
27. Bà Từ Minh T3, sinh năm 1984. Vắng mặt tại phiên tòa.
Cùng cư trú tại: Phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN
- Theo đơn khởi kiện, quá trình tranh tụng và tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của
nguyên đơn ông Nguyễn Văn H2 trình bày:
Ông Nguyễn Thế H1 và bà Nguyễn Thị Đ kết hôn vào năm 1982, trong quá trình chung
sống có tạo lập được các tài sản sau: Quyền sử dụng đất có diện tích 114,98m 2 đã được UBND
thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01552 ngày 28/01/2005, tọa lạc tại
Phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa và quyền sử dụng đất có diện tích 60,64m2 lô số
38/8/4A đã được UBND thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01551 ngày
28/01/2005; quyền sử dụng đất có diện tích 61,48m2 lô số 38/8/4 đã được UBND thành phố B
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01550 ngày 28/01/2005; quyền sử dụng đất có diện
tích 61,48m2 lô số 38/8/2 đã được UBND thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số H01549 ngày 28/01/2005, các lô đất cùng tọa lạc tại MBQHPL Khu dân cư N, phường A,
thành phố B, tỉnh Khánh Hòa. Tất cả chỉ sang tên bà Nguyễn Thị Thu Đ.
Toàn bộ số tài sản trên là do vợ chồng ông H1 mua của mẹ vợ ông là bà Nguyễn Thị L5,
nhưng để không phải đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất nên vợ chồng ông H1 thống nhất để
một mình bà Nguyễn Thị Thu Đ đứng tên chủ sở hữu. Ngày 14/04/2005, vợ chồng ông H1 có
vay Ngân hàng V chi nhánh Khánh Hòa số tiền 1.600.000.000 đồng, thời gian vay là 84 tháng
theo Hợp đồng tín dụng số KHA-DN 04140405 được ký kết giữa Ngân hàng V chi nhánh Khánh
Hòa và Doanh nghiệp tư nhân M do bà Nguyễn Thị Thu Đ đứng tên doanh nghiệp.
Vào ngày 17/10/2015, ông H1 nhận được thông báo kết quả thẩm định giá tài sản kê biên
do Chi cục thi hành án dân sự thành phố B chuyển đến thì ông mới biết bà Đ vay tiền của Ngân
hàng phát triển S chi nhánh Khánh Hòa (nay là Ngân hàng TMCP E). Bản thân ông H1 không
hề ký vào bất kỳ văn bản nào để vay tiền của ngân hàng. Việc Ngân hàng TMCP E đã cho bà Đ
vay vốn mà không hề có chữ ký của ông H1 là vi phạm pháp luật. Việc Chi cục thi hành án dân
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sự thành phố B bán đấu giá số tài sản chung của ông H1 và bà Đ đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền
và lợi ích hợp pháp của ông H1. Nay ông H1 yêu cầu Tòa án chia đôi tài sản chung của vợ chồng
ông H1 trong thời kỳ hôn nhân, cụ thể là 04 lô đất trên. Ông H1 đề nghị được nhận 04 lô đất,
ông H1 thanh toán chênh lệch cho bà Đ để bà Đ trả nợ ngân hàng. Ngoài các tài sản trên, vợ
chồng ông H1 không có tài sản chung nào khác trong thời kỳ hôn nhân. Sau khi bà Đ thế chấp
các lô đất trên cho ngân hàng thì bà Đ có cho ông Nguyễn Ngọc Kh che một căn nhà tạm lợp
tôn, vách ván, diện tích khoảng 12m2 và ông Nguyễn Ngọc H5 xây 01 căn nhà cấp 4, mái lợp
tôn có diện tích 32m2. Khi cho xây cất, bà Đ không hỏi ý kiến của ngân hàng. Nếu ông H1 được
sở hữu 04 lô đất nói trên, ông Nguyễn Ngọc Kh, Nguyễn Ngọc H5 hứa tự nguyện tháo dỡ các
công trình trên, ông H1 đồng ý. Ông H1 không yêu cầu Tòa án giải quyết số tiền ông H1 đã nộp
để đo vẽ, định giá nhà, đất.
- Tại các bản tự khai, phiên tòa sơ thẩm bị đơn bà Nguyễn Thị Thu Đ trình bày: vào năm
2005, bà và chồng là ông Trần Thế H1 có mua 04 lô đất của mẹ ruột bà là bà Nguyễn Thị L5
(chết năm 2014), do quan hệ mẹ con nên không lập hợp đồng mua bán, nhưng anh em trong gia
đình đều biết, đã được chỉnh lý sang tên do bà đứng tên chủ sở hữu gồm có: Lô đất có diện tích
114,48m2 tọa lạc tại phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa; lô đất có diện tích 60,64m2 tại
38/8/4A; lô đất có diện tích 61,48m2 tại 38/8/2; lô đất có diện tích 61,48m2 tại 38/8/4 (tất cả tọa
lạc tại MBQHPL Khu dân cư N, phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa).
Năm 2005, bà đứng tên Chủ doanh nghiệp tư nhân M vay số tiền 1.600.000.000 đồng của
Ngân hàng V, chi nhánh Khánh Hòa. Số nợ này bà đã đáo hạn và tiếp tục đứng tên vay tiếp
3.000.000.000 đồng của Ngân hàng phát triển S, chi nhánh Khánh Hòa (nay là Ngân hàng TMCP
E). Do không có khả năng trả nợ nên bà bị ngân hàng khởi kiện, Tòa án nhân dân thành phố B
đã ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 157/2009/QĐST-DS ngày
22/9/2009, buộc bà phải trả cho Ngân hàng phát triển S, chi nhánh Khánh Hòa 3.000.000.000
đồng nợ gốc và các khoản lãi phát sinh. Cả 04 lô đất trên đã bị kê biên để thi hành án. Sau khi
bà thế chấp các lô đất trên cho ngân hàng thì bà có cho em trai là ông Nguyễn Ngọc Kh che một
căn nhà tạm lợp tôn, vách ván diện tích 12m2 để sửa xe máy và cho ông Nguyễn Ngọc H5 xây
01 căn nhà cấp 4, mái lợp tôn có diện tích khoảng 32m2, khi cho xây cất, bà không hỏi ý kiến
của ngân hàng. Nếu Tòa án xét xử diện tích đất thuộc sở hữu của ai thì ông H5 và ông Khánh sẽ
tự nguyện tháo dỡ.
Nay ông H1 đề nghị chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, bà đồng ý để ông H1 nhận
03 lô đất tọa lạc tại MBQHPL Khu dân cư N, phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa và 01 lô
đất tại phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa. Phần chênh lệch giá trị được chia bằng tiền bà
tự nguyện giao lại cho ngân hàng để xử lý khoản nợ bà đã vay.
- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP E ông Đậu Công Ng trình bày:
Ngày 01/02/2008, bà Nguyễn Thị Đ đã ký Hợp đồng tín dụng hạn mức số
N.A.0070.08/HĐTD với Ngân hàng phát triển S, chi nhánh Khánh Hòa để vay 3.000.000.000
đồng, tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng 04 lô đất:
Lô đất có diện tích 114,48m2 đã được UBND thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số H01552 ngày 28/01/2005, tọa lạc tại phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa; lô
đất tại số 38/8/4A, có diện tích 60,64m2 đã được UBND thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số H01551 ngày 28/01/2005; lô đất tại số 38/8/4, có diện tích 61,48m2 đã được
UBND thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01550 ngày 28/01/2005; lô
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đất tại số 38/8/2, có diện tích 61,48m2 đã được UBND thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số H01549 ngày 28/01/2005, tất cả tọa lạc tại MBQHPL Khu dân cư N, phường A,
thành phố B, tỉnh Khánh Hòa.
Tại thời điểm ký kết hợp đồng, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên chỉ đứng
tên bà Nguyễn Thị Thu Đ là chủ sở hữu được tặng cho thể hiện đây là tài sản riêng của bà Đ
trong thời kỳ hôn nhân. Do bà Đ không có khả năng trả nợ nên Ngân hàng đã khởi kiện bà Đ
đến Tòa án nhân dân thành phố B. Tòa án đã ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của
các đương sự số 157/2009/QĐST-DS ngày 22/9/2009. Đến ngày phải thi hành quyết định này,
bà Đ vẫn không thanh toán được nợ, Ngân hàng đã yêu cầu thi hành án vào ngày 25/11/2009.
Đến ngày 03/3/2010, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B đã ra Quyết định số 03/QĐ.THA
để kê biên tài sản thi hành án. Ngân hàng có ý kiến như sau: Tại thời điểm ký kết hợp đồng tín
dụng với Ngân hàng, cả 04 tài sản thế chấp trên đều thể hiện bà Đ là chủ sở hữu duy nhất, cả 04
lô đất đều là tài sản riêng của bà Đ trong thời kỳ hôn nhân, nên Ngân hàng chỉ cho 01 mình bà
Đ vay tiền. Do đó, Ngân hàng không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn về việc chia tài sản
chung trong thời kỳ hôn nhân. Ông Nguyễn Hòa H5, ông Nguyễn Ngọc Kh hiện đã xây cất nhà
cấp 4 và 01 nhà tạm để buôn bán trên lô đất tranh chấp, khi Tòa án giải quyết họ đông tự nguyện
tháo dỡ, Ngân hàng không có ý kiến gì.
2. Đại diện theo ủy quyền của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B ông Lê Trung K
trình bày:
Căn cứ vào Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 157/2009/QDST-DS
ngày 22/9/2009 của Tòa án nhân dân thành phố B, theo đơn yêu cầu thi hành án của Ngân hàng
phát triển S (nay là Ngân hàng TMCP E). Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B đã ra Quyết
định theo yêu cầu số 648/QĐ-THA ngày 01/12/2009, với nội dung: Bà Nguyễn Thị Thu Đ phải
trả cho Ngân hàng phát triển S 3.654.537.500 đồng (trong đó, nợ gốc 3.000.000.000 đồng, tiền
lãi vay 654.537.500 đồng) và lãi suất theo quy định của bản án... Chấp hành viên đã triệu tập các
bên đương sự lập thủ tục thi hành án và xác minh điều kiện thi hành án của bà Nguyễn Thị Thu
Đ và đã ra Quyết định kê biên tài sản số 05 ngày 03/3/2010, 04 lô đất được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thu Đ. Sau khi kê biên đã tiến hành thẩm định giá. Tòa
án đang giải quyết tranh chấp, cơ quan thi hành án đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án, chờ
kết quả xét xử của Tòa án.
3. Ông Nguyễn Ngọc Kh trình bày:
Cha, mẹ ông là ông Nguyễn Ngọc H12 và bà Nguyễn Thị L5. Cha mẹ ông sinh được 08
người con là các ông bà: Nguyễn Thị Ngọc G, Nguyễn Ngọc R, Nguyễn Thị Thu Đ, Nguyễn Thị
Xuân I, Nguyễn Ngọc H5, Nguyễn Ngọc H3, Nguyễn Thị Mỹ H4 và ông. Vợ ông là bà Nguyễn
Thị Diễm Th. Ông có biết mẹ ông có bán cho vợ chồng ông Nguyễn Thế H1 và bà Đ 04 lô đất
nhưng số tiền bao nhiêu thì ông không biết. Vợ chồng ông xây dựng căn nhà cấp 4 trên lô đất
38/8/2 Khu dân cư N. Nay ông H1, bà Đ chia tài sản là quyền sử dụng đất có liên quan đến căn
nhà mà vợ chồng ông xây cất trên đất. Tòa án giao quyền sử dụng đất cho ai thì ông tự nguyện
tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc G trình bày:
Bà thống nhất với lời khai của các anh, chị em về cha, mẹ và các người con của bà L5. Các
anh, chị em của bà đều biết mẹ bà bán đất cho ông H1, bà Đ. Nay ông H1, bà Đ chia tài sản là
quyền sử dụng đất, tùy Tòa án giải quyết theo quy định.
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5. Ông Nguyễn Ngọc R trình bày:
Vào năm 2005, ông biết mẹ ông có bán cho vợ chồng ông H1, bà Đ 04 lô đất, giá 150 lượng
vàng. Nay ông H1, bà Đ tranh chấp tài sản, nguyện vọng của ông là xin chừa lối đi 02 mét để đi
vào nhà.
6. Bà Nguyễn Thị Xuân I trình bày:
Bà có chồng và chuyển về sinh sống tại phường A, thành phố B. Vào năm 2005, bà biết
mẹ bà có bán cho vợ chồng ông H1, bà Đ 04 lô đất, giá 150 lượng vàng. Nguyện vọng của bà là
xin chừa lối đi khoảng 02 mét cho gia đình các em.
7. Ông Nguyễn Ngọc H3 trình bày:
Gia đình ông đang sinh sống tại phường A, thành phố B. Ông có biết mẹ ông bán đất cho
ông H1, bà Đ. Vợ chồng ông H1, bà Đ kiện chia tài sản, nguyện vọng của gia đình ông là đề
nghị cắt 01 lối đi ở phần đất tại phường A, thành phố B để đi vào nhà.
8. Bà Nguyễn Thị Mỹ H4 trình bày:
Gia đình bà đang sinh sống tại phường A, thành phố B. Bà có biết mẹ bà bán đất cho ông
H1, bà Đ. Vợ chồng ông H1, bà Đ kiện chia tài sản, nguyện vọng của gia đình bà là đề nghị cắt
01 lối đi ở phần đất nằm trong quy hoạch để đi vào nhà.
9. Ông Nguyễn Ngọc H5 trình bày:
Gia đình ông đang sinh sống tại phường A, thành phố B. Ông có vợ là bà Nguyễn Hồng
Ng. Vào năm 2006, vợ chồng ông có xây ngôi nhà cấp 4, cấu trúc mái tôn, tường gạch, diện tích
32m2 trên lô đất 38/4/2A MBQHPL N, phường A, thành phố B. Ông biết mẹ ông có bán cho
ông H1, bà Đ 04 lô đất, số tiền bao nhiêu ông không rõ. Ông H1, bà Đ kiện chia tài sản, nguyện
vọng của gia đình ông là đề nghị cắt 01 lối đi ở phần đất nằm trong quy hoạch để đi vào nhà.
10. Bà Nguyễn H2 L trình bày:
Vào ngày 14/5/2012, bà được bà ngoại bà là bà Nguyễn Thị L5 lập di chúc cho bà toàn
quyền được quản lý, sử dụng, định đoạt phần diện tích đất lưu không 589,69m2 nằm trong khu
quy hoạch giải tỏa của Nhà nước. Lô đất này có địa chỉ tại phường A, thành phố B. Trường hợp
phần diện tích bị quy hoạch giải tỏa thì bà được hưởng toàn bộ tiền đền bù, đồng thời được nhận,
quản lý, định đoạt lô đất tái định cư khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Nay ông Nguyễn
Thế H1 và bà Nguyễn Thị Thu Đ kiện chia liên quan đến phần đất này, bà có ý kiến như sau:
Nếu ông H1 được chia 03 lô đất 38/4/2, 38/4/4, 38/4/4A thì bà đồng ý để ông H1 được đi vào lô
đất của bà. Trường hợp ông H1 không được chia 03 lô đất này thì bà không đồng ý cho ai được
đi vào lô đất của bà.
11. Bà Nguyễn Hồng Ng trình bày:
Bà là vợ của ông Nguyễn Ngọc H5, vào thời điểm nào bà không nhớ, vợ chồng bà có xây
cất căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 32m2 trên lô đất 38/8/2 Khu dân cư Bắc Sơn, cấu trúc nhà
cấp 4, tường gạch, mái tôn, nền gạch hoa, khi xây cất có hỏi ý kiến bà Nguyễn Thị Thu Đ. Nay
ông H1, bà Đ kiện chia tài sản, vợ chồng bà tự nguyện tháo dỡ nếu Tòa giao cho ai được phần
đất 38/8/2 Khu dân cư N, bà không yêu cầu bồi thường giá trị kiến trúc có trên đất.
12. Bà Nguyễn Thị Diễm Th trình bày:
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Bà kết hôn với ông Nguyễn Ngọc Kh từ năm 1988, sinh sống tại phường A, thành phố B.
Cách đây khoảng 08 năm, chồng bà là ông Nguyễn Ngọc Kh có xây 01 cái quán để sửa xe hon
da, diện tích khoảng 12m2, có hỏi ý kiến bà Đ. Nay ông H1 kiện chia tài sản, nếu Tòa giao lô đất
thuộc quyền sở hữu của ai thì bà tự nguyện tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
13. Các ông, bà Đoàn Trọng H6, Nguyễn Thị Mỹ H7, Đoàn Nhật H8, Nguyễn Duy H9, Đỗ
Nữ Thùy L2, Đoàn Nhật Q, Hoàng Thị Thủy H10, Nguyễn Thị Quỳnh Nh, Nguyễn Như H11, Ngô
Thị Thanh Tr, Huỳnh Thị Như P, Nguyễn Thị Mỹ H4, Trần Nhật T, Trần Thùy T2, Nguyễn Bảo
L3, Từ Minh T3 trình bày:
Gia đình các ông, bà sinh sống đã lâu và đi trên đường đất tranh chấp là thửa 73 phường
A, thành phố B. Các ông, bà có nguyện vọng là xin Tòa cắt 01 lối đi cho gia đình có chiều ngang
là 03 m.
Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2018/DS-ST ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân
dân thành phố B, quyết định:
Áp dụng Điều 147, khoản 1, khoản 2 Điều 228, điểm b khoản 1 Điều 238, Điều 271, Điều
273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 219 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 688 Bộ luật
Dân sự năm 2015; Các Điều 33, 34, 35, 38, 43, 44, 45 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Điều
27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án
phí, lệ phí Tòa án, tuyên xử:
Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Thế H1 về việc “Tranh
chấp tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân” đối với bà Nguyễn Thị Thu Đ, gồm:
Lô đất có diện tích 114,48m2, tọa lạc tại phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa; Lô đất có diện
tích 60,64m2 tại 3 8/8/4A; Lô đất có diện tích 61,48m2, tại 38/8/2; Lô đất có diện tích 61,48m2 tại
38/8/4, tất cả tọa lạc tại MBQHPL Khu dân cư N, phường A, thành phố B, tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài ra, án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định.
Ngày 16 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Văn H2 là người đại diện theo ủy quyền của ông
Nguyễn Thế H1 có đơn kháng cáo không đồng ý với bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn H2 giữ nguyên nội dung kháng
cáo và trình bày: Ông Nguyễn Thế H1 và bà Nguyễn Thị Thu Đ kết hôn năm 1982, có đăng ký
kết hôn. Trong quá trình chung sống, ông H1, bà Đ có mua 04 lô đất của bà Nguyễn Thị L5.
Ông H1, bà Đ thỏa thuận đất mẹ cho con và để cho bà Đ đứng tên trên các giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, vì để cho bà Nguyễn Thị L5 không phải đóng thuế chuyển quyền sử dụng
đất. Thực chất 04 lô đất nêu trên là tài sản chung của vợ chồng ông H1, bà Đ trong thời kỳ hôn
nhân. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thế H1, sửa bản án sơ
thẩm. Công nhận 04 lô đất nêu trên là tài sản chung của vợ chồng ông Nguyễn Thế H1 và bà
Nguyễn Thị Thu Đ. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Thế H1 cùng bà Đ thanh toán nợ
ngân hàng bằng tài sản của ông.
- Kiểm sát viên phát biểu tại phiên tòa: Thẩm phán đã thực hiện đúng các quy định của Bộ
luật tố tụng dân sự từ khi thụ lý vụ án đến khi mở phiên tòa phúc thẩm; Hội đồng xét xử đã thực
hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm; những người tham
gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong giai đoạn xét xử
phúc thẩm. Căn cứ vào lời trình bày của đương sự và tài liệu, chứng cứ của vụ án, đề nghị Hội
đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thế H1.
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Ngoài ra, cấp sơ thẩm buộc ông Nguyễn Thế H1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm khi bác
yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung là không đúng quy định tại Điều 12 Nghị quyết số
01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng
dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án. Đề nghị Hội đồng xét xử
sửa án sơ thẩm về án phí dân sự sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
[1] Về tố tụng:
Tại phiên tòa phúc thẩm, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: đại diện Chi cục
Thi hành án dân sự thành phố B; các ông, bà: Nguyễn Thị Ngọc G, Nguyễn H2 L, Nguyễn Thị
Xuân I, Nguyễn Ngọc Kh, Nguyễn Ngọc H3, Nguyễn Thị Mỹ H4, Nguyễn Ngọc R, Nguyễn
Ngọc H5, Nguyễn Hồng Ng, Nguyễn Thị Diễm Th, Đoàn Trọng H6, Nguyễn Thị Mỹ H7, Đoàn
Nhật H8, Nguyễn Duy H9, Đỗ Nữ Thùy L2, Đoàn Nhật Q, Hoàng Thị Thúy H10, Nguyễn Thị
Quỳnh Nh, Nguyễn Như HI 1, Ngô Thị Thanh Tr, Huỳnh Thị Như P, Trần Nhật T, Trần Thùy
T2, Nguyễn Bảo L3, Từ Minh T3 vắng mặt. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nêu
trên đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng
mặt. Căn cứ Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử phúc thẩm vụ
án theo thủ tục chung.
[2] Về nội dung vụ án:
[2.1] Theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01552, Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số H01549, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01551, Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số H01550 đều do UBND thành phố B cấp ngày 28/01/2005 thì 04 lô đất, gồm:
Thửa đất số 73, tờ bản đồ số 78, có diện tích 114,18m2 tại phường A, thành phố B; Lô đất số
38/8/2, tờ bản đồ 00, có diện tích 61,48m2 tại Khu dân cư N, phường A, thành phố B; Lô đất số
38/8/4A, tờ bản đồ 00, có diện tích 60,64m2 tại Khu dân cư N, phường A, thành phố B; Lô đất
số 38/8/4, tờ bản đồ 00, có diện tích 61,48m2 tại Khu dân cư N, phường A, thành phố B thuộc
quyền sử dụng hợp pháp của bà Nguyễn Thị L5.
[2.2] Ngày 23/3/2005, bà Nguyễn Thị L5 lập 04 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng
đất số 358/CN, số 359/CN, so 360/CN và so 361/CN tặng cho bà Nguyễn Thị Thu D 04 lô đất
nêu tại mục [2.1]. Các hợp đồng nêu trên được UBND phường A thẩm tra và UBND thành phố
B xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng. Ngày 28/3/2005, Phòng Địa chính (nay là Phòng Tài
nguyên và môi trường) thành phố B chỉnh lý sang tên chủ sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thu
Đ. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà Nguyễn Thị L5 sang bà Nguyễn Thị Thu Đ
được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 688, Điều 689, Điều 692 Bộ luật Dân sự năm 2005,
nên bà Nguyễn Thị Thu Đ là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với 04 lô đất nêu tại mục
[2.1].
[2.3] Ngày 14/4/2005, bà Nguyễn Thị Thu Đ là chủ Doanh nghiệp tư nhân M ký Hợp đồng
tín dụng số KHA.DN.04140405 vay Ngân hàng TMCP V 1.600.000.000 đồng và thế chấp 04 lô
đất nêu tại mục [2.1] mà bà Đ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị L5.
Ông Nguyễn Thế H1 có ký tên tại phần người vay của hợp đồng tín dụng.
Sau khi thanh lý xong Hợp đồng tín dụng số KHA.DN.04140405 ngày 14/4/2005. Ngày
01/02/2008, bà Nguyễn Thị Thu Đ ký Hợp đồng tín dụng số N.A.0070.08/HĐTD vay Ngân hàng
phát triển nhà S (nay là Ngân hàng TMCP E) 3.000.000.000 đồng và thế chấp 04 lô đất nêu tại
mục [2.1] để đảm bảo trả nợ cho ngân hàng. Hợp đồng thế chấp các tài sản bảo đảm nêu trên
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được công chứng chứng thực và được đăng ký bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Do
không thanh toán được nợ vay, ngân hàng khởi kiện ra Tòa án. Tòa án nhân dân thành phố B ra
Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 157/2009/QDST-DS ngay 22/9/2009.
[2.4] Ông Nguyễn Thế H1 cho rằng, ngày 22/3/2005, ông Nguyễn Thế H1 và bà Nguyễn
Thị Thu Đ có lập văn bản cam kết và thỏa thuận 04 lô đất nêu tại mục [2.1] là của ông H1 và bà
Nguyễn Thị Thu Đ mua của bà Nguyễn Thị L5, để bà Nguyễn Thị L5 (là mẹ vợ ông) không phải
đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất nên để bà Đ đứng tên tặng cho. Văn bản cam kết và thỏa
thuận nêu trên không có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, ông
H1 cũng không xuất trình được tài liệu, chứng cứ để chứng minh 04 lô đất nêu tại mục [2.1] là
tài sản chung của vợ chồng ông Nguyễn Thế H1 và bà Nguyễn Thị Thu D. Mặt khác, bà Nguyễn
Thị Thu Đ đã dùng 04 lô đất nêu tại mục [2.1] đi thế chấp để vay vốn ngân hàng. Do không có
khả năng trả nợ nên Ngân hàng đã khởi kiện ra Tòa án. Tòa án nhân dân thành phố B đã ban
hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 157/2009/QĐST-DS ngày
22/9/2009. Ông Nguyễn Thế H1 đã có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với Quyết
định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
đã có văn bản không chấp nhận đơn của ông Nguyễn Thế H1 (Thông báo số 56/2019/TB-DS
ngày 25/4/2019).
[2.4] Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị Thu Đ xuất trình tài
liệu Đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị L5 với ông Lê Bá K2 và bà
Nguyễn Thị Ng có xác nhận của UBND phường A (chuyển nhượng 165m2 đất là một phần thửa
đất 608m2 mà bà Nguyễn Thị L5 đang quản lý); Giấy bán - chuyển quyền sử dụng đất ngày
24/11/2009 giữa vợ chồng ông Lê Bá K2, bà Nguyễn Thị Ng với vợ chồng ông Nguyễn Thế H1,
bà Nguyễn Thị Thu Đ không có xác nhận, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung của
các văn bản nêu trên không có liên quan đến 04 lô đất nêu tại mục [2.1].
[2.5] Cấp sơ thẩm không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Thế H1 về yêu cầu chia
tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân với bà Nguyễn Thị Thu Đ, gồm 04 lô đất nêu tại
mục [2.1] là có căn cứ, nên không có cơ sở chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Thế H1
(do ông Nguyễn Văn H2 là người được ủy quyền kháng cáo).
[2.6] Ngoài ra, theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày
13/6/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy
định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án thì: đối với phần Tòa án bác yêu cầu chia tài sản
chung thì không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Cấp sơ thẩm buộc ông Nguyễn Thế H1 phải
nộp án phí sơ thẩm dân sự là không đúng, cấp phúc thẩm điều chỉnh lại cho phù hợp.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự; Không chấp nhận kháng
cáo của ông Nguyễn Thế H1 (do ông Nguyễn Văn H2 là người được ủy quyền kháng cáo).
Áp dụng Điều 688, 689, 692 Bộ luật Dân sự năm 2005; khoản 2 Điều 27, Điều 32, Điều
33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;
Áp dụng Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về án phí và lệ phí Tòa án Điều 12 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật
về án phí, lệ phí Tòa án,
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1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Thế H1 về yêu cầu
chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân với bà Nguyễn Thị Thu Đ, gồm: Thửa đất
số 73, tờ bản đồ số 78, có diện tích 114,18m2 tại phường A, thành phố B; Lô đất số 38/8/2, tờ
bản đồ 00, có diện tích 61,48m2 tại Khu dân cư N, phường A, thành phố B; Lô đất số 38/8/4A,
tờ bản đồ 00, có diện tích 60,64m2 tại Khu dân cư N, phường A, thành phố B; Lô đất số 38/8/4,
tờ bản đồ 00, có diện tích 61,48m2 tại Khu dân cư N, phường A, thành phố B.
2. Về án phí: sửa bản án sơ thẩm về phần án phí.
Ông Nguyễn Thế H1 không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự phúc thẩm.
Hoàn lại cho ông Nguyễn Thế H1 22.879.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AB/2010/0005204 ngày 13/11/2015 và 300.000 đồng
tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2016/0010225
ngày 05/11/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố B.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

Bản án số: 20/2018/HNGĐ-ST
Ngày: 27/9/2018
V/v “Yêu cầu chia tài sản chung trong
thời kỳ hôn nhân”
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tống Văn Viên
Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Mười
Bà Sơn Thị Học

- Thư ký phiên tòa:
Bà Lâm Thị Mai Xuân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa:
Ông Mai Tư - Kiểm sát viên.
Ngày 27 tháng 9 năm 2018 tạị phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm
công khai vụ án thụ lý số: 53/2017/TLST-HNGĐ ngày 08 tháng 6 năm 2017 về việc “Yêu cầu
chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
400/2018/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự:
Nguyên đơn: Ông Quách Văn C, sinh năm 1962. Địa chỉ: Số 1 đường T, khóm a,
thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh (Có mặt).

1.

Bị đơn: Bà Lữ Thị Kim D, sinh năm 1965. Địa chỉ: Số 1 đường T, khóm a, thị trấn
C, huyện C, tỉnh Trà Vinh (Có mặt).

2.
3.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Bà Ward Tien L (Lữ Thị Kiều T), sinh năm 1968. Địa chỉ: 5744, Cr Dr Fort Worth
T, 76179 (USA).

3.1.

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bà Ward, Tien L: Bà Lữ Thị Tuyết L sinh năm
1966. Địa chỉ: D34, tổ a, khu phố b, phường Q, thành phố B, tỉnh Đ (Có mặt).

3.2.

Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T.
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Địa chỉ: Số 96 đường a, khóm a1, phường b, thành phố T, tỉnh Trà Vinh.
Người đại diện ông Võ Quang V, Giám đốc Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T, có
văn bản ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Nguyễn Hoàng Đ, Phó giám đốc (Có đơn yêu cầu
giải quyết xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Theo đơn khởi kiện, bản tự khai nguyên đơn ông Quách Văn C trình bày:
Ông và bà Lữ Thị Kim D xác lập quan hệ hôn nhân vào năm 1982, đăng ký kết hôn tại Ủy
ban nhân dân thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh, trong thời kỳ hôn nhân có tạo lập được tài sản
chung số tiền 700.000.000 đồng gửi tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T, do bà Lữ Thị
Kim D đứng tên chủ tài khoản. Ngày 25/7/2016 bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T) khởi kiện vợ
chồng ông tại Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, yêu cầu trả số tiền 30.000 USD tương đương
684.600.000 đồng. Bà Lữ Thị Tuyết L đại diện theo ủy quyền của bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều
T) có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản số 218914909 tại
Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T. Ngày 21/11/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh ban
hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với hình thức phong tỏa tài khoản số
218914909 của vợ chồng ông số tiền 700.000.000 đồng.
Tại bản án sơ thẩm số 03/2017/DS-ST ngày 13/3/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét
xử, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lữ Thị Kiều T, buộc bà Lữ Thị Kim D phải
trả cho bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T) số tiền 30.000 USD tương đương 684.600.000 đồng.
Tiếp tục phong tỏa số tiền 700.000.000 đồng tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T trong
số tài khoản 218914909 do bà Kim D đứng chủ tài khoản để đảm bảo thi hành án theo quyết
định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2016 ngày 21/11/2016 của Tòa án nhân dân
tỉnh Trà Vinh. Số tiền 30.000 USD do bà Kim D vay ông không có liên quan gì. Do đó, ông yêu
cầu Tòa án chia số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) gửi tại Ngân hàng Thương mại
C, chi nhánh T thành hai phần, mỗi người được hưởng số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm
mươi triệu đồng).

- Theo lời trình bày của bà Lữ Thị Kim D:
Thống nhất chia tài sản chung giữa bà và ông Quách Văn C số tiền 700.000.000 đồng đang
bị phong tỏa trong tài khoản số 218914909 do bà đứng tên tại Ngân hàng Thương mại C, chi
nhánh T thành hai phần, mỗi người được hưởng 350.000.000 đồng. Vì đây là tài sản chung trong
thời kỳ hôn nhân của ông bà mặc dù do bà đứng tên nhưng đó cũng là tài sản chung của vợ
chồng. Trường hợp Tòa án chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung, bà yêu cầu chia cho ông Quách
Văn C số tiền 350.000.000 đồng, số tiền 350.000.000 đồng bà yêu cầu được cấn trừ vào tiền án
phí dân sự sơ thẩm phải đóng theo bản án số 03 ngày 13/3/2017 là 31.384.000 đồng.

- Theo lời trình bày của bà Lữ Thị Tuyết L là người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của
bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T):

46

Không thống nhất với lời trình bày của ông Quách Văn C, bà Lữ Thị Kim D, không đồng
ý yêu cầu chia số tiền 700.000.000 đồng của ông C, bà Dung. Bởi vì số tiền này có liên quan
đến việc thi hành án đối với bản án số 03/2017/DS-ST ngày 13/3/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh
Trà Vinh, buộc bà D trả tiền cho bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T), tiền do bà Kiều T cho bà D,
ông C mượn để mua căn nhà tại khóm a, thị trấn C để kinh doanh điện máy, tiền này vợ chồng
cùng nhau tiêu xài chung nhưng ông C nói không liên quan đến phần nợ là không đúng. Đề nghị
Tòa án tiếp tục phong tỏa số tiền trên để đảm bảo thi hành án cho bản án số 03/2017/DS-ST
ngày 13/3/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- Theo lời trình bày của người đại diện hợp pháp của Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh
T:
Bà Lữ Thị Kim D là người đứng tên thẻ tiết kiệm số tài khoản 218914909 mở tại Ngân
hàng Thương mại C, chi nhánh T ngày 29/6/2016, số dư tính đến ngày 19/01/2018 là
668.601.000 đồng. Ngày 14/8/2017 Ngân hàng đã thực hiện phong tỏa số tiền 700.000.000 đồng
trong thẻ tiết kiệm số 218914909 của bà D theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
số 02 ngày 21/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ngày 14/8/2017 Ngân hàng thực
hiện khấu trừ số tiền 31.384.000 đồng + phí chuyển tiền 15.000 đồng trong tài khoản trên để thu
án phí dân sự sơ thẩm theo quyết định số 01 ngày 10/8/2017 về việc khấu trừ tiền trong tài khoản
để thi hành án của Cục thi hành án tỉnh Trà Vinh. Số dư trong tài khoản sau khi thực hiện khấu
trừ là 668.601.000 đồng, số tiền này sẽ được Ngân hàng xử lý sau khi bản án của Tòa án nhân
dân tỉnh Trà Vinh có hiệu lực pháp luật.
Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn thống nhất theo yêu
cầu của nguyên đơn chia đôi số tiền 700.000.000 đồng tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh
T, do bà Lữ Thị Kim D đứng tên chủ tài khoản số 218914909 cho ông C, bà D, mỗi người được
hưởng 350.000.000 đồng. Đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
không đồng ý theo yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn.
Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong
tố tụng dân sự tại phiên tòa cho rằng việc thụ lý vụ án đúng quan hệ tranh chấp. Việc tuân theo
pháp luật của Thẩm phán, Thư ký từ khi thụ lý đến khi xét xử; việc tuân theo pháp luật của Hội
đồng xét xử và các đương sự đảm bảo đúng quy định. Về người tham gia tố tụng Tòa án đã đưa
đầy đủ trong hòa giải cũng như tại phiên tòa.
Về nội dung: Vị đại diện Viện kiểm sát đánh giá lời trình bày của các đương sự, xem
xét, phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng
xét xử tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Quách Văn C về việc yêu cầu chia
số tiền 700.000.000 đồng gửi tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T, do bà Lữ Thị Kim D
đứng tên.
Về án phí dân sự sơ thẩm, chi phí ủy thác tư pháp: buộc nguyên đơn phải chịu theo quy
định.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
Về thẩm quyền: Ông Quách Văn C yêu cầu Tòa án chia tài sản chung số tiền
700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) đang gửi tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T
thành hai phần, mỗi người được hưởng 350.000.000 đồng. Hiện số tiền 700.000.000 đồng đang
bị phong tỏa để đảm bảo thi hành án theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số
02/2016 ngày 21/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nhằm đảm bảo thi hành án cho bản
án số 03/2017/DSST ngày 13/3/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, buộc bà Lữ Thị Kim
D trả cho bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T) số tiền 30.000 USD tương đương 684.600.000 đồng.
Đây là vụ án “Yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân”; Vụ án có đương sự người có
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T) đang sống tại Hoa Kỳ. Căn cứ
vào khoản 9 Điều 26, điểm c khoản 1 Điều 37; Điều 39, Điều 470 Bộ luật Tố tụng dân sự thuộc
thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

[1]

Về đưa người tham gia tố tụng và hòa giải: Căn cứ đơn khởi kiện của nguyên đơn,
Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đưa bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vào tham
gia tố tụng, thực hiện việc thông báo thụ lý, hòa giải vụ án theo đúng theo quy định tại Điều 68,
Điều 70, Điều 170, 171, Điều 175, Điều 196, Điều 208, 209, 210, 211 và Điều 220 Bộ luật Tố
tụng dân sự, được Kiểm sát viên giám sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa nhận định thực
hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2]

Về nội dung: Số tiền 700.000.000 đồng ông C yêu cầu chia đang bị phong tỏa để
đảm bảo thi hành án theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2016 ngày
21/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nhằm đảm bảo thi hành án cho bản án số
03/2017/DS-ST ngày 13/3/2017 buộc bà D phải trả cho bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T) số tiền
30.000 USD tương đương 684.600.000 đồng.

[3]

Nguyên đơn ông Quách Văn C và bị đơn bà Lữ Thị Kim D cho rằng số tiền
700.000.000 đồng gửi tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T là tiền vợ chồng mua bán điện
máy tích lũy mà có nên thống nhất chia đôi. Nguyên đơn ông C có ý kiến phản bác lại với ý kiến
của bà Lữ Thị Tuyết L do ông không mượn số tiền 30.000 USD của bà Ward, Tien L (Lữ Thị
Kiều T) việc vay mượn giữa bà D và Ward, Tien Lông không liên quan nên không có trách
nhiệm liên đới trả. Bị đơn bà Lữ Thị Kim D cho rằng tại bản án sơ thẩm số 03/2017/DS-ST ngày
13/3/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ buộc bà trả tiền cho bà Ward, Tien L, không buộc
ông C trả, số tiền trong tài khoản số 218914909 mặc dù một mình bà đứng tên nhưng đó là tài
sản chung nên thống nhất chia cho ông C 350.000.000 đồng, phần tiền còn lại 350.000.000 đồng
của bà thì cấn trừ vào tiền án phí 31.384.000 đồng theo bản án dân sự sơ thẩm số 03/2017/DSST ngày 13/3/2017.

