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TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH DI CHÚC VÔ HIỆU 

STT TÊN VÀ NỘI DUNG VĂN BẢN TRANG 

1. Bản án số 11/2016/DSPT ngày 22/6/2016 về việc Yêu cầu tuyên 
bố di chúc không hợp pháp của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 
Trị 
Nội dung: Ngày 21/10/2010, bà B (mẹ của ông B) cùng ông T (em 
của ông B) đến UBND phường Đ lập bản di chúc. Tại thời điểm 
lập di chúc bà B 87 tuổi, đã già yếu, không còn minh mẩn và không 
biết chữ. Bà B lập di chúc để toàn bộ diện tích 1.048m2 đất của 
bố, mẹ cho vợ chồng ông T, bà L. Đến tháng 8/2014, ông B và một 
số chị em ruột thấy ông T tự ý chuyển nhượng đất cho người khác 
thì mới biết có bản di chúc. Ông B yêu cầu Tòa án tuyên bố bản di 
chúc do bà B lập ngày 21/10/2010 là không hợp pháp. 
Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên: Chấp nhận yêu cầu 
của ông B. Tuyên bố bản di chúc của bà B lập ngày 21/10/2010 
không hợp pháp. 

Nhận định của Tòa án phúc thẩm: 
- Về nội dung: Theo Điều 108, Điều 733, Điều 734, Điều 735

BLDS; điểm đ khoản 1 Điều 179 Luật đất đai quy định thì Hộ gia 
đình bà B tại thời điểm lập di chúc gồm bà B, bà H, ông T, cháu 
L, cháu T, cháu T, bà L là những người có mối quan hệ hôn nhân, 
huyết thống đều có quyền sử dụng diện tích 1.084m2 theo giấy 
chứng CNQSDĐ số Y 540637 do UBND Thành phố Đ cấp ngày 
23/02/2004. Việc bà B lập di chúc ngày 23/02/2004 cho ông T, bà 
L diện tích 1.084m2 là không đúng pháp luật. Vì vậy, bản di chúc 
của bà B lập ngày 21/10/2010 không có hiệu lực phần nội dung. 

- Về hình thức: Căn cứ Theo khoản 2 Điều 658 BLDS quy
định thì việc bà B là người không biết chữ, không biết đọc và 
không ký được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải 
ký xác nhận trước mặt người có thẩm quyền chứng thực của 
UBND phường Đ. Người có thẩm quyền chứng thực của UBND 
phường Đ chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và 
người làm chứng. Theo quy định Điều 654 BLDS quy định người 
thừa kế theo di chúc của người lập di chúc không được làm chứng 
cho việc lập di chúc. Bản di chúc của bà B lập ngày 21/10/2010 
không có người làm chứng là trái với quy định của pháp luật. 
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2. Bản án số 182/2017/DS-ST ngày 02/8/2017 về Thừa kế tài sản 
của Tòa án nhân dân huyện A 
Nội dung: Ông B (chết 2003) và bà Q (chết 2005) để lại di chúc 
ngày 2/7/2002 theo đó, ông Đ là 1 trong 5 người con của ông B bà 
Q được hưởng 1 căn nhà kiên cố gắn liền với diện tích 126,6m2 
và phần đất ao diện tích 1.027,8m2. Ông Đ đã chết, nay vợ ông Đ 
là bà T khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận căn nhà 126.6m2 giao 
cho bà và các con quản lý sử dụng làm nơi thờ cúng, không được 
bán, công nhận phần thừa kế phần đất diện tích đất ao 1.027,8m2 
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trong 2.221,8m2, theo giấy CNQSDĐ số 02374 mang tên Hồ Văn 
B. Bị đơn là bà L – là con của ông B và bà Q đang giữ giấy
CNQSDĐ nêu trên, đồng ý để căn nhà gắn với diện tích đất
126.6m2 cho mẹ con bà T nhưng không được bán hay sang
nhượng, riêng diện tích đất ao phải chia đều cho các đồng thừa kế.
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 
bà T. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do di chúc 
lập ngày 2/7/2002 là không hợp pháp, ngoài ra Tòa án sơ thẩm 
cũng không xác minh làm rõ lời khai khác nhau của đương sự, bỏ 
sót người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Yêu cầu TA sơ thẩm xét 
xử lại. 
Tòa án xét xử lại tuyên: Xác định di chúc do cụ ông B – cụ bà 
Phạm Thị Q lập ngày 02/7/2002 là không hợp pháp. Không chấp 
nhận yêu của đồng nguyên đơn. 
Tòa án nhận định: Di chúc do cụ ông B – cụ bà Q lập ngày 
02/7/2002 tại nhà, do ông QV viết thay. Thể hiện trong tờ di chúc 
có hai người làm chứng là Trần Tấn L, Đoàn Văn H, nhưng theo 
lời khai của ông L, ông H thì không trực tiếp chứng kiến việc cụ 
B – cụ Q ký tên trong di chúc mà do ông Đ (con của hai cụ) mang 
đến nhờ ký tại nhà của hai ông, sau đó mang đến UBND xã ĐP 5 
xác nhận. Việc xác nhận di chúc tại của UBND ĐP khi không có 
mặt của người lập di chúc là không phù hợp với quy định tại các 
Điều 658, 659 Bộ luật Dân sự 2005 và Điều 17 Nghị định 
79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ 
bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, nên 
xác định di chúc lập ngày 02/7/2002 của cụ B – cụ Q là không hợp 
pháp. 