[4]

Xét yêu cầu chia tài sản chung của ông Quách Văn C, Hội đồng xét xử xét thấy
không có cơ sở chấp nhận. Bởi vì, số tiền 700.000.000 đồng gửi tại Ngân hàng thương mại C do
bà Lữ Thị Kim D đứng tên chủ tài khoản số 218914909 đang bị phong tỏa để đảm bảo thi hành
án theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2016 ngày 21/11/2016 của Tòa

[5]
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án nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông C bà D xác định là tiền tích lũy do mua bán điện máy từ năm
1985 có được là không có căn cứ. Quá trình giải quyết vụ án bà D, ông C đều cho rằng bắt đầu
kinh doanh điện máy từ năm 1985 tại thị trấn C, tích lũy để có tiền gửi Ngân hàng, thời gian
kinh doanh điện máy không vay tiền Ngân hàng nhưng quá trình xác minh, thu thập chứng cứ
cho thấy bà D, ông C bắt đầu kinh doanh điện máy tại khóm a, thị trấn C thực hiện nghĩa vụ
đóng thuế từ năm 1997 đến hết năm 2012 thì xin nghỉ kinh doanh, quá trình kinh doanh có vay
ngân hàng nhiều lần, sau khi ngừng kinh doanh điện máy ông C mua bán trao đổi gas tại thị trấn
C, tại biên bản lấy lời khai ngày 10/4/2018 ông C, bà D xác định do quá trình làm ăn thất bại
nên ngừng kinh doanh điện máy từ năm 2014, việc mua bán gas chỉ đủ để phục vụ nhu cầu sinh
hoạt hàng ngày không thể có tích lũy, từ khi ngừng kinh doanh điện máy không có nguồn thu
nhập nào khác tạo ra tiền tích lũy. Như vậy, chứng minh quá trình mua bán khó khăn ông C, bà
D không thể có tiền tích lũy gửi vào Ngân hàng từ năm 2016 như ông C, bà D trình bày. Ngày
09/4/2018 Tòa án ra quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ là sổ sách, hóa đơn chứng từ
có liên quan đến việc kinh doanh điện máy làm phát sinh thu nhập, bảng kê tiền lãi từ việc kinh
doanh điện máy, chứng minh công sức đóng góp của ông bà để tạo lập được khoản tiền
700.000.000 đồng trong tài khoản số 218914909 tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T.
Chứng minh, ngoài việc bán điện máy còn các khoản thu nhập hợp pháp khác tạo ra tiền tích
lũy, hoa lợi hoặc lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của ông bà trong thời kỳ hôn nhân nhưng ông
C, bà D cho rằng sổ sách kinh doanh đã làm lạc mất và đối với các khoản thu nhập riêng của vợ
chồng không cần thiết phải chứng minh cho Tòa án biết. Ông C cho rằng số tiền 700.000.000
đồng đang bị phong tỏa là tài sản chung của vợ chồng nhưng ông không biết thời gian bà D mở
tài khoản, không thực hiện các giao dịch với Ngân hàng mà do bà D đứng tên chủ tài khoản tự
mình thực hiện.
Căn cứ vào giấy thỏa thuận mượn tiền ngày 02/01/2008 giữa bà Kiều T và Kim D
thể hiện rõ nội dung bà Kim D mượn tiền của bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T) để mua nhà tại
khóm a, thị trấn C, huyện Cầu kè để kinh doanh. Ngày
15/01/2008 ông C, bà D mua căn nhà số 1đường 30/4 tại khóm a, thị trấn C từ bà P với giá
900.000.000 đồng, ngày 06/6/2016 ông C, bà D thực hiện việc chuyển nhượng căn nhà và đất
thuộc thửa 147, tờ bản đồ số 26 diện tích 102,3m2 cho bà Hồ Thị Kim P1 ngụ tại khóm a, thị
trấn C với giá 650.000.000 đồng, nhưng qua kết quả xác minh thực tế giá chuyển nhượng là
2.600.000.000 đồng. Tại công văn số 90 ngày 04/4/2018 Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh
T cung cấp thời gian bà Kim D mở tài khoản số 218914909 vào ngày 29/6/2016 số tiền gửi là
1.100.000.000 đồng. Đối chiếu thời gian bà Kim D mượn tiền của bà Ward, Tien L (Lữ
Thị Kiều T) để mua nhà, thời gian ông C, bà D mua nhà của bà Thạch Thị P, thời gian ông C,
bà D chuyển nhượng nhà đất cho bà Hồ Thị Kim P1 và thời gian mở tài khoản số 218914909 tại
Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T là hoàn toàn phù hợp, có cơ sở chứng minh số tiền trong
tài khoản đang bị phong tỏa là do ông C, bà D bán căn nhà số 1đường 30/4 khóm a, thị trấn C
có được và đem gửi Ngân hàng vào năm 2016 lấy lãi hàng tháng. Số tiền 700.000 đồng đang bị
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo cho việc thi hành bản án ngày 13/7/2017 của
Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, đảm bảo cho bà D phải trả số tiền 30.000 USD tương đương
684.600.000 đồng. Tại biên bản ngày 09/8/2017 bà D yêu cầu Cục thi hành án ra quyết định
khấu trừ số tiền án phí dân sự sơ thẩm phải chịu trong tài khoản trên để thu án phí. Ngày

[6]
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14/8/2017 Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T thực hiện chuyển số tiền 31.384.000 đồng và
phí chuyển tiền 15.000 đồng trong tài khoản trên vào tài khoản của Cục Thi hành án mở tại kho
bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh để thu án phí dân sự sơ thẩm theo quyết định số 01 ngày 11/8/2017
về việc khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Do đó số dư tài khoản số 218914909 sau khi thực hiện khấu trừ còn 668.601.000 đồng.
Mặc dù tại bản án số 03/2017/DS-ST ngày 13/3/2017 không buộc ông C liên đới
trả tiền cho bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T) nhưng ông C, bà D là vợ chồng đang trong thời kỳ
hôn nhân, trong quá trình giải quyết vụ án bà D cũng thừa nhận việc mượn tiền bà Ward, Tien
L là để mua căn nhà số 1 đường 30/4, khóm a, thị trấn C để có cơ sở kinh doanh, ông C, bà D
quá trình chung sống không có mâu thuẫn, không có thời gian ly thân cùng nhau mua bán điện
máy tại căn nhà trên. Bà D không kháng cáo đối với bản án số 03/2017/DS-ST ngày 13/3/2017
của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc buộc bà phải trả số tiền
30.000 USD tương đương 684.600 đồng cho bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T), bà D là
người đứng tên chủ tài khoản số 218914909 tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T. Qua
biên bản lấy lời khai, xác minh nhân chứng, cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền có
căn cứ chứng minh số tiền trong tài khoản số 218914909 tại Ngân hàng Thương mại C, chi
nhánh T do bà D mở ngày 29/6/2016 là tiền bà D, ông C bán căn nhà tại khóm a, thị trấn C. Việc
bà D ông C cùng thống nhất yêu cầu Tòa án chia đôi số tiền 700.000.000 đồng trong tài khoản
số 218914909 bị phong tỏa để đảm bảo thi hành án là nhằm tẩu tán tài sản, trốn tránh trách nhiệm
trả nợ cho bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T). Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật
Hôn nhân và gia đình, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu nhằm trốn tránh
việc trả nợ cho cá nhân, tổ chức. Do đó, nếu chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung này sẽ ảnh
hưởng đến quyền lợi của bà Ward, Tien L (Lữ Thị Kiều T) được quyết định tại bản án số
03/2017/DS-ST ngày 13/3/2017. Do đó, nghĩ nên bác toàn bộ yêu cầu chia tài sản chung của
ông Quách Văn C.

[7]

Từ những chứng cứ, phân tích nêu trên xét thấy quan điểm của Vị đại viện Viện
kiểm sát là có căn cứ, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ nên chấp nhận. Không chấp nhận
yêu cầu của ông Quách Văn C về yêu cầu chia tài sản chung số tiền 700.000.000 đồng đang bị
phong tỏa trong tài khoản số 218914909 tại Ngân hàng Thương mại C, chi nhánh T.

[8]

Về án phí: Ông Quách Văn C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định do yêu cầu
của nguyên đơn không được chấp nhận.
Về chi phí ủy thác tư pháp: Do chưa có chi phí phát sinh nên ông Quách Văn C không phải
chịu.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 2 Điều 28, Điều 35, Điều 37, Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Điều 97,
Đều 153, Điều 154, Điều 479 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; Điều 26, Điều 27, Điều 37, Điều 42
Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị quyết 326/NQ-
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UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí
Tòa án.
Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Quách Văn C yêu cầu chia tài sản chung số tiền
700.000.000 đồng đang bị phong tỏa trong tài khoản số 218914909 tại Ngân hàng Thương mại
C, chi nhánh T do bà Lữ Thị Kim D đứng tên chủ tài khoản.
Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Quách Văn C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm số tiền
300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) được trừ vào số tiền 8.750.000 đồng đã nộp tạm ứng theo
biên lai thu số 0012109 ngày 01/6/2017 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, hoàn trả cho
ông Quách Văn C số tiền 8.450.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Về lệ phí, chi phí ủy thác tư pháp: Do chưa có chi phí phát sinh nên ông Quách Văn C
không phải chịu.
Hoàn trả cho ông Quách Văn C số tiền 3.000.000 đồng đã nộp theo biên lai thu số 0012126
ngày 22/6/2017 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Hoàn trả cho Quách Văn C số tiền tạm
ứng chi phí tố tụng 3.000.000 đồng đã nộp tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Án xét xử sơ thẩm công khai báo cho các đương sự có mặt tại phiên tòa biết có quyền làm
đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với các đương sự vắng mặt tại
phiên tòa thì thời hạn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc
được tống đạt hợp lệ.
Nơi nhận:
- TAND cấp cao;
- Cục THADS tỉnh Trà Vinh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ;
Tòa dân sự.

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

Tống Văn Viên
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 94/2018/HNGĐ-PT
Ngày 26 tháng 6 năm 2018
V/v chia tài sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân...

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:

Ông Nguyễn Xuân Điền

Các Thẩm phán:

Ông Lê Phước Thanh
Ông Lê Tự

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà
Nẵng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên toà: Ông Quách
Đức Dũng - Kiểm sát viên.
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc
thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 04/2018/TLPT-HNGĐ ngày 16 tháng 01 năm 2018 về
việc “Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số
02/2017/HNGĐ-ST ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 04A/2018/QĐ-PT ngày 12 tháng 6 năm
2018, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Bùi Thanh S, sinh năm 1964
Địa chỉ cư trú: Xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà Đinh Thị Yên H, Luật sư của
Văn phòng Luật sư T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai.

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Kim H (Tên gọi khác: Nguyễn Thị H), sinh năm 1968
Địa chỉ cư trú: Xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
3.1.

Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Kon Tum.
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Ngọc T, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đ,
tỉnh Kon Tum.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Cao Y, Trưởng phòng Phòng
Tài nguyên và Môi trường huyện Đ (Được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày
10/4/2017).

3.2.

Cụ Nguyễn Thị Ngọc C;

3.3.

Chị Bùi Thị Thanh A

Người đại diện theo ủy quyền của chị Bùi Thị Thanh A: Cụ Nguyễn Thị Ngọc C (Được
ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 12/4/2016);

3.4.

Anh Bùi Đồng T;

3.5.

Anh Bùi Trọng P;

3.6.

Chị Bùi Thị Thu T, sinh ngày 20/10/2002

Cùng cư trú tại: Xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum.
Người đại diện hợp pháp cho chị Thảo: Anh Bùi Thanh S và chị Nguyễn Thị Kim H (Là
nguyên đơn và bị đơn trong vụ án).

3.7.

Bà Trần Thị G

Cư trú tại: xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum. 3.8. Bà Vũ Thị L
Cư trú tại: xã H, huyện Đ, tỉnh Kon Tum.

3.9.

Bà Huỳnh Thị Bích S;

3.10.

Bà Võ Thị Kim Y

Cùng cư trú tại: xã D, huyện T, tỉnh Kon Tum.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
các bà Vũ Thị L, Huỳnh Thị Bích S và Võ Thị Kim Y: Ông Đinh Văn H, Luật sư của Văn phòng
Luật sư V thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum.

4.

Những người làm chứng:

Bà Nguyễn Thị L; 4.2. Bà Nguyễn Thị Xuân Đ; 4.3. Ông A N
Cùng cư trú tại: xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum.

5.

Người kháng cáo: Ông Bùi Thanh S (Là nguyên đơn trong vụ án)

Tại phiên tòa phúc thẩm: Ông S, bà H, bà L, bà S, bà Y có mặt; đại diện Cục Thi hành
án dân sự tỉnh Kon Tum là ông Thái Văn T có mặt; những người tham gia tố tụng khác vắng
mặt.
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
1. Theo đơn khởi kiện ngày 25/9/2015, đơn bổ sung đơn khởi kiện ngày 19/10/2015 và
trong quá trình tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn là ông Bùi Thanh S trình bày:
Năm 1993, cụ Bùi S1 và cụ Nguyễn Thị Ngọc C (là cha mẹ đẻ của Ông S) cho riêng Ông
S thửa đất số 13, tờ bản đồ số 32 tại xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum có tổng diện tích trên giấy tờ
là 1.991 m2 nhưng hiện còn lại diện tích 135 m2 (sau khi đã trừ phần diện tích đã chuyển nhượng
và thu hồi do mở rộng đường Hồ Chí Minh). Vợ chồng Ông S bà H (kết hôn năm 1988) đã xây
dựng nhà ở trên diện tích đất này và thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
(GCNQSD) đất ngày 14/11/2001. Do vợ Ông S là bà Nguyễn Thị Kim H có nợ một số người số
tiền hơn 1 tỷ đồng, hiện đang phải thi hành án nên Ông S khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Công nhận thửa đất nêu trên là của riêng Ông S, vì ông được cha mẹ tặng cho riêng năm
1993;

- Ngôi nhà cấp 4 và các công trình gắn liền với nhà được Hội đồng định giá xác định giá
trị còn lại là 180.710.416 đồng, Ông S thừa nhận đây là tài sản chung của vợ chồng tạo lập được
trong thời kỳ hôn nhân. Ông S cho rằng ông có công sức nhiều hơn nên đề nghị chia giá trị tài
sản này với tỷ lệ 2/3 cho ông và tỷ lệ 1/3 cho bà H.

2. Bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim H trình bày:
Bà đồng ý với yêu cầu khởi kiện của Ông S về việc yêu cầu Tòa án công nhận quyền sử
dụng thửa đất nói trên là tài sản riêng của Ông S. Đối với ngôi nhà cấp 4 và các công trình gắn
liền với nhà trên đất, trị giá còn lại 180.710.416 đồng, bà thừa nhận là tài sản chung của vợ chồng
cùng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, nhưng vì Ông S có công sức nhiều hơn trong việc tạo lập
tài sản này nên bà đồng ý chia giá trị còn lại của tài sản này như yêu cầu của Ông S.

3. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là cụ Nguyễn Thị Ngọc
C, chị Bùi Thị Thanh A và anh Bùi Đồng T trình bày:
Yêu cầu Ông S, bà H phải trả cho cụ C 30.000.000 đồng, trả cho chị A 20.000.000 đồng,
trả cho anh T 20.000.000 đồng là số tiền những người này đã góp vào làm nhà. Tuy nhiên trước
khi mở phiên tòa sơ thẩm, bà C, chị A và anh T đã rút yêu cầu này; chị A, anh T đồng ý quyền
sử dụng đất nói trên là tài sản riêng của Ông S và yêu cầu chia ngôi nhà trên đất theo quy định
của pháp luật.
Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là các bà Trần
Thị G, Vũ Thị L, Huỳnh Thị Bích S và Võ Thị Kim Y trình bày:

4.

Theo Quyết định thi hành án theo đơn số 37/QĐ-CTHA ngày 02/5/2013 của Cục Thi hành
án dân sự tỉnh Kon Tum thì bà H phải trả cho bà L số tiền 700.000.000 đồng. Theo Quyết định
Thi hành án dân sự theo đơn số 44 ngày 16/10/2012 của Chi cục THADS huyện Đ thi bà H phải
trả cho bà Ghi số tiền 46.000.000 đồng. Theo Quyết định Thi hành án dân sự theo đơn số 52
ngày 22/10/2012 của Chi cục THADS huyện Đ thì bà H phải trả cho bà Kim Y số tiền
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208.031.000 đồng. Theo Quyết định Thi hành án dân sự theo đơn sổ 66 ngày 02/11/2012 của
Chi cục THADS huyện Đ thì bà H phải trả cho bà S số tiền 86.000.000 đồng.
Do đó, các bà: G, L, S và Y không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Thanh S; yêu
cầu Tòa án hủy GCNQSD đất số vào sổ 01324/QSDĐ/ QĐ-UB ngay 14/11/2001 do UBND
huyện Đ cấp cho hộ gia đình Ông S đã bị sửa chữa thành tên cá nhân ông Bùi Thanh S; xác định
thửa đất hiện vợ chồng Ông S bà H đang sử dụng là tài sản chung của vợ chồng Ông S bà H và
chia diện tích còn lại (sau khi đã chuyển nhượng và diện tích thu hồi do mở rộng đường Hồ Chí
Minh) là 135 m2 đất ở để bà H thực hiện nghĩa vụ thi hành án trả nợ cho các bà. Về căn nhà và
công trình gắn liền với nhà trên đất, các bà yêu cầu Tòa án chia theo quy định của pháp luật.
Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban
nhân dân (UBND) huyện Đ, tỉnh Kon Tum có ý kiến:

5.

Thửa đất do Ông S khởi kiện chỉ được UBND huyện cấp 01 GCNQSD đất đứng tên hộ
ông Bùi Thanh S. Vào khoảng năm 2009-2010, Ông S có yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi
trường chỉnh lý biến động từ “hộ ông Bùi Thanh S” thành “ông Bùi Thanh S” để phục vụ việc
vay vốn Ngân hàng. Do yêu cầu của công dân và để tạo điều kiện cho công dân được vay vốn
Ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ yêu cầu của
Ông S để chỉnh lý biến động nội dung trên GCNQSD đất từ “hộ ông Bùi Thanh S” thành “ông
Bùi Thanh S”. Hồ sơ chỉnh lý biến động và việc chỉnh lý biến động trên GCNQSD đất nêu trên
chưa tuân thủ đúng quy trình và chưa được cập nhật vào sổ theo dõi biến động tại cơ quan Đăng
ký quyền sử dụng đất huyện và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện chưa tìm thấy hồ
sơ.
Người đại diện hợp pháp của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum là ông Thái
Văn T trình bày:

6.

Thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nên Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Đ đã ra Quyết định thi hành án đối với đơn yêu cầu của các bà Vũ Thị L, Trần
Thị G, Huỳnh Thị Bích S và Võ Thị Kim Y. Nhưng do có đơn khiếu nại nên Cục Thi hành án
dân sự tỉnh Kon Tum đã rút hồ sơ lên giải quyết, việc thi hành án của các đương sự này có liên
quan đến tài sản của vợ chồng ông Bùi Thanh S và bà Nguyễn Thị Kim H trong vụ án này nên
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum chờ kết quả xét xử của Tòa án khi bản án có hiệu lực
pháp luật sẽ tiếp tục thi hành.
Tại bản án dân sự sơ thẩm số 02/2017/HNGĐ-ST ngày 21/9/2017, Toà án nhân
dân tỉnh Kon Tum đã quyết định:

7.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 28, Điều 34, Điều 201, Điều 202, điểm c Khoản 1 Điều
217 Bộ luật tổ tụng dân sự 2015; Điều 101, Điều 506, Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015.

(1)

Đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập của cụ Nguyễn Thị Ngọc C, chị Nguyễn Thị Thanh An và
anh Bùi Đồng T.
Áp dụng Điều 50 Luật Đất đai 2003, Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm
2000; Điều 131 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

(2)
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Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Thanh S;
Không công nhận quyền sử dụng lô đất thửa số 13, tờ bản đồ số 32 có diện tích 1.991 m2
tại xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum (hiện nay, diện tích còn lại là 135 m2 đất thổ cư) là tài sản riêng
của ông Bùi Thanh S (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 01324/QSDĐ/QĐ-UB
của Ủy ban nhân dân huyện Đ cấp ngày 14/11/2001 cho hộ ông Bùi Thanh S).
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Thanh S về việc chia ngôi nhà cấp 4 và các công
trình gắn liền với ngôi nhà trên đất có tranh chấp trong vụ án. Tổng giá trị ngôi nhà và các công
trình gắn liền với ngôi nhà là 180.710.416 đồng.
Chia cho ông Bùi Thanh S và bà Nguyễn Thị Kim H mỗi người được nhận ½ giá trị ngôi
nhà và các công trình gắn liền với ngôi nhà, tương ứng với số tiền 90.355.208 đồng;
(3) Chấp nhận toàn bộ yêu cầu độc lập của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
là các bà Trần Thị G, Vũ Thị L, Huỳnh Thị Bích S và Võ Thị Kim Y.
Tuyên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 01324/QSDĐ/QĐ-UB của Ủy
ban nhân dân huyện Đ cấp ngày 14/11/2001 cho hộ ông Bùi Thanh S đã bị tẩy xóa, sửa chữa
thành cấp cho “ông Bùi Thanh S” có đóng dấu của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đ,
tỉnh Kon Tum tại vị trí bị tẩy xóa, sửa chữa.
Ngoài ra, tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum còn tuyên về chi phí tố tụng
xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản; án phí dân sự sơ thẩm; giải thích về thủ tục thi
hành án dân sự, nghĩa vụ chịu lãi suất do chậm thi hành án dân sự và quyền kháng cáo theo quy
định của pháp luật.
Ngày 30/9/2017, nguyên đơn là ông Bùi Thanh S kháng cáo toàn bộ bản án sơ
thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại với lý do:

8.

- Tòa án sơ thẩm giải quyết không triệt để các yêu cầu khởi kiện: Chia tài sản chung vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân về thửa đất và căn nhà trên đất.

- Tòa án sơ thẩm chia cho nguyên đơn và bị đơn mỗi người được nhận ½ giá trị ngôi nhà
tương ứng với số tiền 90.355.208 đồng, nhưng không xác định ai phải trả số tiền này, ai là người
được quyền sử dụng nhà đất.

- Tòa án sơ thẩm tuyên hủy GCNQSD đất, nhưng không yêu cầu UBND thu hồi, cấp lại
GCNQSD đất mới; không xác định được thửa đất là của riêng Ông S, của bà H hay là của hộ gia
đình.

9.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Ông Bùi Thanh S vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và đơn kháng cáo; các đương sự
không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

- Luật sư Đinh Thị Yên H là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông
Bùi Thanh S đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm vì lý do: Tòa án cấp sơ thẩm
chưa giải quyết triệt để yêu cầu của đương sự về việc chia tài sản chung của vợ chồng là giá trị
ngôi nhà, nhưng không giao cho ai được quyền quản lý, sử dụng và ai là người có nghĩa vụ thanh
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toán tiền giá trị tài sản được chia; khi xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét đến công sức
thực tế của Ông S nhiều hơn và sự thống nhất của nguyên đơn, bị đơn để chia giá trị tài sản
chung của vợ chồng cho Ông S được hưởng theo tỷ lệ 2/3, bà H được hưởng theo tỷ lệ 1/3 là
thiếu khách quan, không đúng pháp luật.

- Luật sư Đinh Văn H là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan bà L, bà S và bà Y trình bày: Theo đơn khởi kiện của ông Bùi Thanh S
và quá trình tố tụng tại Tòa án, Ông S không yêu cầu chia giá trị quyền sử dụng đất mà chỉ yêu
cầu công nhận thửa đất hiện vợ chồng ông đang quản lý, sử dụng là của riêng Ông S do được
cha mẹ Ông S cho riêng năm 1993. Tại đơn kháng cáo và phiên tòa phúc thẩm, Ông S mới có
yêu cầu chia tài sản là quyền sử dụng đất là vượt quá yêu cầu khởi kiện, do đó đề nghị Hội đồng
xét xử không chấp nhận yêu cầu này của Ông S. Về việc chia giá trị căn nhà là tài sản chung của
vợ chồng Ông S đã dược Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết đúng pháp luật. Đối với việc Tòa án cấp
sơ thẩm tuyên hủy GCNQSD đất, căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính
phủ thì việc cấp lại hoặc đính chính, xóa phần sửa chữa trên GCNQSD đất thuộc trách nhiệm
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thi hành bản án có hiệu lực pháp luật. Do đó, đề nghị
Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Bùi Thanh S và giữ nguyên Bản án sơ
thẩm.

- Ông Thái Văn T là người đại diện hợp pháp của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum
trình bày: Bản án sơ thẩm chưa tuyên giao quyền sử dụng thửa đất của vợ chồng cho ai; trong
khi lại tuyên chia giá trị căn nhà trên đất nhưng cũng không quyết định giao cho ai là người được
quyền sở hữu nhà, ai phải thanh toán số tiền chia tài sản nên khả năng thi hành theo quyết định
của Bản án sơ thẩm là rất khó khăn. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết theo đúng quy
định của pháp luật và bảo đảm việc thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:
Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm, các Thẩm phán,
thành viên Hội đồng xét xử đã thực hiện đầy đủ và đúng các thủ tục theo quy định của Bộ luật
Tố tụng dân sự; việc Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt một số người tham gia tố tụng là đúng
theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; những người tham gia tố tụng chấp hành nghiêm
chỉnh nội quy phiên tòa và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia tố tụng.
Về nội dung: Trên cơ sở các chứng cứ, tài liệu do Ông S giao nộp và ý kiến của những
người làm chứng thì không có đủ căn cứ chứng minh thửa đất hiện vợ chồng Ông S bà H đang
quản lý, sử dụng là của riêng Ông S mà là tài sản chung của vợ chồng Ông S bà H. Do đó, Tòa
án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu công nhận quyền sử dụng thửa đất này của riêng Ông
S là đúng pháp luật. Đối với việc chia tài sản là căn nhà, Tòa án đã quyết định chia cho Ông S
bà H mỗi người được hưởng ½ giá trị căn nhà là có căn cứ; tuy nhiên lại không giao cụ thể ai là
người được quyền sử hữu căn nhà và ai là người có nghĩa vụ thanh toán số tiền được chia là thiếu
sót và không thể thi hành án được. Đối với việc hủy GCNQSD đất, xét thấy việc sửa chữa
GCNQSD đất từ “cấp cho hộ ông Bùi Thanh S” thành “cấp cho ông Bùi Thanh S” đã được
UBND huyện Đ xác định chưa tuân thủ đúng quy trình và là hành vi vượt quá thẩm quyền của
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người thi hành công vụ. Trường hợp này chỉ cần hủy phần đã chỉnh lý, thay đổi nhưng Tòa án
cấp sơ thẩm đã tuyên hủy toàn bộ GCNQSD đất là không đúng pháp luật. Những sai sót nêu
trên, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều
308 và Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự tuyên hủy Bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án
cấp sơ thẩm để giải quyết, xét xử lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại
phiên tòa,
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]

Về tố tụng:

[1.1]

Ông Bùi Thanh S khởi kiện yêu cầu Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng trong
thời kỳ hôn nhân, gồm có việc công nhận quyền sử dụng thửa đất là của riêng Ông S và chia tài
sản là căn nhà, công trình phụ trên đất; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các bà
Trần Thị G, Vũ Thị L, Huỳnh Thị Bích S và Võ Thị Kim Y có yêu cầu độc lập đề nghị Tòa án
hủy GCNQSD đất cấp cho Ông S và xác định thửa đất là tài sản chung của vợ chồng Ông S, bà
H để chia cho bà H có tiền trả nợ cho các bà theo quyết định thi hành án dân sự. Như vậy, Tòa
án cấp sơ thẩm chỉ xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và thụ lý vụ án: “Chia tài sản chung
của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân” là chưa đầy đủ, bỏ sót yêu cầu của đương sự. Trường hợp
này Tòa án cần phải thụ lý vụ án: “Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; yêu
cầu xác định quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu hủy quyết
định cá biệt” theo quy định tại khoản 2 Điều 28, khoản 9 Điều 27 và Điều 34 của Bộ luật Tố
tụng dân sự mới có căn cứ xác định thẩm quyền giải quyết, xét xử; xác định tư cách những người
tham gia tố tụng theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính
và việc áp dụng pháp luật để giải quyết toàn bộ nội dung vụ án.
Xét yêu cầu của các đương sự trong vụ án này bao gồm các nội dung như đã nêu
tại mục [1.1] thì thấy: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum không có quyền lợi, nghĩa vụ nào
liên quan đến vụ án; Tòa án cấp sơ thẩm đưa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum vào tham
gia tố tụng trong vụ án là không đúng quy định tại khoản 4 Điều 68 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Trường hợp này Tòa án cần triệu tập Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tham
gia tố tụng với tư cách là “Người làm chứng” để cung cấp các chứng cứ chứng minh cho việc
các bà Trần Thị G, Vũ Thị L, Huỳnh Thị Bích S và Võ Thị Kim Y có quyền khởi kiện yêu cầu
độc lập hủy GCNQSD đất cấp cho Ông S và xác định thửa đất là tài sản chung của vợ chồng
Ông S, bà H để chia cho bà H có tiền trả nợ cho các bà theo quyết định thi hành án dân sự.

[1.2]

[2]

Về nội dung:

Trên cơ sở đơn yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản của những
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Vũ Thị L, bà Trần Thị G, bà Huỳnh Thị Bích S, bà
Võ Thị Kim Y ngày 22/9/22016 và bị đơn ông Bùi Thanh S ngày 17/10/2016. Ngày 11/01/2017,
Hội đồng định giá tài sản đã tiến hành định giá tài sản gồm: Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 32, nay

[2.1]
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theo GCNQSD đất là 567,14 m2 (trong đó có 230 m2 đất ở và 337,14 m2 đất nông nghiệp) và tài
sản trên đất. Tại biên bản định giá thể hiện Ông S không nhất trí với kết quả định giá này.
Ngày 05/5/2017, ông Bùi Thanh S có đơn “Đơn yêu cầu xem xét thực tế và định giá tài
sản lại” (BL.448), Ông S có đề nghị: “xem xét thực tế và định giá lại tài sản là giá trị thửa đất
và tài sản trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 924947, thửa đất số 13, tờ bản
đồ số 32, diện tích 567,14 m2, tọa lạc tại xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum...”. Tuy nhiên, tại “Biên
bản định giá tài sản” ngày 29/6/2017 (BL.488,489), Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá
lại căn nhà và các công trình xây dựng trên đất theo yêu cầu của Ông S mà không yêu cầu Ông
S trình bày rõ có định giá lại giá trị quyền sử dụng đất hay không để làm căn cứ giải quyết vụ án
là có thiếu sót. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm Ông S và những người tham gia tố tụng đều
thống nhất với kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 15/12/2016 và Biên bản định giá tài sản
ngày 11/01/2017; không yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá lại tài sản nên Hội đồng
xét xử ghi nhận ý kiến của các đương sự để làm căn cứ giải quyết vụ án.
Khi xét xử vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định quyền sử dụng diện tích đất còn
lại 135 m thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 32 mà Ông S khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định
của riêng Ông S là tài sản chung của vợ chồng Ông S bà H và đã tuyên không công nhận quyền
sử dụng diện tích đất này là tài riêng của ông Bùi Thanh S; đồng thời đã tuyên chấp nhận toàn
bộ yêu cầu độc lập của các bà Trần Thị G, Vũ Thị L, Huỳnh Thị Bích S, Võ Thị Kim Y nhưng
lại không chia giá trị quyền sử dụng đất theo yêu cầu của các đương sự. Đối với giá trị tài sản là
căn nhà và các công trình kiến trúc trên đất, Tòa án cấp sơ thẩm đã chia cho Ông S và bà H mỗi
người được hưởng ½ giá trị tài sản tương ứng với số tiền 90.355.208 đồng nhưng không xác
định rõ ai là người được quyền sử dụng căn nhà và ai là người có nghĩa vụ phải trả số tiền này
là giải quyết không đầy đủ, cụ thể các yêu cầu của các đương sự trong vụ án và bản án đã tuyên
không thể thi hành được khi có yêu cầu của đương sự. Đối với GCNQSD đất số vào sổ
01324/QSDĐ/QĐ-UB của UBND huyện Đ cấp ngày 14/11/2001 cho “hộ ông Bùi Thanh S” đã
được xác định là bị sửa chữa thành cấp cho “ông Bùi Thanh S” trái pháp luật, Tòa án cấp sơ
thẩm quyết định hủy GCNQSD đất này là đúng pháp luật; tuy nhiên lại không yêu cầu UBND
có thẩm quyền thu hồi, cấp lại
GCNQSD đất là không đầy đủ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 193 của Luật Tố tụng hành
chính.

[2.2]
2

Trên cơ sở các phân tích nêu trên và ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại
phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: Khi giải quyết, xét xử vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm chưa
xác định đầy đủ quan hệ pháp luật tranh chấp; chưa thực hiện đầy đủ việc thu thập chứng cứ để
làm căn cứ giải quyết vụ án và chưa xem xét và giải quyết đầy đủ, toàn diện các vấn đề của vụ
án mà Tòa án cấp phúc thẩm không thể thực hiện bổ sung được. Do đó, Hội đồng xét xử chấp
nhận kháng cáo của ông Bùi Thanh S, yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết, xét xử lại vụ án
để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

[3]

Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên người kháng cáo không phải chịu
án phí dân sự phúc thẩm.

[4]
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Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 3 Điều 308 và Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ khoản 3 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số
326/2016/NQ-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,
Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 02/2017/HNGĐ-ST ngày 21 tháng 9 năm 2017 của
Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử vụ án “Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn
nhân” giữa nguyên đơn là ông Bùi Thanh S, bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim H; giao hồ sơ vụ án
cho Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum để xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.
2.
Trả lại cho ông Bùi Thanh S số tiền 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tạm ứng án phí
dân sự phúc thẩm đã nộp theo “Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án” số 0000498 ngày
11/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.

1.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 26/6/2018.
Nơi nhận:
- TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Kon Tum;
- VKSND tỉnh Kon Tum;
- Cục THADS tỉnh Kon Tum; - Những người
tham gia tố tụng; - Lưu: HSVA, P.HCTP, LT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Điền
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN
BẢN ÁN 26/2018/HNGĐ-ST NGÀY 24/05/2018 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN
CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN
Trong các ngày 15 tháng 3 năm 2018 và 24 tháng 5 năm 2018, tại Tòa án nhân dân huyện
Tánh Linh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 12/2018/TLST-HNGĐ ngày 12 tháng 01
năm 2018, về việc: “Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2018/QĐXX-ST, ngày 23 tháng 02 năm 2018 và
Thông báo thời gian tiếp tục phiên Tòa bị tạm ngừng số 02/2018/TB-TA, ngày 04/5/2018, giữa
các đương sự:
1.Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Bích Tr, sinh năm 1997. Vắng mặt.
Đại diện theo ủy quyền của chị Nguyễn Thị Bích Tr: Bà Lưu Thị Thu V, sinh năm 1973;
Có mặt.
Cùng trú địa chỉ: Thôn 2, xã NĐ, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
2. Bị đơn: Anh Nguyễn Anh T, sinh năm 1992. Có mặt.
Địa chỉ: Thôn 7, xã NĐ, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Nguyên đơn - chị Nguyễn Thị Bích Tr yêu cầu: Chị Tr và anh Nguyễn Anh T kết hôn năm
2015, chung sống với nhau đến năm 2017 thì ly hôn theo quyết định số 53/2017/QĐST-HNGĐ
ngày 24/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh. Khi ly hôn, mặc dù chị Tr và anh T
không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung, nhưng chị Tr và anh T tự nguyện thỏa thuận
và lập giấy thỏa thuận phân chia tài sản chung, thể hiện anh T sẽ có nghĩa vụ hoàn trả lại cho chị
Tr số tiền, vàng cưới là 14.500.000đ và 7,5 chỉ vàng; thời hạn trả chậm nhất là cuối năm 2017.
Nhưng cho đến nay anh T vẫn không trả, nên chị Tr làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải
quyết.
Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của chị Tr là bà Lưu Thị Thu V yêu cầu HĐXX xem
xét giấy thỏa thuận phân chia tài sản chung để giải quyết buộc anh Nguyễn Anh T phải có nghĩa
vụ trả cho chị Nguyễn Thị Bích Tr số tiền, vàng cưới là 14.500.000đ và 7,5 chỉ vàng 24k. Bà V
đồng ý xác định giá vàng theo giá hiện nay được khảo sát trên thị trường là 3.560.000 đồng/ chỉ.
Bị đơn - anh Nguyễn Anh T trình bày ý kiến đối với yêu cầu của nguyên đơn:
Anh T và chị Tr kết hôn chung sống với nhau đến tháng 4/2017 ly hôn theo quyết định số
53/2017/QĐST-HNGĐ ngày 24/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh. Khi ly hôn anh
T và chị Tr tự lập giấy thỏa thuận phân chia tài sản chung, theo đó anh T cam kết chậm nhất đến
cuối năm 2017 sẽ trả cho chị Tr số tiền, vàng cưới là 14.500.000đ và 7,5 chỉ vàng; nhưng anh T
cho rằng giấy thỏa thuận phân chia tài sản chung đã lập vào ngày 14/4/2017 là không đúng, trước
đây anh T ký giấy thỏa thuận phân chia tài sản mục đích là để giành quyền nuôi con sau khi ly
hôn. Hiện nay anh T xác định tiền cưới chỉ có 9.500.000đ và 5 chỉ vàng 24K nhưng chị Tr đã
lấy 3,5 chỉ vàng; do đó hiện nay anh T chỉ còn giữ 9.500.000đ và 1,5 chỉ vàng 24K. Anh T chỉ
đồng ý trả cho chị Tr 9.500.000đ và 1,5 chỉ vàng 24k. Anh T đồng ý xác định giá vàng theo giá
hiện nay được khảo sát trên thị trường là 3.560.000 đồng/ chỉ.
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Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh phát biểu ý kiến
như sau:
- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán đã
tuân thủ theo đúng các quy định về pháp luật tố tụng dân sự.
- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện
đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm và đảm bảo đúng nguyên tắc xét
xử.
- Việc chấp hành pháp luật của các đương sự trong vụ án: Sau khi thụ lý vụ án cũng như
tại phiên Tòa, các đương sự đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật quy
định.
- Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Tr
về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Đề nghị buộc anh T phải
có nghĩa vụ trả cho chị Tr 14.500.000đ và 7,5 chỉ vàng 24k. Đề nghị buộc anh T phải chịu tiền
án phí DSST theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, sau khi nghe đương sự trình bày, nghe tranh luận, nghe
đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, quan điểm giải quyết vụ án; sau khi thảo luận và nghị
án. Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Tánh Linh nhận định:
[1] Về thủ tục tố tụng tại phiên Tòa: Nguyên đơn - chị Nguyễn Thị Bích Tr tại phiên Tòa
mở ngày 15/3/2018 có mặt tham gia tố tụng nhưng khi phiên Tòa bị tạm ngừng được mở lại vào
ngày 24/5/2018 thì chị Tr vắng mặt nhưng đã ủy quyền tham gia tố tụng cho bà Lưu Thị Thu V.
Do đó HĐXX vẫn tiếp tục xét xử vắng mặt chị Tr là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 228
BLTTDS.
[2] Về quan hệ tranh chấp: Quá trình thu thập chứng cứ cũng như tại phiên Tòa hôm nay,
các đương sự xác định khi chị Tr và anh T làm thủ tục ly hôn, hai bên tự thỏa thuận phân chia
về tài sản chung nhưng sau đó, anh T không thực hiện việc giao trả tài sản chung cho chị Tr như
thỏa thuận nên chị Tr khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. Do đó HĐXX thấy có đủ cơ sở để
xác định quan hệ tranh chấp cần giải quyết trong vụ án này là “Tranh chấp về chia tài sản chung
của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân” là phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 28 Bộ luật Tố
tụng Dân sự và Điều 59 Luật hôn nhân gia đình năm 2014.
[3]- Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - chị Nguyễn Thị Bích Tr:
Tại phiên Tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu
khởi kiện; buộc anh Nguyễn Anh T phải có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn Thị Bích Tr 14.500.000đ
và 7,5 chỉ vàng 24k. Bởi vì chị Tr và anh T kết hôn năm 2015; quá trình tổ chức lễ cưới theo
phong tục truyền thống thì vợ chồng chị Tr, anh T có được cha mẹ, dòng họ và bạn bè, bà con
hàng xóm mừng hạnh phúc, tặng quà cưới bằng vàng và tiền mặt. Sau khi cưới xong thì số tiền,
vàng này trở thành tài sản chung của vợ chồng và giao cho anh T cất giữ. Quá trình chung sống
nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên đến năm 2017, chị Tr và anh T làm thủ tục ly hôn tại Tòa án nhân
dân huyện Tánh Linh. Quá trình giải quyết ly hôn thì chị Tr và anh T thuận tình ly hôn, hai bên
thỏa thuận giao con chung cho anh T nuôi dưỡng và tự thỏa thuận phân chia tài sản chung; cả
hai đã lập giấy thỏa thuận phân chia tài sản chung ngày 14/4/2017, có nội dung “bên chồng là
Nguyễn Anh T có nghĩa vụ hoàn trả lại cho bên vợ là Nguyễn Thị Bích Tr số tiền cưới là
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14.500.000 và số vàng là 7 chỉ rưởi. Thời hạn trả chậm nhất là cuối năm 2017. Hai vợ chồng
tôi chỉ yêu cầu phân chia những tài sản như trên, không tranh chấp gì thêm”. Tuy nhiên đã quá
thời hạn cam kết mà anh T không thực hiện nên chị Tr khởi kiện.
Trong quá trình thu thập chứng cứ thể hiện, ban đầu tại bút lục số 12, biên bản ghi lời khai
của anh T ngày 26/01/2018 thì anh T công nhận những nội dung đã thỏa thuận là đúng, chữ ký
trong giấy thỏa thuận là của anh T và đồng ý trả lại tiền, vàng cho chị Tr như thỏa thuận. Nhưng
trong quá trình hòa giải cũng như tại phiên Tòa hôm nay, anh T cho rằng việc anh đồng ý ký vào
giấy đã lập ngày 14/4/2017 là để anh T có được quyền nuôi con chứ số tiền và vàng hiện nay
anh T chỉ còn giữ 9.500.000đ và 1,5 chỉ vàng 24k. Trong đó thực chất tiền mừng cưới bên nhà
chị Tr cho chỉ là 9.300.000 đồng nhưng anh T đồng ý trả lại 9.500.000 đồng. Để chứng minh
cho yêu cầu của mình, anh T đã cung cấp một tờ giấy tập học sinh có nội dung thể hiện các
khoản tiền mừng đám cưới được chị Tr ghi lại trong quá trình kiểm đếm tiền mừng cưới; có
dòng chữ thể hiện nội dung “tiền nhà gái 9.300.000đ”. Chị Tr xác định dòng chữ viết “tiền nhà
gái 9.300.000đ” trong giấy do anh T cung cấp không phải là chữ viết của chị Tr nên anh T đã
yêu cầu giám định chữ viết; kết quả giám định xác định dòng chữ này là do chị Tr viết nhưng tại
phiên Tòa, đại diện theo ủy quyền của chị Tr cho rằng việc kiểm tiền mừng cưới đã diễn ra trước
đó; còn việc chị Tr khởi kiện là căn cứ vào giấy thỏa thuận phân chia tài sản được lập khi hai
bên ly hôn nên bác bỏ hoàn toàn chứng cứ của anh T đưa ra.
Như vậy, qua các tài liệu chứng cứ đã được thu thập cũng như qua tranh tụng tại phiên Tòa
HĐXX nhận thấy: Anh T thừa nhận giữa hai bên có thỏa thuận nội dung và lập giấy phân chia
tài sản chung khi ly hôn, anh T có ký vào giấy do chị Tr viết ngày 14/4/2017 tại Tòa án, mỗi bên
giữ một bản sau khi ly hôn. Việc thỏa thuận giao con chung cho anh T nuôi dưỡng khi ly hôn là
sự tự nguyện của chị Tr, nội dung giấy thỏa thuận không thể hiện gì đến điều kiện giao quyền
nuôi con chung cho anh T khi chia tài sản chung. Mặc khác, sau khi anh T không thực hiện việc
phân chia tài sản chung thì chị Tr vẫn để anh T tiếp tục nuôi con chung chứ không tranh chấp về
quyền nuôi con với anh T. Như vậy, lời trình bày của anh T xác định việc ký vào giấy thỏa thuận
phân chia tài sản chung như một điều kiện để được nuôi con chung khi ly hôn là không có cơ sở
để chấp nhận. Riêng về chứng cứ giấy ghi nội dung kiểm đếm tiền mừng cưới là ghi nhận nội
dung diễn ra trước khi chị Tr và anh T thỏa thuận chia tài sản chung khi ly hôn nên không thể
chứng minh được việc hiện nay anh T chỉ còn thiếu chị Tr số tiền 9.500.000 đồng như anh T đã
trình bày. Tại phiên Tòa hôm nay, anh T không cung cấp được chứng cứ gì khác để chứng minh
việc không tự nguyện ký vào giấy thỏa thuận phân chia tài sản chung và số tài sản chung anh T
đang còn cất giữ của chị Tr là 9.500.000đ và 1,5 chỉ vàng 24k.
Từ những phân tích như trên; Hội đồng xét xử nhận thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên
đơn - chị Tr là có căn cứ được chấp nhận nên cần buộc anh T phải có nghĩa vụ trả cho chị Tr
phần tài sản chung 14.500.000đ và 7,5 chỉ vàng 24k là phù hợp với quy định tại Điều 59 Luật
HNGĐ năm 2014.
[4] Về chi phí giám định chữ viết: Trong quá trình giải quyết vụ án, anh Nguyễn Anh T
yêu cầu giám định dòng chữ viết “tiền nhà gái 9.300.000đ” trong tờ giấy tập học sinh có nội
dung thể hiện các khoản tiền được chị Tr ghi lại trong quá trình kiểm đếm tiền mừng cưới. Anh
T đã nộp tạm ứng chi phí giám định số tiền 3.100.000 đồng (bồi dưỡng giám định viên). Tại
phiên Tòa hôm nay, anh T yêu cầu chị Tr phải trả lại cho anh T số tiền đã chi phí này. Hội đồng
xét xử nhận thấy tuy kết quả giám định xác định chữ viết trong tài liệu cần giám định và các mẫu
đối chiếu là của chị Tr viết. Nhưng chứng cứ do anh T cung cấp không có ý nghĩa chứng minh
cho lời khai của anh T và bị HĐXX bác bỏ. Do đó anh T yêu cầu Tòa án giám định phải chịu
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chi phí giám định là phù hợp với quy định tại các Điều 159, 160 và 161 BLTTDS. Số tiền tạm
ứng chi phí giám định 3.100.000 đồng anh T đã nộp được tính thành chi phí giám định nên anh
T không phải nộp thêm.
[5] Về án phí: Cần buộc anh T phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm đối với phần nghĩa vụ
phải thực hiện. Trả lại tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm cho chị Tr là phù hợp.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào:
- Khoản 2 Điều 28; Khoản 1 Điều 35; các Điều 146, 147, 159, 160, 161, 203 và khoản 2
Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự;
- Các Điều 357, 468 Bộ Luật Dân Sự năm 2015;
- Điều 59 Luật HNGĐ năm 2014;
- Nghị quyết 326 về án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Bích Tr về việc phân chia tài sản chung
của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đối với anh Nguyễn Anh T. Buộc anh Nguyễn Anh T phải
có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn Thị Bích Tr phần tài sản chung là 14.500.000đ (mười bốn triệu,
năm trăm ngàn đồng) và 7,5 chỉ (bảy chỉ, năm phân) vàng 24k.
Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của bên được
thi hành án, nếu bên phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền (14.500.000đ) thì
còn phải chịu thêm khoản tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 357 và Điều
468 BLDS 2015 tương ứng với số tiền (14.500.000đ) và thời gian chậm thi hành.
Về án phí:
- Anh Nguyễn Anh T phải nộp 2.060.00đ án phí DS/ST.
- Hoàn lại cho chị Nguyễn Thị Bích Tr số tiền 1.019.000đ tạm ứng án phí đã nộp theo biên
lai số N. 0012371, ngày 12/01/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tánh Linh.
Án xử sơ thẩm. Các đương sự có mặt tại phiên Tòa được quyền kháng cáo bản án này trong
thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 24/5/2018. (Đã giải thích quyền kháng cáo).
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì
người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án Dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án,
quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định
tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy
định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH QUẢNG NINH

Bản án số: 10/2018/HNGĐ-PT
Ngày: 17-5-2018
“V/v chia tài sản chung của vợ chồng trong
thời kỳ hôn nhân”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Quang Cường
Các thẩm phán: Bà Trần Thị Kim Nhung, Ông Bùi Tố Dương
- Thư ký phiên toà: ông Nguyễn Thành Chung- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh: ông Nguyễn Quốc An- Kiểm sát
viên tham gia phiên toà
Trong ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xét
xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 03/2018/TLPT-HNGĐ ngày 07 tháng 02 năm 2018 về
việc “Tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”.
Do bản án dân sự sơ thẩm số 101/2017/HNGĐ-ST ngày 20 tháng 11 năm 2017 của TAND
thành phố HL bị kháng cáo và kháng nghị.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 24/2018/QĐ-PT ngày 26 tháng 03 năm
2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: anh Nguyễn Quốc H
Địa chỉ: Số 00 A, phường B, quận C, thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.
Người đại diện theo ủy quyền của anh H là anh Bùi Trung K. Địa chỉ: Tổ 01, khu D,
phường HH, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt (Văn bản ủy quyền ngày 19-10-2017).

2. Bị đơn: Chị Chu Mai L
Địa chỉ: Tổ 02, khu A, phường B, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt.
Người đại diện theo ủy quyền của chị L là ông Hà Công T. Địa chỉ: Tổ 03, khu
A, phường HH, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt. (Văn bản ủy quyền ngày
13/10/2017).
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3. Người làm chứng:
- Anh Chu Hồng H. Địa chỉ: Tổ 04, khu A, phường HH, HL, Quảng Ninh. Có mặt.
- Chị Chu Mỹ L. Địa chỉ: Tổ 05, khu A, phường HT, HL, Quảng Ninh. Có mặt.
4. Người kháng cáo: Nguyên đơn anh Nguyễn Quốc H.
5. Viện kiểm sát kháng nghị: Viện trưởng VKSND thành phố HL.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Anh Nguyễn Quốc H và chị Chu Mai L đăng ký kết hôn năm 2003, do mâu thuẫn nên mỗi
người ở một nơi, nay anh H yêu cầu Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn
nhân để có điều kiện nuôi con.
Theo anh H thì tài sản chung mà anh yêu cầu Tòa án chia là 01 ngôi nhà cấp 4 được xây
dựng gắn liền quyền sử dụng ô đất số 00 và 01 tờ bản đồ số 02 phường A, thành phố HL, tỉnh
Quảng Ninh (đã được UBND thành phố HL cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI X và
AI Y ngày 24/4/2007 mang tên chủ sử dụng Chu Mai L), đây là tài sản có trong thời kỳ hôn
nhân của hai người. Nguồn gốc hai ô đất trên là của vợ chồng anh mua của anh Chu Hồng H và
chị Chu Mỹ L (là anh và chị ruột của chị L) vào năm 2005 với giá tiền 250.000.000đ (Hai trăm
năm mươi triệu đồng) một ô, tiền mua đất là của chung hai vợ chồng, nhưng năm 2007 mới làm
các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2005 xây nhà trên hai ô đất, tiền xây
nhà là của chung vợ chồng anh chị. Toàn bộ khối tài sản trên được hình thành trong thời kỳ hôn
nhân, lý do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên một mình chị L là vì: Để một mình chị
L đứng tên sẽ tránh được việc chịu thuế cho bên chuyển nhượng vì là anh chị em ruột và để tiện
cho việc giao dịch chuyển nhượng sau này, do anh không có hộ khẩu tại thành phố HL. Không
phải chị L được tặng cho riêng đất và được cho tiền xây nhà. Do vậy quan điểm của anh H đề
nghị Tòa án chia đôi số tài sản chung nói trên cho anh với chị L.
Quan điểm của chị L cho rằng hai ô đất nói trên có nguồn gốc là của anh Chu Hồng H và
chị Chu Mỹ L là anh chị ruột của chị mua từ năm 1994. Đến năm 2002 anh H và chị L đã tặng
cho chị 2 ô đất đó và chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2003 chị
mới kết hôn với anh H. Năm 2005 anh H và chị L cho chị số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu
đồng) để chị xây dựng trên 2 ô đất một ngôi nhà cấp 4, anh H không có tiền bỏ ra để xây dựng
ngôi nhà mà chỉ có công sức trông nom việc xây dựng. Đến năm 2007 khi tiến hành làm thủ tục
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị đã giao toàn bộ giấy tờ cho anh H đi làm hộ vì lúc
đó chị sinh con thứ 2, đồng thời chị yêu cầu làm giấy tờ mang tên một mình chị, do đó toàn bộ
ngôi nhà và hai thửa đất số 00 và 01 tờ bản đồ số 02 phường BC đã được Ủy ban nhân dân thành
phố HL cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Chu Mai L là tài sản của riêng chị,
không phải là tài sản chung của vợ chồng vì chị chưa bao giờ đồng ý nhập số tài sản đó vào tài
sản chung với anh H, do vậy chị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh H.
Kết quả định giá tài sản ngày 22/6/2017 của Hội đồng định giá tài sản thành phố HL đã
xác định: Giá trị quyền sử dụng đất đối với ô đất 00 và 01 là: 3.047.520.000 đồng và giá trị ngôi
nhà là 137.490.953 đồng.
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Với nội dung trên, tại bản án dân sự sơ thẩm số101/2017/HNGĐ-ST ngày 20 tháng 11 năm
2017 của TAND thành phố HL đã quyết định: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện chia tài
sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của anh Nguyễn Quốc H.
Giao cho chị Chu Mai L được quyền sử dụng 02 ô đất số 00, 01 tờ bản đồ địa chính 02
phường BC (thuộc tổ 00 khu 01 phường BC, thành phố HL) được Ủy ban nhân dân thành phố
HL cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI X và Y ngày 24/4/2007 cho chủ sử dụng chị
Chu Mai L và sở hữu ngôi nhà một tầng có diện tích sử dụng 128,52m2 xây trên 02 ô đất nói
trên. Tổng trị giá nhà và đất là 3.185.010.953đ (Ba tỷ một trăm tám mươi lăm triệu không trăm
mười nghìn, chín trăm năm mươi ba đồng).
Chị Chu Mai L có nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch tài sản cho anh Nguyễn Quốc H số
tiền 68.745.500đ (Sáu mươi tám triệu bẩy trăm bốn mươi lăm nghìn năm trăm đồng).
Về án phí: anh Nguyễn Quốc H phải nộp 59.775.150đ án phí dân sự sơ thẩm. Chị Chu Mai
L phải nộp 3.437.275đ (Ba triệu bốn trăm ba mươi bẩy nghìn hai trăm bẩy lăm đồng) án phí dân
sự sơ thẩm.
Ngày 05/12/2017 anh H làm đơn kháng cáo với nội dung đề nghị TAND tỉnh xác định thửa
đất số 00 và 01 là tài sản chung của vợ chồng anh Hào chị Lâm, vì nó hình thành trong thời kỳ
hôn nhân. Tại phiên tòa phúc thẩm anh H và người đại diện theo ủy quyền của anh H có quan
điểm thửa đất số 00 và 01 là tài sản chung của vợ chồng anh vì do anh H với chị L mua của anh
H chị L năm 2007. Lý do anh H không có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì anh
Hào không có hộ khẩu tại HL, và để khỏi phải nộp thuế. Lời khai của anh H, chị L không khách
quan vì là anh chị ruột của chị L. Do đó anh đề nghị Tòa án chia đôi cho hai người mỗi người
một ô, anh xin được nhận ô đất số 00. Về ngôi nhà thì anh H sẽ có nghĩa vụ xây bức tường ngăn
đề chia nhà ra làm hai phần cho hai người.
Tại phiên tòa phúc thẩm người đại diện theo ủy quyền của chị L có quan điểm đề nghị Tòa
án bác kháng cáo của nguyên đơn. Vì thửa đất số 00 và 01 là tài sản riêng của chị L thể hiện
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp mang tên một mình chị L, nguồn gốc hai ô đất là
do anh chị ruột chị L cho riêng chị L năm 2002. Bị đơn không có nghĩa vụ chứng minh lẽ phải
của mình. Luật HNGĐ năm 2000 và Luật đất đai 2003 đều quy định là “trường hợp quyền sử
dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi cả
họ, tên vợ và họ, tên chồng”. Vợ chồng anh H, vợ chồng chị L đều khai cho riêng chị L năm
2002. Chị L chưa bao giờ nhập hai ô đất này vào khối tài sản chung với anh H. Nguyên đơn
không có chứng cứ mua hai ô đất của anh H chị Lệ Nguyên đơn cũng không có tên trong giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất. Bản án sơ thẩm quyết định là đúng. Về kháng nghị của VKS thì
bị đơn không ý kiến gì.
Tại phiên tòa phúc thẩm anh Chu Hồng H và chị Chu Mỹ L đều khai: Anh Chu Hồng H và
chị Chu Mỹ L có quan hệ ruột thịt với chị L. Năm 2002 anh H và chị L cho chị L ô đất số 00,
01. Năm 2005 cho chị L 200 triệu đồng để xây nhà, khi cho đất, cho tiền không lập văn bản gì.
Đến năm 2007 mới làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho cô L, khi làm thủ tục chuyển
quyền sử dụng đất đều tự nguyện, đọc kỹ hợp đồng trước khi ký và không có ý kiến gì về hợp
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
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Ngày 05/12/2017 Viện trưởng VKSND thành phố HL ban hành kháng nghị về phần án phí.
Cho rằng việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc anh H phải nộp 59.775.150đ án phí là không đúng điểm
a khoản 7 điều 27 nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về
án phí. Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện VKSND tỉnh có quan điểm đề nghị HĐXX không chấp
nhận nội dung kháng cáo của anh H. Đề nghị sửa bản án sơ thẩm về phần án phí của anh H, buộc
anh H phải chịu án phí đối với phần tài sản mà anh H được nhận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Về ngôi nhà xây năm 2005 trên ô đất số 00 và 01, diện tích ngôi nhà là 128,52m2.
Tòa án cấp sơ thẩm xác định là tài sản chung của vợ chồng anh H chị L và chia đôi cho mỗi
người một nửa, sau khi xử sơ thẩm không ai kháng cáo, kháng nghị nội dung này nên căn cứ
điều 293 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án cấp phúc thẩm không xét lại.
[2]
Về ô đất số 00 và 01 tờ bản đồ 02 thuộc tổ 00 khu 01 phường BC, thành phố HL.

[1]

Xét về nguồn gốc: Ô đất số 00 diện tích 42m2 là của vợ chồng anh Chu Hồng H, ô đất số 01
diện tích 42m2 là của vợ chồng chị Chu Mỹ L, do mua của UBND thành phố HL từ năm 1994
mà có. Năm 2003 anh Nguyễn Quốc H và chị Chu Mai L đăng ký kết hôn, (đến nay chưa ly
hôn). Chị L khai hai ô đất trên là do vợ chồng anh H, vợ chồng chị L tặng cho chị từ năm
2002,(trước khi chị kết hôn với anh H) khi cho không lập thành văn bản. Chị L có đưa ra chứng
cứ là lời khai của anh H, chị L thể hiện anh H chị L tặng cho chị L năm 2002, hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất năm 2007 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2007 mang
tên một mình chị L. Tuy nhiên xét thấy anh H và chị L là anh, chị ruột của chị L nên lời khai
của vợ chồng anh H và lời khai của vợ chồng chị L không khách quan, còn“hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất” giữa bên chuyển nhượng là vợ chồng H và vợ chồng chị L bên nhận
chuyển nhượng là chị Chu Mai L, (hợp đồng này không ghi ngày tháng năm chuyển nhượng)
nhưng được Ủy ban nhân dân phường BC xác nhận ngày 02/01/2007 và “giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất” số AI X và Y do UBND thành phố HL cấp ngày 24/4/2007 đều thể hiện vợ chồng
anh H, vợ chồng chị L chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chị L vào năm 2007. Không có
chỗ nào thể hiện là tặng cho chị L. Tại văn bản số 614/UBND ngày 08/9/2017 Ủy ban nhân dân
phường BC, thành phố HL đã cung cấp thông tin như sau: “…tại thời điểm xác nhận hợp đồng
chuyển quyền năm 2007, Ủy ban nhân dân phường BC dùng chung một mẫu hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất để xác nhận việc chuyển quyền sử dụng đất của ông Chu Hồng H
cho em gái là bà Chu Mai L và chị gái là Chu Mỹ L cho em gái là Chu Mai L. Còn nội dung gia
đình chuyển nhượng hay tặng cho quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân phường BC không có
căn cứ để xác định.” vì vậy không có căn cứ kết luận, năm 2002 vợ chồng anh H và vợ chồng
chị L tặng cho chị L ô đất số 33 và 34 như lời khai của chị L.
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Anh H khai hai ô đất trên là của vợ chồng anh mua của anh Chu Hồng H và chị Chu Mỹ
L (là anh và chị ruột của chị L) vào năm 2005 với giá tiền 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi
triệu đồng) một ô, nhưng anh H không đưa ra được chứng cứ gì chứng minh cho lời khai của
anh nên cũng không có cơ sở kết luận anh H chị L mua ô đất số 00 và 00 của vợ chồng anh H,
chị L năm 2005 với giá tiền là 250 triệu đồng một ô. Tuy nhiên căn cứ theo “hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất” giữa bên chuyển nhượng là vợ chồng anh H, vợ chồng chị L với bên
nhận chuyển nhượng là chị L,(hợp đồng này không ghi ngày tháng năm chuyển nhượng) nhưng
được Ủy ban nhân dân phường BC xác nhận ngày 02/01/2007 và “giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất” số AI X và AI Y do UBND thành phố HL cấp ngày 24/4/2007 thì có căn cứ kết luận:
Năm 2007 chị L là người nhận chuyển nhượng ô đất số 00 và 01 của vợ chồng anh H và vợ
chồng chị L vì nội dung trong hợp đồng là hai bên chuyển nhượng đất cho nhau, giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cũng ghi nguồn gốc sử dụng đất “nhận quyền sử dụng đất do chuyển
nhượng quyền sử dụng đất”.
Khoản 1 Điều 32 luật HNGĐ năm 2000 quy định về tài sản riêng của vợ chồng là “Vợ,
chồng có quyền có tài sản riêng.Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước
khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản
được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ
dùng, tư trang cá nhân”.
Trong vụ án này, không có chứng cứ nào chứng minh ô đất số 00 và 01 là tài sản của chị
L có trước khi kết hôn với anh H, không có chứng cứ nào chứng minh chị L được thừa kế riêng,
được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản được chia riêng cho vợ, chồng. Chỉ có
chứng cứ chứng minh chị L là người nhận chuyển nhượng ô đất số 00 và 01 của vợ chồng anh
H và vợ chồng chị L năm 2007. Do vậy ô đất số 00 và 01 không phải là tài sản riêng của chị
Lâm.
Chị L cho rằng “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” mang tên một mình chị L do đó là
tài sản riêng của chị L. Tòa án cấp phúc thẩm thấy đúng là tại thời điểm cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho chị L (năm 2007) thì Luật đất đai 2003 và Luật hôn nhân gia đình 2000
đang có hiệu lực thi hành, tại khoản 3 điều 48 luật đất đai 2003 quy định “trường hợp quyền sử
dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi cả
họ, tên vợ và họ, tên chồng”. Điều 27 Luật hôn nhân gia đình 2000 quy định “trong trường hợp
tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì
trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng”. Tuy nhiên thực tiễn không
phải trong mọi trường hợp đều ghi tên cả vợ và chồng, vì vậy Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP
ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao quy định: “Để bảo vệ quyền lợi chính
đáng của các bên, trong trường hợp tài sản do vợ, chồng có được trong thời kỳ hôn nhân mà
pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ
ghi tên của vợ hoặc chồng, nếu không có tranh chấp thì đó là tài sản chung của vợ chồng; nếu
có tranh chấp là tài sản riêng thì người có tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải chứng
minh được tài sản này do được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài
sản này có được từ nguồn tài sản riêng quy định tại khoản 1 Điều 32. Trong trường hợp không
chứng minh được tài sản đang có tranh chấp này là tài sản riêng thì theo quy định tại khoản 3
Điều 27 tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng”. Trong vụ việc này chị L là người nhận
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chuyển nhượng ô đất số 00 và 01 của vợ chồng anh H và vợ chồng chị L năm 2007 (trong thời
kỳ hôn nhân với anh H). Chị L là người có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng
chị L lại không chứng minh được đó là tài sản riêng của chị. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xác định
ô đất số 00 và 01 là tài riêng của chị L là không đúng.Vì vậy, chấp nhận nội dung kháng cáo của
anh H. Căn cứ điều 27 và điều 32 luật Hôn nhân gia đình năm 2000 (vì thời điểm chị L nhận
chuyển nhượng đất thì luật HNGĐ năm 2000 đang có hiệu lực) Tòa án cấp phúc thẩm xác định
ô đất số 00 và 01 là tài chung của chị L anh H vì khối tài sản này được tạo ra trong thời kỳ hôn
nhân. Căn cứ điều 38, điều 59 luật HNGĐ 2014 Tòa án sẽ chia đôi cho mỗi người một nửa.
Giao cho anh H được sử dụng ô đất số 00, chị L được sử dụng ô đất số 01. Anh H có nghĩa vụ
xây bức tường ngăn ngôi nhà ra làm hai phần, phần nào gắn liền ô đất số 00 thì thuộc sở hữu
của anh H, phần nào gắn liền ô đất số 01 thì thuộc sở hữu của chị L.
Không ai phải thanh toán tiền chệnh lệch tài sản cho ai.
Đối với ngôi nhà xây trên hai ô đất, thì thấy ô đất số 00 và 01 liền kề nhau diện tích mỗi
ô là 42m2 (chiều rộng mỗi ô là 4,2m chiều dài 10m). Phía trước hai ô đất là vỉa hè, phía sau là
cống. Tuy nhiên theo kết qủa thẩm định và lời khai của anh H thì ngôi nhà của anh H chị L xây
là nhà cấp 4, mái tôn PROXIMANG, trần nhựa, có diện tích sàn là 128,52m2 (8,4m x 15,3m)
như vậy là ngôi nhà đã xây lớn hơn kích thước của hai thửa đất, nên Tòa án chỉ giao cho chị L,
anh H sở hữu diện tích nhà gắn liền với diện tích hai ô đất, còn phần diện tích nhà nếu lấn chiếm
vào diện tích đất của người khác hoặc của nhà nước thì chị L, anh H phải tháo rỡ để trả lại.
[4] Về án phí: Tòa án cấp sơ thẩm buộc anh H phải nộp 59.775.150đ án phí là không đúng
nên chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát. Tuy nhiên do sửa bản án sơ thẩm nên Tòa án cấp
phúc thẩm sẽ sửa lại phần án phí sơ thẩm. Theo đó mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ
thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia. Về án phí phúc thẩm, do nội
dung kháng cáo của anh H được chấp nhận nên anh H không phải nộp án phí phúc thẩm.
Vì các lẽ trên
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn
Quốc H và kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố HL. Sửa bản án sơ thẩm.
Căn cứ điều 27 và điều 32 luật Hôn nhân gia đình năm 2000; điều 38, điều 59 và điều 131
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của
anh Nguyễn Quốc H.
Giao cho chị Chu Mai L được quyền sử dụng ô đất số 01 tờ bản đồ địa chính 02 phường
BC (thuộc tổ 00 khu 01 phường BC, thành phố HL) được Ủy ban nhân dân thành phố HL cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI X ngày 24/4/2007.
Giao cho anh Nguyễn Quốc H được quyền sử dụng ô đất số 00 tờ bản đồ địa chính 02
phường BC (thuộc tổ 00 khu 01 phường BC, thành phố HL) được Ủy ban nhân dân thành phố
HL cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI Y ngày 24/4/2007.
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Anh Nguyễn Quốc H có nghĩa vụ xây bức tường ngăn (xây trên danh giới liền kề hai ô đất)
để chia ngôi nhà ra làm hai phần. Phần nhà nào gắn liền ô đất số 00 thì thuộc sở hữu của anh H,
phần nhà nào gắn liền ô đất số 01 thì thuộc sở hữu của chị L.
(Phần diện tích nhà xây lấn chiếm sang diện tích đất khác thì chị L, anh H phải tháo rỡ trả
lại cho người chiếm hữu hợp pháp).
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án
Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án
theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án Dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực
hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự.
Về án phí: Căn cứ điều 27, điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016
của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

-

Về án phí sơ thẩm: Anh Nguyễn Quốc H phải nộp 59.760.000đ (Năm mươi chín

triệu bẩy trăm sáu mươi ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, được trừ đi số tiền 14.600.000đ
(Mười bốn triệu sáu trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 09916 ngày
03/11/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Quốc
H còn phải nộp số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 45.160.000đ (Bốn mươi lăm triệu một trăm sáu
mươi ngàn đồng).
Chị Chu Mai L phải nộp 59.760.000đ (Năm mươi chín triệu bẩy trăm sáu mươi ngàn
đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

-

Về án phí phúc thẩm: Anh H không phải nộp. Trả lại anh H 300.000đ (Ba trăm

ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm mà anh H nộp ngày 20/12/2017 (Biên lai số 0002404)
tại Chi cục thi hành án dân sự TP HL (anh K nộp thay).
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

- Đương sự;

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- TAND TP Hạ Long;
- THA, VP;
- Lưu hồ sơ.

Trần Quang Cường
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN ÁN 12/2018/HN-PT NGÀY 21/03/2018 VỀ TRANH CHẤP
CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN
Trong ngày 21 tháng 3 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ xét xử
phúc thẩm vụ án thụ lý số: 42/2017/TLPT-HN ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc "Tranh chấp
chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân".
Do bản án hôn nhân sơ thẩm số: 33/2017/HNST ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Tòa án
nhân dân huyện Vĩnh Thạnh bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 13/2018/QĐPT-DS ngày 04 tháng 01
năm 2018, giữa các đương sự:
Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1971
Địa chỉ: ấp S, xã T, huyện C, Thành phố Cần Thơ.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Trần Hùng Đ, Công ty Luật TNHH MTV
Thân ái, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ.
Bị đơn: Ông Nguyễn Phước B, sinh năm 1972
Địa chỉ: ấp S, xã T, huyện C, Thành phố Cần Thơ.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Ngô Việt Đ1, Văn phòng Luật sư Sài
Gòn Tây Nguyên Chi nhánh Cần Thơ, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/ Ủy ban nhân dân (UBND) huyện C, Thành phố Cần Thơ
Đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Văn D, chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi
trường huyện C, Thành phố Cần Thơ (Theo văn bản ủy quyền ngày 27/4/2017) (xin xét xử vắng
mặt)
Địa chỉ trụ sở: đường K1, thị trấn C, Thành phố Cần Thơ.
2/ Ngân Hàng E– Chi nhánh C, Thành phố Cần Thơ.
Đại diện ủy quyền: ông Đinh Công G, chức vụ Giám đốc chi nhánh.
Địa chỉ: số 2983 QL80, thị trấn U, huyện C, Thành phố Cần Thơ (có đơn xin xét xử vắng
mặt).
3/ Ông Nguyễn Phước H, sinh năm 1931;
4/ Ông Nguyễn Phước I, sinh năm 1970
5/ Bà Bùi Thị K, sinh năm 1973
6/ Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1996
7/ Bà Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1999
8/ Bà Ngô Thị N, sinh năm 1970
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9/ Ông Lê Văn O, sinh năm 1965
Cùng địa chỉ: ấp S, xã T, huyện C, Thành phố Cần Thơ.
10/ Bà Nguyễn Thị Nhựt P, sinh năm 1978
Địa chỉ: số 419, Khóm V, phường X, thành phố Y, tỉnh An Giang
11/ Ông Nguyễn Phước Q, sinh năm 1965
Địa chỉ: Khóm X1, phường Y1, thành phố Y, tỉnh An Giang
12/ Ông Bùi Đức R, sinh năm 1972
Địa chỉ: Khu vực V 2, phườngY2, quận Y3, Thành phố Cần Thơ.
NỘI DUNG VỤ ÁN
* Theo đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án bà Nguyễn Thị A trình bày và
yêu cầu.
Bà và ông Nguyễn Phước B được Tòa án giải quyết ly hôn theo bản án số 38/2014/HNGĐST ngày 19/8/2014, bản án này chưa giải quyết về tài sản chung giữa bà và ông B.
Quá trình chung sống vợ chồng bà có các tài sản chung như sau:
- Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 05, diện tích 6313m2, loại đất 2L, giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số H02009 cấp ngày 02/4/2009;
- Thửa đất số 273, tờ bản đồ số 01, diện tích 4200m2, loại đất 2L;
- Thửa số 65, tờ bản đồ số 05, diện tích 7689m2, loại đất 2l, giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số CH01946, cấp ngày 11/6/2013;
- Thửa 281, tờ bản đồ 01, diện tích 959m2, trong đó 300m2 đất T, 659m2 CLN;
Nguồn gốc các thửa đất này là của ông bà nội ông B đã chết để lại cho cha mẹ ông B là
Nguyễn Phước H và bà Trần Thị Tiếng (đã mất năm 2006).
Bà yêu cầu Tòa án phân chia giá trị phần tài sản chung tại các thửa đất nêu trên, cụ thể yêu
cầu như sau:
- Tại thửa 71, yêu cầu chia giá trị ½ diện tích theo đo đạc thực tế là 6546m2 x ½ = 3.273m2,
loại đất 2L, giá 65.000đ/m2 = 212.745.000đ;
- Tại thửa 273, yêu cầu chia giá trị ½ diện tích theo đo đạc thực tế là 4442 ½ = 2221m2,
loại đất 2L, giá 65.000đ/m2 = 144.365.000đ;
- Tại thửa 65, yêu cầu chia giá trị ½ diện tích theo đo đạc thực tế, trừ đi phần ông R sử
dụng là 6058m2 x ½ = 3029, loại đất 2L, giá 65.000đ/m2 = 196.885.000đ ;
- Tại thửa số 281, yêu cầu chia giá trị ½ diện tích theo đo đạc thực tế, trừ đi phần ông Lê
Văn O đang sử dụng còn lại 456m2, thống nhất xác định 150m2 đất
T, còn lại 306m2 đất CLN, yêu cầu cụ thể là 150m2 x ½ = 75m2 (T) x 300.000đ/m2 =
22.500.000đ; 306m2 (CLN) x ½ = 153m2 x 90.000đ/m2 = 13.770.000đ.
Đối với căn nhà trên thửa đất số 281, yêu cầu nhận bằng giá trị là 175.000.000đ.
Quá trình giải quyết bị đơn ông Nguyễn Phước B trình bày:

73

Ông thống nhất với lời trình bày của bà A về hôn nhân ông và bà A được Tòa án nhân dân
huyện C, Thành phố Cần Thơ giải quyết ly hôn theo bản án số 38/2014/HNGĐ-ST ngày
19/8/2014, bản án này chưa giải quyết về tài sản chung giữa ông và bà A.
Ông và bà A có 02 con chung là M và L đều sống chung với bà A. Tài sản có được trong
thời kỳ hôn nhân giữa ông và bà A gồm:
- Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 05, diện tích 6313m2, loại đất 2L, giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số H02009 cấp ngày 02/4/2009;
- Thửa đất số 273, tờ bản đồ số 01, diện tích 4200m2, loại đất 2L;
- Thửa số 65, tờ bản đồ số 05, diện tích 7689m2, loại đất 2l, giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số CH01946, cấp ngày 11/6/2013;
- Thửa 281, tờ bản đồ 01, diện tích 959m2, trong đó 300m2 đất T, 659m2 CLN;
Nguồn gốc các thửa đất trên tại các thửa 273, 71, 281 do ông nhận thừa kế ½ từ mẹ là bà
Trần Thị C1 và ½ nhận tặng cho từ ông Nguyễn Phước H cha ông, hiện tại ông đang đứng tên
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất trên. Riêng đối với thửa 65 do ông nhận tặng
cho từ ông I và bà K.
Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên hiện ông đang thế chấp vay Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện C, Thành phố Cần Thơ số tiền 410.000.000đ, chưa trả.
Ông và bà A kết hôn vào năm 1994, ly hôn vào năm 2014. Trong thời gian này vợ chồng
không tạo lập được tài sản chung nào, các tài sản trên là tài sản riêng của ông.
Trước đây ông có ý kiến tại buổi hòa giải ở xã T, ngày 08/01/2016 là đồng ý cho bà A là
100.000.000đ trong thời hạn 4 năm với điều kiện bà A không được quyền yêu cầu chia tài sản
nữa, nhưng hiện tại do bà A tiếp tục yêu cầu chia nên ông không còn giữ với ý kiến đó nữa. Số
tiền 100.000.000đ ông cũng chưa đưa được khoản nào cho bà A.
Ông đồng ý với kết quả đo đạc thực tế, định giá do Tòa án lập để làm căn cứ giải quyết,
đối với việc diện tích đất người khác sử dụng đất của ông, ông sử dụng đất của người khác (nếu
có), thì ông sẽ thương lượng hoặc khởi kiện với những người sau.
Đối với thửa 427 hiện đã chuyển nhượng cho ông Lê Thành F và ông F đã đứng tên giấy
chứng nhận riêng, không liên quan trong vụ án nữa.
Qua yêu cầu chia các tài sản chung của bà Nguyễn Thị A thì ông không đồng ý chia, do
các tài sản này không phải là tài sản chung, các tài sản này là tài sản này là tài sản riêng của ông.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện C, có đại diện theo ủy
quyền là ông Nguyễn Văn D trình bày: UBND huyện C, Thành phố Cần Thơ có đại diện theo
ủy quyền là ông Nguyễn Văn D có ý kiến trình bày tại bản tự khai ngày 22/05/2017, xác định cụ
thể về trình tự thủ tục, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phước B tại các
thửa số 65, 71, 273, 281 là đúng trình tự thủ tục, đúng quy định của pháp luật. Ngân hàng E– chi
nhánh huyện C, Thành phố Cần Thơ có đại diện ông Đinh Công G có ý kiến tại văn bản ngày
23/06/2016 và biên bản cung cấp thông tin ngày 23/08/2017 bổ sung như sau:
Tính đến ngày 23/08/2017 ông Nguyễn Phước B và bà Nguyễn Thị A còn nợ của Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, số tiền là 160.000.000đ, nợ gốc và
380.000đ nợ lãi. Quá trình giải quyết tại văn bản ngày 23/06/2016 ông Đinh Công G đại diên
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cho Ngân hàng không có ý kiến gì về tài sản đảm bảo của ông B cũng như nợ vay tại Ngân hàng,
từ chối tham gia vụ kiện.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Phước H trình bày:
Ông là cha ruột của ông B, qua vấn đề tranh chấp giữa bà A và ông B thì ông không có ý
kiến gì.
Riêng bản thân ông có ý kiến trước đây ông cho tài sản cho ông B là để ông B nuôi vợ con
và cùng tạo lập để nuôi ông.
Trước đây đối với việc phân chia di sản thừa kế vào năm 2009 và năm 2012 ông có ký tên,
riêng đối với 50% của ông trong khối tài sản chung của ông và vợ ông bà C1 thì ông tặng cho
bà A và ông B chứ không cho riêng ông B.
Ông thống nhất với kết quả đo đạc, định giá của Tòa án lập để làm cơ sở giải quyết trong
vụ kiện này.
Ngoài ra, quá trình giải quyết ông trình bày, do hiện tại ông B không làm tròn nghĩa vụ
nuôi ông, và nuôi các con của ông B và bà A nên ông có đơn yêu cầu độc lập, lấy lại toàn bộ
phần đất trên tại các thửa 71, 281, 273.
Đối với thửa 427 thì đã chuyển nhượng cho ông F rồi, ông F cũng đã đứng tên quyền sử
dụng rồi nên không có ý kiến, cũng như không yêu cầu gì đối với ông F.
Thửa 65 là do Nguyễn Phước I và vợ là Bùi Thị K tặng cho lại cho ông B thì phần này ông
không ý kiến.
Đối với căn nhà trên thửa 281 là nhà của ông và bà C1 tạo lập chưa cho tặng ai và hiện tại
ông cũng đang quản lý sử dụng nên ông không đồng ý giao lại cho ai.
Đối với thửa 273 ông thừa nhận trước đây ông có cho ông I diện tích 10m ngang chạy dài
hết thửa, và Q 10m ngang, chạy dài hết thửa. Còn phần còn lại ông yêu cầu lấy lại.
Trong quá trình giải quyết ông Nguyễn Phước I trình bày:
Ông là anh ruột với Nguyễn Phước B, ông ở trên đất thửa 273 từ năm 1997 cho đến nay.
Nguồn gốc đất là của cha ông Nguyễn Phước H và mẹ là Trần Thị C1 cho vào năm 1997,
việc cho này không làm giấy tờ gì, chỉ có sau này khi có vụ việc tranh chấp xảy ra thì cha ông
là ông H mới viết giấy tay cho ông.
Vào năm 1997 cha mẹ ông cho ông diện tích ở thửa 273, ngang 10m, chiều dài tính từ giáp
thửa 281 đến hết thửa 273 (10m tính từ mí thửa 280 kéo qua).
Qua vụ việc tranh chấp ông không có ý kiến gì, chỉ đề nghị ông B và bà A tách riêng phần
10m (như trên) mà cha ông là ông H đã cho ông trước đây ra để vợ chồng ông đứng tên trong
thửa 273 vì vợ chồng ông đã xây nhà kiên cố trên phần đất rồi, nhưng ông không có yêu cầu độc
lập gì trong vụ kiện này.
Trên phần đất mà cha ông đã cho 10m trước đây trên thửa 273 như trên thì vợ chồng ông
đã xây dựng nhà ở vào năm 2010 có kết cấu, diện tích như kết quả đo đạc thẩm định, định giá.
Vào năm 2012 khi mẹ ông là Trần Thị C1 mất thì gia đình ông có lập văn bản phân chia di
sản thừa kế, phần di sản của mẹ để lại trong khối di sản chung với cha, giao lại thửa 281, 273,
427 cho ông Nguyễn Phước B đứng tên hưởng phần này, nhưng mục đích của ông H tặng cho
là cho chung vợ chồng ông B và bà A để cùng tạo dựng phát triển kinh tế chung trong gia đình.
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Ông B thừa nhận và cam kết sẽ trả lại cho ông phần 10m mà cha ông đã cho ông năm 1997 trong
thửa 273, nhưng ông B qua nhiều lần hứa mà không thực hiện đến khi xảy ra sự việc này.
Ngoài ra, vào năm 2013 thì vợ chồng ông có tặng cho ông Nguyễn Phước B và bà Nguyễn
Thị A toàn bộ diện tích của thửa 65 tờ bản đồ 05, đất tọa lạc tại ấp Vĩnh Thành, xã T, huyện C,
Thành phố Cần Thơ với diện tích là 7.689m2, loại đất Lúa. Việc vợ chồng ông tặng cho chung
B và A chứ không phải cho riêng ông B, mục đích cho để cho vợ chồng B và A cùng canh tác
tạo ra thu nhập để nuôi cha là ông Nguyễn Phước H lúc tuổi già. Việc cho này thì vợ chồng ông
đã cho rồi không yêu cầu gì nữa.
Nguồn gốc phần thửa đất 65, tờ bản đồ 05, diện tích 7.689m2 là do ông dùng tiền dành
dụm và cha mẹ cho thêm để nhận chuyển nhượng phần đất này.
Người liên quan bà Bùi Thị K thống nhất với lời khai của ông Nguyễn Phước I.
Người liên quan ông Nguyễn Phước Q trình bày:
Quá trình giải quyết ông Nguyễn Phước Q có lời khai tại biên bản lấy lời khai ngày
26/10/2016, ông là con ruột của Nguyễn Phước H, là anh ruột của Nguyễn Phước B thống nhất
với lời khai của ông Nguyễn Phước H.
Ngoài ra, khi mẹ ông còn sống, cha mẹ ông có cho ông ngang 10m tại thửa 273 như trình
bày ở trên thì ông đồng ý nhận phần đó đề nghị khi chia tài sản yêu cầu bà A và ông B không
được chia vì phần đó là của riêng của ông. Nhưng ông không yêu cầu độc lập trong vụ kiện này.
Ông thống nhất với kết quả đo đạc, định giá của Tòa án lập để làm căn cứ giải quyết vụ án
này.
Quá trình giải quyết bà Nguyễn Thị Nhựt P có ý kiến trình bày tại biên bản lấy lời khai
ngày 05/06/2017 như sau:
Bà là con ông Nguyễn Phước H và mẹ là bà Trần Thị C1 (chết) và là em ruột với ông
Nguyễn Phước B.
Sau khi mẹ bà mất thì gia đình bà có lập văn bản phân chia di sản thừa kế, phần di sản của
mẹ để lại trong khối di sản chung với cha, giao lại thửa 281, 273, 427 cho ông Nguyễn Phước B
đứng tên, theo bà thì tài sản là các thửa đất trên là tài sản riêng của ông B.
Nguồn gốc đất các thửa 281, 273, 427 là do cha mẹ bà nhận chuyển nhượng của
người khác.
Trên phần đất thửa 281 có một căn nhà, căn nhà đó cũng đồng ý cho lại ông B.
Qua vụ việc tranh chấp thì bản thân bà không có ý kiến hay yêu cầu gì trong vụ án.
Riêng đối với thửa 273 cha mẹ bà cho anh bà là Nguyễn Phước I, chiều ngang 10m, chiều
dài tính từ giáp thửa 281 đến hết thửa 274 (10m tính từ mí thửa 280 kéo qua), bà đề nghị được
công nhận.
Quá trình giải quyết bà Nguyễn Thị Ngọc L có ý kiến trình bày tại bản tự khai ngày
17/06/2016 như sau:
Bà là con ruột của ông B và bà A, bà biết khi cha mẹ bà sống chung có một số tài sản chung
là một số thửa đất, nhưng không xác định được cụ thể và một căn nhà trên đất nhưng không xác
định được giá trị. Qua vụ kiện bà không có yêu cầu gì, nhưng đề nghị chấp nhận yêu cầu chia
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tài sản chung của mẹ chị là bà A, vì hiện tại bà đang sống chung với mẹ là bà B và em là M,
cuộc sống rất khó khăn.
Quá trình giải quyết bà Nguyễn Thị Ngọc M thốt nhất với lời khai của bà Nguyễn Thị Ngọc
L.
Quá trình giải quyết bà Ngô Thị N có ý kiến như sau:
Bà là vợ của ông B, bà và ông B kết hôn năm 2015. Trong phần tài sản mà bà A yêu cầu
được chia với ông B thì bà nghĩ rằng đây là tài sản riêng của ông B.
Ông Lê Văn O trình bày trong quá trình giải quyết vụ án như sau:
Ông Lê Văn O có ý kiến trình bày tài biên bản lấy lời khai ngày 09/06/2017 xác định ông
đang quản lý sử dụng một phần trong thửa 281, ghi trong bản đo đạc là 281A, do ông B đứng
tên quyền sử dụng, nguyên nhân là do việc cấp giấy có việc sai lệch, việc này ông sẽ thỏa thuận
sau, nếu không thỏa thuận được sẽ khởi kiện bằng vụ kiện khác.
Ông Bùi Đức R trình bày trong quá trình giải quyết vụ án như sau:
Ông Bùi Đức R có ý kiến trình bày tại biên bản lấy lời khai ngày 28/06/2017 xác định, ông
đang sử dụng một phần trong thửa 65 do ông B đứng tên quyền sử dụng, ông đã sử dụng ổn định
khoảng 30 năm, được thể hiện trong bản đo đạc là 65A, nguyên nhân là do việc cấp giấy có việc
sai lệch, việc này ông sẽ thỏa thuận sau nếu không thỏa thuận được sẽ khởi kiện bằng vụ kiện
khác.
Tại phiên tòa sơ thẩm các đương sự có mặt vẫn giữ nguyên ý kiến đã trình bày. Riêng bà
A có ý kiến bổ sung thêm, nguyên nhân vợ chồng bà ly hôn là do ông B có người phụ nữ khác
là Ngô Thị N, căn nhà trên thửa 281 hiện tại bà đang ở để phụng dưỡng ông H và chăm sóc các
con chung của bà và ông B từ tháng 12/2016 đến nay. Ngoài ra, bà A cho rằng từ khi ly hôn đến
nay ông B không chu cấp nuôi con chung, bà phải lo cho con chung là M và L ăn học. Mặc dù,
từ khi sống chung với ông B và ông B không tạo được bất cứ tài sản nào, nhưng bà cũng có công
sức lao động trên các phần đất cha mẹ và các anh em bên gia đình ông B cho, để nuôi con chung,
nuôi dưỡng cha mẹ ông B, gìn giữ và làm tăng giá trị tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ
hôn nhân. Nếu tại tòa hôm nay ông B đồng ý chia tài sản chung cho bà 100.000.000đ thì bà đồng
ý nhận, nếu không bà đề nghị chia theo yêu cầu.
Ông B, bà A, ông H đều thống nhất tặng cho 01 phần diện tích thửa 273, diện tích 1.435m2,
loại đất 2L vị trí tính từ giáp thửa 272 qua ngang 10m dài hết thửa đất và 3.000m2 loại đất 2L,
trong thửa 71, vị trí ngang tính từ giáp thửa 72 qua dài hết thửa đất, cho M và L.
Bà A rút lại yêu cầu đối với việc chia căn nhà trên thửa 281 và yêu cầu chia thửa 273, đối
với thửa 71 bà yêu cầu chia phần còn lại sau khi trừ đi 3.000m2 đã cho L và M. Các phần còn
lại bà yêu cầu được chia theo quy định, chia bấy nhiêu bà nhận bấy nhiêu, bà yêu cầu được nhận
bằng giá trị quyền sử dụng để bà phụng dưỡng ông H và nuôi các con ăn học. L và M đồng ý
nhận phần tài sản mà cha mẹ và ông nội tặng cho là 01 phần diện tích thửa 273, diện tích
1.435m2, loại đất 2L vị trí tính từ giáp thửa 272 qua ngang 10m dài hết thửa đất và 3.000m2 loại
đất 2L, trong thửa 71, vị trí ngang tính từ giáp thửa 72 qua dài hết thửa đất, yêu cầu Hội đồng
xét xử công nhận vào trong bản án để làm cơ sở cho M và L được cấp giấy, tránh việc thay đổi
ý kiến.
Ông B cho rằng ông không vi phạm nghĩa vụ làm con, cũng như nghĩa vụ làm cha đối với
các con ông. Sở dĩ ông đi ra khỏi nhà giao căn nhà trên thửa 281 lại cho ông H cha ông ở là vì
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ông bị đuổi, ông H không cho ông ở chung, theo biên bản ngày 22/12/2016 của Đảng ủy xã T
ghi nhận sự việc. Ông thừa nhận bà A chung sống với ông từ năm 1994 và cùng canh tác trên
các thửa đất mà bà A yêu cầu chia từ năm 1994 là đúng, nhưng vì lúc đó còn là vợ chồng, nhưng
thời gian sống chung bà A thường xuyên bệnh, điều trị rất tốn kém, ông đã phải gánh nặng gia
đình rất lớn. Đối với yêu cầu chia tài sản chung thì ông không đồng ý vì đó là tài sản riêng của
ông.
Đối với phần thửa 273 thì ông đồng ý tặng cho M và L 10m ngang, thừa nhận phần của
ông I 10m ngang, phần còn lại của ông Q.
Ông B thừa nhận hiện tại chỉ còn nợ Ngân hàng số tiền gốc là 160.000.000đ, chỉ còn thế
chấp thửa số 65, các thửa đất còn lại ông đã giải chấp xong và giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất bản chính ông đang quản lý và việc nợ này là nợ riêng của ông, không liên quan đến bà A.Vụ
việc được hòa giải nhưng không thành nên đưa ra xét xử, tại bản án sơ thẩm số: 33/2017/HNST ngày 21/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện C đã tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn Bà Nguyễn Thị A.
Buộc ông Nguyễn Phước B chia tài sản chung cho bà Nguyễn Thị A giá trị quyền sử dụng
đất tại các thửa 65, 71, 281 số tiền là: 272.642.500đ (Hai trăm bảy mươi hai triệu, sáu trăm bốn
mươi hai ngàn, năm trăm đồng).
Kể từ ngày nguyên đơn có đơn thi hành án, nếu bị đơn chậm trả số tiền trên, thì phải chịu
lãi suất chậm trả theo quy định tại khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.
Đình chỉ yêu cầu chia giá trị thửa 273 và giá trị căn nhà trên thửa 281 do rút lại yêu cầu.
Đình chỉ đối với yêu cầu đòi lại tài sản của ông Nguyễn Phước H, do rút lại yêu cầu.
Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ông Nguyễn Phước B, bà Nguyễn Thị A, ông
Nguyễn Phước H về việc tặng cho Nguyễn Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Ngọc M diện tích
1.435m2, loại đất 2L, trong thửa 273 và diện tích 3.000m2 loại đất 2L, trong thửa 71.
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí, chi phí đo đạc định giá và quyền kháng
cáo của các đương sự.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 05/10/2017 bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ
thẩm yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại.
Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, các đương sự vẫn giữ nguyên ý kiến và yêu cầu như đã
trình bày.
Luật sư Trần Hùng Đ đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm;
Luật sư Ngô Việt Đ1 đề nghị Tòa án hủy bản án sơ thẩm vì cấp sơ thẩm đã có nhiều vi
phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như về thời hạn giải quyết vụ án, về thủ tục nhận đơn khởi
kiện, và giải quyết vụ án vượt quá yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm về giải quyết vụ án:
Về tố tụng: Đơn kháng cáo và nộp tiền tạm ứng án phí của đương sự đúng thời hạn nên
hợp lệ về mặt hình thức. Hội đồng xét xử và các đương sự chấp hành đúng các quy định của Bộ
luật tố tụng dân sự.
Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xác định tài sản chung của ông B và bà A tại ba thửa 71,
281, 65 và tổng số tiền ông B phải trả cho bà A là 272.642.500 là phù hợp. Mặc dù ở cấp sơ
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thẩm có một số sai sót như về thủ tục nhận đơn khởi kiện nhưng tại phiên tòa bà Nguyễn Thị A
vẫn thể hiện đúng ý chí của mình với nội dung trong đơn khởi kiện và đối với các sai sót về thời
hạn đưa vụ án ra xét xử cấp sơ thẩm chỉ cần rút kinh nghiệm. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử
căn cứ khoản 1 Điều 308 BLTTDS năm 2105 giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa, nghe các bên phát
biểu tranh luận.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu và đề xuất hướng giải quyết vụ án. Sau khi thảo luận và nghị
án,
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
[1]. Nguyên đơn bà Nguyễn Thị A và ông Nguyễn Phước B được Tòa án giải quyết ly hôn
theo bản án số 38/2014/HNGĐ-ST ngày 19/8/2014, bản án này chưa giải quyết vấn đề tài sản
nên nguyên đơn bà Nguyễn Thị A khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản chung của bà và ông B .
Do đó Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết theo quan hệ "tranh chấp chia tài sản chung trong
thời kỳ hôn nhân" là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Bộ luật tố tụng
dân sự.
[2]. Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Phước B, ông cho rằng trong thời kỳ hôn
nhân ông và bà A không có tài sản chung, do đó khi giải quyết ly hôn bằng bản án
38/2014/HNGĐ-ST ngày 19/8/2014 của Tòa án nhân dân huyện C không giải quyết vấn đề về
tài sản, và các tài sản là các thửa đất của ông là do các anh chị ông tặng cho nên không phải là
tài sản do ông tạo lập nên không đồng ý chia. Thấy rằng trước đây Tòa án nhân dân huyện C đã
giải quyết vụ án xin ly hôn giữa bà A và ông B, tại bản án này do các đương sự không yêu cầu
giải quyết vấn đề về tài sản nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, trong trường hợp sau này
các đương sự có yêu cầu vẫn có thể khởi kiện bằng vụ kiện khác. Đối với kháng cáo của ông B
cho rằng các thửa đất tại thửa số 65, 71, 281 do ông được tặng cho từ các anh chị và cha của
ông, ông không đồng ý chia. Xét thấy theo sự lời khai của ông B tại biên bản hòa giải tại UBND
xã T, huyện C, Thành phố Cần Thơ có nội dung “tôi thống nhất theo ý kiến của bà A là tôi chia
cho bà A là 100.000.000đ, nhưng đưa trong vòng 04 năm, kể từ vụ đông xuân năm 2016, mỗi
vụ 30.000.000đ, tôi yêu cầu phía bà A và gia đình bà không ai được quấy rối gia đình tôi nữa,
cuộc sống gia đình ai nấy sống sau này. Tôi yêu cầu phía bà A ký tên chuyển phần diện tích các
thửa đất còn lại qua tên tôi, còn phần đất mà tôi hứa chia cho các con thì tôi và bà A ký tên sang
qua cho các con” đây là sự thừa nhận ông B cùng với bà A canh tác trên các thửa đất tranh chấp
từ khi bà A còn sống chung với ông, để tạo nguồn sống nuôi cha mẹ và các con chung cùng nhau
phát triển kinh tế gia đình. Việc thừa nhận này, đồng nghĩa với việc xác định tài sản trong quá
trình chung sống của bà A và ông B gồm các thửa đất nêu trên có được trong thời kỳ hôn nhân
là tài sản chung của ông B và bà A. Hơn nữa, xét về nguồn gốc các thửa đất 65, 71, 281 theo yêu
cầu kháng cáo của ông B thấy rằng các thửa 71 và 281 là do ông B nhận thừa kế 50% từ mẹ ông
là bà C1 và 50% từ cha ông là ông H, thửa 65 nhận tặng cho từ ông I và K. Tuy nhiên, xét thấy
việc nhận thừa kế từ 50% di sản của bà C1 từ các thửa đất số 71, 281 bà A không chứng minh
được đây là nhận thừa kế chung nên xem đây đây là thừa kế riêng và là tài sản riêng của ông B.
Đối với 50% còn lại trong thửa 71, 273, 281 và của ông H tặng cho ông B trong thời kỳ hôn
nhân, về nguyên tắc ông B phải chứng minh là tài sản riêng, nhưng ông B không chứng minh
được đây là tặng cho riêng của ông B. Ngoài ra quá trình giải quyết và tại phiên tòa ông H cha
ông B xác định việc tặng cho là cho chung B và A từ năm 1994, nhưng mãi đến năm 2012 mới
làm thủ tục ông B đứng tên, mục đích tặng cho là để A và B canh tác nuôi dưỡng ông H và vợ
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ông bà C1 (chết), cùng các con chung của A và B, do đó căn cứ vào khoản 3 Điều 33 Luật Hôn
nhân và Gia đình năm 2014 xác định 50% của ông H trong thửa 71, 281 ông H tặng cho ông B
là tài sản chung của ông B và bà A trong thời kỳ hôn nhân, do đó khi giải quyết về chia tài sản
chung phải được chia đôi. Do bà A rút lại 01 phần yêu cầu không yêu cầu chia đối với thửa 273,
và chỉ yêu cầu chia phần còn lại trong thửa 71 sau khi trừ đi 3.000m2 đã tặng cho M và L, nên
phần chia cho bà A được xác định trong thửa 281 và 71, bà A yêu cầu được nhận giá trị nên phần
bà A được tính như sau:
- Tại thửa 71 Bà A được nhận giá trị của 25% theo đo đạc thực tế là: 3546m2 x 25%
= 886,5m2 (loại đất 2L) x giá 65.000đ/m2 = 57.622.500đ.
- Tại thửa số 281, bà A được nhận giá trị của 25% diện tích theo đo đạc thực tế 456m2, (đã
trừ phần ông Lê Văn O đang sử dụng). Thống nhất xác định 150m2 đất T, còn lại 306m2 đất
CLN. Nên cụ thể là 150m2 x 25% = 37,5m2 (T) x 300.000đ/m2
=
11.250.000đ; 306m2 (CLN) x 25%= 76.5m2 x 90.000đ/m2 = 6.885.000đ.
Đối với thửa 65 do ông B đứng tên quyền sử dụng trong thời kỳ hôn giữa ông B và bà A,
theo hồ sơ địa chính thể hiện nguồn gốc do ông B nhận tặng cho từ ông I và bà K trong thời kỳ
hôn nhân, do đó nghĩa vụ chứng minh tài sản riêng là nghĩa vụ của ông B, tuy nhiên ông B lại
không chứng minh được. Mặc khác, ông I, bà K có lời khai cho rằng đây là ông bà tặng cho hai
vợ chồng ông B, bà A, nên Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định đây là tài sản chung trong thời
kỳ hôn nhân cần phải xem xét chia đôi. Bà A được nhận giá trị trên 50% diện tích thửa 65 theo
đo đạc thực tế, trừ đi phần ông R sử dụng, còn lại là 6058m2 x 50% = 3029m2 (đất 2L) x
65.000đ/m2 = 196.885.000đ.
Như vậy bà A được chia giá trị trong 03 thửa 71, 281, 65 là: 272.642.500 (Hai trăm bảy
mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, năm trăm đồng).
[3]. Xét thấy, cấp sơ thẩm còn một số sai sót như về thủ tục nhận đơn khởi kiện của bà
Nguyễn Thị A vì bà A không biết chữ nhưng không có người làm chứng ký xác nhận vào đơn,
tuy nhiên trong suốt quá trình giải quyết vụ án từ sơ thẩm đến phúc thẩm bà A đã thể hiện đúng
yêu cầu như trong đơn khởi kiện của mình. Bên cạnh đó cấp sơ thẩm cũng vi phạm về thời hạn
xét xử vụ án, tuy nhiên những sai sót này không ảnh hưởng nhiều nên chỉ cần rút kinh nghiệm.
[4]. Từ những nhận định trên thấy rằng bản án cấp sơ thẩm xét xử là có căn cứ. Yêu cầu
kháng cáo của bị đơn ông B là không có cơ sở nên không được chấp nhận. Ý kiến của vị đại diện
viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.
Những phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo thì Hội đồng xét xử cấp phúc
thẩm không đặt ra xem xét.
[5]. Về án phí dân sự sơ thẩm: giữ nguyên như bản án sơ thẩm.
Về án phí dân sự phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo của bị đơn không được chấp nhận nên
ông B phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào:
Khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
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Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Bác kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Phước B, giữ nguyên bản án sơ thẩm
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Bà Nguyễn Thị A.
Buộc ông Nguyễn Phước B chia tài sản chung cho bà Nguyễn Thị A giá trị quyền sử dụng
đất tại các thửa 65, 71, 281 số tiền là: 272.642.500đ (Hai trăm bảy mươi hai triệu, sáu trăm bốn
mươi hai ngàn, năm trăm đồng).
Kể từ ngày nguyên đơn có đơn thi hành án, nếu bị đơn chậm trả số tiền trên, thì phải chịu
lãi suất chậm trả theo quy định tại khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.
Đình chỉ yêu cầu chia giá trị thửa 273 và giá trị căn nhà trên thửa 281 do nguyên đơn rút
lại yêu cầu.
Đình chỉ đối với yêu cầu đòi lại tài sản của ông Nguyễn Phước H, do ông H rút lại yêu cầu.
Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ông Nguyễn Phước B, bà Nguyễn Thị A, ông
Nguyễn Phước H về việc tặng cho bà Nguyễn Thị Ngọc L và bà Nguyễn Thị Ngọc M diện tích
1.435m2, loại đất 2L, trong thửa 273 và diện tích 3.000m2 loại đất 2L, trong thửa 71.
Bà Nguyễn Thị Ngọc L và bà Nguyễn Thị Ngọc M được quyền liên hệ với cơ quan có thẩm
quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, phần diện tích được công nhận.
Căn cứ vào biên bản đo đạc, thẩm định; biên bản định giá ngày 11/7/2017; mảnh trích đo
địa chính số 16, 17, 18, 19/2017, có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất ngày 13/01/2017 và trích bản vẽ ngày 21/09/2017 của Hội đồng xét xử để xác định vị trí,
kích thước phần tài sản, giá trị tài sản tranh chấp, cũng như phần đất công nhận cho Nguyễn Thị
Ngọc L và Nguyễn Thị Ngọc M.
- Về án phí dân sự sơ thẩm:
Bà Nguyễn Thị A và ông Nguyễn Phước B mỗi người phải nộp án phí chia tài sản là:
13.632.000đ (Mười ba triệu, sáu trăm ba mươi hai ngàn đồng). Trong đó, khấu trừ số tiền tạm
ứng án phí bà A đã nộp là 12.724.000đ, theo biên lai thu tiền số AB/2013/008872, ngày
27/04/2016 của Chi cục thi hành án dân sự huyện C, Thành phố Cần Thơ. Bà A phải nộp thêm
số tiền 908.000đ (Chín trăm lẻ tám ngàn đồng) còn thiếu.
Bà Nguyễn Thị Ngọc L và bà Nguyễn Thị Ngọc M phải nộp án phí là 14.413.750đ (Mười
bốn triệu, bốn trăm mười ba ngàn, bảy trăm năm mươi đồng).
Ông Nguyễn Phước H được nhận lại số tiền tạm ứng án phí 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)
theo biên lai thu tiền số AB/2013/009111, ngày 26/10/2016 của Chi cục thi hành án dân sự huyện
C, Thành phố Cần Thơ.
- Về án phí dân sự phúc thẩm: ông Nguyễn Phước B phải nộp 300.000 đồng, chuyển số
tiền tạm ứng kháng cáo 300.000 của ông B theo biên lai thu số 009451 ngày 05 tháng 10 năm
2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, TP Cần Thơ sang thành án phí dân sự phúc thẩm.
- Về chi phí thẩm định, định giá: giữ nguyên như quyết định của bản án sơ thẩm.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo
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quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện
theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN ÁN 03/2018/HNGĐ-PT NGÀY 15/01/2018 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN
CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN
Ngày 15 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc
thẩm công khai vụ án thụ lý số 32/2017/TLPT-HNGĐ ngày 20 tháng 11 năm 2017 về “Tranh
chấp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân”.
Do Bản án hôn nhân sơ thẩm số 52/2017/HNGĐ-ST, ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Tòa
án nhân dân quận B, thành phố Cần Thơ bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 311/2017/QĐ-PT ngày 18 tháng 12
năm 2017, giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1956; Địa chỉ: Đường T, phường A, quận
B, thành phố Cần Thơ.
- Bị đơn: Bà Trần Thị B, sinh năm 1970; Địa chỉ: Đường T, phường A, quận B, thành phố
Cần Thơ.
Tạm trú tại: Khu vực B, phường L, quận B, thành phố Cần Thơ.
- Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn A là nguyên đơn trong vụ án.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Nguyên đơn ông Nguyễn Văn A trình bày: Ông và bà Trần Thị B đăng ký kết hôn năm
1988. Do bất đồng quan điểm nên đã sống ly thân từ năm 2011, quá trình chung sống đã tạo lập
tài sản, về kinh tế gia đình đều do ông lo liệu phía bà B không có đóng góp gì, nay ông yêu cầu
chia tài sản chung gồm:
- Bà B phải trả số tiền 92.000.000 đồng là tiền mà bà B đã lấy của ông để cho người khác
vay cùng tiền lãi, cụ thể là số tiền 60.000.000 đồng với lãi suất 3%/tháng tính từ ngày 01/3/1999
và 32.000.000 đồng lãi suất 2,5%/tháng tính từ ngày 01/01/2004 đến ngày xét xử sơ thẩm;
- Theo đơn khởi kiện bổ sung, ông còn yêu cầu chia số tiền trong thẻ ATM và tiền mua cổ
phiếu Công ty X của bà B, ông không biết cụ thể là bao nhiêu tiền. Ngoài ra, ông A yêu cầu bà
B phải đóng góp nghĩa vụ với gia đình số tiền là 2.000.000 đồng/tháng, tính từ năm 2012 đến
năm 2020.
Bị đơn bà Trần Thị B trình bày: Những tài sản mà ông A yêu cầu chia nói trên bà không
đồng ý. Do số tiền 92.000.000 đồng cho vay bà đã thu hồi và đã chi hết cho sinh hoạt gia đình,
đối với số tiền trong thẻ ATM và tiền cổ phiếu 2.500.000 đồng của Công ty X là quyền lợi của
công nhân mà bà được hưởng nên không đồng ý chia. Đối với yêu cầu đóng góp nghĩa vụ với
gia đình 2.000.000 đồng/tháng từ năm 2012 đến 2020 bà không đồng ý do bà không có tiền.
Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 52/2017/HNGĐ-ST, ngày 19/9/2017 của Tòa án
nhân dân quận B, thành phố Cần Thơ đã tuyên:
- Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn A về yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng
đòi bà Trần Thị B 92.000.000 đồng và tiền lãi số tiền này.
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- Không xem xét yêu cầu khởi kiện bổ sung của ông Nguyễn Văn A về các khoản tiền theo
thẻ ATM, tiền mua cổ phiếu Công ty X và phần yêu cầu bà B đóng góp nghĩa vụ gia đình
2.000.000 đồng/tháng tính từ năm 2012 đến năm 2020 do các yêu cầu này của nguyên đơn vượt
quá yêu cầu khởi kiện ban đầu.
- Án phí sơ thẩm: Ông Nguyễn Văn A phải nộp 30.254.400 đồng, khấu trừ tiền tạm ứng đã
nộp, ông A phải nộp thêm 27.954.400 đồng án phí.
Ngày 04/10/2017, ông Nguyễn Văn A có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm
xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm để đảm bảo quyền lợi của ông cho phù hợp với công lao đóng
góp của ông.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Văn A trình bày, nội dung ông kháng cáo vẫn giữ
nguyên những yêu cầu như tại tòa án cấp sơ thẩm và do ông có công sức đóng góp, tạo lập và
duy trì kinh tế gia đình nên yêu cầu chia cho ông theo quy định pháp luật đối với các khoản tiền
trong thẻ ATM, tiền cổ phần 2.500.000 đồng của bà B và 92.000.000 đồng (kể cả tiền lãi) vì số
tiền này do ông làm ra là chính, bà B đã cho người khác vay số tiền này mà ông không biết. Đối
với yêu cầu bà B phải đóng góp nghĩa vụ với gia đình 2.000.000 đồng/tháng thì ông chỉ yêu cầu
bà đóng góp từ năm 2012 đến năm 2016.
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa trình bày, các đương sự và những người tiến hành tố
tụng đã chấp hành đúng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Về nội dung kháng cáo, đối
với số tiền 92.000.000 đồng bà B trình bày tiền này bà vay của người khác để cho vay lại, bà đã
lấy lại số tiền này và đã chi hết, tính từ thời điểm cho vay năm 1999 đến năm 2012 khi hai người
còn sống chung đã chi phí cho sinh hoạt gia đình là hợp lý, đối với khoản tiền trong thẻ ATM
và tiền cổ phần 2.500.000 đồng của bà B, qua xác minh tại Công ty X thì đây là khoản tiền lương
và chế độ cho người lao động được hưởng, tại phiên tòa ông A trình bày tiền lương của ai thì
người đó hưởng chi sài riêng không góp vào sinh hoạt gia đình. Ông A không cung cấp được
chứng cứ khác để chứng minh nên không có cơ sở chấp nhận những yêu cầu này của ông. Về
yêu cầu bà B phải đóng góp cho gia đình 2.000.000 đồng/ tháng từ năm 2012 đến năm 2016 là
không phù hợp, vì khoảng thời gian này bà đã ly thân với ông A và bà đã ra ngoài ở trọ sống
cùng các con. Vì vậy, đề nghị bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm và sửa phần án phí
sơ thẩm cho đúng pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
[1]. Về tố tụng: Các đương sự tranh chấp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, Tòa
án thụ lý, giải quyết vụ án đúng thẩm quyền quy định tại Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự.
[2]. Về nội dung kháng cáo: Đối với khoản nợ 92.000.000 đồng, ông Nguyễn Văn A trình
bày số tiền này do ông tạo lập và đưa cho bà Trần Thị B nhưng ông không đưa ra chứng cứ
chứng minh vì bà B cho rằng bà vay số tiền này của người khác để cho vay lại, bà thừa nhận đã
thu hồi số nợ vay này và đã chi phí hết trong sinh hoạt gia đình. Xét thấy, số tiền này bà B cho
vay từ thời điểm năm 1999 cho đến năm 2012 khi hai người còn chung sống chưa ly thân và
phải nuôi hai người con ăn học nên lời trình bày trên của bà đã chi phí hết cho sinh hoạt gia đình
là hợp lý, bản án sơ thẩm đã bác yêu cầu của ông Avề số tiền này là phù hợp. Đối với khoản tiền
trong thẻ ATM và tiền cổ phần 2.500.000 đồng của bà B, qua xác minh tại Công ty X thì số tiền
này là tiền lương hàng tháng và chế độ cho người lao động mà bà B được hưởng, tại phiên tòa
ông A cũng đã trình bày về tiền lương của vợ chồng thì của ai người nấy hưởng, tiêu sài riêng
không góp chung vào sinh hoạt gia đình, giá trị khoản tiền này là không lớn chỉ đủ chi tiêu hàng
tháng nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của ông A về chia các khoản tiền này. Đối với