3. Bản án số 701/2017/DS-PT ngày 04/8/2017 về tranh chấp liên 
quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu của 
Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
Nội dung: Văn phòng công chứng TT (VPCC TT) khởi kiện ông 
K và bà T với nội dung như sau: Ngày 3/9/2014, ông K và bà T đã 
yêu cầu công chứng di chúc miệng do ông K và bà T chứng kiến 
và ghi chép theo ý chí của ông T3 đề ngày 1/9/2014. Do quen biết 
nên Công chứng viên H đã chứng nhận tờ di chúc miệng của ông 
T3 theo công chứng số 002335.2014/DC ngày 3/9/2014. Bà H đã 
yêu cầu ông K và bà T viết thêm tờ di chúc nữa để lưu tại VPCC 
TT với nội dung giống nhau đồng thời cung cấp bổ sung 
GCNQSDĐ thửa số 63 tại thị trấn LĐ. Tuy nhiên bà T từ chối, 
ngày 5/9/2014 bà T gọi điện cho bà H nói rằng mình không phải 
là người làm chứng. Ngày 9/10/2014, VPCC TT nhận được thư 
của ông Đ3 cho biết bà T không phải là người làm chứng. Do nghi 
ngờ tính hợp pháp của di chúc nên ngày 11/10/2014, VPCC TT đã 
gửi Công văn yêu cầu Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức 
năng xác minh tình trạng sức khỏe của ông T3 và được biết ông T 
trong tình trạng bệnh nặng, không thể nói, thể hiện được ý chí, 
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nguyện vọng của mình theo nội dung di chúc mà ông K và và T 
ghi chép. 
Do đó, VPCC TT khởi kiện yêu cầu tuyên bố Văn bản công chứng 
số 002335.2014/DC ngày 3/9/2014 vô hiệu do bị lừa dối. 
Bản án sơ thẩm tuyên: Tuyên bố Văn bản công chứng số 
002335.2014/DC, quyển số 03TP/CCSCC/HĐGD ngày 03/9/2014 
của Văn phòng Công chứng TT do Công chứng viên Nguyễn Thị 
Thanh H công chứng bản di chúc miệng của ông Phan Văn T3 
được hai người làm chứng là ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T ghi 
chép lại vào lúc 07h30’ ngày 01/9/2014 là vô hiệu toàn bộ. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
Tòa án phúc thẩm nhận định: Theo bản kết luận giám định pháp 
ly tâm tần thì ông T3 không đủ khả năng nhận thức và điều khiển 
hành vi. Ngoài ra bản di chúc còn có một số vấn đề không phù hợp 
với tình tiết khách quan, tài liệu chứng cứ mà Tòa án thu thập 
được. Nên có cơ sở khẳng định việc hành vi của hai người làm 
chứng – ông K và bà T chứng kiến ông T3 nói và ghi chép lại theo 
di chúc miệng được Công chứng viên H của VPCC TT công chứng 
số 002335.2014/DC ngày 03/9/2014 là không có thật, dẫn đến di 
chúc miệng nêu trên không đủ điều kiện để được coi là hợp pháp 
theo quy định tại khoản 1 Điều 647 và điểm a khoản 1 Điều 652 
Bộ luật Dân sự năm 2005. Tại khoản 1 Điều 647 Bộ luật Dân sự 
năm 2005 quy định: “Người đã thành niên có quyền lập di chúc, 
trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà 
không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.” Tại điểm 
a khoản 1 Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Di chúc 
được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Người 
lập di chúc minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc; không bị lừa dối, 
đe dọa hoặc cưỡng ép...”. Từ những nhận định trên, Hội đồng xét 
xử xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn tuyên bố văn bản công chứng di chúc miệng của ông 
T3 do ông K và bà T làm chứng ghi chép lại lúc 07 giờ 30 phút 
ngày 01/9/2014, công chứng ngày 03/9/2014 vô hiệu do bị lừa dối 
là có căn cứ phù hợp với quy định tại Điều 132 Bộ luật Dân sự 
năm 2005. 

4.  Bản án số 132/2017/DS-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp di 
sản thừa kế và chia tài sản chung của Tòa án nhân dân thành 
phố Q, tỉnh Bình Định 
Nội dung: Cụ ông Nguyễn H và cụ bà Đồng Thị C có 3 người con 
gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Q, sinh năm 1950; Nguyễn Thị S, 
sinh năm 1964 và Nguyễn Hữu H, sinh năm 1953. Ông Nguyễn 
Hữu H đã chết năm 1984 có vợ là Nguyễn Thị Thanh T sinh năm 
1960 và hai con là Nguyễn Hữu P, sinh năm 1980 và Nguyễn Thị 
K, sinh năm 1984. Năm 1961 cụ bà Đồng Thị C chết. Năm 1965 
cụ ông Nguyễn H cưới cụ bà Nguyễn Thị C có 3 người con gồm 
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các ông, bà: Nguyễn Thị L, sinh năm 1968; Nguyễn Hữu L, sinh 
năm 1974 và Nguyễn Thị L, sinh năm 1978. 
Năm 2011, cụ Nguyễn H chết. Bà Nguyễn Thị S đã khởi kiện yêu 
cầu chia di sản của cụ H để lại là diện tích 1.590,4m2 nay đang do 
ông Nguyễn Hữu L quản lý và sử dụng. Trong quá trình giải quyết 
vụ án, ông Nguyễn Hữu L đưa ra 01 bản di chúc photo và bà 
Nguyễn Thị L đưa ra 01 bản di chúc photo. Nhưng 02 bản di chúc 
photo có nội dung khác nhau, không ghi ngày, tháng, chỉ ghi năm 
2006. 
Bản án sơ thẩm: Công nhận quyền sử dụng đối với mảnh đất yêu 
cầu chia thừa kế là di sản của cụ H. Hai bản di chúc không hợp 
pháp nên di sản của cụ H được chia theo pháp luật. 
Nhận định của Tòa án: Hình thức 02 bản di chúc này là di chúc 
bằng văn bản không có người làm chứng theo quy định tại Điều 
655 của Bộ luật Dân sự năm 2005 “...Việc lập di chúc bằng văn 
bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 
653 bộ luật này” nhưng 02 bản di chúc không thỏa mãn các điều 
kiện theo Điều 653 như: 02 di chúc không ghi ngày tháng chỉ ghi 
năm 2006, theo quy định thì mỗi trang của di chúc phải có chữ ký 
hoặc điểm chỉ của người lập di chúc nhưng 02 tờ di chúc đều 
không có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của cụ Nguyễn H tại mỗi 
trang của di chúc (mỗi di chúc có 02 trang), di chúc không ghi rõ 
vị trí nơi có di sản (tổ, khu vực và tứ cận). Hơn nữa, 02 bản di chúc 
photo có nội dung khác nhau cùng ghi năm 2006 nên không xác 
định được di chúc nào có trước để xác định nội dung sửa đổi và bổ 
sung cho nhau. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án tòa đã 
yêu cầu ông Nguyễn Hữu L và bà Nguyễn Thị L cung cấp bản gốc 
hoặc bản sao di chúc có công chứng nhưng ông Nguyễn Hữu L 
không chịu cung cấp, còn bà Nguyễn Thị L khai bị thất lạc nên 
không cung cấp được cho tòa. Vì vậy, căn cứ Điều 652 của Bộ luật 
dân sự năm 2005 thì hình thức 02 bản di chúc photo trái với quy 
định của pháp luật nên không hợp pháp. Do đó, di sản thừa kế của 
cụ Nguyễn H được chia theo pháp luật cho các thừa kế là có căn 
cứ đúng pháp luật. 