84

khoản tiền 2.000.000 đồng/tháng, tính từ năm 2012 đến 2016 mà ông A yêu cầu bà B phải đóng
góp cho gia đình trong thời gian bà B bỏ ra ở trọ thì thời gian này từ năm 2012 bà B và ông B
đã sống ly thân, bà ra nhà trọ ở riêng và cũng góp phần nuôi các con ăn học nên yêu cầu này của
ông A là không hợp lý. Mặt khác, đối với yêu cầu về các khoản tiền trong thẻ ATM, tiền cổ phần
và tiền đóng góp 2.000.000 đồng/tháng nói trên, do ông A khởi kiện bổ sung và chưa nộp tiền
tạm ứng án phí sơ thẩm đối với những yêu cầu này nên bản án sơ thẩm đã tuyên không xem xét
những yêu cầu này là đúng. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm vì khi có yêu
cầu khởi kiện bổ sung thì phải hướng dẫn cho đương sự nộp tạm ứng án phí mới đúng. Vì vậy,
Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông Nguyễn Văn A và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
[3]. Về án phí sơ thẩm: Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về án phí Tòa án thì đương sự phải chịu án phí theo
mức có giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia. Bản án sơ thẩm đã bác
yêu cầu của đương sự nhưng lại buộc nguyên đơn phải chịu án phí theo mức có giá ngạch là
không đúng. Nên sửa phần án phí sơ thẩm theo để nghị của đại diện Viện kiểm sát để đảm bảo
quyền lợi cho đương sự.
[4]. Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Nguyễn Văn A
phải chịu án phí theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày
30/12/2016 về án phí Tòa án.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào khoản 1và 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, điểm b khoản 5
Điều 27 và khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về án phí;
Tuyên xử: Không chấp nhận yêu kháng cáo của ông Nguyễn Văn A. Giữ nguyên bản án
sơ thẩm về nội dung. Sửa phần án phí sơ thẩm.
- Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn A về yêu cầu phân chia tài sản chung của vợ
chồng đòi bà Trần Thị B 92.000.000 đồng và tiền lãi suất đối với số tiền này.
- Không xem xét yêu cầu khởi kiện bổ sung của ông Nguyễn Văn A về các khoản tiền theo
thẻ ATM, tiền mua cổ phiếu Công ty X và phần yêu cầu bà B phải đóng góp nghĩa vụ vào gia
đình 2.000.000 đồng/tháng tính từ năm 2012 cho đến năm 2020 do các yêu cầu này vượt quá
yêu cầu khởi kiện ban đầu.
- Về án phí sơ thẩm: Ông Nguyễn Văn A phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng),
được trừ tiền tạm ứng là 2.300.000 đồng theo biên lai số 002487, ngày 08/01/2013 của Chi cục
Thi hành án dân sự quận B, thành phố Cần Thơ. Ông A được hoàn trả lại số tiền chênh lệch là
2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
- Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn A phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn
đồng), được trừ tiền tạm ứng là 300.000 đồng theo biên lai số 008610, ngày 04/10/2017 của Chi
cục Thi hành án dân sự quận B, thành phố Cần Thơ. Ông A đã nộp đủ án phí phúc thẩm.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo
quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo
quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
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Án xử phúc thẩm công khai, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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TÒA NHÂN ÁN DÂN TỈNH BẾN TRE
BẢN ÁN 07/2018/HNGĐ-PT NGÀY 11/01/2018 VỀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN
CHUNG TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN
Ngày 11 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, xét xử phúc thẩm
công khai vụ án hôn nhân thụ lý số: 55/2017/TLPT-HN, ngày 28 tháng 11 năm 2017 về “Yêu
cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân”.
Do bản án hôn nhân sơ thẩm số: 85/2017/HN-ST, ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân
huyện Mỏ Cày Bắc bị kháng cáo
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 346/2017/QĐPT-DS ngày 20 tháng 12
năm 2017 giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1950 (Có mặt) Đăng ký thường trú: Ấp T, xã
T, huyện M, tỉnh Bến Tre.
Địa chỉ cư trú: khu phố M, phường P, thành phố B, tỉnh Bến Tre.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Đ là bà Nguyễn Thị B – Hội viên HLG
Việt Nam tỉnh Bến Tre (có mặt).
2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn R (R1, G), sinh năm 1950 (có mặt) Địa chỉ: Ấp T, xã Tân P,
huyện M, tỉnh Bến Tre.
3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
- Ông Nguyễn Văn T3, sinh năm 1970 (vắng mặt) Địa chỉ: Ấp A, xã A, huyện T, tỉnh Đồng
Tháp.
- Ông Nguyễn Văn Y, sinh năm 1973 (vắng mặt)
- Bà Nguyễn Thị Mỹ T, sinh năm 1977 (vắng mặt)
- Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1976 (vắng mặt)
Cùng địa chỉ: đường S, ấp P, xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1980 (vắng mặt)
- Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1980 (vắng mặt)
- Bà Nguyễn Thị Hồng T1, sinh năm 1984 (vắng mặt)
- Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1987
- Ông Nguyễn Trường H, sinh năm 1995 (vắng mặt)
Cùng địa chỉ: khu phố M, phường P, thành phố B, tỉnh Bến Tre.
Người đại diện theo ủy quyền của ông N là bà Nguyễn Thị Đ (Văn bản ủy quyền ngày
10/10/2016). Có mặt
- Bà Giang Thị Thu T2, sinh năm 1946
- Ông Quảng Trọng P, sinh năm 1973 (có mặt) Cùng địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện M, tỉnh
Bến Tre.
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Người đại diện theo ủy quyền của bà T2 là ông P (Văn bản ủy quyền ngày 24/10/2017)
4. Người làm chứng cho bị đơn: Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1936 (có mặt) Địa chỉ:
Ấp T, xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre.
5. Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo án sơ thẩm nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ trình bày:
Bà và ông Nguyễn Văn R tự nguyện kết hôn vào năm 1969, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban
nhân dân xã T vào năm 1996. Sau khi cưới, bà và ông R sống chung với mẹ chồng tại ấp T, xã
T và được mẹ chồng cho chung vợ chồng bà hơn 15 công đất tại ấp T, xã T, huyện M, tỉnh Bến
Tre. Trong đó có thửa đất số 3585, tờ bản đồ số 1, diện tích 1.645,8m2 nhưng ông R đã bán một
phần trong thửa đất này, hiện còn lại 1.088,3m2 và hiện tại ông R đã được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất vào năm 2014. Các thửa đất còn lại cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất vào năm 1997, do ông R thay mặt hộ gia đình đứng tên. Do cuộc sống vợ chồng có
nhiều mâu thuẩn, ông R hay đánh đập bà nên vợ chồng đã sống ly thân từ năm 1987 nhưng bà
vẫn còn về thăm mẹ chồng và làm giấy đăng ký kết hôn vào 1996. Bà xác định thửa đất số 3585,
tờ bản đồ số 1, diện tích 1.645,8m2 tại ấp T, xã T là tài sản chung của bà và ông R do được tặng
cho chung, thực tế thì bà không có quản lý, sử dụng thửa đất này một ngày nào hết.
Nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết chia cho bà 822,9m2 đất thuộc một phần của thửa 3585,
tờ bản đồ số 1, tại ấp T, xã T. Đối với các phần đất mà ông R đã bán, bà không yêu cầu Tòa án
tuyên hủy các hợp đồng này vì đây là việc ông R tự định đoạt phần tài sản riêng trong khối tài
sản chung của ông.
Trong quá trình giải quyết vụ án và tại đơn yêu cầu phản tố bị đơn ông Nguyễn Văn R trình
bày:
Ông và bà Đ tự nguyện kết hôn vào năm 1969, không có đăng ký kết hôn. Vợ chồng ông
sống hạnh phúc đến khoảng năm 1987 thì phát sinh nhiều mâu thuẩn, bà Đ tự ý bỏ đi sống cùng
các con ông. Trong thời gian sống chung, vợ chồng ông được mẹ ruột ông cho các thửa đất số
2831, 2839 và 2840, cùng tờ bản đồ số 1 tại ấp T, xã T. Diện tích các thửa đất này khoảng hơn
15 công và ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1997. Ông thừa nhận
phần đất này là tài sản chung của vợ chồng. Riêng thửa đất số 3585, tờ bản đồ số 1, diện tích
1.645,8m2 là tài sản riêng của ông, ông được mẹ ông cho vào khoảng năm 2011-2012, khi bà
còn sống. Đến năm 2014, ông kê khai đăng ký thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất. Trong phần đất này ông đã bán cho bà M một phần đã sang tên, tách sổ; còn lại 1.088,3m2,
bán cho bà T2 và ông P một phần nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật vì bà Đ tranh chấp.
Nay bà Đ yêu cầu được chia 822,9m2 đất thuộc một phần của thửa số 3585, tờ bản đồ số
1, tại ấp T, xã T thì ông không đồng ý chia vì đây là tài sản ông được mẹ tặng cho riêng.
Đối với yêu cầu phản tố về việc yêu cầu chia các thửa đất số 2831, 2839 và 2840, tờ bản
đồ số 1 tại ấp T, xã T thì ông xin rút toàn bộ yêu cầu phản tố này. Nếu sau này bà Đ có yêu cầu
chia các thửa đất này thì ông Đ ý chia theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Quảng Trọng
P và bà Giang Thị Thu T2 cùng trình bày:
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Bà T2 và ông P có mua của ông R 184,1m2 đất thuộc một phần của thửa đất số 3585, tờ
bản đồ số 1, nay là thửa số 61, tờ bản đồ số 16 nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền
sử dụng đất theo quy định của pháp luật do bà Đ có tranh chấp và bà T2, ông P cũng chưa trả đủ
tiền cho ông R. Nay bà Đ và ông R có tranh chấp thửa đất nêu trên, bà T2 và ông P không yêu
cầu tòa án giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà T2, ông P với ông R.
Trong quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn
Văn T3, ông Nguyễn Văn Y, bà Nguyễn Thị L và bà Nguyễn Thị Mỹ T có đơn xin rút yêu cầu
độc lập đề ngày 23/5/2017.
Trong quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị
V, bà Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Hồng T1, ông Nguyễn Văn N, và ông Nguyễn Trường H
có yêu cầu độc lập, đã được tòa án tống đạt hợp lệ thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, chi phí
xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc và định giá tài sản nhưng đã hết thời hạn mà vẫn không nộp
tiền tạm ứng án phí, chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc và định giá tài sản theo quy định
của pháp luật.
Sau khi hòa giải không thành Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đưa vụ án ra xét xử với
quyết định:
Căn cứ vào các Điều 266, 147, 157, 165, 166, 217, 218, 219 và 244 của Bộ luật tố tụng dân
sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm,
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
1. Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ về yêu cầu chia 822,9m2 đất
thuộc một phần của thửa đất số 3585, tờ bản đồ số 1 (nay là thửa số 61, tờ bản đồ số 16) tọa lạc
tại ấp T, xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre.
2. Đình chỉ xét xử yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Văn R về việc yêu cầu chia các thửa
đất số 2831, 2839 và 2840 tờ bản đồ số 1 tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre.
3. Đình chỉ yêu cầu giải quyết yêu cầu độc lập của những người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan: ông Nguyễn Văn T3, ông Nguyễn Văn Y, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ T, bà
Nguyễn Thị V, bà Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Hồng T1, ông Nguyễn Văn N, và ông Nguyễn
Trường H.
Trả lại đơn yêu cầu và các tài liệu chứng cứ kèm theo cho các đương sự nêu trên khi bản
án có hiệu lực pháp luật, nếu có yêu cầu.
Ngoài ra bản án còn tuyên về chi phí đo đạc, định giá, án phí và quyền kháng cáo của các
đương sự.
Ngày 10/10/2017, bà Nguyễn Thị Đ kháng cáo một phần nội dung bản án sơ thẩm của Tòa
án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc. Theo đơn kháng cáo và tại phiên tòa bà Đ trình bày: bà không
đồng ý với một phần bản án sơ thẩm. Yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét giải quyết lại vụ án theo
hướng sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà, buộc ông R chia cho bà phần
đất có diện tích 822,9m2 thuộc một phần thửa 3585.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Bà Đ, ông R kết hôn
vào năm 1969. Năm 1996, ông bà đăng ký kết hôn và được Ủy ban xã cấp giấy chứng nhận kết
hôn nên đây là hôn nhân hợp pháp. Nguồn gốc đất ông R khai là do mẹ ruột ông cho vào khoảng
năm 2011 – 2012 và năm 2014 ông làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất. Lời khai này của ông R
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không phù hợp với hồ sơ cấp quyền sử dụng đất, theo đó đơn khiếu nại của ông R năm 2014 thể
hiện ông đã quản lý sử dụng phần đất tranh chấp từ trước năm 1999. Tại bản danh sách công
khai các trường hợp đủ điều kiện cấp quyền sử dụng đất có chữ ký của ông R thể hiện phần đất
này cha mẹ cho ông sử dụng từ năm 1975 đến nay. Như vậy, phần đất thửa 3585 cha mẹ cho và
ông R được cấp quyền sử dụng vào năm 2014 là trong thời kỳ hôn nhân nên đây là tài sản chung
của vợ chồng. Ông R cho rằng đất mẹ cho riêng ông nhưng ông không có giấy tờ gì chứng minh
cho riêng. Trong khi bà Đ có chứng cứ là xác nhận của các em chồng bà Đ là bà Nguyễn Thị G,
bà Nguyễn Thị A, bà Nguyễn Thị T4 đều xác nhận đất cha mẹ cho chung vợ chồng bà Đ, ông
R. Tòa sơ thẩm cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông R thể hiện hình thức sử
dụng riêng nên xác định đây là tài sản riêng của ông R và bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
là chưa phù hợp. Yêu cầu chấp nhận kháng cáo của bà Đ, sửa bản án sơ thẩm, buộc ông R chia
cho bà Đ phần đất có diện tích 822,9m2.
Bị đơn ông R trình bày: Phần đất thửa 3585 của mẹ ông cho riêng ông nên ông không đồng
ý chia đất theo yêu cầu của bà Đ. Đề nghị bác kháng cáo của bà Đ, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Kiểm sát viên phát biểu quan điểm:
Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng đã tuân theo
đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Về nội dung: Bà Đ cho rằng phần đất thửa 3585 được cha mẹ cho chung vợ chồng từ trước
năm 1975 nhưng bà không có giấy tờ gì chứng minh cha mẹ cho chung phần đất này. Thực tế từ
trước đến nay bà Đ không có quản lý, sử dụng phần đất này. Hồ sơ cấp quyền sử dụng đất vào
năm 2014 thể hiện đất cấp cho cá nhân. Khi ông R được cấp quyền sử dụng các anh chị em của
ông R không có tranh chấp thì xem như đã thừa nhận đất cho riêng ông R. Như vậy, chưa có đủ
cơ sở xác định phần đất thửa 3585 là tài sản chung của ông R, bà trong thời kỳ hôn nhân nên cấp
sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của bà Đ là có căn cứ. Bà Đ kháng cáo nhưng không có chứng
cứ chứng minh, đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, lời trình bày
của các đương sự, căn cứ vào kết quả tranh luận. Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Đ và đề nghị
của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Phần đất tranh chấp có diện tích theo đo đạc thực tế là 822,9m2, thuộc một phần thửa
đất số 3585, tờ bản đồ số 1, tọa lạc tại xã T, huyện M. Phần đất này ông R được cấp quyền sử
dụng vào ngày 22/5/2014 và hiện do ông đang quản lý, sử dụng.
[2] Nguồn gốc đất cả hai bên đều thống nhất là của cha mẹ ông R. Theo bà Đ trình bày thì
bà và ông R được cha mẹ cho chung phần đất này trong thời gian bà còn chung sống với ông R
(trước năm 1975). Còn theo trình bày của ông R thì phần đất này ông được mẹ cho riêng để
dưỡng già.
[3] Chứng cứ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông R thể hiện qua hai giai đoạn:
Phần đất có diện tích 15.600m2 thuộc các thửa 2831, 2839, 2840 cùng tờ bản đồ số 1 cấp cho
hộ gia đình ông R vào ngày 22/8/1997. Còn phần đất tranh chấp thuộc thửa 3585 có diện tích
1.645,8m2 được cấp cho ông R ngày 22/5/2014. Đối với phần đất 15.600m2 ông R thừa nhận
là tài sản chung của vợ chồng ông được cha mẹ cho, còn phần 1.645,8m2 là của riêng ông. Trình
bày của ông R là phù hợp với diễn biến thời gian được cấp đất và đối tượng được cấp, cũng phù
hợp với trình bày của ông H1 là anh ruột của ông R. Mặc dù đất được cấp trong thời kỳ hôn nhân
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của vợ chồng nhưng đất cấp cho cá nhân ông R, bà Đ không có công sức đóng góp, cải tạo đất
và thực tế bà Đ cũng không có canh tác quản lý phần đất này nên đây được xác định là tài sản
riêng của ông R. Khi ông R được cấp quyền sử dụng các anh chị em của ông R không có tranh
chấp thì xem như đã thừa nhận phần đất này cha mẹ cho riêng ông R. Tòa sơ thẩm bác yêu cầu
khởi kiện của bà Đ là có căn cứ, phù hợp pháp luật nên kháng cáo của bà Đ không được chấp
nhận.
Do yêu cầu khởi kiện của bà Đ không được chấp nhận nên bà Đ phải chị án phí dân sự sơ
thẩm. Tuy nhiên, căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội thì nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ là người cao tuổi nên được miễn nộp
tiền án phí. Do đó, Tòa sơ thẩm buộc bà Đ chịu án phí sơ thẩm là chưa đúng, cần điều chỉnh
phần án phí cho phù hợp. Hoàn tiền tạm ứng án phí sơ, phúc thẩm cho bà Đ.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí
Tòa án. Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Đ.
Giữ nguyên bản án hôn nhân sơ thẩm số 85/2017/HN-ST, ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân
dân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Cụ thể tuyên:
1. Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ về yêu cầu chia 822,9m2 đất
thuộc một phần thửa số 3585, tờ bản đồ số 1 (nay là thửa số 61, tờ bản đồ số 16) tọa lạc tại ấp
T, xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre.
2. Đình chỉ xét xử yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Văn R về việc yêu cầu chia các thửa
đất số 2831, 2839 và 2840 tờ bản đồ số 1 tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre.
3. Đình chỉ yêu cầu giải quyết yêu cầu độc lập của những người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan: ông Nguyễn Văn T3, ông Nguyễn Văn Y, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ T, bà
Nguyễn Thị V, bà Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Hồng T1, ông Nguyễn Văn N, và ông Nguyễn
Trường H.
Trả lại đơn yêu cầu và các tài liệu chứng cứ kèm theo cho các đương sự nêu trên khi bản
án có hiệu lực pháp luật, nếu có yêu cầu.
4. Chi phí tố tụng:
- Bà Nguyễn Thị Đ phải chịu toàn bộ chi phí về việc xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc và
định giá tài sản lần thứ nhất, bà Đ đã tạm ứng nộp xong.
- Ông Nguyễn Văn R tự nguyện chịu toàn bộ chi phí về việc xem xét thẩm định tại chỗ, đo
đạc và định giá tài sản lần thứ hai với số tiền tổng cộng là 1.467.000 đồng, ông R đã tạm ứng
nộp xong.
5. Án phí dân sự sơ thẩm:
- Hoàn tạm ứng án phí số tiền 1.440.000đ (Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) cho
bà Nguyễn Thị Đ theo biên lai thu số 0009609 ngày 14/3/2016 của Chi cục thi hành án dân sự
huyện M, tỉnh Bến Tre.
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- Hoàn tạm ứng án phí số tiền 5.632.000đ (Năm triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng)
cho ông Nguyễn Văn R (R1) theo biên lai thu số 0004348 ngày 07/9/2016 của Chi cục thi hành
án dân sự huyện M, tỉnh Bến Tre.
- Hoàn tạm ứng án phí số tiền 525.000đ (Năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng) cho bà
Nguyễn Thị L theo biên lai thu số 0004437 ngày 11/10/2016 của Chi cục thi hành án dân sự
huyện M, tỉnh Bến Tre.
- Hoàn tạm ứng án phí số tiền 1.050.000đ (Một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
cho ông Nguyễn Văn T3 theo biên lai thu số 0004465 ngày 19/10/2016 của Chi cục thi hành án
dân sự huyện M, tỉnh Bến Tre.
6. Án phí dân sự phúc thẩm: Hoàn cho bà Nguyễn Thị Đ số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn
đồng) theo biên lai thu số 0008764 ngày 11/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện M,
tỉnh Bến Tre.
Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi
hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự
nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9
Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi
hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN TÂN PHÚ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 470/2017/DS – ST
Ngày: 28-9-2017
V/v Tranh chấp tài sản chung của vợ chồng trong
thời kỳ hôn nhân

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Mỹ
Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trần Thị Thu Hiền
2. Bà Phạm Thị Nhung

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy Trang – Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân quận
T, Thành phố H

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T, Thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Đặng
Thị Thu Hương – Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận T - Thành phố H xét xử sơ
thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 279/2015/TLST- DS ngày 13 tháng 11 năm 2015 theo
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 263/2017/QĐXXSTDS ngày 20 tháng 9 năm 2017 giữa các
đương sự:
Nguyên đơn : Ông Phạm Văn H, sinh năm : 1957(có mặt)
Thường trú : 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T
Người đại điện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Khắc H, theo giấy ủy quyền số 003472 ngày
16/3/2017 của phòng công chứng G.(có mặt)
Bị đơn : Bà Trần Thị N, sinh năm : 1959(có mặt)
Địa chỉ : 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T,
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
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1.

Ông Phạm Minh T, sinh năm : 1986(có mặt)

2.

Bà Phạm Thanh V, sinh năm : 1987(có mặt)

Bà Trần Thị Thúy N, sinh năm : 1992(xin vắng mặt)
Cùng địa chỉ : 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Thành phố H.

3.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có ông Cao Thái H – Luật sư của
văn phòng luật sư Quốc Dân, thuộc đoàn luật sư Thành phố H. (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện đề ngày 26/10/2015 của ông Phạm Văn H trình bày: Ông và bà Trần
Thị N chung sống với nhau trước năm 1985 và đã ly hôn theo Quyết định số 217/2014/QĐST –
HNGĐ ngày 31/03/2014 của Tòa án nhân dân quận T. Tài sản chung sau khi ly hôn là nhà đất
tọa lạc tại số 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Tp. H. Ông và bà N không thỏa thuận được
tài sản chung, ông muốn bán nhà đất để chia nhưng bà N không đồng ý. Nay ông khởi kiện yêu
cầu chia tài sản chung là nhà đất tọa lạc tại số 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Tp. H. Ông
xác nhận nhà đất trên là do bà Vũ Thị C, sinh năm 1930 mẹ ruột của bà N tặng cho ông và bà
N , tuy nhiên đất của bà Chè không có giấy tờ nên nhà nước không thừa nhận, khi ông và bà N
xây dựng nhà để ở thì bị Ủy ban nhân dân quận T giải tỏa do vi phạm công trình đô thị vào ngày
29/12/1993 và đến năm 1999 thì ông và bà N kê khai đất, năm 2002 ông và bà N đề nghị cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được nhà nước cấp vào năm 2003, Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất đứng tên cả ông và bà N , sau đó năm 2003 ông và bà N xây nhà diện tích
69,2m2. Ngoài ra trong quá trình chung sống ông và bà N đã cùng dùng Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất và nhà ở để thế chấp ngân hàng 02 lần để vay tiền làm ăn.
Việc xây dựng nhà là khi đó các con còn nhỏ chưa có đóng góp gì.
Giá trị nhà và đất của căn nhà trên theo Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Kinh doanh
bất động sản T định giá là 5.068.918.000 đồng (trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở là
3.745.172.662 đồng, giá trị công trình xây dựng trên đất là 1.323.745.585 đồng). Tại phiên tòa
ông thừa nhận giá trị toàn bộ nhà và đất hiện tại là trên 6.000.000.000 đồng. Ông H yêu cầu bán
nhà và chia cho ông 50% giá trị nhà đất hoặc là 3.00.000.000 đồng nếu bà N lấy nhà. Nếu ông
được lấy nhà ông sẽ trả cho bà N 3.500.000.000 đồng vì giá cả thị trường cao hơn 6 tỷ vì đã có
người trả giá 6.500.000.000 đồng nhưng bà N không đồng ý bán.
Bị đơn bà Trần Thị N trình bày :
Nguồn gốc đất như ông H nêu tuy nhiên bà không đồng ý chia cho ông 50% giá trị đất. Vì
đất do mẹ ruột của bà là bà Vũ Thị C cho riêng bà, cụ thể toàn bộ giấy tờ nhà đất đều là do ông
H tự đi làm và kê khai, tờ giấy tặng cho của bà Vũ Thị C là không chính xác vì mẹ tôi không
viết giấy đó và khi đó cha tôi còn sống nên phải có ý kiến của cha tôi, tờ giấy đó không có chữ
ký của cha bà do đó không có hiệu lực pháp luật, tất cả giấy tờ từ kê khai năm 1999 đến giấy
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phần xây dựng của căn nhà là do hai vợ chồng cùng đóng góp xây dựng. Ngoài ra bà khai vào
năm 2004 bà và ông H phô tô Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ờ và nhà ơ nêu trên để đi đăng
ký giấy phép kinh doanh nên bà biết được nhà và đất nêu trên đứng tên cả hai vợ chồng sở hữu
chung, bà đồng ý vì là vợ chồng bà không tranh chấp. Hiện tại bà không đồng ý mà bà chỉ đồng
ý chia đôi phần xây dựng là tài sản chung của vợ chồng. Việc xây dựng nhà là khi đó các con
còn nhỏ chưa có đóng góp gì.
Ông Phạm Minh T khai : Ông là con trai trưởng của ông H và bà N . Về nguồn gốc đất của
căn nhà đang tranh chấp là do bà ngoại là bà Vũ Thị C cho canh tác năm 1973 sau đó xây dựng
nhà vào năm 2002.(ông xin xét xử và hòa giải vắng mặt)
Bà Phạm Thanh V là con trình bày tại bản tự khai ngày 08/01/2016 như sau : Bà là con
của ông H và bà N . Về nguồn gốc đất của căn nhà đang tranh chấp là do bà ngoại ông là bà Vũ
Thị C cho mẹ tôi canh tác năm 1973 sau đó xây dưng nhà vào năm 2002 bà không có đóng góp
gì vào việc xây nhà.(bà xin xét xử và hòa giải vắng mặt)
Ông Phạm Huỳnh T sinh năm 1989 là con trình bày tại bản tự khai ngày 08/01/2016 như
sau : Ông là con của ông H và bà N . Về nguồn gốc đất của căn nhà đang tranh chấp là do bà
ngoại ông là bà Vũ Thị C cho mẹ tôi làm ăn, canh tác năm 1973 sau đó xây dưng nhà vào năm
2002 ông không có đóng góp gì vào việc xây nhà. Hiện ông Phạm Huỳnh T hiện đang du học
tại Úc.(ông xin xét xử và hòa giải vắng mặt).
Bà Trần Thị Thúy N, bà khai là con dâu trong gia đình không liên quan đến vụ án nên bà
nên không có ý kiến.(bà xin xét xử và hòa giải vắng mặt)
Tại phiên Tòa hôm nay :
Ông Phạm Văn H vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu bán nhà đất số : 327 (số cũ
379) T, phường T, quận T, Tp. H và chia cho ông 50% giá trị nhà đất hoặc là 3.00.000.000 đồng
(03 tỷ đồng) nếu bà N lấy nhà. Ông tự nguyện cho con đầu là Phạm Minh T và các cháu con
của Trí 1.000.000.000 đồng (01 tỷ đồng) để mua đất xây nhà). Nếu ông được lấy nhà ông sẽ trả
cho bà N 3.500.000.000 đồng vì giá cả thị trường cao hơn 6 tỷ.
Bà N vẫn giữ nguyên ý kiến là chỉ chia phần xây dựng nhà còn phần đất là bà không đồng
ý chi vì bà cho rằng đó là do bà Vũ Thị C mẹ ruột bà cho riêng bà. Bà xác nhận hiện tại giá nhà
đất số : 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Tp. H là trên 6.000.000.000 đồng vì có người trả
giá 6.500.000.000 đồng. Bà đồng ý hỗ trợ ông H 2.000.000.000 đồng trong đó có toàn bộ phần
tiền xây dựng như định giá của ban đầu và bà sẽ lấy toàn bộ nhà đất nêu trên. Bà xác nhận là nhà
đất nêu trên được bà và ông H thế chấp cho Ngân hàng TMCP A năm 2012 và Ngân hàng TMCP
K năm 2014 và đã xóa thế chấp, ngoài ra trong qúa trình chung sống hai vợ chồng nhiều lần sử
dụng giấy tờ nhà cửa đất đai để thực hiện các giao dịch khác và bà biết rõ giấy tờ sở hữu trên là
tài sản chung của vợ chồng bà không có ý kiến gì khiêu nại gi vi là lúc đó còn là vợ chồng. Nay
vợ chồng ly hôn nên bà không đồng ý chia vì đó là tài sản mẹ cho riêng bà.
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Tại phiên Tòa ông H và bà N thống nhất giá nhà và đất hiện tại số : 327 (số cũ 379) T,
phường T, quận T, Tp. Hlà 6.000.000.000 đồng.
Tại phiên Tòa ông Phạm Minh T và bà Phạm Thanh V trình bày ý kiến là : bản thân ông
bà không có đóng góp gì để tạo lập nên khối tài sản nêu trên, do đó việc tranh chấp của bố mẹ
ông bà không liên quan, việc cho tặng tài sản là quyền của cha mẹ.
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Phạm Văn H phát ông Cao Thái H biểu
ý kiến:

- Ông Phạm Văn H và bà Trần Thị Nlà đã được UBND quận Tcấp cho giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ở và nhà ở số 3362/2003 ngày 06/05/2003 là hoàn toàn phù hợp với quy định
luật đất đai hiện hành. Nguồn gốc đất là do bà Vũ Thị C sinh năm 1930 là mẹ đẻ của bà N tặng
cho hai vợ chồng năm 1985 bằng giấy viết tay.

- Ông H và bà N là vợ chồng năm 1984 có tổ chức lễ cưới và tài sản trên được nhà nước
thừa nhận vào năm 1999 sau đó cấp giấy năm 2003 theo đó được quy định tai khoản 1 điều 27
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và khoản 1 điều 33 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 tài
sản chung của vợ chồng là tài sản được tạo lập, tặng cho trong thời hôn nhân. Do đó nhà và đất
số : 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Tp. Hlà tài sản chung của Ông H và Bà N trong thời
kỳ hôn nhân.

- Theo khoản 1 Điều 44 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có quyền
chiến hữu, định đoạt tài sản riêng. Ông H và bà N được bà C tặng cho đất trồng lúa ngày
15/12/1985 từ đó đến nay không ai thiết lập là tài sản riêng do đò tài sản được xác lập từ năm
1985 đến nay đã hơn 30 năm không có tranh chấp thì mặc nhiên đó là tài sản chung của vợ chồng
đã được nhà nước thừa nhận.

- Căn cứ vào bản án lệ số 03/2016AL và được công bố theo quyếtđịnh số 220/QĐ ngày
6/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về vụ án ly hôn nêu rõ nội dung áp dụng án lệ:
“Trường hợp cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích đất và vợ chồng người con đã
xây dựng nhà kiên cố trên diện tích đất đó để làm nơi ở, khi vợ chồng người con xây dựng nhà
thì cha mẹ và những người khác trong gia đình không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng người
con đã sử dụng nhà, đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến hành việc kê khai đất, được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định vợ chồng người con đã được tặng cho
quyền sử dụng đất” Từ nội dung án lệ trên là hoàn toàn phù hợp với nội dung vụ án của ông H
và bà N như vậy tài sản nhà và đất số : 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Tp. Hlà tài sản
chung của Ông H và Bà N .
Từ các căn cứ nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của ông H chia cho ông
H 50% (là ½) giá trị nhà đất số 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Tp. H tại thời điểm thi
hành án hoặc chỉ lấy 3.000.000.000 đồng (nếu giá bán nhà hơn 6.000.000.000 đồng) nếu bà N
lấy nhà đất nêu trên.
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Ông H bổ sung nếu bà N không lấy nhà ông sẽ lấy và ông sẽ trả cho bà N 3.500.000.000
đồng. Ông tự nguyện chỉ lấy 3.000.000.000 đồng (nếu bán nhà hơn 6.000.000.000 đồng).
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:
+ Về việc tuân theo pháp luật: Đương sự, Thư ký và Hội đồng xét xử đều tuân theo
pháp luật tố tụng qui định tại điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Ñieàu 36; điểm a khoản 1 Điều
39; Điều 227; khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Căn cứ điều 219; Điều 219; Điều 224 Bộ luật dân sự 2005.
- Căn cứ vào Điều 33 Luật hôn nhân gia đình năm 2014.
+ Về nội dung:
Xét về nguồn gốc hình thành nhà đất số: 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Thành phố
H. Ông H và bà N chung sống với nhau và tổ chức lễ cưới từ năm 1984, sau đó bà Vũ Thị C là
mẹ ruột của bà Trần Thị N cho hai vợ chồng ông H và bà N thửa đất nêu trên xây dựng căn nhà
để ở. Ông Phạm Văn H và bà
Trần Thị N tiến hành kê khai và làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu và được cấp giấy chứng
nhận ngày 06/5/2003 theo số 3362/2003 tại thời điểm đó đến nay không có khiếu nại và thắc
mắc gì về xác lập quyền sở hữu do đó nhà và đất nêu trên thuộc quyền sở hữu chung của ông H
và bà N . Đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét
xử nhận định:
1.Về quyền khởi kiện, quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:
Căn cứ đơn khởi kiện của Ông Phạm Văn H, Hội đồng xét xử xác định vụ án trên là tranh
chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân . Do bị đơn bà Trần Thị N đang
cư trú tại số : 327 T, phường T, quận T, Tp. Hnên Tòa án nhân dân quận T thụ lý giải quyết là
phù hợp theo quy định tại Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Ñieàu 36; điểm a khoản 1
Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
Về thủ tục tố tụng : ông Phạm Văn H và bà Trần Thị N đã được Tòa án nhân dân quận T
mở phiên họp và hòa giải nhiều lần, nhưng ông Phạm Văn H và bà Trần Thị N vẫn không thống
nhất được cách giải quyết vụ án.
Đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ông Phạm Minh T, sinh năm :
1986; Bà Phạm Thanh V, sinh năm : 1987 và Bà Trần Thị Thúy N, sinh năm : 1992 các ông bà
trên con của ông H và bà N , qua xác minh hiện đang cư trú trong căn nhà số 327 (số cũ 379) T,
phường T, quận T, Thành phố H, tất cả đều có ý kiến là không có đóng góp gì trong việc tạo lập
nên nhà đất nêu trên, nên xin vắng mặt trong các buổi hòa giải và xét xử.
Đối với ông Phạm Huỳnh T, sinh năm 1989 là con của ông H và bà N do ông hiện không
cư trú tại địa chỉ trên và có ý kiến là không có đóng góp gì trong việc tạo lập nên nhà đất nêu
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trên nên xin vắng mặt trong các buổi hòa giải và xét xử, do đó ông Phạm Huỳnh T không có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
2.Về yêu cầu của nguyên đơn:
Ông Phạm Văn H yêu cầu chia tài sản chung là nhà đất số : 327 (số cũ 379) T, phường T,
quận T, Thành phố H cụ thể nếu bán nhà thì chia cho ông 50% (là ½) giá trị nhà đất hoặc nếu
bà N lấy nhà thì trả cho ông là 3.00.000.000 đồng. Nếu ông được lấy nhà ông sẽ trả cho bà N
3.500.000.000 đồng. Ông tự nguyện chỉ lấy 3.000.000.000 đồng (nếu bán nhà giá hơn
6.000.000.000 đồng).
Xét về nguồn gốc hình thành nhà đất số: 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Thành phố
H. Ông H và bà N chung sống với nhau và tổ chức lễ cưới từ năm 1984, sau đó bà Vũ Thị C là
mẹ ruột của bà Trần Thị N cho hai vợ chồng ông H và bà N thửa đất nêu trên xây dựng căn nhà
để ở diện tích 69,2m2. Năm 1993 Ủy ban nhân dân quận T quyết định số 939 giải tỏa do vi phạm
công trình đô thị vào ngày 29/12/1993 (vì bà Chè và hộ gia đình bà N không có giấy tờ chứng
minh nguồn gốc đất) xây dựng trái phép trên đất công, thuộc diện quản lý của nhà nước, do đó
đất lúc này chưa được nhà nước công nhận. Ngày 09/8/1999 Bà Trần Thị N lập tờ đăng ký nhà
đất và xác định nhà đất số 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Thành phố H đứng tên hai vợ
chồng (bút lục số 81), sau đó ngày 11/12/2002 bà Trần Thị N đứng đơn đề nghị cấp giấy chứng
nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và đã xác nhận nguồn gốc đất là bà Vũ Thị C
cho hai vợ chồng, từ các căn cứ nêu trên UBND quận đã cấp giấy chứng nhận ngày 06/5/2003
theo số 3362/2003 cho ông H và bà N , việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được niêm
yết công khai từ đó đến nay không có khiếu nại và từ đó UBND quận T đã thừa nhận nhà và đất
nêu trên thuộc quyền sở hữu của ông H và bà N .
Ngoài ra ông H và bà N đều xác nhận là đã dùng tài sản nhà đất nêu trên để thế chấp cho
Ngân hàng TMCP A năm 2012 và Ngân hàng TMCP K năm 2014 để lấy vốn làm ăn và đã xóa
thế chấp. Tại phiên Tòa bà N khai là bà biết tài sản trên đứng tên sở hữu chung của hai vợ chông
từ năm 2004 vì khi đó bà phô tô giấy chứng nhận nhà đất đi làm thủ tục đăng ký kinh doanh,
nhưng bà không khiếu nại gì vì bà cho rằng là vợ chồng với nhau nên bà đồng ý là tài sản chung.
Thể hiện việc bà N biết rõ tài sản nêu trên đứng tên sở hữu chung của ông H và bà N , nhưng
bà N vẫn không có khiếu nại gì thể hiện bà cũng đồng ý tài sản nêu trên là tài sản chung của hai
ông bà.
Về y kiến của bà N cho rằng giấy tờ trong hồ sơ gồm tờ tặng cho năm 1985, kê khai nhà
đất năm 1999 và đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
năm 2002 là không phải do bà viết và ký mà là do tất cả ông H tự làm, nên bà không thừa nhận
giấy tờ nêu trên. Xét việc kê khai nhà đất năm 1999 được công bố rộng rãi đại trà và chính quyền
địa phương triển khai đến từng hộ gia đình, sau đó việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cũng được niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân phường xã sau khi hết thời gian niêm yết các
bên liên quan không có ý kiến khiếu nại thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
và nhà ở, hơn nữa năm 2003 ông H và bà N tiến hành xây nhà sẽ phải xin phép xây dựng thì bà
N cũng biết rõ được giấy tờ đứng tên của hai ông bà, năm 2004 bà dùng giấy tờ nhà đất nêu trên
đi phô tô để làm giấy phép kinh doanh, sau đó ông H và bà N đã sử dụng giấy tờ nhà đất nêu
trên đi thế chấp ngân hàng nhiều lần, bà phải trực tiếp ký vào giấy thế chấp tài sản bảo đảm bà
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biết rõ nhà đất nêu trên đứng tên của hai ông bà sở hữu chung, tuy nhiên bà không có khiếu nại
gì thể hiện bà đồng ý với việc nhập tài sản tặng cho vào khối tài sản chung của vợ chồng, đến
nay ông H và bà N đã ly hôn và xảy ra tranh chấp, bà N mới có yêu cầu phản bác, cho rằng
phần đất là tài sản tặng cho riêng là không hợp lý. Hơn nữa nhà đất số 327 (số cũ 379) T, phường
T, quận T, Thành phố Hlà tài sản chung của ông Phạm Văn H và bà Trần Thị N trên giấy tờ đã
được hơn 16 năm, còn trên thực tế đã 30 năm không có tranh chấp gì thể hiện bà N biết rõ nhà
đất nêu trên là tài sản chung của hai ông bà và đã được Ủy ban nhân dân quận T (quận Tcũ) thừa
nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở đúng quy định của Pháp luật.
Theo bản án lệ số 03/2016/AL ngày 06/4/2016 và được công bố theo quyết định số 220/QĐ
ngày 6/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về vụ án ly hôn nêu rõ nội dung áp dụng
án lệ: “Trường hợp cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích đất và vợ chồng người con
đã xây dựng nhà kiên cố trên diện tích đất đó để làm nơi ở, khi vợ chồng người con xây dựng
nhà thì cha mẹ và những người khác trong gia đình không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng người
con đã sử dụng nhà, đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến hành việc kê khai đất, được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định vợ chồng người con đã được tặng cho
quyền sử dụng đất” Từ nội dung án lệ trên là hoàn toàn phù hợp với nội dung vụ án của ông H
và bà N như vậy tài sản nhà và đất số : 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Tp. H là tài sản
chung của Ông H và Bà N .
Xét ông Phạm Minh T, sinh năm : 1986; Bà Phạm Thanh V, sinh năm : 1987 ; ông Phạm
Huỳnh T, sinh năm 1989 là các ông bà trên con của ông H và bà N , còn Bà Trần Thị Thúy N,
sinh năm : 1992 là con dâu các ông bà nêu trên đều có ý kiến là không có đóng góp gì vào khối
tài sản căn nhà số 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Thành phố H và ông Hải, bà N cả hai
đều xác nhận điều đó vì khi xây dựng nhà cửa là các con còn nhỏ không có đóng góp gì. Nên
Hội đồng xét xử không xem xét.
Xét lời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông H của Luật sư Cao Thái H và lời trình
bày của ông Nguyễn Khắc H đại diện theo ủy quyền của ông H là phù hợp với pháp luật nên
chấp nhận.
Từ các phân tích nêu trên Hội đồng xét xử xác định nhà đất số 327 (số cũ 379) T, phường
T, quận T, Thành phố H là tài sản chung của ông Phạm Văn H và bà Trần Thị N.
Theo Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Kinh doanh bất động sản T định giá nhà đất số
327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Thành phố H là 5.068.918.000 đồng (trong đó giá trị
quyền sử dụng đất ở là 3.745.172.662 đồng, giá trị công trình xây dựng trên đất là 1.323.745.585
đồng). Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay các bên ông H và bà N thừa nhận giá trị nhà đất số 327
(số cũ 379) T, phường T, quận T, Thành phố H là 6.000.000.000 đồng, xét nên chấp nhận theo
giá mà các đương sự thừa nhận.
Xét về công sức đóng góp vào nhà đất nêu trên thì việc xây dựng nhà của hai bên đều có
công sức đóng góp ngang nhau, nguồn gốc đất là do bà Vũ Thị C tặng cho cả ông H và bà N ,
hơn nữa khi tặng cho giá trị đất rất thấp đến nay giá trị đất đã tăng cao do có công sức tôn tạo
của cả ông H và bà N do đó cả hai ông H và bà N có sự đóng góp ngang nhau. Xét nên chia giá
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trị căn nhà ra làm hai, ông H được hưởng 50% ( là ½) và bà N được hưởng 50% ( là ½) trên
tổng giá trị nhà đất số 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T, Thành phố H. Tại phiên Tòa hai
bên xác định lại giá trị hiện tại của nhà đất là 6.000.000.000 đồng do đó ông Phạm Văn H được
chia 3.000.000.000 đồng và bà Trần Thị N được chia 3.000.000.000 đồng , nhưng ông H tự
nguyện lấy 3.000.000.000 đồng( ba tỷ đồng) nếu giá bán nhà đất có nhiều hơn 6.000.000.000
đồng và để phần còn lại cho bà N , nên chấp nhận yêu cầu và sự tự nguyện của nguyên đơn ông
Hải.
Xét bà N do có nguồn gốc đất của mẹ bà N cho và trên thực tế nhà và đất nêu trên có thể
có giá trên 6.500.000.000 đồng(vì đã có người trả giá) đến 7.000.000.000 đồng do dó bà N được
lấy căn nhà nêu trên là có lợi cho bà N , bà N được quyền ưu tiên lấy căn nhà nêu trên, do đó
nên buộc bà N phải có trách nhiệm thanh toán trả cho ông Phạm Văn H số tiền tương ứng 50%
(là ½) giá trị căn nhà tính tại thời điểm thi hành án hoặc phải thanh toán cho ông H 3.000.000.000
đồng (ba tỷ đồng)(nếu giá bán nhà đất trên 6.000.000.000 đồng), khi trả hết số tiền nêu trên thì
bà Trần Thị Nđược toàn quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của nhà và đất số 327 (số cũ
379) T, phường T, quận T, Thành phố Hlà phụ hợp với khoản 3 Điều 59 Luật hôn nhân và gia
đình năm 2014.
3. Về án phí dân sự:
Do đây là chia tài sản chung của hai vợ chồng do đó ông H và bà N phải chịu án phí trên
phần được chia, theo quy định Pháp lệnh về án phí và lệ phí Tòa án. Cụ thể Ông Phạm Văn H
được chia 50% ( là ½) tương ứng với giá nhà hai bên đã xác nhận 6.000.000.000 đồng tức là
3.000.000.000 đồng thì ông H phải nộp án phí là 92.000.000 đồng và bà Trần Thị N được chia
50% ( là ½) là 3.000.000.000 đồng thì bà N phải nộp án phí là 92.000.000 đồng.
Ông H được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí là 32.250.000 đồng theo biên lai thu tiền
tạm ứng án phí số 0001711 ngày 13/11/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T. Ông Phạm
Văn H phải nộp thêm 59.750.000 đồng.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Ñieàu 36; điểm a khoản 1 Điều 39;
Điều 227; khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Căn cứ điều 219; Điều 219; Điều 224 Bộ luật dân sự 2005.
- Căn cứ vào Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 33; Điều 34; Điều 38; Khỏa 3 Điều
59 Luật hôn nhân gia đình năm 2014;
- Áp dụng án lệ số 03/2016/AL ngày 06/4/2016 và được công bố theo quyết định số
220/QĐ ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
- Pháp lệnh về án phí và lệ phí năm 2009.
Tuyên xử:
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1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn H.
- Xác định tài sản nhà ở và quyền sử dụng đất số 327 (số cũ 379) T, phường T, quận T,
Thành phố H là tài sản chung của ông Phạm Văn H và bà Trần Thị Nở.
- Bà Trần Thị N có trách nhiệm thanh toán trả cho ông Phạm Văn H số tiền tương ứng 50%
(là ½) giá trị căn nhà tính tại thời điểm thi hành án hoặc phải thanh toán cho ông H 3.000.000.000
đồng (ba tỷ đồng)(nếu giá bán nhà đất trên 6.000.000.000 đồng). Khi trả hết số tiền nêu trên thì
bà Trần Thị N được toàn quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của nhà và đất số 327 (số cũ
379) T, phường T, quận T, Thành phố H.
Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật mà bà Trần Thị N không trả hết số tiền nêu trên, thì
ông Phạm Văn H có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án bán toàn bộ nhà và đất số 327 (số cũ
379) T, phường T, quận T, Thành phố H để đảm bảo thi hành án.
Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.
2. Án phí dân sự sơ thẩm:

- Ông Phạm Văn H phải nộp án phí là 92.000.000 đồng nhưng được cấn trừ vào vào số
tiền tạm ứng án phí là 32.250.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001711 ngày
13/11/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T. Ông Phạm Văn H phải nộp thêm 59.750.000
đồng.( năm mươi chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

- Bà Trần Thị N phải nộp án phí là 92.000.000 đồng(chín mươi hai triệu đồng).
Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.
4. Quyền kháng cáo:
Ông Phạm Văn H, bà Trần Thị N, ông Phạm Minh T và bà Phạm Thanh V được quyền
làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Bà Trần Thị Thúy N được
quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống
đạt hợp lệ.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án
dân sự thì người thi hành án dân sự , người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành
án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui
định tại các Điều 6; 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo
qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Nơi nhận:
-

Các đương sự;
TAND Tp. H;
VKSND quận T;
Chi cục THADS quận T;
Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Trần Ngọc Mỹ
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN
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BẢN ÁN 43/2017/HNGĐ-ST NGÀY 27/09/2017 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN
CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, xét xử sơ thẩm công
khai vụ án thụ lý số: 129/2017/TLST-HNGĐ ngày 08 tháng 5 năm 2017, về việc: “Tranh chấp
về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét
xử số: 46/2017/QĐXX-ST, ngày 29 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:
1.Nguyên đơn: Bà Lê Thị M, sinh năm 1979. Có mặt.
Địa chỉ: Thôn 4, xã G, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
2. Bị đơn: Ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1977. Có mặt. Địa chỉ: Thôn 7, xã G, huyện
Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
3. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:
- Ông Phạm Quốc H, sinh năm 1974; Vắng mặt.
- Bà Trương Thị B, sinh năm 1980; Vắng mặt.
Cùng trú địa chỉ: Thôn 7, xã G, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
- Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT chi nhánh Tánh Linh.
Do ông Vũ Quốc H, sinh năm 1990 - Cán bộ phòng tín dụng đại diện. Vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Nguyên đơn - bà Lê Thị M yêu cầu:
Bà Lê Thị M và ông Nguyễn Thanh L chung sống với nhau năm 1997, có làm thủ tục đăng
ký kết hôn tại UBND xã G. Trong quá trình chung sống, bà M và ông L có tạo dựng được một
số tài sản là 3.790m2 đất tại thửa số 47, diện tích 4.989m2 tại thửa số 39, cùng tờ bản đồ số 75;
trên 02 thửa đất có trồng tổng cộng 571 cây cao su từ 5 – 8 năm tuổi tại khu vực Biển Lạc, xã G
do vợ chồng tự khai phá và diện tích 513,2m2 đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 173 xã G; có
nguồn gốc nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Phạm Quốc H, bà Trương Thị B vào năm
2013 với giá 100.000.000 đồng nhưng chỉ giao trước 90.000.000 đồng và hai bên mới viết giấy
tay với nhau chứ chưa làm các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Quá trình
chung sống, vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẩn nên bà M với ông L đã được Tòa án nhân dân
huyện Tánh Linh giải quyết ly hôn vào năm 2014 nhưng không yêu cầu phân chia đối với tài sản
chung này. Sau khi giải quyết ly hôn, bà M và ông L không tự thỏa thuận với nhau được về tài
sản chung nên cũng vào năm 2014, bà M khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh yêu
cầu phân chia tài sản chung là những thửa đất như đã nêu ở trên. Vụ án theo đơn khởi kiện của
bà M đã được Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh thụ lý số 209/2014/TLST-HNGĐ, ngày
29/10/2014. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết thì bà M đã xin rút yêu cầu phân chia đối với
thửa đất đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông H, bà B. Do đó tại Bản án sơ thẩm số
33/2016/HNGĐ-ST, ngày 19/8/2016 Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh đã quyết định đình chỉ
phần yêu cầu này của bà M. Sau đó giữa bà M, ông L và vợ chồng ông H, bà B vẫn không tự
giải quyết được về thửa đất này nên bà M tiếp tục khởi kiện để yêu cầu phân chia. Tại phiên Tòa
hôm nay, bà M yêu cầu được nhận quyền sử dụng đất và đồng ý hoàn trả lại giá trị chênh lệch
quyền sử dụng đất cho ông L. Bên cạnh đó bà M với ông L có nghĩa vụ mỗi người phải trả chi
vợ chồng ông H, bà B số tiền 5.000.000 đồng còn thiếu theo thỏa thuận chuyển nhượng đã lập
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năm 2013. Ngoài ra, bà M còn yêu cầu ông L phải hoàn trả lại ½ chi phí định giá tài sản bà M
đã bỏ ra tương ứng với số tiền 500.000 đồng.
Bị đơn - ông Nguyễn Thanh L trình bày ý kiến đối với yêu cầu của nguyên đơn:
Ông L công nhận vào năm 2013, khi ông L và bà M đang còn là vợ chồng thì ông L và bà
M có nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông H, bà B diện tích đất có chiều ngang khoảng 7 mét
theo mặt tiền đường liên xã G - Gia Huynh, chiều dài hết lô đất với giá 100.000.000 đồng. Hai
bên mới chỉ viết giấy tay và giao trước số tiền 90.000.000 đồng, còn lại số tiền 10.000.000 đồng
khi nào làm thủ tục chuyển quyền sang tên thì mới giao đủ. Ông L công nhận diện tích đất nhận
chuyển nhượng của vợ chồng ông H, bà B là tài sản chung của ông L, bà M trong thời kỳ hôn
nhân nhưng không đồng ý phân chia mà có nguyện vọng được để lại cho con chung. Riêng về
số tiền 10.000.000 đồng còn thiếu vợ chồng ông H thì khi nào vợ chồng ông H làm thủ tục
chuyển quyền sang tên cho ông L, ông L mới giao đủ số tiền này.
Người có quyền và nghĩa vụ liên quan - ông Phạm Quốc H và bà Trương Thị B đều trình
bày: Năm 2013, vợ chồng ông H bà B chuyển nhượng cho vợ chồng ông L, bà M diện tích đất
khoảng 513m2 tại thôn 7, xã G với giá 100.000.000 đồng. Nhưng hai bên chỉ iết giấy tay và giao
nhận trước số tiền 90.000.000 đồng chứ chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định vì giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đang được vợ chồng ông H thế chấp vay vốn ngân hàng. Hiện
nay vợ chồng ông H, bà B vẫn đồng ý tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông L, bà
M chứ không có tranh chấp gì. Vợ chồng ông H, bà B yêu cầu ông L, bà M mỗi người phải trả
cho vợ chồng ông H số tiền 5.000.000 đồng còn thiếu khi làm thủ tục đối với diện tích đất đã
thỏa thuận chuyển nhượng.
Người có quyền và nghĩa vụ liên quan - Ngân hàng NNPTNT do ông Vũ Quốc H đại diện
trình bày: Tháng 5/2017, vợ chồng ông Phạm Quốc H thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất để vay của ngân hàng số tiền 200.000.000 đồng, thời hạn vay đến tháng 5/2018. Qua kiểm
tra, đối chiếu các thông tin về tài sản thế chấp thì thấy rằng diện tích đất mà vợ chồng ông H đã
chuyển nhượng cho bà M, ông L không thuộc diện tích đất đã thế chấp vay vốn tại ngân hàng.
Do đó, trong vụ án này ngân hàng không có liên quan gì và cũng không có yêu cầu, tranh chấp
gì với các bên đương sự. Ngân hàng đề nghị không tham gia tố tụng trong vụ án.
Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh phát biểu ý kiến
như sau:
- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán đã
tuân thủ theo đúng các quy định về pháp luật tố tụng dân sự.
- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện
đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm và đảm bảo đúng nguyên tắc xét
xử.
- Việc chấp hành pháp luật của các đương sự trong vụ án: Sau khi thụ lý vụ án cũng như
tại phiên Tòa, các đương sự đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật quy
định.
- Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị M
về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Đề nghị tạm giao cho chị
M được quyền sử dụng diện tích 513,2m2 tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 173 đo đạc bản đồ địa
chính xã G. Chị M phải có nghĩa vụ hoàn trả giá trị chênh lệch tài sản chung cho anh L là
65.340.000 đồng. Anh L phải có nghĩa vụ hoàn trả cho chị M 500.000 đồng chi phí định giá tài
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sản. Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập của anh H, chị B và buộc chị M, anh L phải
chịu tiền án phí DSST theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, sau khi nghe đương sự trình bày, nghe tranh luận, nghe
đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, quan điểm giải quyết vụ án; sau khi thảo luận và nghị
án. Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Tánh Linh nhận định:
[1] Về thủ tục tố tụng: Người có quyền, nghĩa vụ liên quan - ông Phạm Quốc H, bà Trương
Thị B và Đại diện ngân hàng NNPTNT mặc dù đã được tống đạt hợp lệ giấy triệu tập tham gia
phiên tòa đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do. Do đó, căn cứ điểm b khoản 2
Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự; HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt người
có quyền, nghĩa vụ liên quan là phù hợp.
[2] Về quan hệ tranh chấp: Quá trình thu thập chứng cứ cũng như tại phiên Tòa hôm nay,
nguyên đơn - bà Lê Thị M xác định trong thời gian bà M và ông L là vợ chồng có cùng nhau tạo
dựng được một số tài sản chung là quyền sử dụng đất; trong đó có thửa đất nhận chuyển nhượng
của vợ chồng ông H. Do sau khi ly hôn, bà M và ông L không tự thỏa thuận được về việc phân
chia tài sản chung này nên bà M yêu cầu Tòa án phân chia. Bị đơn - ông Nguyễn Thanh L không
đồng ý phân chia theo yêu cầu của bà M. Do đó HĐXX thấy có đủ cơ sở để xác định quan hệ
tranh chấp cần giải quyết trong vụ án này là “Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng
trong thời kỳ hôn nhân” là phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự
và Điều 95 Luật hôn nhân gia đình năm 2000.
[3]-Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - bà Lê Thị M:
Tại phiên Tòa hôm nay, bà M vẫn giữ yêu cầu phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn
nhân là diện tích đất khoảng 513,2m2 tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 173 mảnh trích lục bản đồ
địa chính xã G; có nguồn gốc do bà M và ông L nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông H, bà
B vào năm 2013. Tuy nhiên, ông L không đồng ý phân chia theo yêu cầu của bà M mà yêu cầu
được để lại quyền sử dụng thửa đất này cho con chung.
Xét các tài liệu do các đương sự cung cấp cũng như do Tòa án thu thập được cũng như lời
khai của các đương sự tại phiên Tòa hôm nay; Hội đồng xét xử nhận thấy:
Bà Lê Thị M và ông Nguyễn Thanh L chung sống với nhau từ năm 1997, đến năm 1999
mới làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã G. Trong thời gian chung sống với nhau thì bà M
và ông L có tạo dựng được một số tài sản chung là nhà cửa, đất đai...Trong đó có thửa đất số 48,
tờ bản đồ số 173 đo đạc bản đồ địa chính xã G được bà M và ông L nhận chuyển nhượng của vợ
chồng ông H, bà B vào năm 2013, giá thỏa thuận 100.000.000 đồng nhưng chỉ giao trước
90.000.000 đồng và hai bên mới viết giấy tay với nhau chứ chưa làm các thủ tục chuyển nhượng
theo quy định của pháp luật. Quá trình chung sống, vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẩn nên bà
M với ông L được Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh giải quyết ly hôn vào năm 2014 nhưng
không yêu cầu phân chia đối với tài sản chung này. Sau khi giải quyết ly hôn, bà M và ông L
không tự thỏa thuận với nhau được về tài sản chung nên cũng vào năm 2014, bà M khởi kiện tại
Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh yêu cầu phân chia tài sản chung là những thửa đất như đã nêu
ở trên. Vụ án theo đơn khởi kiện của bà M đã được Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh thụ lý số
209/2014/TLST- HNGĐ, ngày 29/10/2014. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết thì bà M đã
xin rút yêu cầu phân chia đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông H, bà B.
Do đó tại Bản án sơ thẩm số 33/2016/HNGĐ-ST, ngày 19/8/2016 Tòa án nhân dân huyện Tánh
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Linh đã quyết định đình chỉ phần yêu cầu này của bà M. Sau đó giữa bà M, ông L và vợ chồng
ông H, bà B vẫn không tự giải quyết được về thửa đất này nên đến tháng 5/2017 bà M tiếp tục
khởi kiện để yêu cầu phân chia.
Tại phiên Tòa hôm nay, bà M và ông L đều công nhận thửa đất đã nhận chuyển nhượng
của vợ chồng ông H, bà B là tài sản chung của ông L với bà M. Mặt khác, ông Phạm Quốc H và
bà Trương Thị B đều công nhận diện tích đất trên do ông H, bà B chuyển nhượng cho ông L, bà
M; quá trình xác lập giao dịch đều có sự tham gia của ông L, bà M chứ không phải chuyển
nhượng riêng cho mình ông L. Bên cạnh đó, tại phiên Tòa hôm nay ông L không cung cấp được
chứng cứ gì khác để chứng minh thửa đất đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông H vào năm
2013 là tài sản riêng của ông L. Từ những phân tích như trên; Hội đồng xét xử nhận thấy quyền
sử dụng thửa đất đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông H, bà B là tài sản chung của bà M
và ông L trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của
bà M là có cơ sở chấp nhận. Tài sản chung mà bà M yêu cầu phân chia được tạo dựng bắt đầu
từ năm 2013 nên cần áp dụng Bộ luật dân sự năm 2005 và Luật hôn nhân gia đình năm 2000 để
giải quyết tranh chấp là phù hợp. Quyền sử dụng thửa đất là sở hữu chung hợp nhất nên bà M
và ông L đều có quyền ngang nhau trong việc sử dụng, định đoạt khối tài sản này là phù hợp với
quy định tại điều 217 Bộ luật dân sự năm 2005 và các điều 27, 28 Luật HNGĐ năm 2000.
Tại phiên Tòa, bà M và ông L đều công nhận hiện nay thửa đất không được ai sử dụng mà
đang để trống, không có công trình xây dựng hay cây trồng gì trên đất; ông L và bà M từ khi
nhận chuyển nhượng cho đến nay không tác động gì đến thửa đất. Bà M yêu cầu được nhận
quyền sử dụng đất và đồng ý hoàn trả giá trị chênh lệch quyền sử dụng đất cho ông L vì hiện
nay bà M chưa có chỗ ở ổn định. Riêng ông L không đồng ý phân chia tài sản chung này; trường
hợp nếu có phân chia thì ông L đồng ý giao cho bà M được quyền sử dụng đất và nhận tiền
chênh lệch về tài sản chung.
Về phương thức phân chia tài sản chung mà bà M và ông L đã trình bày; Hội đồng xét xử
nhận thấy: Sau khi ly hôn, ông L sử dụng căn nhà mà trước đó bà M và ông L ở khi còn là vợ
chồng nên hiện tại ông L đã có chỗ ở ổn định; trong khi đó bà M chưa có chổ ở, phải ở tạm nhiều
nơi. Do đó yêu cầu được nhận quyền sử dụng đất để làm nơi ở của bà M là phù hợp với tình hình
thực tế, ông L cũng đã đồng ý giao quyền sử dụng đất cho bà M chứ không có nhu cầu sử dụng
đất. Theo đó cần chấp nhận phương án phân chia tài sản của bà M, tạm giao cho bà M được
quyền sử dụng diện tích 513,2m2 tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 173 đo đạc bản đồ địa chính
xã G. Theo kết quả định giá ngày 22/8/2017 của Hội đồng định giá do Tòa án thành lập đã xác
định giá thị trường của thửa đất là 130.680.000 đồng; do đó khi tạm giao đất cho bà M thì cần
buộc bà M phải có nghĩa vụ hoàn trả giá trị chênh lệch tài sản chung cho ông L là 65.340.000
đồng (130.680.000 đồng : 2).
Bà M, ông L và vợ chồng ông H, bà B có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có
thẩm quyền để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
[4]-Xét yêu cầu độc lập của ông Phạm Quốc H và bà Trương Thị B:
Như đã phân tích về quá trình thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà M,
ông L với vợ chồng ông H, bà B thì giá thỏa thuận chuyển nhượng là 100.000.000 đồng nhưng
mới chỉ giao trước 90.000.000 đồng, còn 10.000.000 đồng ông L, bà M chưa giao cho vợ chồng
ông H. Trong quá trình tố tụng thì vợ chồng ông H, bà B có yêu cầu bà M, ông L phải trả cho
vợ chồng ông H số tiền 10.000.000 đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn thiếu này.
Tuy nhiên đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vợ chồng ông H, bà B vắng mặt tại
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phiên Tòa mà không có lý do. Căn cứ vào điểm d, khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự;
HĐXX quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập của vợ chồng ông H, bà B là phù hợp.
[5] Về chi phí tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, bà M đã chi phí số tiền tạm ứng
định giá là 1.000.000 đồng. Do yêu cầu phân chia tài sản chung của bà M được chấp nhận nên
cần buộc ông L phải có nghĩa vụ trả lại cho bà M 500.000 đồng tiền chi phí định giá tài sản là
phù hợp với quy định tại điều 164, 165 BLTTDS.
[6] Về án phí:
- Cần buộc bà M và ông L phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm đối với phần giá trị tài sản
mà mỗi người được nhận.
- HĐXX đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập của ông H, bà B nên tiền tạm ứng án phí mà
ông H, bà B đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào:
- Khoản 2 Điều 28; Khoản 1 Điều 35; các Điều 146, 147, 164, 165, 203; Các điểm b, d
khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự;
- Điều 217 Bộ luật dân sự 2005;
- Các Điều 357, 468 Bộ luật dân sự năm 2015;
- Các Điều 27, 28 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000;
- Nghị quyết 326 về án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị M về việc phân chia tài sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân đối với ông Nguyễn Thanh L.
- Tạm giao cho bà Lê Thị M được quyền sử dụng diện tích 513,2m2 tại thửa đất số 48, tờ
bản đồ số 173 đo đạc bản đồ địa chính xã G (Có sơ đồ vị trí kèm theo).
Bà M, ông L và vợ chồng ông H, bà B có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có
thẩm quyền để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Bà Lê Thị M phải có nghĩa vụ thanh toán cho ông Nguyễn Thanh L số tiền chênh lệch về
tài sản chung là 65.340.000 đồng.
- Ông Nguyễn Thanh L phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Lê Thị M số tiền chi phí định giá
tài sản là 500.000 đồng.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi
hành án, nếu người phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì còn phải chịu thêm
khoản tiền lãi theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm;
trường hợp có tranh chấp về lãi suất thì người phải thi hành án phải chịu thêm khoản tiền lãi
theo mức lãi suất không vượt quá 10%/năm tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành.
- Đình chỉ giải quyết yêu cầu độc lập của vợ chồng ông Phạm Quốc H, bà Trương Thị B.
Về án phí:
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- Bà Lê Thị M phải nộp 3.267.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ
vào 1.250.000đ đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số N0011923, ngày 08/5/2017 của Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh. Bà M còn phải nộp 2.017.000 đồng án phí DS/ST.
- Ông Nguyễn Thanh L phải nộp 3.267.000 đồng án phí DS/ST.
- Sung công quỹ nhà nước số tiền 250.000 đồng tạm ứng án phí mà vợ chồng ông Phạm
Quốc H, bà Trương Thị B đã nộp theo biên lai thu số 0012088, ngày 14/8/2017 của Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Tánh Linh.
Án xử sơ thẩm. Nguyên đơn và bị đơn có mặt tại phiên Tòa được quyền kháng cáo bản án
này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 27/9/2017. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan
vắng mặt tại phiên Tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai (Đã giải thích quyền kháng cáo).
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì
người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án Dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án,
quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định
tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy
định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 38/2017/HNGĐ-ST.
Ngày: 18/9/2017.
V/v: “Tranh chấp về chia tài sản chung
của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”.
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN
- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hạ Hải Hồ.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Huỳnh Văn Mậu.
2. Bà Bùi Thị Luyến.
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tân - Thư ký Tòa án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh tham gia phiên tòa: Ông
Nguyễn Ngọc Thắng – Kiểm sát viên.
Ngày 18 tháng 9 năm 2017, tại Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, xét xử sơ thẩm công
khai vụ án thụ lý số: 217/2016/TLST-HNGĐ ngày 12 tháng 10 năm 2016, về việc: “tranh chấp
về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét
xử số: 37/2017/QĐXX-ST, ngày 02 tháng 8 năm 2017 và Thông báo thời gian mở lại phiên Tòa
số 21/2017/TB-TA, ngày 01/9/2017, giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Ông Lê Th, sinh năm 1967.
2. Bị đơn: Bà Mai Nữ Thùy A, sinh năm 1972.
3. Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn, đồng thời cũng là người có quyền, nghĩa vụ
liên quan: Anh Lê Vĩnh S, sinh năm 1992.
4. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:
- Ông Lê Tr, sinh năm 1946;
- Chị Lê Thị Hoàng T, sinh năm 1993;
- Chị Lê Mai Hoài Th, sinh năm 2003.
Cùng trú địa chỉ: Thôn 3, xã Đ T, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
(Các đương sự đều có mặt tại phiên Tòa)
5. Người làm chứng: Bà Trần Thị Minh T, sinh năm 1970; Vắng mặt.
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Địa chỉ: Thôn 3, xã Đ T, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Nguyên đơn – ông Lê Th yêu cầu:
Ông Th yêu cầu chia tài sản chung của ông Th và bà Mai Nữ A trong thời kỳ hôn nhân, là
một căn nhà xây cấp 4 có diện tích khoảng 120m2 và công trình xây dựng khác trên thửa đất số
177, tờ bản đồ số 24 (Thôn 3, xã Đ T). Thửa đất lúa có diện tích khoảng 2158,4 m2 tại khu đồng
thượng (mãnh trích đo địa chính số 23/2017) thuộc thửa số 33, tờ bản đồ số 08 (xã Đ T). Thửa
đất có diện tích khoảng 2271,3m2 (mãnh trích đo địa chính số 22/2017) thuộc thửa đất số 50,
tờ bản đồ số 24 (xã Đ T), một kiot tại chợ M xã Đ T. Ông Th có nhu cầu sử dụng căn nhà và
công trình xây dựng trên thửa đất số 177; các tài sản còn lại ông Th đồng ý giao cho bà A quản
lý, sử dụng nhưng bên nào nhận phần tài sản có giá trị nhiều hơn thì phải hoàn trả tiền chênh
lệch giá trị tài sản chung cho bên còn lại. Ông Th yêu cầu giải quyết các chi phí tố tụng theo quy
định. Ngoài ra ông Th không yêu cầu chia tài sản nào khác.
Căn cứ yêu cầu: Ông Th và bà A kết hôn năm 1990, quá trình chung sống, khoảng năm
2007 ông Th và bà A được ông Lê Tr (cha ông Th) cho một phần đất thuộc thửa số 177, tờ bản
đồ số 24 để xây dựng nhà và một số công trình khác để ở. Ngoài ra ông Th và bà A nhận chuyển
nhượng thửa đất lúa có diện tích khoảng 2158,4 m2 tại khu đồng thượng (mãnh trích đo địa
chính số 23/2017) thuộc thửa số 33, tờ bản đồ số 08 (xã Đ T) của ông Nguyễn Hữu N và nhận
chuyển nhượng thửa đất màu có diện tích khoảng 2271,3m2 (mãnh trích đo địa chính số 22/2017)
thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ số 24 (xã Đ T) của ông Lý Thành N, khi sang nhượng chỉ viết
giấy tay, chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.
Ông Th và bà A chung sống với nhau đến năm 2015 thì ly hôn theo quyết định số
117/2015/QĐST-HNGĐ ngày 30/10/2015 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh; khi ly hôn với
ông Th và bà A không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung. Sau khi ly hôn, giữa ông Th
và bà A không tự thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản chung nên ông Th đã làm
đơn khởi kiện tại Tòa án.
Bị đơn – bà Mai Nữ A trình bày ý kiến đối với yêu cầu của nguyên đơn:
Bà A và ông Th kết hôn năm 1990, đến năm 2015 thì ly hôn theo quyết định
số 117/2015/QĐST-HNGĐ ngày 30/10/2015 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh. Khi ly hôn,
bà A và ông Th không yêu cầu giải quyết về tài sản chung. Sau khi ly hôn, ông Th khởi kiện yêu
cầu chia tài sản chung. Ý kiến của bà A đối với yêu cầu chia tài sản của ông Th: Bà A xác định
các tài sản mà ông Th tranh chấp yêu cầu Tòa án phân chia đều có nguồn gốc do ông Th và bà
An tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Bà A đồng ý giao căn nhà và công trình phụ cho ông Th sử
dụng và đồng ý nhận quyền sử dụng hai thửa đất. Bên nào nhận phần tài sản nhiều hơn thì phải
hoàn trả lại tiền chênh lệch cho bên nhận ít hơn. Về kiốt thì bà A đã bán cho bà T được
30.000.000 đồng và dùng tiền bán kiốt trả nợ chung nên không đồng ý hoàn trả lại cho ông Th.
Ý kiến của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan:
- Ông Lê Tr trình bày: Ông Tr là cha của ông Lê Th. Vào khoảng năm 2007, ông Tr đồng
ý cho ông Th, bà A xây nhà ở trên một phần thửa đất số 177 thuộc quyền sử dụng của ông Tr.
Ông Tr xác định chỉ cho mượn đất để xây nhà ở chứ không cho quyền sử dụng, nay nếu giao
nhà cho ông Th sử dụng thì ông Tr đồng ý cho quyền sử dụng đất. Tuy nhiên nếu bà A được
giao quản lý sử dụng căn nhà thì phải trả đất cho ông Tr. Ngoài ra ông Tr không có yêu cầu độc
lập trong vụ án.
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- Anh Lê Vĩnh S, chị Lê Thị Hoàng T và Lê Mai Hoài Th cùng trình bày: Anh S, chị T và
chị Mai là con của ông Lê Th và bà Mai Nữ A. Anh S, chị T và chị Th xác định các tài sản mà
ông Th yêu cầu phân chia đều có nguồn gốc do ông Th và bà A tạo lập trong thời kỳ hôn nhân
chứ anh S, chị T và chị Th không có công sức đóng góp gì. Anh S, chị T và chị Th không có yêu
cầu gì đối với ông Th và bà A; tuy nhiên anh S, chị T và chị Th trình bày nguyện vọng mong
ông Th xem xét không phân chia căn nhà mà để lại cho anh S, chị T và chị Th có nơi ở.
Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh phát biểu ý kiến
như sau:
- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán đã
tuân thủ theo đúng các quy định về pháp luật tố tụng dân sự.
- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện
đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm và đảm bảo đúng nguyên tắc xét
xử.
- Việc chấp hành pháp luật của các đương sự trong vụ án: Sau khi thụ lý vụ án cũng như
tại phiên Tòa, các đương sự đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật quy
định.
- Về quan điểm giải quyết vụ án:
+ Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu của ông Th về việc phân chia tài sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân.
+ Đề nghị giao cho ông Lê Th được quyền sở hữu một căn nhà xây cấp 4 có diện tích
khoảng 120m2 và công trình xây dựng khác trên thửa đất số 177, tờ bản đồ số 24 (Thôn 3, xã Đ
T).
+ Tạm Giao cho bà Mai Nữ A được quyền quản lý, sử dụng thửa đất lúa có diện tích
khoảng 2.158,4 m2 tại khu đồng thượng (mãnh trích đo địa chính số 23/2017) thuộc thửa số 33,
tờ bản đồ số 08 (xã Đ T); Thửa đất màu có diện tích khoảng 2.271,3m2 (mãnh trích đo địa chính
số 22/2017) thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ số 24 (xã Đ T) và giá trị thành tiền một kiot tại chợ
M. Ông Th nhận phần tài sản có giá trị lớn hơn nên phải hoàn trả lại chênh lệch về tài sản cho
bà A.
+ Buộc bà A phải hoàn trả lại ½ tiền chi phí tố tụng các khoản đo đạc, thẩm định và định
giá cho ông Th.
+ Buộc ông Th và bà A phải chịu tiền án phí DSST theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, sau khi nghe đương sự trình bày, nghe tranh luận, nghe
đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, quan điểm giải quyết vụ án; sau khi thảo luận và nghị
án. Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Tánh Linh nhận định:
[1] Về quan hệ tranh chấp: Ông Lê Th và bà Mai Nữ A kết hôn năm 1990; quá trình chung
sống, ông Th và bà An đã tạo lập được một số tài sản chung như quyền sở hữu nhà, công trình
phụ trên đất; quyền sử dụng đất... Đến năm 2015, ông Th và bà A ly hôn theo quyết định số
117/2015/QĐST-HNGĐ, ngày 30/10/2015 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh. Khi ly hôn,
ông Th và bà A đều không yêu cầu giải quyết về tài sản chung. Tuy nhiên, sau khi ly hôn thì ông
Th và bà A không tự thỏa thuận được với nhau để phân chia tài sản chung nên ông Th đã làm
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đơn khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản chung tại Tòa án. Do đó HĐXX xác định quan hệ tranh
chấp trong vụ án này là “Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn
nhân" là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 28 BLTTDS và Điều 95 Luật hôn nhân gia đình
năm 2000.
[2]-Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - ông Lê Th:
Tại phiên Tòa hôm nay, ông Th và bà A đều công nhận trong thời gian chung sống, ông
Th và bà A đã tạo lập được những tài sản chung như sau:
- Căn nhà xây cấp 4 có diện tích khoảng 120m2 và công trình phụ trên một phần thửa đất
số 177, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại thôn 3, xã Đ T của ông Lê Tr;
- Thửa đất lúa có diện tích khoảng 2.158,4m2 tại khu đồng thượng, thuộc thửa đất số 33,
tờ bản đồ số 08 (xã Đ T);
- Thửa đất màu có diện tích khoảng 2.271,3m2 thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ số 24 (xã Đ
T).
- 01 kiốt bán hàng tại chợ xã M.
Những tài sản chung của ông Th và bà A đã công nhận có nguồn gốc như sau:
Khoảng năm 2007, ông Lê Tr là cha của ông Th cho ông Th, bà A xây nhà trên một phần
đất thuộc thửa số 177, tờ bản đồ số 24 ở Thôn 3, xã Đ T thuộc quyền sử dụng của ông Tr để ở.
Sau khi xây nhà xong, trong quá trình sử dụng; ông Th và bà A đã làm thêm một số công trình
phụ như mái vòm, nhà tạm, phòng karaoke. Sử dụng đến năm 2015 thì ông Th, bà A ly hôn. Sau
khi ly hôn, ban đầu bà A và những người con chung của ông Th, bà A ở trên căn nhà. Tuy nhiên,
hiện nay bà A không còn sử dụng căn nhà này nữa mà đã thuê nơi ở khác.
Về tài sản chung là quyền sử dụng đất thì thửa đất lúa có diện tích khoảng 2.158,4 m2 tại
khu đồng thượng, thuộc thửa số 33, tờ bản đồ số 08 (xã Đ T) có nguồn gốc do ông Th và bà A
nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Hữu N và thửa đất màu có diện tích khoảng
2.271,3m2 thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ số 24 (xã Đ T) do ông Th và bà A nhận chuyển
nhượng của ông Lý Thành N nhưng mới chỉ viết giấy tay chứ chưa làm thủ tục chuyển nhượng
theo quy định. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Th và bà A sử dụng hai thửa đất này ổn định.
Tuy nhiên, sau khi ly hôn, bà A đã đầu tư trồng cây điều ghép và xây thêm hàng rào có gắn lưới
bao quanh thửa đất số 50, tờ bản đồ số 24. Hiện nay, bà A là người đang quản lý sử dụng hai
thửa đất này.
Riêng đối với kiốt ở chợ M thì ông Th và bà A mua trong thời gian còn là vợ chồng để bà
A kinh doanh, làm ăn. Trong thời gian ông Th, bà A chưa ly hôn thì bà A đã bán quyền sử dụng
kiốt này cho bà Trần Thị Minh T ở thôn 3, xã Đ T được số tiền 30.000.000 đồng, bà A đang giữ
số tiền bán kiốt.
Đối với những tài sản mà ông Th, bà A đã xác định là tài sản chung thì giữa ông Th và bà
A đã thống nhất được với nhau về phương án phân chia căn nhà và quyền sử dụng hai thửa đất;
còn tiền bán kiốt thì chưa thống nhất được. Theo đó, ông Th yêu cầu được quyền sở hữu, sử
dụng căn nhà xây cùng các công trình phụ gắn liền và đồng ý giao quyền sử dụng thửa đất lúa,
thửa đất màu và giá trị kiốt cho bà A, bên nào nhận phần tài sản có giá trị nhiều hơn thì phải
hoàn trả tiền chênh lệch giá trị cho bên nhận ít hơn. Bà A đồng ý phân chia giá trị căn nhà, thửa
đất lúa và thửa đất rẫy. Riêng tiền bán kiốt thì bà A không đồng ý phân chia vì số tiền này đã
được bà A dùng để trả nợ chung.
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Xét yêu cầu của nguyên đơn và ý kiến của bị đơn đã trình bày; Hội đồng xét xử nhận thấy:
Ông Th và bà A đăng ký kết hôn với nhau từ năm 1990, sau khi kết hôn đã tạo dựng được tài
sản là nhà xây, quyền sử dụng đất. Tài sản yêu cầu được phân chia hình thành trong khoảng thời
gian từ năm 1990 đến trước năm 2015, là giai đoạn Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 đang có
hiệu lực nên Hội đồng xét xử thống nhất áp dụng các quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm
2000 để giải quyết yêu cầu phân chia tài sản chung của ông Th là phù hợp. Năm 2015 ông Th,
bà A ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản chung; hiện nay cả hai cũng không tự thỏa thuận được
với nhau về việc phân chia tài sản chung nên ông Th yêu cầu Tòa án phân chia là phù hợp với
quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000.
Đối với những tài sản chung là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất lúa thì xét về nguồn
gốc hình thành và công sức đóng góp của ông Th và bà A là ngang nhau nên theo nguyên tắc là
chia đôi. HĐXX nhận thấy:
- Căn nhà cấp 4 và các công trình phụ gắn liền như nhà phụ, mái vòm đều được xây dựng
trên một phần diện tích đất thuộc thửa đất số 177, tờ bản đồ số 24 xã Đ T được cấp quyền sử
dụng cho ông Lê Tr (Nay căn nhà thuộc thửa đất số 77, tờ bản đồ số 32, mảnh trích đo địa chính
số 24/2017 do Văn phòng đăng ký đất đai Tánh Linh đo vẽ ngày 19/4/2017). Tại phiên Tòa, bà
A thống nhất giao nhà cho ông Th quản lý, sử dụng chứ bà A không có nhu cầu sử dụng căn nhà
này. Xét thấy căn nhà xây cấp 4 có diện tích sử dụng khoảng 120m2, có công trình phụ và mái
hiên, nhà tạm, là công trình xây dựng cấu trúc kiên cố, không thể phá bỏ hay tháo dỡ, cũng không
thể bán căn nhà vì liên quan đến quyền sử dụng đất của ông Tr. Nếu phân chia cho mỗi bên một
phần để cùng sử dụng thì không thể vì ông Tr không muốn tiếp tục cho bà A ở trên đất. Bà A đã
đồng ý giao và ông Th đồng ý nhận quyền sử dụng căn nhà nên Hội đồng xét xử thấy cần giao
căn nhà này cho ông Th quản lý, sử dụng và ông Th phải hoàn trả giá trị tài sản chênh lệch cho
bà A là phù hợp.
- Diện tích đất lúa khoảng 2.158,4 m2 tại thửa số 33, tờ bản đồ số 08 xã Đ T (Nay thuộc
thửa đất số 1, tờ bản đồ số 35, mảnh trích đo địa chính số 23/2017 do Văn phòng đăng ký đất
đai Tánh Linh đo vẽ ngày 19/4/2017) thì từ khi ly hôn cho đến nay, bà A là người đang trực tiếp
quản lý, sử dụng thửa đất chứ ông Th không có nhu cầu sử dụng đất lúa nên cần giao thửa đất
này cho bà A được quyền sử dụng và bà A phải hoàn trả giá trị tài sản chênh lệch cho ông Th là
phù hợp.
- Đối với tài sản chung là thửa đất cây lâu năm có diện tích khoảng 2.271,3m2 tại thửa số
50, tờ bản đồ số 24 xã Đ T (Nay thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 32, mảnh trích đo địa chính
số 22/2017 do Văn phòng đăng ký đất đai Tánh Linh đo vẽ ngày 19/4/2017) thì sau khi ly hôn,
bà A đã chi phí để đầu tư xây thêm tường rào bao quanh đất như hiện nay nên phần công sức
đóng góp để duy trì, phát triển tài sản này bà A có phần nhiều hơn ông Th. Do đó khi phân chia,
chỉ chia đôi phần giá trị quyền sử dụng đất đã được xác định theo kết quả định giá chứ không
tính phần giá trị tài sản trên đất (tường rào) vào để cùng chia cho ông Th. Thửa đất này hiện nay
cũng đang do bà A quản lý, sử dụng; ông Th không có nhu cầu sử dụng đất nên cần giao thửa
đất này cho bà A được quyền sử dụng và bà A phải hoàn trả giá trị tài sản chênh lệch (quyền sử
dụng đất) cho ông Th là phù hợp.
- Đối với tài sản là giá trị của kiốt bán hàng tại chợ xã M; Hội đồng xét xử xét thấy ông Th,
bà A đã công nhận với nhau về việc xác định nguồn gốc hình thành đối với tài sản này. Quá trình
xác minh, thu thập chứng cứ cho thấy trong thời gian ông Th và bà A chưa ly hôn; bà A có sử
dụng một kiốt bán hàng ở chợ M; khoảng năm 2013 - 2014, bà A đã bán lại kiốt này cho bà Trần
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Thị Minh T ở thôn 3, xã Đ T số tiền 30.000.000 đồng, bà A là người giữ số tiền bán kiốt mà có
nhưng cho rằng đã dùng tiền này để trả nợ chung. Tuy nhiên, bà A không xuất trình được chứng
cứ gì khác chứng minh nên có đủ cơ sở để xác định kiốt tại chợ M là tài sản chung của ông Th
và bà A được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, số tiền bán kiốt trị giá 30.000.000 đồng bà A là
người đang nắm giữ nên cần phân chia số tiền này theo yêu cầu của ông Th, buộc bà A phải có
nghĩa vụ hoàn lại cho ông Th ½ số tiền đã bán kiốt là phù hợp.
Tổng giá trị tài sản chung của ông Th và bà A tranh chấp phân chia trong vụ án
là 479.017.600 đồng, theo nguyên tắc chia đôi thì ông Th và bà A mỗi người được nhận phần
tài sản trị giá 239.508.800 đồng. Trong đó, ông Th nhận phần tài sản là quyền sở hữu nhà và các
công trình phụ gắn liền có trị giá là 266.383.800 đồng; chênh lệch thừa so với giá trị tài sản được
phân chia là 26.875.000 đồng (266.383.800 đồng - 239.508.800 đồng). Bà A nhận phần tài sản
là quyền sử dụng đất lúa, đất cây lâu năm và kiốt có tổng trị giá là 212.633.800 đồng, chênh lệch
thiếu so với giá trị tài sản được phân chia là 26.875.000 đồng (266.383.800 đồng - 212.633.800
đồng). Như vậy, ông Th phải có nghĩa vụ phải hoàn trả lại giá trị chênh lệch tài sản chung cho
bà A số tiền 26.875.000 đồng là phù hợp.
Ông Th, bà A có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký cấp
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai đối với phần diện tích đất được phân chia.
Về phần diện tích đất thuộc thửa đất số 177, tờ bản đồ số 24 xã Đ T được cấp quyền sử
dụng cho ông Lê Tr mà ông Th, bà A làm căn nhà cấp 4 đã đồng ý phân chia như phân tích ở
trên thì quá trình tố tụng, ông Th chỉ yêu cầu phân chia hiện vật là căn nhà chứ không yêu cầu
phân chia quyền sử dụng đất; bà A trong quá trình tố tụng có yêu cầu giải quyết, phân chia cả
quyền sử dụng đất làm nhà nhưng sau đó bà A không nộp tạm ứng án phí cho yêu cầu của mình.
Ông Tr chỉ trình bày ý kiến chứ không có yêu cầu độc lập gì với ông Th, bà A đối với phần diện
tích đất đã cho ông Th, bà A làm nhà. Do đó nếu ông Th, bà A và ông Tr có tranh chấp đối với
quyền sử dụng diện tích đất này thì có quyền làm đơn khởi kiện bằng một vụ án khác theo trình
tự tố tụng dân sự.
[3] Về các chi phí tố tụng: Ngoài yêu cầu phân chia tài sản, ông Th còn yêu cầu giải quyết
các chi phí tố tụng theo quy định. Xét thấy trong quá trình giải quyết vụ án, ông Th có nộp chi
phí đo đạc 7.878.000đ; chi phí thẩm định tài sản 400.000đ và chi phí định giá tài sản 1.400.000đ,
tổng cộng 9.678.000đ. Hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu chia tài sản của ông Th nên ông
Th và bà A mỗi người phải chịu ½ tổng các khoản chi phí tố tụng. Theo đó buộc bà A phải hoàn
trả lại cho ông Th số tiền chi phí tố tụng 4.839.000đồng là phù hợp với quy định tại Điều 157,
165 Bộ luật tố tụng dân sự.
[4] Về án phí: Cần buộc ông Th, bà A phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định
của pháp luật đối với phần tài sản được nhận là phù hợp với quy định tại các điều 146, 147
BLTTDS và Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào:
- Khoản 2 Điều 28; Khoản 1 Điều 35; các Điều 146, 147, 157, 165, 203 Bộ luật Tố tụng
Dân sự năm 2015;
- Các Điều 95, 97 và 98 Luật hôn nhân gia đình năm 2000;
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- Khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015;
- Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Th, về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng
trong thời kỳ hôn nhân đối với bà Mai Nữ A.
- Giao cho ông Lê Th được quyền sở hữu căn nhà xây cấp 4A có diện tích 120m2 cùng các
công trình phụ gắn liền như mái che sân, nhà tạm tọa lạc trên thửa đất số 77, tờ bản đồ số 32,
mảnh trích đo địa chính số 24/2017 do Văn phòng đăng ký đất đai Tánh Linh đo vẽ ngày
19/4/2017 (Có sơ đồ bản vẽ kèm theo).
- Tạm giao cho bà Mai Nữ A được quyền sử dụng thửa đất lúa có diện tích 2158,4 m2
thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 35, mảnh trích đo địa chính số 23/2017 do Văn phòng đăng ký
đất đai Tánh Linh đo vẽ ngày 19/4/2017 (Có sơ đồ bản vẽ kèm theo) và thửa đất cây lâu năm có
diện tích 2271,3m2 cùng tài sản trên đất (cây trồng, tường rào) thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ
số 32, mảnh trích đo địa chính số 22/2017 do Văn phòng đăng ký đất đai Tánh Linh đo vẽ ngày
19/4/2017 (Có sơ đồ bản vẽ kèm theo).
Ông Lê Th và bà Mai Nữ A có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
để đăng ký, kê khai chuyển quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất trên theo quy định của pháp
luật.
- Ông Lê Th có nghĩa vụ phải hoàn trả lại giá trị chênh lệch tài sản chung cho bà Mai Nữ
A số tiền 26.875.000 đồng.
- Buộc bà Mai Nữ A phải hoàn trả lại cho ông Lê Th số tiền chi phí tố tụng
là 4.839.000đồng.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi
hành án, nếu người phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì còn phải chịu thêm
khoản tiền lãi theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm;
trường hợp có tranh chấp về lãi suất thì người phải thi hành án phải chịu thêm khoản tiền lãi
theo mức lãi suất không vượt quá 10%/năm tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành.
Về án phí:
- Ông Lê Th phải nộp 11.975.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào
8.250.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0011552, ngày 12/10/2016 của Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh. Ông Th còn phải nộp 3.725.000 đồng.
- Bà Mai Nữ A phải nộp 11.975.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Án xử sơ thẩm. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể
từ ngày tuyên án 18/9/2017 (Đã giải thích quyền kháng cáo).
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì
người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án Dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án,
quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định
tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy
định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.
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Nơi nhận:
- VKSND huyện Tánh Linh;
- Các đương sự;
- CC Thi hành án dân sự h. Tánh Linh;
- Lưu VP, hồ sơ.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hạ Hải Hồ
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN ÁN 16/2017/HNPT NGÀY 24/08/2017 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN
TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN
Trong ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ xét xử
phúc thẩm vụ án thụ lý số: 10/2017/TLPT-HNGĐ ngày 08 tháng 5 năm 2017 về việc "Tranh
chấp chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân".
Do bản án dân sự sơ thẩm số: 08/2017/HNST ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Tòa án nhân
dân Quận Bình Thủy bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 148/2017/QĐPT-DS ngày 23 tháng 5
năm 2017, giữa các đương sự:
1/ Nguyên đơn: bà Trần Thị Ngọc A, sinh năm 1982;
Cư trú: số 186, khu vực 2, thị trấn thứ 3, huyện G, tỉnh Kiên Giang.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Trần Quang Đ – Văn
phòng Luật sư Quang Đ – Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang.
2/ Bị đơn: ông Lưu Minh B, sinh năm 1980;
Cư trú: số 57, khu vực 6, đường H, phườngI, quận K, thành phố Cần Thơ.
Người đại diện theo ủy quyền cho bị đơn: bà Nguyễn Ánh E, sinh năm1952;
Cư trú: số 11, đường Nguyễn Cư Trinh, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố
Cần Thơ.
3/ Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: ông Lưu Văn C, sinh năm 1960 và bà Chung
Thị D, sinh năm 1960;
Cùng cư trú: ấp L, xã M, huyện N, tỉnh Sóc Trăng (cùng có yêu cầu xin xét xử vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN
Nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc A trình bày và yêu cầu: Ngày 17/6/2014, bà được Tòa án
nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự
thỏa thuận của các đương sự số 60/2014/QĐST-HNGĐ với ông Lưu Minh B. Trong quyết định
này, bà và ông B không yêu cầu giải quyết phần tài sản chung. Nay bà khởi kiện yêu cầu chia
tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, sau khi rút lại yêu cầu khởi kiện thì bà yêu
cầu ông B trả lại: số tiền 970.000.000 đồng (gửi tiết kiệm) và yêu cầu ông B trả lại 16,5 chỉ vàng
24K là nữ trang vàng cưới của gia đình tặng. Bà đã nhận lại 12 máy vi tính, 01 máy chủ tương
đương số tiền là 10.000.000 đồng, các vật dụng sinh hoạt trong gia đình vào ngày 16 và
20/01/2017 (hai bên có làm biên bản giao nhận tài sản).
Bị đơn ông Lưu Minh B trình bày: Ông không có giữ tài sản riêng là 16,5 chỉ vàng 24K
của bà Trần Thị Ngọc A nên không thể trả lại. Ông thống nhất vợ chồng có gửi tiết kiệm tại
Ngân hàng Agribank số tiền tổng cộng là 970.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông đã rút hết số tiền
này để trả nợ cho mẹ ruột là bà Chung Thị D số tiền 480.000.000 đồng nên chỉ còn lại
490.000.000 đồng. Ông đồng ý chia cho bà A ½ số tiền còn lại. Vợ chồng chỉ có 20 bộ máy vi
tính, 01 máy chủ và 01 máy tính tiền. Ông đã giao cho bà A 12 máy vi tính và 01 máy chủ tương
đương số tiền là 10.000.000 đồng vào ngày 20/01/2017 (hai bên có làm biên bản giao nhận tài
sản).
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Vụ việc được hòa giải nhưng không thành nên đưa ra xét xử, tại bản án sơ thẩm số:
08/2017/HNGĐ-ST ngày 20/01/2017 của Tòa án nhân dân quận Bình Thủy đã tuyên Nguyên
đơn và bị đơn mỗi người được chia số tiền 485.000.000 đồng. Bị đơn có nghĩa vụ giao lại cho
nguyên đơn số tiền này khi án có hiệu lực pháp luật.
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 24/01/2017 bị đơn kháng cáo bản án sơ thẩm yêu
cầu cấp phúc thẩm xét xử lại.
Tại phiên toà hôm nay, các đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu và các ý kiến như đã trình
bày. Luật sư Trần Quang Đ yêu cầu giữ y như bản án sơ thẩm.
Đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm về giải quyết vụ án:
Về tố tụng: Đơn kháng cáo và nộp tiền tạm ứng án phí của đương sự đúng thời hạn nên
hợp lệ về mặt hình thức. Hội đồng xét xử và các đương sự chấp hành đúng các quy định của Bộ
luật tố tụng dân sự.
Về nội dung: Xét thấy số tiền 970.000.000 đồng nguyên đơn và bị đơn gởi trong thời kỳ
hôn nhân và căn cứ vào công văn trả lời số 802 ngày 25.12.2015 của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam thì số tiền này đã được bị đơn rút toàn bộ vào ngày 24/02/2014
là trong thời kỳ hôn nhân nhưng nguyên đơn lại không biết và không định đoạt được số tiền
chung này. Việc bị đơn sử dụng tiền chung vào việc trả nợ trước thời kỳ hôn nhân mà không có
sự đồng ý của nguyên đơn là không đúng quy định. Hơn nữa, đại diện theo ủy quyền của bị đơn
và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng trình bày thống nhất về thời điểm bị đơn có
mượn tiền của bà Chung Thị D là mẹ ruột 480.000.000 đồng để mua 36 máy vi tính trước thời
kỳ hôn nhân cũng chính là sự thừa nhận việc nợ riêng của bị đơn chứ không phải nợ chung. Từ
nhận định trên cấp sơ thẩm xác định số tiền 970.000.000 đồng là tài sản chung trong thời kỳ hôn
nhân và chia cho ông B, bà A mỗi người hưởng 1/2 số tiền trên là phù hợp. Đề nghị y án sơ
thẩm.
Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa, nghe các bên phát
biểu tranh luận.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu và đề xuất hướng giải quyết vụ án. Sau khi thảo luận và nghị
án,
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
[1] Bà Trần Thị Ngọc A và ông Lưu Minh B được Tòa án nhân dân Quận Bình Thủy, thành
phố Cần Thơ ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của đương sự số
60/2014/QĐST-HNGĐ ngày 17/6/2014, trong quyết định này ông B và bà A không yêu cầu giải
quyết về tài sản chung. Do đó, ngày 27/11/2014 bà A có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết
về phần tài sản của bà và ông B sau khi ly hôn, cụ thể sau khi thay đổi yêu cầu khởi kiện thì bà
yêu cầu ông B trả lại 16,5 chỉ vàng 24k là tài sản riêng của bà và yêu cầu chia đôi tài sản chung
gồm số tiền 970.000.000 đồng. Vì vậy, Tòa án nhân dân Quận Bình Thủy thụ lý và giải quyết
theo quan hệ tranh chấp" tranh chấp chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân" là đúng thẩm quyền
theo quy định tại Điều 28 BLTTDS năm 2015.
[2] Xét kháng cáo của bị đơn ông Lưu Minh B yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại
theo hướng phải trừ ra 480 triệu đồng trong số tiền là tài sản chung 970 đồng, sau đó số tiền còn
lại mới chia đôi cho cả hai. Xét thấy số tiền 970.000.000 đồng được nguyên đơn và bị đơn gửi
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tiết kiện tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Cần Thơ. Qua
xác nhận của Ngân hàng thì số tiền này đã được bị đơn rút toàn bộ vào ngày 24/02/2014 – là
trước khi nguyên đơn và bị đơn được Tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Do số tiền này được
rút trong thời kỳ hôn nhân nhưng nguyên đơn lại không biết và không định đoạt được số tiền
chung này. Việc bị đơn sử dụng tiền chung vào việc trả nợ trước thời kỳ hôn nhân mà không có
sự đồng ý của nguyên đơn là không đúng quy định pháp luật trong việc định đoạt tài sản chung
hợp nhất của vợ chồng. Hơn nữa, đại diện theo ủy quyền của bị đơn và người có quyền lợi và
nghĩa vụ liên quan cũng trình bày thống nhất về thời điểm bị đơn có mượn tiền của bà Chung
Thị D – mẹ ruột 480.000.000 đồng để mua 36 máy vi tính trước thời kỳ hôn nhân cũng chính là
sự thừa nhận đây là nợ riêng của bị đơn chứ không phải nợ chung, và số tiền 480 triệu rút ra
trong số 970 triệu đồng để bị đơn trả cho khoản nợ riêng của bị đơn. Từ những cơ sở trên, Hội
đồng xét xử xác định số tiền 970.000.000 mà bị đơn rút tại Ngân hàng là tài sản chung của
nguyên đơn và bị đơn. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bà A và ông B mỗi người được chia 1/2
là 485.000.000 đồng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, kháng cáo của
bị đơn là không có cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.
Đối với yêu cầu về tài sản là 16,5 chỉ vàng 24k nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả lại, về
nguyên tắc nguyên đơn khởi kiện thì có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu
của mình. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn không có chứng cứ gì để chứng
minh, bị đơn lại không thừa nhận nên cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về
phần yêu cầu bị đơn trả lại 16,5 chỉ vàng 24k là phù hợp với quy định pháp luật. Vì vậy cần giữ
nguyên bản án sơ thẩm về phần này.
Những phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm
không đặt ra xem xét.
[3] Về án phí sơ thẩm: Nghĩ nên phải sửa án phí cho phù hợp quy định. Do nguyên đơn
được chia số tiền là 485.000.000 đồng nên phải chịu án phí trên số tiền được nhận này và phải
chịu án phí trên số vàng 16,5 chỉ vàng 24k do bị bác yêu cầu. Tổng số tiền án phí sơ thẩm mà
nguyên đơn phải chịu là 26.196.750 đồng. Bị đơn được chia số tiền là 485.000.000 đồng nên
phải chịu án phí là 23.400.000 đồng.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào:Khoản 1 Điều 308 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015; Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và
sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.- Bác kháng cáo của ông Lưu Minh B, giữ nguyên bản án sơ
thẩm.
- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Ngọc A về việc yêu cầu chia tài sản chung
là 970.000.000 đồng, bà A và ông B mỗi người được nhận 485.000.000 đồng, ông B có trách
nhiệm giao cho bà A số tiền này. Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về phần yêu cầu bị đơn
trả lại 16,5 chỉ vàng 24k
- Về án phí sơ thẩm: bà Trần Thị Ngọc A phải chịu 26.196.750 đồng, chuyển số tiền tạm
ứng án phí 17.335.000 đồng bà A đã nộp theo biên lai thu số 005693 ngày 06/01/2015 của Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai sang thành án phí, bà A còn phải nộp thêm 8.861.750
đồng. Ông Lưu Minh B phải chịu 23.400.000 đồng.
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- Về án phí phúc thẩm: bị đơn ông Lưu Minh B phải chịu 300.000 đồng, chuyển số tiền
tạm ứng kháng cáo 300.000 đồng ông B đã nộp theo biên lai thu số 007451 ngày 24/01/2017 tại
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thủy sang thành án phí phúc thẩm.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án
Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án
theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực
hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ
ngày tuyên án./.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
BẢN ÁN 31/2017/HNGĐ-PT NGÀY 01/08/2017 VỀ YÊU CẦU CHIA
TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN

Ngày 01 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm
công khai vụ án thụ lý số: 27/2017/TLPT-HNGĐ ngày 30 tháng 6 năm 2017 về yêu cầu chia
tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Do Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm
số: 43/2017/HNGĐ-ST ngày 10tháng 5 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện G bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 152/2017/QĐPT-DS, ngày 10 tháng 7năm
2017 giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Bà Võ Thị H, sinh năm 1970; địa chỉ cư trú: Ấp I, xã N, huyện G, tỉnh
Bến Tre (có mặt).
- Bị đơn: Ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1970; địa chỉ cư trú: Ấp I, xã N, huyện G, tỉnh
Bến Tre (có mặt).
- Người kháng cáo: Ông Huỳnh Văn T là bị đơn.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo đơn khởi kiện ngày 19/2/2016, bản tự khai, biên bản hòa giải và các lời khai trong
quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Võ Thị H trình bày:
Theo Quyết định số: 208/QĐST-HNGĐ ngày 01/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện G
giải quyết công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà và ông Huỳnh Văn T. Do hai bên đồng ý tự
thỏa thuận với nhau về tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. Nhưng sau khi ly
hôn, bà và ông T đều không thống nhất được cách chia tài sản chung. Bà H và ông T có những
tài sản chung như sau:
- Phần đất thuộc thửa 414, tờ bản đồ 24, diện tích: 1.495,7m2, đất tọa lạc tại: Ấp M, xã N,
huyện G, tỉnh Bến Tre do hộ ông Huỳnh Văn T và bà Võ Thị H đứng tên quyền sử dụng đất;
- Phần đất thuộc thửa 415, tờ bản đồ 24, diện tích: 855,1m2, đất tọa lạc tại: Ấp M, xã N,
huyện G, tỉnh Bến Tre do ông Huỳnh Văn T và bà Võ Thi H đứng tên quyền sử dụng đất;
- Phần đất thuộc thửa 131, tờ bản đồ 24, diện tích: 2.686,3m2, đất tọa lạc tại: Ấp M, xã N,
huyện G, tỉnh Bến Tre do ông Huỳnh Văn T và bà Võ Thị H đứng tên quyền sử dụng đất;
- Ngôi nhà có diện tích khoảng 100m2 có nền gạch, vách tường, mái tôn, cột xi măng, được
xây năm 2012 có giá trị 200.000.000 đồng. Hiện ngôi nhà nằm trên thửa đất 131, tờ bản đồ 24;
tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre. Hiện nay, ông T đang quản lý và sử dụng 03
phần đất và các tài sản gắn liền với đất nêu trên.
Nay bà H khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của bà và ông T trong thời kỳ hôn nhân như
sau: Bà H yêu cầu được nhận 02 thửa đất:
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- Thửa 414, tờ bản đồ 24, diện tích: 1.495,7m2, diện tích qua đo đạc thực tế là 1.495,6m2;
tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre do hộ ông Huỳnh Văn T và bà Võ Thị H đứng
tên quyền sử dụng đất;
- Thửa 415, tờ bản đồ 24, diện tích: 855,1m2, diện tích qua đo đạc thực tế là 855 m2; tọa
lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre do ông Huỳnh Văn T và bà Võ Thị H đứng tên quyền
sử dụng đất;
- ½ giá trị của căn nhà có diện tích qua đo đạc thực tế là 98,49m2 có nền gạch, vách tường,
mái tôn, cột xi măng, nằm trên thửa đất 131, tờ bản đồ 24, tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh
Bến Tre.
Bà H đồng ý giao cho ông Huỳnh Văn T nhận phần tài sản là: Phần đất có diện tích
2.686,3m2, diện tích qua đo đạc thực tế là 2.686,1m2, thuộc thửa số 131, tờ bản đồ 24; tọa lạc
tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre. Bà Võ Thị H đồng ý với biên bản định giá ngày
21/02/2017 để làm căn cứ giải quyết vụ án và đề nghị áp dụng giá đất theo giá thị trường.
Tại bản tự khai, biên bản hòa giải và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông
Huỳnh Văn T trình bày:
Ông T và bà Võ Thị H đã thuận tình ly hôn. Nay, bà H khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung
trong thời kỳ hôn nhân thì ông đồng ý chia tài sản chung như sau:
- Đối với 02 thửa đất là: Thửa 414, tờ bản đồ 24, diện tích: 1.495,7m2, diện tích qua đo đạc
thực tế là 1.495,6m2 và thửa 415, tờ bản đồ 24, diện tích:855,1m2, diện tích qua đo đạc thực tế
là 855 m2; cùng tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre thì ông T yêu cầu nhận ½ diện
tích đất ( ½ diện tích thửa 414 và ½ diện tích thửa 415).
- Đối với phần đất diện tích 2.686,3m2, diện tích qua đo đạc thực tế là2.686,1m2, thuộc
thửa số 131, tờ không đồng ý chia theo yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị H. Vì, phần đất nêu
trên là tài sản riêng của ông T được ông Huỳnh Văn B (cha ông T) tặng cho trước thời kỳ hôn
nhân. Ông T được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995, đến năm 2011 bà H làm
thủ tục để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu ông ký vào các văn bản
(đơn) ông thừa nhận có ký tên nhưng ông không biết nội dung trong các văn bản đó và sau này
ông biết được bà H cùng đứng tên với ông trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 131,
tờ bản đồ số 24 nhưng ông không có khiếu nại cũng như không có ý kiến gì sự việc nêu trên,
ông T xác định đây là tài sản riêng của ông.
- Về ngôi nhà có diện tích qua đo đạc thực tế là 98,49m2 có kết cấu như sau: Nền gạch,
vách tường, mái tôn, cột xi măng, được xây dựng năm 2012, được định giá là 144.904.397 đồng,
gắn liền với thửa đất 131, tờ bản đồ 24 thì ông nhận toàn bộ căn nhà và đồng ý trả cho bà Võ
Thị H số tiền 20.000.000 đồng và ông sẽ nhận trả phần nợ 80.000.000 đồng mà ông đã mượn
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Thanh H1, cư trú tại: Ấp I, xã N, huyện G
vay vốn ngân hàng để trả khoản nợ khi xây dựng ngôi nhà. Ông T và ông H1 đã tự thỏa thuận
về khoản nợ nên không liên quan đến bà H. Ông Huỳnh Văn T không có yêu cầu định giá lại đối
với kết quả định giá ngày 21/02/2017 và đồng ý sử dụng biên bản này để làm căn cứ giải quyết
vụ án và đề nghị áp dụng giá đất theo giá nhà nước quy định. Ông Huỳnh Văn T và bà Võ Thị
H thống nhất các phần đất mà ông bà đang tranh chấp không liên quan đến các con của ông bà.
Tại bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 43/2017/HNGĐ-ST ngày 10 tháng 05 năm
2017 của Tòa án nhân dân huyện G đã quyết định như sau:
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Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị H về “Yêu cầu chia tài sản chung trong
thời kỳ hôn nhân” với ông Huỳnh Văn T; Cụ thể tuyên:
Công nhận cho bà Võ Thị H quyền sử dụng 02 thửa đất như sau:
Thửa 414, tờ bản đồ 24, diện tích qua đo đạc thực tế là 1.495,6 m2 (thửa 414, 1/414) toạ
lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre (có họa đồ hiện trạngkèm theo). Đất có tứ cận như
sau:
- Bắc giáp thửa 372 (cạnh dài 90,69m);
- Nam giáp thửa 124 (cạnh dài 90,34m);
- Tây giáp thửa 415 (cạnh dài 17,41m);
- Đông giáp kênh (cạnh dài 16,06m).
Cùng các hoa màu có trên đất gồm: Dừa > 06 năm, 42 cây; bạch đàn
đường kính 10cm < 20cm, 01 cây, (Căn cứ vào biên bản định giá ngày 21/02/2017)
Thửa 415, tờ bản đồ 24, diện tích qua đo đạc thực tế là 855 m2 (thửa 415, 1/415) toạ lạc
tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre (có họa đồ kèm theo). Đấtcó tứ cận như sau:
- Bắc giáp thửa 85, 78, 114 (cạnh dài 48,83m);
- Nam giáp thửa 124 (cạnh dài 29,78m);
- Tây giáp thửa 101 (cạnh dài 34,47m);
- Đông giáp 414 (cạnh dài 17,41m).
Cùng các hoa màu có trên đất gồm: Dừa > 06 năm, 37 cây; dừa 01< 04 năm, 10 cây (căn
cứ vào biên bản định giá ngày 21/02/2017).
Công nhận cho ông Huỳnh Văn T được quyền sử dụng thửa đất số 131, tờ bản đồ 24, diện
tích qua đo đạc thực tế 2.686,1m2, đất tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre (có họa
đồ hiện trạng kèm theo). Đất có tứ cận như sau:
- Bắc giáp thửa 395 (cạnh dài 73.77m);
- Nam giáp thửa 124, 147 (cạnh dài 74,31m);
- Tây giáp bờ kênh (cạnh dài 36,26m);
- Đông giáp thửa 413,113 (cạnh dài 36,16m).
Cùng nhà, vật kiến trúc, hoa màu như sau: Hoa màu: Chuối 08 bụi; chanh 01<03 năm, 02
cây; mãng cầu 01<03 năm, 01 cây; dừa > 06 năm, 72 cây; kiểng ngoài đất đường kính < 05cm,
52 cây;kiểng ngoài đất đường kính 05cm < 10cm, 02 cây; mận > 03 năm, 01 cây; nhãn > 06
năm, 01 cây; ổi > 02 năm, 06 cây.
Nhà: Nền lát gạch Ceramic, móng cột bê tông cốt thép, vách tường tô, mái tôn xi măng;
không trần; diện tích 7,35m x 13,4m = 98,49m2.
Nhà: Nền đất, cột bê tông đúc sẵn, vách lá + tôn, mái tôn xi măng, diện tích 9,3m x 3,6m
= 33,48m2.
Nhà vệ sinh: Nền lát gạch Ceramic, móng cột bê tông cốt thép, vách tường ốp gạch, diện
tích 1,9m x 1,2m = 2,28m2.
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Hồ tròn chứa nước (đường kính 01m x cao 01m x 01 cái) + (đường kính 1,2m x cao 1,2m
x 04 cái) = 6,211m3. Chuồng vịt: Nền đất, cột gỗ tạp, mái tôn +mũ, diện tích 3,3m x 4,6m =
15,18m2. Chuồng vịt: Nền đất, cột gỗ tạp; mái tôn+ tấm nhựa, diện tích 01m x 3,3m = 3,3m2.
Nền sàn bê tông không cốt thép, diện tích 5m x 2,9m = 14,5m2. Nền trán xi măng, chuồn diện
tích 2,8m x 4m = 11,2m2. Tường xâychuồng: (0,7m x 2m x 2 bên) + (0,7m x 2,8m x 2 bên) +
(0,7m x 2,8m x 1 bên) = 8,68m2. Hồ tròn chứa nước: (đường kính 01m x cao 1m x 01 cái) =
0,785m3.
Ông Huỳnh Văn T có nghĩa vụ hoàn lại cho bà Võ Thị H số tiền 85.454.000 đồng (tám
mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi bốn nghìn đồng). Trong đó giá trị đất chênh lệch của bà H
được nhận đối với phần giá trị đất mà ông T được nhận là 65.454.000 đồng và 20.000.000 đồng
giá trị một phần căn nhà mà bà H được nhận. Ngoài ra, bản án còn tuyên án phí; chi phí tố tụng;
quyền kháng cáo bản án; quyền yêu cầu thi hành án của các đương sự.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/05/2017, bị đơn ông Huỳnh Văn T kháng cáo với nội
dung: Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số:
43/2017/HNGĐ-ST ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện G; ông T yêu cầu
nhận ½ diện tích thửa đất 414, tờ bản đồ 24, diện tích: 1.495,7m2, diện tích qua đo đạc thực tế
là 1.495,6m2 và ½ thửa 415, tờ bản đồ 24, diện tích: 855,1m2, diện tích qua đo đạc thực tế là
855 m2; cùng tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre. Đối với phần đất diện tích
2.686,3m2, diện tích qua đo đạc thực tế là 2.686,1m2 thuộc thửa số 131, tờ bản đồ số 24, tọa
lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre vì đây là tài sản riêng được cha ông tặng cho nên
ông không đồng ý chia theo yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị H.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Hai bên đương sự
không thỏa thuận được về việc giải quyết vụ án. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát
biểu ý kiến cho rằng trong quá trình tố tụng, Tòa án và những người tham gia tố tụng đã thực
hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng; đồng thời, đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu
cầu kháng cáo của bị đơn vì lý do: Phần đất diện tích 2.686,3m2, diện tích qua đo đạc thực tế là
2.686,1m2 thuộc thửa số 131, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre
theo đơn đề nghị cấp lại quyền sử dụng đất năm 2011 có chữ ký của ông T và phần đất này được
cấp lại cho hộ ông Huỳnh Văn T, bà Võ Thị H. Ông T cho rằng thửa đất 131, tờ bản đồ số 24 là
tài sản riêng của ông được tặng cho trước thời kỳ hôn nhân nhưng khi cấp đổi quyền sử dụng
đất cho hộ ông Huỳnh Văn T, bà Võ Thị H thì ông T không có ý kiến gì, thể hiện ý chí của ông
T; như vậy, có cơ sở xác định thửa đất 131, tờ bản đồ số 24 là tài sản chung của ông T, bà H.
Tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết tòa diện vụ án, kháng cáo của ông Huỳnh Văn T là không có
căn cứ nên đề nghị giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong
hồ sơ vụ án, lời trình bày của các đương sự, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa;
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
[1] Tại biên bản hòa giải ngày 23/3/2016, ông T cho rằng hai thửa đất số 414, tờ bản đồ
24, diện tích qua đo đạc thực tế là 1.495,6m2 và thửa 415, tờ bản đồ 24, diện tích qua đo đạc
thực tế là 855m2 cùng toạ lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre và ngôi nhà qua đo đạc
thực tế có diện tích 98,49m2 có nền lát gạch Ceramic, móng cột bê tông cốt thép, vách tường tô
vữa, mái tôn xi măng; không trần, gắn liền với thửa đất 131, tờ bản đồ 24, tọa lạc tại: Ấp M, xã
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N, huyện G, tỉnh Bến Tre là tài sản chung của ông T và bà H trong thời kỳ hôn nhân. Ông T
đồng ý chia đôi hai phần đất nói trên, riêng căn nhà ông sẽ hoàn lại cho bà H 20.000.000 đồng
và ông nhận trả phần nợ 80.000.000 đồng cho ông Huỳnh Thanh H1. Ông H1 xác nhận số nợ
trên là do ông T nợ ông, không liên quan đến bà H. Đồng thời, ông H1 không có khởi kiện yêu
cầu ông T trả số tiền trên mà để hai ông tự thỏa thuận. Bà H cũng đồng ý với hướng giải
quyết của ông T về phần căn nhà. Do đó, căn cứ vào Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015
thì do ông T đã tự thừa nhận các tài sản trên là tài sản chung nên các phần tài sản nêu trên là tài
sản chung của ông T, bà H.
[2] Ông T kháng cáo cho rằng phần đất thuộc thửa số 131, tờ bản đồ số 24 qua đo đạc thực
tế diện tích là 2.686,1m2, tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre là tài sản riêng của ông
được cha, mẹ tặng cho nên ông không đồng ý chia cho bà H như án sơ thẩm đã tuyên. Hội đồng
xét xử nhận thấy, trước khi kết hôn với bà H nguồn gốc phần đất tranh chấp nói trên do cá nhân
ông Huỳnh Văn T là chủ sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm
1995, quá trình sử dụng đất cho đến trước năm 2011 thì không có ai khiếu nại, tranh chấp đối
với phần đất này. Tuy nhiên, căn cứ vào "Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất" ngày 03/11/2011 do ông
Huỳnh Văn T viết có tên của bà Võ Thị H. Sau khi làm đơn phía ông T không có yêu cầu sửa
chữa, thay đổi cũng như sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01908 ngày
21/12/2011 mang tên Huỳnh Văn T, Võ Thị H thì ông T cũng không có khiếu nại. Ông T cho
rằng vào năm 2011 bà H làm các thủ tục đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay ngân
hàng và có yêu cầu ông ký tên vào các đơn (văn bản) nhưng ông không biết đơn đó là gì, cho
đến sau này ông mới biết được bà H và ông cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất thửa số 131, tờ bản đồ số 24. Mặt khác, từ ngày ông biết sự việc đó cho đến nay ông không
có khiếu nại cũng như không có ý kiến gì về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói
trên; đồng thời, ông T không có yêu cầu giám định chữ ký trong "Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" và "Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất".
Đến khi bà H ly hôn với ông và có yêu cầu chia tài sản chung thì ông xác định đây là tài sản
riêng của ông là không có cơ sở để xem xét. Từ đó cho thấy, ông T trước đó đã mặc nhiên thừa
nhận phần đất diện tích qua đo đạc thực tế là 2.686,1m2, thuộc thửa số 131, tờ bản đồ số 24 tọa
lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre là tài sản chung của ông T với bà H. Tòa án cấp sơ
thẩm xác định phần đất này là tài sản chung của bà H, ông T là có căn cứ.
[3] Đối với thửa đất số 414, tờ bản đồ 24, diện tích qua đo đạc thực tế là1.495,6 m2 toạ
lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre được cấp cho hộ ông T, bà H nhưng những người
trong hộ xác định đây là tài sản riêng của ông T và bà H.
[4] Từ những phân tích trên, xác định tài sản chung của ông Huỳnh Văn T, bà Võ Thị H
gồm 03 thửa đất 414, tờ bản đồ 24, diện tích qua đo đạc thực tế là 1.495,6 m2; thửa đất 415, tờ
bản đồ 24, diện tích qua đo đạc thực tế là 855m2; thửa đất 131, tờ bản đồ 24, diện tích qua đo
đạc thực tế 2.686,1m2, cùng nhà, công trình kiến trúc và hoa màu gắn liền với các phần đất tranh
chấp tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre. Bà H khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung
trong thời kỳ hôn nhân với ông T là có cơ sở.
[5] Bà H yêu cầu nhận hai thửa đất số 414 và thửa 415 cùng ½ giá trị căn nhà gắn liền với
thửa đất 131. Do đó, Ông Huỳnh Văn T vẫn được quyền sử dụng căn nhà và công trình kiến
trúc, hoa màu trên đất. Vì vậy, việc chia tài sản chung này không làm ảnh hưởng đến đời sống
của ông T. Phía bà H đề nghị áp dụng giá đất theo giá thị trường, phía ông T đề nghị áp dụng
giá đất theo giá nhà nước quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho đương sự nhận đất có
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giá trị thấp hơn nên cần phải xem xét áp dụng giá đất theo giá thị trường, để trong trường hợp
bên nhận đất có giá trị cao hơn phải trả lại phần chênh lệch cho bên nhận đất có giá trị thấp hơn.
Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào biên bản định giá ngày 21 tháng 02 năm 2017 để làm căn cứ giải
quyết vụ án là có căn cứ và đúng qui định của pháp luật.
[6] Giữa ông Huỳnh Văn T và bà Võ Thị H chỉ tranh chấp về đất, không tranh chấp về các
tài sản khác có trên đất nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết các tài sản có trên đất.
[7] Kháng cáo của ông T không có căn cứ để chấp nhận, nên Tòa án cấp phúc thẩm giữ
nguyên bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 43/2017/HNGĐ- ST ngày 10 tháng 05 năm
2017 của Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh Bến Tre. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát là phù
hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.
[8] Về chi phí tố tụng: Do yêu cầu của bà H được chấp nhận toàn bộ nên ông T phải chịu
chi phí đo đạc định giá là 6.239.400 đồng. Do bà Võ Thị H đãnộp tạm ứng số tiền là 6.239.400
đồng. Vì vậy, buộc ông Huỳnh Văn T phải hoàn lại cho bà Võ Thị H số tiền 6.239.400 đồng.
[9] Về án phí: Giá trị đất mà ông T được nhận là 418.044.000 đồng; bà H được nhận là
418.044.000 đồng và số tiền 20.000.000 đồng là giá trị một phần căn nhà mà bà H được nhận từ
ông T, tổng cộng là 438.044.000 đồng. Do đó bà H và ông T phải chịu án phí đối với phần giá
trị tài sản mà mình được nhận.
- Án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại Điều 27 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án năm
2009 thì bà Võ Thị H phải chịu án phí dân sự có giá ngạch trên số tiền 438.044.000 đồng được
tính như sau: 20.000.000 đồng + (38.044.000 đồng x 4% = 1.521.760 đồng) = 21.521.760 đồng.
Ông Huỳnh Văn T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch trên số tiền 418.044.000
đồng được tính như sau: 20.000.000 đồng + (18.044.000 đồng x 4% = 721.760 đồng) =
20.721.760 đồng.
- Án phí dân sự phúc thẩm: Theo quy định tại Điều 29 Nghị quyết
số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, do yêu cầu kháng
cáo không được chấp nhân nên ông T phải chịu án phí là 300.000 đồng.Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 213 Bộ luật Dân sự
2015, Điều 33, Điều 59, Điều 62 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Điều 95, Điều 98 Luật
đất đai 2013; Điều 27 Pháp lệnh về án phí lệ phí Toà án năm 2009; Nghị quyết
số:326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội. Không chấp nhận
kháng cáo của ông Huỳnh Văn T;Giữ nguyên bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số:
43/2017/HNGĐ-ST ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh Bến Tre.
Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị H về “Yêu cầu chia tài sản chung
trong thời kỳ hôn nhân” với ông Huỳnh Văn T, cụ thể tuyên: Công nhận cho bà Võ Thị H quyền
sử dụng 02 thửa đất như sau:
- Thửa 414, tờ bản đồ 24, diện tích qua đo đạc thực tế là 1.495,6 m2 (thửa 414, 1/414) toạ
lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre (có họa đồ kèm theo). Đất có tứ cận như sau:
- Phía Bắc giáp thửa 372 (cạnh dài 90,69m);
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- Phía Nam giáp thửa 124 (cạnh dài 90,34m);
- Phía Tây giáp thửa 415 (cạnh dài 17,41m);
- Phía Đông giáp kênh (cạnh dài 16,06m).
Cùng các hoa màu có trên đất gồm: Dừa > 06 năm, 42 cây; bạch đàn đường kính 10cm
< 20cm, 01 cây (căn cứ vào biên bản định giá ngày 21/02/2017).
- Thửa 415, tờ bản đồ 24, diện tích qua đo đạc thực tế là 855 m2 (thửa 415, 1/415) toạ lạc
tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre (có họa đồ kèm theo). Đất có tứ cận như sau:
- Phía Bắc giáp thửa 85, 78, 114 (cạnh dài 48,83m);
- Phía Nam giáp thửa 124 (cạnh dài 29,78m);
- Phía Tây giáp thửa 101 (cạnh dài 34,47m);
- Phía Đông giáp 414 (cạnh dài 17,41m)
Cùng các hoa màu có trên đất gồm: Dừa > 06 năm, 37 cây; dừa 01< 04 năm, 10 cây (căn
cứ vào biên bản định giá ngày 21/02/2017).
Công nhận cho ông Huỳnh Văn T được quyền sử dụng thửa đất số 131, tờ bản đồ 24, diện
tích qua đo đạc thực tế 2.686,1m2, đất tọa lạc tại: Ấp M, xã N, huyện G, tỉnh Bến Tre (có họa
đồ kèm theo). Đất có tứ cận như sau:
- Phía Bắc giáp thửa 395 (cạnh dài 73,77m);
- Phía Nam giáp thửa 124, 147 (cạnh dài 74,31m)
- Phía Tây giáp bờ kênh (cạnh dài 36,26m);
- Phía Đông giáp thửa 413,113 (cạnh dài 36,16m).
Cùng nhà, vật kiến trúc, hoa màu như sau:
Hoa màu: Chuối 08 bụi; chanh 01<03 năm, 02 cây; mãng cầu 01<03 năm, 01 cây; dừa >
06 năm, 72 cây; kiểng ngoài đất đường kính < 05cm, 52 cây;kiểng ngoài đất đường kính 05cm
< 10cm, 02 cây; mận > 03 năm, 01 cây; nhãn > 06 năm, 01 cây; ổi > 02 năm, 06 cây.
Nhà: Nền lát gạch Ceramic, móng cột bê tông cốt thép, vách tường tô, mái tôn xi măng;
không trần; diện tích 7,35m x 13,4m = 98,49m2.
Nhà: Nền đất, cột bê tông đúc sẵn, vách lá + tôn, mái tôn xi măng, diện tích 9,3m x 3,6m
= 33,48m2.
Nhà vệ sinh: Nền lát gạch Ceramic, móng cột bê tông cốt thép, vách tường ốp gạch, diện
tích 1,9m x 1,2m = 2,28m2.
Hồ tròn chứa nước (đường kính 01m x cao 01m x 01 cái) + (đường kính1,2m x cao 1,2m
x 04 cái) = 6,211m3. Chuồng vịt: Nền đất, cột gỗ tạp, mái tôn +mũ, diện tích 3,3m x 4,6m =
15,18m2. Chuồng vịt: Nền đất, cột gỗ tạp; mái tôn+ tấm nhựa, diện tích 01m x 3,3m = 3,3m2.
Nền sàn bê tông không cốt thép, diệntích 5m x 2,9m = 14,5m2. Nền trán xi măng, chuồn diện
tích 2,8m x 4m =11,2m2. Tường xây chuồng: (0,7m x 2m x 2 bên) + (0,7m x 2,8m x 2 bên) +
(0,7m x 2,8m x 1 bên) = 8,68m2. Hồ tròn chứa nước: (đường kính 01m x cao 1m x 01 cái) =
0,785m3.
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Ông Huỳnh Văn T có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Võ Thị H số tiền85.454.000 đồng
(tám mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi bốn nghìn đồng).
Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án có quyền
chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được
thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án
xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số
tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm
2015.
Về chi phí tố tụng: Chi phí đo đạc định giá tài sản là 6.239.400 đồng ông Huỳnh Văn T
phải chịu. Do bà Võ Thị H đã nộp tạm ứng số tiền là 6.239.400 đồng. Vì vậy, buộc ông Huỳnh
Văn T phải hoàn lại cho bà Võ Thị H số tiền 6.239.400 đồng (sáu triệu hai trăm ba mươi chín
nghìn bốn trăm đồng).
Về án phí:
- Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Huỳnh Văn T phải chịu án phí là 20.721.760 đồng
(hai mươi triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn bảy trăm sáu mươi đồng).
Bà Võ Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 21.521.760 đồng (hai mươi mốt triệu năm
trăm hai mươi mốt nghìn bảy trăm sáu mươi đồng). Bà Võ Thị H được trừ vào số tiền tạm ứng
án phí mà Hiệp đã nộp là 5.558.522 đồng (năm triệu năm trăm năm mươi tám nghìn năm trăm
hai mươi hai đồng) theo biên lai thu số 0015954 ngày 01/3/2016 của Chi cục Thi hành án dân
sự huyện G. Bà Võ Thị H còn phải nộp tiếp số tiền 15.963.238 đồng (mười lăm triệu chín trăm
sáu mươi ba nghìn hai trăm ba mười tám đồng).
- Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Huỳnh Văn T phải chịu là 300.000 đồng nhưng được khấu
trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 0011078 ngày 22/5/2017
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Bến Tre.
Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi
hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự
nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 9 Luật thi
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án
dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN D, TỈNH LÂM ĐỒNG
BẢN ÁN 04/2017/HNGĐ-ST NGÀY 07/05/2017 VỀ TRANH CHẤP DÂN SỰ CHIA TÀI
SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN
Ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn D xét xử sơ thẩm công
khai vụ án thụ lý số: 258/2017/TLST-HNGĐ ngày 21 tháng 12 năm 2017 về “Tranh chấp dân
sự về yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử
số: 14/2018/QĐXXST-DS ngày 05 tháng 4 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số
03/2018/QĐST - DS giữa các đương sự:
Nguyên đơn: Bà Phan Thị Thu C, sinh năm: 1957;
Trú tại: số 11 Nguyễn Văn Trỗi, TDP L 1, thị trấn TM, huyện Đơn D, tỉnh Lâm Đồng.
(Có mặt)
Bị đơn: Ông Trần Thế D, sinh năm: 1958;
Trú tại: số 11 Nguyễn Văn Trỗi, TDP L 1, thị trấn TM, huyện Đơn D, tỉnh Lâm Đồng.
(Vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo đơn khởi kiện, những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa
hôm nay, nguyên đơn bà Phan Thị Thu C trình bày:
Nguyên trước năm 2006 bà và ông Trương Đắc Th là vợ chồng nhưng đã ly hôn vào năm
2006 theo quyết định thuận tình ly hôn số 07/2006/TTLH ngày 28/4/2006 do Tòa án nhân dân
huyện Đơn Dương giải quyết. Khi ly hôn, bà và ông Th thống nhất thỏa thuận tự phân chia căn
nhà và đất tại số 11 Nguyễn Văn Trỗi - Thạnh Mỹ là tài sản chung giữa bà và ông Th có trong
thời kỳ hôn nhân.
Theo thỏa thuận sau khi ly hôn bà nhận căn nhà và đất và thanh toán cho ông Th số tiền
55.000.000đ cùng một số tài sản là vật dụng sinh hoạt cá nhân. Đến năm 2007, bà kết hôn với
ông Trần Thế D theo giấy chứng nhận kết hôn tại UBND thị trấn Thạnh Mỹ vào ngày 23/11/2007
và chung sống với ông Trần Thế D từ tháng 11/2007 cho đến nay tại căn nhà số 11 Nguyễn Văn
Trỗi - Thạnh Mỹ. Trong thời gian chung sống giữa bà và ông D không cải tạo, sửa đổi nâng cấp
nhà và diện tích đất, tài sản trước khi ly hôn với ông Th như thế nào thì hiện nay vẫn không thay
đổi. Năm 2008, bà liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký kê khai để cấp lại diện
tích đất 200m2 đất thổ cư thuộc thửa đất 01 TBĐ 05 QH ở Nghĩa Lập 1 - Thạnh Mỹ - Đơn D
trên đất có căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi là tài sản riêng của bà có sau khi ly hôn với ông
Trương Đắc Th và đã được UBND huyện Đơn D cấp quyền sử dụng đất theo giấy CNQSDĐ số
AN 737386 ngày 01/10/2008. Hiện nay, bà muốn tặng cho toàn bộ tài sản là căn nhà và diện tích
đất tại số 11 Nguyễn Văn Trỗi cho con gái riêng của bà với ông Trương Đắc Th là Trương Thùy
Trang nhưng do diện tích đất trên bà đã đăng ký kê khai và cấp lại vào năm 2008, thời gian này
bà và ông Trần Thế D là vợ chồng hợp pháp nên thủ tục tặng cho đòi hỏi phải có sự đồng ý của
ông D. Bà đã nhiều lần thuyết phục ông D đến Văn phòng công chứng ký giấy tờ để tặng cho
Trương Thùy Trang nhưng ông D không đồng ý. Vì vậy bà đề nghị Tòa án chia tài sản chung
trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và ông D và đề nghị Tòa án giải quyết công nhận căn nhà và diện
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tích đất tại số 11 Nguyễn Văn Trỗi - Thạnh Mỹ là tài sản riêng của bà có trong thời kỳ hôn nhân
với ông Trần Thế D. Ngoài yêu cầu trên, bà C không còn yêu cầu nào khác.
Ngày 29/01/2018, Tòa án tiến hành xem xét thẩm định, đo đạc thực tế căn nhà số 11
Nguyễn Văn Trỗi - Nghĩa Lập 1 - Thạnh Mỹ cùng 200m2 đất thổ cư thuộc thửa đất số 01 tờ bản
đồ số 05 QH thị trấn Thạnh Mỹ. Kết quả đo vẽ ngày 13/3/2018 của Chi nhánh văn phòng đăng
ký đất đai huyện Đơn D xác định thửa đất 200m2 nêu trên nay thuộc thửa 132 tờ bản đồ 18 thị
trấn Thạnh Mỹ huyện Đơn D đo năm 2007.
Tòa án đã tiến hành các thủ tục tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho bị đơn ông Trần
Thế D nhưng ông D vẫn vắng mặt không có lý do; vì vậy Tòa án vẫn tiến hành đưa vụ án ra xét
xử theo đúng quy định của pháp luật.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn D phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật
tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp
luật của nguyên đơn từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào phòng nghị án
đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; riêng bị đơn không chấp hành việc thực hiện quyền
và nghĩa vụ có mặt tại Tòa theo giấy báo của Tòa án và đề nghị Hội đồng xét xử:
- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phan Thị Thu C về việc yêu cầu chia tài
sản chung trong thời kỳ hôn nhân với ông Trần Thế D; Đề nghị Tòa án xác định căn nhà số 11
Nguyễn Văn Trỗi - TDP Nghĩa Lập 1 cùng 200m2 đất thổ cư thuộc thửa 132 tờ bản đồ 18 thị
trấn Thạnh Mỹ là tài sản riêng của bà Phan Thị Thu C.
- Về án phí: Miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm cho bà Phan Thị Thu C.
- Về chi phí tố tụng: Bà Phan Thị Thu C phải chịu chi phí xem xét thẩm định, đo vẽ diện
tích đất theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ
kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về áp dụng pháp luật tố tụng: Đây là vụ án “Tranh chấp chia tài sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ hôn nhân” giữa nguyên đơn bà Phan Thị Thu C và bị đơn ông Trần Thế D
quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân
dân huyện Đơn D theo quy định tại Khoản 2 Điều 28, Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Việc bị đơn là ông Trần Thế D vắng mặt lần thứ hai tại phiên tòa mặc dù đã được tòa án
triệu tập hợp lệ về việc tham gia các buổi hòa giải, tham gia phiên tòa theo đúng quy định tại các
Điều 175, 177 của Bộ Luật tố tụng Dân sự năm 2015. Vì vậy, theo quy định tại Điều 227, Điều
228 và Điều 273 Bộ Luật tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án và giành
quyền kháng cáo vắng mặt cho ông Trần Thế D là đủ.
[2]: Về áp dụng pháp luật về nội dung:
Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng: Bà C và ông D hiện nay là vợ chồng hợp
pháp, có đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn Thạnh Mỹ vào ngày 23/11/2007. Tài sản hình Th
trong thời kỳ hôn nhân giữa bà C và ông D là quyền sử dụng diện tích đất 200m2 đất thổ cư nay
thuộc thửa đất 132 tờ bản đồ 18 thị trấn Thạnh Mỹ được UBND huyện Đơn D cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị Thu C theo giấy chứng nhận số AN 737386 ngày
01/10/2008, trên diện tích đất có 01 căn nhà cấp 4b diện tích 46,2m2 giá trị sử dụng còn lại của
căn nhà là 50%. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra thể hiện
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nguồn gốc căn nhà và diện tích đất nêu trên trước đây bà C được UBND huyện Đơn D giao đất
ở theo Quyết định số 357/QĐ - UB ngày 09/8/1993, sau khi được giao đất ở bà và ông Trương
Đắc Th xây dựng lên căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi - Nghĩa Lập 1, vợ chồng chung sống đến
năm 2006 thì ly hôn theo quyết định thuận tình ly hôn số 07/2006/TTLH ngày 28/4/2006. Khi
ly hôn bà C và ông Th thỏa thuận giao cho bà C được sử dụng căn nhà và diện tích đất nêu trên,
bà C thanh toán cho ông Th số tiền 55.000.000đ, bà C và ông Th đã thực hiện xong cam kết trên
vào ngày 23/01/2007 (tại bút lục số 07 - 08). Năm 2008, bà C đã liên hệ với cơ quan nhà nước
có thẩm quyền để đăng ký kê khai cấp lại quyền sử dụng diện tích đất nêu trên, thời gian này bà
và ông Trần Thế D đã là vợ chồng hợp pháp tuy nhiên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cũng thể hiện rõ quyền sử dụng diện tích đất ở và căn nhà nêu trên được cấp cho bà Phan Thị
Thu C. Tại Điều 33 luật hôn nhân gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng quy
định “……… quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ
chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được
thông qua giao dịch bằng tài sản riêng” , Khoản 3 Điều 33 Luật hôn nhân gia đình cũng quy
định “Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh
chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”. Từ căn cứ trên có
thể xác định căn nhà và diện tích đất tại số 11 Nguyễn Văn Trỗi là tài sản riêng của bà Phan Thị
Thu C có trước khi kết hôn với ông Trần Thế D phù hợp với quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân
và gia đình.
Từ những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của nguyên đơn, Hội
đồng xét xử thấy rằng việc nguyên đơn bà Phan Thị Thu C yêu cầu chia tài sản chung trong thời
kỳ hôn nhân với ông Trần Thế D và đề nghị Tòa án xác định căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi TDP Nghĩa Lập 1 cùng 200m2 đất thổ cư thuộc thửa 132 tờ bản đồ 18 thị trấn Thạnh Mỹ là tài
sản riêng của bà C là có cơ sở để chấp nhận.
[3] Về số tiền chi phí xem xét thẩm định, chi phí do vẽ: Bà Phan Thị Thu C thỏa thuận
nhận chịu toàn bộ và không có tranh chấp gì nên không đề cập đến.
[4] Về án phí: bà Phan Thị Thu C được miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy
định tại điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết số 326/2016/UBNTVH. Ông Trần Thế D không
phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng Khoản 2 Điều 28; Khoản 1 Điều 35; Điều 39; Điều 174, Điều 175, Điều 179, Điều
227, Điều 228, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
Áp dụng Điều 38, Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc
Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016.
Xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phan Thị Thu C về yêu cầu chia tài sản
chung trong thời kỳ hôn nhân với ông Trần Thế D.
Xác định căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi - TDP Nghĩa Lập 1 cùng 200m2 đất thổ cư theo
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 01 tờ bản đồ số 05 QH thị trấn Thạnh Mỹ
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sau khi đo đạc chỉnh lý thuộc thửa 132 tờ bản đồ 18 thị trấn Thạnh Mỹ là tài sản riêng của bà
Phan Thị Thu C.
Bà Phan Thị Thu C được quyền liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký
kê khai điều chỉnh biến động thửa đất theo quy định của pháp luật.
2. Về án phí: Căn cứ vào điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết số 326/2016/UBNTVH
miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm cho bà Phan Thị Thu C. Bà Phan Thị Thu C được hoàn
trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ theo biên lai thu tiền số AA/2015/0004779 ngày
21/12/2017 tại chi cục thi hành án dân sự huyện Đơn D, tỉnh Lâm Đồng. Bị đơn ông Trần Thế
D không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm.
Báo cho nguyên đơn biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Riêng bị đơn ông Trần Thế D được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được
trích sao bản án hoặc niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án
theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực
hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI
BẢN ÁN 04/2015/HNGĐ-PT NGÀY 03/08/2015 VỀ TRANH CHẤP CHIA
TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN
Ngày 03 tháng 8 năm 2015 tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm
công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 22/2014/HNGĐ-PT ngày 06 tháng 11 năm 2014 về
việc “Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân” do bản án hôn
nhân gia đình sơ thẩm số 10/2014/HNGĐ-ST ngày 29/09/2014 của Toà án nhân dân tỉnh Hưng
Yên bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 06/2015/QĐ - PT ngày 16 tháng 7 năm
2015 giữa các đương sự:
* Nguyên đơn: Chị Lê Thị Huyền, sinh năm 1970; vắng mặt.
STQ: Thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Địa chỉ: 1. SZCZECINUL.BOLESTA WASMIAKEGO 38M. 6 POLAND
2. BOL S MIATEGO 38/1, 70.347 SZCZECCIN, POLAND
- Người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn: Anh Bùi Hồng Hải; có mặt.
- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Thành Vinh - Luật sư
của Công ty Luật TNHH Smic thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và ông Trương Anh Tuấn
- Luật sư của Công ty Luật TNHH Smic thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh; đều có mặt.
* Bị đơn: Anh Nguyễn Khắc Thành, sinh năm 1960; vắng mặt.
STQ: Thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;
- Người đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Văn Thịnh; trú tại: Số 4 B20, tổ 21, thị trấn
Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; có mặt.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, sinh năm 1922 và bà Nguyễn Thị Sắc, sinh năm 1930; cùng trú
tại: thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; vắng mặt.
2. Cháu Nguyễn Trọng Đạt, sinh năm 1992; HKTT: Thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; vắng mặt.
3. Anh Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1962 và chị Ngô Thị Hồng Hướng, sinh năm 1963;
cùng hộ khẩu thường trú tại số 4 B20, tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; anh
Thịnh có mặt.
- Người đại diện theo ủy quyền của ông Hiếu, bà Sắc, chị Hướng: Anh Nguyễn Văn Thịnh,
HKTT: số 4 B20, tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; có mặt.
- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan là bà Sắc, chị Hướng, anh Thịnh và ông Hiếu: Ông Nguyễn Trung Thành - Luật sư
của Công ty Luật TNHH Hòa Lợi, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.
NHẬN THẤY
Theo các tài liệu có trong hồ sơ thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
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Anh Nguyễn Khắc Thành và chị Lê Thị Huyền kết hôn năm 1991, có một con chung là
cháu Nguyễn Trọng Đạt (sinh năm 1992). Quá trình chung sống, vợ chồng phát sinh nhiều mâu
thuẫn nên anh Thành làm đơn xin ly hôn chị Huyền. Tại bản án số 02/2007/HNGĐ-ST ngày
13/02/2007, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định cho anh Thành và chị Huyền được
ly hôn. Về tài sản do các đương sự chưa yêu cầu nên Tòa án chưa giải quyết.
Ngày 23/3/2010, chị Huyền có đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng sau khi
ly hôn gồm có hai diện tích đất được đấu thầu là 60m2 năm 1993 và 68m2 năm 1995. Chị và anh
Thành đã bán 52m2, còn lại 8m2 nằm trong 76m2 đất còn lại; trên đất có một quán bán hàng; đất
nông nghiệp của hai vợ chồng được chia.
* Nguyên đơn - chị Lê Thị Huyền trình bày:
- Về quyền sử dụng đất đấu thầu: ông Nguyễn Khắc Hiếu (là bố đẻ anh Thành) được tiêu
chuẩn đấu thầu đất tại thôn Nhạc Lộc, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 02 lần. Lần thứ nhất
vào năm 1993 với diện tích 60m2, lần thứ hai vào năm 1995 với diện tích 68m2. Cả hai lần này
ông Hiếu đều không có tiền nên chị đã vay mượn anh trai là anh Tân đưa cho ông Hiếu đi nộp
và đứng ra đấu thầu.
Đối với diện tích đất đấu thầu lần thứ nhất là 60m2: chị đã được Ủy ban nhân dân huyện
Văn Lâm cấp cho chị để làm nhà ở theo Quyết định số 167 ngày 16/3/1995. Sau đó chị Huyền
đã bán cho ông Quản Thanh Xuân 52m2 (hiện tại là thửa 255, tờ bản đồ số 18 thôn Nhạc Lộc)
với giá 52.000.000 đồng. Chị xác định diện tích 08m2 đất còn lại là tài sản chung giữa chị và anh
Thành có trong thời kỳ hôn nhân, chị đề nghị nhập vào diện tích đất đấu thầu lần thứ hai để giải
quyết.
Đối với diện tích đất đấu thầu lần hai là 68m2: Ngày 27/7/1993, chị vay tiền của anh Tân
3.000.000 đồng để ông Hiếu đứng ra đấu thầu cho chị, có phiếu thu ngày 01/11/1995. Chị xác
định diện tích này cũng là của chị và anh Thành tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, ông Hiếu chỉ là
người có tiêu chuẩn và đứng ra đấu thầu hộ cho chị vì ông Hiếu không có tiền.
- Tài sản trên đất: chị Huyền xác định chị đã xây 01 lán để bán hàng, các tài sản khác trên
đất gồm 01 giếng khoan, 01 bể nước và khu vệ sinh chị không xây, chị cũng không biết ai đứng
ra xây vì lúc đó chị đang ở nước ngoài. Nay chị xác định 08m2 đất đấu thầu lần thứ nhất còn lại
và 68m2 đất đấu thầu lần thứ hai, tổng là 76m2 và 01 lán cấp 4 diện tích khoảng 35m2 là tài sản
của chị và anh Thành trong thời kỳ hôn nhân, chị đề nghị chia cho chị và anh Thành theo công
sức đóng góp và nguồn tiền đóng góp. Chị đề nghị Tòa án giao cho chị được quản lý và sử dụng
diện tích 76m2 đất này.
- Về ruộng nông nghiệp: Chị và cháu Đạt được chia theo tiêu chuẩn 624m2, sau khi thành
lập khu công nghiệp tại địa phương, phần ruộng của hai mẹ con chị đã bị lấy vào 48m 2, chị
không yêu cầu. Còn lại 576m2 bao gồm ở Đồng Môi 72m2, Đồng Thuế 127,2m2 và Trầm Tròi
376,8m2, vậy mỗi người còn được sử dụng 288m2. Chị đề nghị ông Hiếu và bà Sắc trả lại cho
chị ruộng ở Đồng Thuế và trả cho cháu Đạt phần ruộng tiêu chuẩn của cháu ở Trầm Tròi. Cháu
Đạt nhất trí. Chị Huyền còn cho biết năm 2012, chị đã nhận tiền Nhà nước đền bù thu hồi ruộng
72m2 ở Đồng Môi.
* Bị đơn anh Nguyễn Khắc Thành, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm
ông Nguyễn Khắc Hiếu, bà Nguyễn Thị Sắc, chị Ngô Thị Hồng Hướng và anh Nguyễn Văn
Thịnh thống nhất trình bày:
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Đối với diện tích đất đấu thầu lần thứ nhất vào năm 1993 là 60m2 do ông Nguyễn Khắc
Hiếu đứng ra đấu thầu, hợp đồng đấu thầu ghi rõ số tiền và diện tích 60m 2 ghi tên ông Hiếu.
Diện tích đất này Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Văn đã có Quyết định cho chị Huyền được quyền
sử dụng, sau đó chị Huyền đã bán 52m2 cho ông Quản Thanh Xuân. Mặc dù khi chị Huyền bán
không được sự nhất trí của gia đình nhưng đến nay gia đình đã thống nhất xác định diện tích
08m2 còn lại là tài sản chung của anh Thành và chị Huyền. Đề nghị Tòa án giao cho anh Thành
quản lý sử dụng và trả chênh lệch cho chị Huyền.
Đối với diện tích đất đấu thầu lần thứ hai là 68m2 vào năm 1995 do ông Hiếu trực tiếp tham
gia đấu thầu, có phiếu thu ngày 01/11/1995 với số tiền là 6.000.000đồng, nguồn tiền là của anh
Nguyễn Văn Thịnh đưa cho ông Hiếu đi nộp. Anh Thịnh xác định diện tích đất đấu thầu lần 2 là
của ông Hiếu, hiện vẫn mang tên ông Hiếu trên sổ mục kê và bản đồ từ năm 2003, không phải
là tài sản chung của chị Huyền và anh Thành như chị Huyền khai. Đề nghị Tòa án giao cho ông
Hiếu quản lý, chờ Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm giải quyết.
- Tài sản trên đất: Có một căn nhà cấp 4 lợp prôximăng, bể nước, giếng khoan, khu vệ sinh.
Các tài sản này đều do ông Hiếu xây dựng, ban đầu do chị Huyền không có nghề nghiệp nên cho
chị Huyền sử dụng bán hàng nước kiếm thêm thu nhập. Sau khi chị Huyền đi Ba Lan, ông Hiếu
giao cho con trai út sử dụng một thời gian rồi cho thuê. Từ khi xảy ra tranh chấp, ngôi nhà cấp
4 bỏ hoang, không ai sử dụng. Nay anh đề nghị giao trả cho ông Hiếu sở hữu.
- Về ruộng nông nghiệp: Phần ruộng tiêu chuẩn của chị Huyền và cháu Đạt hiện nay ông
Hiếu và bà Sắc đã trả lại toàn bộ giấy tờ, ông Hiếu và bà Sắc cũng không quản lý sử dụng tiêu
chuẩn ruộng của chị Huyền, cháu Đạt.
Tại bản án dân sự sơ thẩm số 01/2011/HNGĐ-ST ngày 08/3/2011, Tòa án nhân dân tỉnh
Hưng Yên quyết định:
+ Xác nhận 08m2 nằm trong 76m2 tại thửa 256, tờ bản đồ 18, đứng tên ông Nguyễn Khắc
Hiếu là tài sản chung của anh Thành, chị Huyền. Giao chị Huyền quản lý, sử dụng.
+ Tạm giao 68m2 còn lại tại thửa 256, tờ bản đồ 18, đứng tên ông Nguyễn Khắc Hiếu cho
chị Huyền quản lý, chờ Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm giải quyết theo thẩm quyền.
+ Chị Huyền phải trả chênh lệch về tài sản cho anh Thành 08 triệu đồng.
+ Về ruộng canh tác: Chấp nhận sự tự nguyện của chị Huyền và cháu Đạt, giao chị Huyền
quản lý sử dụng 72m2 ở Đồng Môi; 127,2m2 ở Đồng Thuế; giao cháu Đạt quản lý sử dụng
376,8m2 ở Trầm Tròi. Giao cho chính quyền địa phương thực hiện việc chia ruộng nêu trên.
Không nhất trí với phán quyết nêu trên, anh Thành đã kháng cáo. Tại bản án phúc thẩm số
114/2011/HNGĐ-PT ngày 09/6/2011, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã
quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Ngày 23/5/2012, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm số
114/2011/HNGĐ-PT ngày 09/6/2011 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, đề
nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy cả hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm, giao
hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử lại sơ thẩm.
Tại Quyết định giám đốc thẩm số 32/2013/HNGĐ-GĐT, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Quyết định hủy cả
hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử
lại sơ thẩm.
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Ngày 29/5/2013, Tòa án nhân tỉnh Hưng Yên đã thụ lý lại vụ án số 06/2013/TLHNGĐ-ST
về việc “Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân” và đã tổ chức
hòa giải giữa các đương sự nhưng không thành.
Ngày 05/12/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thẩm định tại chỗ tài sản tranh chấp,
ra Quyết định về việc định giá tài sản. Kết quả định giá của Hội đồng định giá huyện Văn Lâm
ngày 21/5/2014 đã xác định: Về giá trị quyền sử dụng đất: Tổng diện tích đất thực tế là 76m 2 x
2.500.000 đồng/m2 x 110% = 209.000.000 đồng; Về tài sản trên đất (đã khấu trừ khấu hao): có
01 lán trị giá 3.416.100 đồng, 01 bể nước 105.000 đồng, 01 giếng khoan 1.104.000 đồng. Tổng
giá trị tài sản hiện đang có tranh chấp là 213.625.100 đồng. Chị Huyền và anh Thịnh đều nhất
trí về việc định giá các giá trị tài sản này.
Tại bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 10/2014/HNGĐ-ST ngày 29/9/2014 của Tòa
án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định áp dụng các điều 95, 97 Luật Hôn nhân và gia đình;
Điều 136 Luật đất đai, khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự; Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp
lệnh án phí, lệ phí Tòa án;
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị Huyền. Xác định 08m2 nằm trong
76m2 đất tại thửa 256, tờ bản đồ số 18 năm 2003 thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm
hiện đứng tên ông Nguyễn Khắc Hiếu là tài sản chung của anh Thành và chị Huyền có giá trị
22.000.000đồng. Giao cho anh Thành có quyền quản lý, sử dụng. Buộc anh Thành có nghĩa vụ
thanh toán cho chị Huyền 1/2 giá trị bằng 11.000.000đồng.
2. Không chấp nhận yêu cầu của chị Huyền về việc xác định và phân chia cho chị và anh
Thành diện tích 68m2 đất tại thửa 256, tờ bản đồ số 18 tại thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện
Văn Lâm (đất ông Hiếu đấu thầu lần 2 năm 1995) hiện đứng tên ông Nguyễn Khắc Hiếu.
Tạm giao cho ông Nguyễn Khắc Hiếu quản lý 68m2 đất nêu trên, chờ Ủy ban nhân dân
huyện Văn Lâm giải quyết theo thẩm quyền.
3. Không chấp nhận yêu cầu của chị Huyền về việc xác định và phân chia cho chị và anh
Thành ngôi lán cấp 4 có giá trị 3.416.100 đồng.
Xác định các tài sản gồm: 01 lán cấp 4 xây tường 110, mái lợp Phibroximang đã cũ nát, có
giá trị 3.416.100đồng; 01 bể nước xây gạch ghiêng = 105.000 đồng; 01 giếng khoan = 1.104.000
đồng do ông Hiếu xây dựng và tạo lập. Giao cho ông Hiếu có quyền sở hữu.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, trách nhiệm thi hành án và thông
báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 08/10/2015, chị Lê Thị Huyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm cho rằng: Về tố
tụng, Tòa án cấp sơ thẩm không đáp ứng yêu cầu của chị về việc bổ sung chứng cứ đó là bản
gốc các giấy tờ của lần đấu thầu năm 1993 và không xác minh ranh giới đất hai lần được đấu
thầu. Không làm rõ tứ cận của thửa đất, không xác định rõ diện tích đất chị Huyền được giao.
Về nội dung, Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét vụ án khách quan, hai lần đấu thầu đất đều là
của chị Huyền. Chị đã được cơ quan Nhà nước giao 68m2 đất đang tranh chấp, có công san lấp,
quản lý, sử dụng từ năm 1995 đến khi đi nước ngoài và hiện không có chỗ ở. Việc Tòa án cấp
sơ thẩm tạm giao đất cho ông Nguyễn Khắc Hiếu là không có căn cứ pháp luật.
Ngày 02/3/2015, chị Huyền có đơn trình bày bổ sung kháng cáo cho rằng diện tích 68m 2
tại thửa 256 là đất công, thôn chưa tổ chức đấu thầu, chưa giao cho ai, ông Hiếu sử dụng là trái
pháp luật. Việc Tòa án cấp sơ thẩm giao diện tích đất đó cho ông Hiếu đã hợp pháp hóa hành vi
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vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai của thôn Nhạc Lộc. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không
tạm giao 68m2 đất cho ông Hiếu và giao cho chị 08m2 đất nằm trong 76m2 đất tại thửa 256.
Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo;
các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau cách thức giải quyết vụ án liên quan đến
kháng cáo.
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có quan điểm: Bản án sơ thẩm
đã sai sót khi xác định tài sản trên thửa đất 68m2 là tài sản hợp pháp để giao cho ông Hiếu. Bởi
lẽ diện tích đất này là đất lấn chiếm, được giao không đúng theo quy định của pháp luật. Cho dù
tài sản trên đất là do ông Hiếu bỏ tiền ra xây dựng nhưng vì tạo lập trên đất lấn chiếm nên tất cả
tài sản trên đất đó không phải là tài sản hợp pháp. Bản án sơ thẩm còn viện dẫn chưa đúng quy
định của pháp luật về thẩm quyền xét xử. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm,
khắc phục những sai sót của bản án sơ thẩm.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn cho rằng Hội đồng xét xử đã làm rõ kháng cáo của
nguyên đơn, phía nguyên đơn cho rằng diện tích 68m2 là đất công, phía nguyên đơn không tranh
chấp diện tích đất này. Nguyên đơn cho rằng diện tích đất này phải giao cho Ủy ban nhân dân
xã quản lý là không đúng bởi thực tế ông Hiếu đã bỏ 6.000.000đồng để đấu thầu diện tích đất
này. Diện tích đất này đã được thôn đấu thầu và đã được ghi vào sổ mục kê là của gia đình ông
Hiếu và gia đình ông Hiếu đã xây dựng bể nước trên đó bằng nguồn tiền của gia đình ông Hiếu.
Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử công nhận diện tích 68m2 là của gia đình ông Hiếu. Về diện tích
8m2 nếu giao cho chị Huyền thì không đủ để chị Huyền xây nhà nên đề nghị Hội đồng xét xử
giao 8m2 đất này cho gia đình ông Hiếu để gia đình ông Hiếu sử dụng và sẽ có trách nhiệm thanh
toán chênh lệch 4m2 cho chị Huyền.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao sau khi tham gia thẩm vấn, nghe các bên tranh
luận, phân tích nội dung, các chứng cứ có trong hồ sơ vụ kiện đã khẳng định: ông Hiếu có đủ
điều kiện để tham gia đấu thầu đất tại thôn Nhạc Lộc 2 lần. Đối với diện tích đất 68m2 đấu thầu
lần 2 tuy chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông Hiếu là người tham gia đấu
thầu và nộp tiền đấu thầu nên Tòa án cấp sơ thẩm giao cho gia đình ông Hiếu quản lý để thực
hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền là phù hợp. Mặt khác, hiện tại diện tích đất
08m2 (đất đấu thầu đợt I) được xác định là tài sản chung của anh Thành, chị Huyền trong thời
kỳ hôn nhân là diện tích nhỏ, không thể chia bằng hiện vật nên án sơ thẩm quyết định giao cho
anh Thành và buộc anh Thành phải thanh toán 1/2 giá trị quyền sử dụng đất bằng tiền cho chị
Huyền là phù hợp. Bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có
căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản
án sơ thẩm.
XÉT THẤY
Về tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật là tranh chấp tài sản chung sau
ly hôn và thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh (do chị Huyền khi khởi kiện đang cư trú
tại nước ngoài) là đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đương sự có mặt hoặc ủy
quyền hợp pháp; nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo; các bên đương
sự không thỏa thuận được với nhau về cách thức giải quyết vụ án liên quan đến kháng cáo nên
vụ án được xét xử theo trình tự phúc thẩm.
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Về nội dung: Theo lời khai của các bên đương sự, chứng cứ do các bên cung cấp, lời khai
những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có đủ căn cứ để kết luận: Ông Nguyễn
Khắc Hiếu là bố chồng chị Huyền có tiêu chuẩn đấu thầu đất tại thôn Nhạc Lộc hai lần. Lần thứ
nhất vào năm 1993, với diện tích 60m2. Do ông Hiếu không có tiền nên chị Huyền đã vay của
anh trai là anh Lê Văn Tân 3.000.000đồng để nộp tiền đất đấu thầu. Vợ chồng ông Hiếu, bà Sắc
(vợ ông Hiếu) đã “nhượng lại” diện tích đất này cho vợ chồng anh Thành, chị Huyền. Ngày
16/3/1995, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Văn đã ra quyết định số 167/QĐ-UB cho phép chị Huyền
được sử dụng diện tích đất này để làm nhà ở. Tòa án cấp sơ thẩm xác định diện tích đất 60m 2 do
ông Hiếu được tiêu chuẩn đấu thầu lần 1 và đã chuyển nhượng cho vợ chồng chị Huyền là tài
sản chung của vợ chồng chị Huyền là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc
thẩm, các bên đương sự đều thống nhất xác định diện tích đất này là tài sản chung của vợ chồng.
Năm 1995, vợ chồng chị Huyền đã chuyển nhượng 52m2 đất trong số 60m2 đất của mình cho
ông Quản Thanh Xuân nên chỉ còn lại 8m2. Việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định diện tích đất này
là tài sản chung của chị Huyền, anh Thành và chia mỗi người được 1/2 là đúng pháp luật. Chị
Huyền kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giao cho chị diện tích đất này, Hội đồng xét xử
thấy rằng: thứ nhất, diện tích đất này rất nhỏ chỉ là 8m2 vừa không được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, vừa không phù hợp với việc tạo lập chỗ ở; thứ hai, chị Huyền hiện không
sinh sống tại thôn Nhạc Lộc nên giao đất cho chị là không phù hợp.
Đối với diện tích đất 68m2 (đất đấu thầu lần hai): tài liệu có trong hồ sơ vụ kiện và lời khai
của các bên đương sự có cơ sở để xác định nguồn tiền nộp đấu thầu đất lần hai là của ông Nguyễn
Khắc Hiếu chứ không phải là của chị Huyền. Trong đơn kháng cáo và kháng cáo bổ sung của
chị Huyền, bản thân chị Huyền cũng bất nhất về việc tham gia đấu thầu đất lần này. Lúc thì chị
cho rằng tiền là của chị vay anh Tân và đất này là của chị, lúc chị lại cho rằng thôn Nhạc Lộc
chưa đấu thầu đất, ông Hiếu sử dụng đất do lấn chiếm trái pháp luật. Tuy nhiên, theo kết quả xác
minh tại địa phương của Tòa án cấp sơ thẩm thì phần đất đấu thầu lần hai nêu trên hiện thuộc
thửa 256, tờ bản đồ số 18 do ông Hiếu đứng tên; ông Hiếu cũng là người đang quản lý đất này.
Như vậy, diện tích đất này mới chỉ thể hiện trong bản đồ và sổ mục kê và việc đấu thầu cũng
không đúng quy định của pháp luật (do tổ chức đấu thầu không đúng thẩm quyền) và vì vậy
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tòa án cấp sơ thẩm tạm giao cho ông Hiếu
tiếp tục quản lý để thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan
đến phần đất này là có căn cứ, đúng pháp luật.
Do diện tích đất là tài sản chung của chị Huyền, anh Thành còn lại rất nhỏ (8m2) lại nằm
trong 68m2 đất tiêu chuẩn ông Hiếu được đấu thầu lần hai nên Tòa án cấp sơ thẩm giao cho anh
Thành quản lý, sử dụng là phù hợp.
Như phân tích trên, việc chị Huyền kháng cáo liên quan đến giao đất là tài sản chung cho
anh Thành sử dụng và tạm giao đất đấu thầu lần hai cho ông Hiếu quản lý không được Hội đồng
xét xử chấp nhận.
Quá trình thụ lý vụ án để giải quyết theo trình tự phúc thẩm, chị Huyền có gửi đơn tố cáo
việc đấu thầu đất trái pháp luật của chính quyền thôn Nhạc Lộc không thuộc thẩm quyền giải
quyết của Hội đồng xét xử phúc thẩm.
Quan điểm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Huyền trình bày trước
phiên tòa phúc thẩm không có căn cứ nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.
Từ nhận định trên, căn cứ khoản 1 Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự,
QUYẾT ĐỊNH
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Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên quyết định của bản án hôn nhân
gia đình sơ thẩm số 10/2014/HNGĐ-ST ngày 29/9/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên,
cụ thể như sau:
Áp dụng Điều 95, 97 Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 136 Luật đất đai; khoản 2 Điều 305
Bộ luật dân sự; Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị Huyền. Xác định 08m2 đất nằm
trong 76m2 đất tại thửa 256, tờ bản đồ số 18 năm 2003 thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện
Văn Lâm hiện đứng tên ông Nguyễn Khắc Hiếu là tài sản chung của anh Thành và chị Huyền
có giá trị 22.000.000 đồng. Giao cho anh Thành có quyền quản lý, sử dụng. Buộc anh Thành có
nghĩa vụ thanh toán cho chị Huyền 1/2 giá trị bằng 11.000.000 đồng.
2. Không chấp nhận yêu cầu của chị Huyền về việc xác định và phân chia cho chị và anh
Thành diện tích 68m2 đất tại thửa 256, tờ bản đồ số 18 tại thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện
Văn Lâm (đất ông Hiếu đấu thầu lần 2 năm 1995) hiện đứng tên ông Nguyễn Khắc Hiếu.
Tạm giao cho ông Nguyễn Khắc Hiếu quản lý 68m2 đất nêu trên, chờ Ủy ban nhân dân
huyện Văn Lâm giải quyết theo thẩm quyền.
3. Không chấp nhận yêu cầu của chị Huyền về việc xác định phân chia cho chị và anh
Thành ngôi lán cấp 4 có giá trị 3.416.100 đồng.
Xác định các tài sản gồm: 01 lán xây cấp 4 tường 110, mái lợp Phibroximang đã cũ nát, có
giá trị 3.416.100 đồng; 01 bể nước xây gạch nghiêng = 105.000 đồng; 01 giếng khoan =
1.104.000 đồng do ông Hiếu xây dựng và tạo lập. Giao cho ông Hiếu có quyền sở hữu.
4. Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Thành phải chịu 550.000 đồng án phí chia tài sản chung.
Chị Huyền phải chịu 550.000 đồng án phí chia tài sản chung và 10.070.805 đồng án phí đối với
phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận. Đối trừ với số tiền 2.000.000 đồng chị Huyền đã
nộp tạm ứng án phí sơ thẩm tại biên lai thu tiền số 00344 ngày 26/3/2010 tại Cục Thi hành án
dân sự tỉnh Hưng Yên, chị Huyền còn phải nộp tiếp số tiền 8.620.805 đồng.
Chị Lê Thị Huyền phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm. Xác nhận chị Huyền
đã nộp 200.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0000003 ngày 21/10/2014 tại Cục
Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi
hành án, nếu người phải thi hành án chưa thi hành xong các khoản tiền trên thì phải chịu lãi
suất đối với số tiền chưa thi hành án theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại
thời điểm thanh toán.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án
dân sự người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo
quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực
hiện theo quy định của Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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