5.  Bản án số 296/2017/DS-PT ngày 12/10/2017 về việc Yêu cầu 
tuyên bố di chúc không hợp pháp, hủy Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất và chia thừa kế theo quy định pháp luật của Tòa 
án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 
Nội dung: Cụ Đ và cụ Qu có 5 người con: 3 người đã chết, còn bà 
L và bà B. Cụ Đ và cụ Qu đã chết mà không để lại di chúc. Di sản 
của hai cụ để lại là thửa đất số 178, tờ bản đồ 10, diện tích 207m2 
nay là thửa đất số 384, Tờ bản đồ số 39, diện tích 197,2m2. Bà B 
không lập gia đình nên ở với cụ Qu cho đến khi qua đời, các thành 
viên gia đình đều nhất trí để bà B sống trên mảnh đất này. Tuy 
nhiên sau đó bà B lấy lý do nhà xuống cấp nên muốn sửa chữa. 
Nhưng bà B đã đập bỏ toàn bộ ngôi nhà để xây mới nên các thành 
viên trong gia đình bức xúc. Lúc này, các thành viên gia đình mới 
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biết bà B đã được Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc cấp GCNQSDĐ số 
BV 570348, số vào sổ cấp giấy CH 01402 ngày 31/12/2014 đối 
với thửa đất số 384, Tờ bản đồ số 39, diện tích 197,2m2 theo nội 
dung tại bản di chúc được bà B cho là của mẹ bà là cụ Qu lập ngày 
28/4/2011. Bà L cho rằng bản di chúc trên là giả mạo nên khởi 
kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố di chúc không hợp pháp, hủy 
GCNQSDĐ và chia thừa kế theo quy định pháp luật. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 
của bà L tuyên bố di chúc của cụ Qu lập ngày 28/4/2011 không 
hợp pháp đối với phần di sản của cụ Đ; di chúc đối với phần di sản 
của cụ Qu có hiệu lực. Hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất và GCNQSDĐ số BV 570348, số vào sổ cấp giấy CH 
01402 do Sở TN&MT tỉnh cấp ngày 31/12/2014 mang tên bà Đỗ 
Thị B. Không chấp nhận yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật đối 
với di sản thừa kế của cụ Đ, cụ Qu là Thửa đất số 178, Tờ bản đồ 
số 10, diện tích 207m2 (nay là thửa đất số 384, Tờ bản đồ số 39, 
diện tích 197,2m2. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 
của bà L tuyên bố di chúc của cụ Qu lập ngày 28/4/2011 không 
hợp pháp đối với phần di sản của cụ Đ là quyền sử dụng 98,6m2 
đất. Tạm giao cho bà B là người đang trực tiếp sống trên đất quản 
lý, sử dụng. Xác định Di chúc của cụ Qu đối với phần di sản là nhà 
cấp IV và quyền sử dụng 98,6m2 đất cho bà Đỗ Thị B có hiệu lực. 
Không chấp nhận yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật của bà L đối 
với di sản thừa kế của cụ Đ, cụ Qu là thửa đất số 178, Tờ bản đồ 
số 10, diện tích 207m2 (nay là thửa đất số 384, Tờ bản đồ số 39, 
diện tích 197,2m2 ). 

Tòa án phúc thẩm nhận định:  
- Về hình thức của bản di chúc: di chúc do cụ Lê Thị Qu lập 

ngày 28/4/2011. Theo quy định tại Điều 649 và 650 Bộ luật Dân 
sự năm 2005, Điều 627 và 628 Bộ luật Dân sự năm 2015, đây là 
di chúc bằng văn bản, do người khác viết hộ, cụ Qu có điểm chỉ, 
có người làm chứng và có chứng thực của UBND có thẩm quyền. 
Xét thấy, mặc dù cụ Qu không điểm chỉ trước mặt những người 
làm chứng, tuy nhiên theo người làm chứng là ông Đỗ Văn Tĩnh 
thì đích thân cụ Qu mang bản di chúc nhờ những người khác kí 
xác nhận vào di chúc của cụ. Về ý thức chủ quan của người lập di 
chúc: Do bà B không lập gia đình, trực tiếp ăn ở cùng và chăm sóc 
cụ Qu trong khi những người con khác đều đã có nơi ăn chốn ở ổn 
định nên cụ Qu đã có ý nguyện trao tài sản nhà, đất cho bà B, thể 
hiện tại nhiều thời điểm. Với những sự kiện nêu trên đã thể hiện ý 
chí của cụ Qu về việc cho bà B hưởng tài sản thuộc sở hữu của 
mình là nhất quán, xuyên suốt trong một khoảng thời gian dài từ 
năm 1997 đến khi bản di chúc được cụ Qu thiết lập ngày 
28/4/2011, phù hợp với quy định tại Điều 647, 648 Bộ luật Dân sự 
năm 2015.  

- Về nội dung của di chúc: Trong di chúc, cụ Qu đã định đoạt 
toàn bộ tài sản nhà, đất cho bà B. Tuy nhiên, đối với quyền sử dụng 



 
diện tích đất 197,2m2 là của cả cụ Đ và cụ Qu, nên cụ Qu chỉ có 
quyền định đoạt với ½ diện tích đất và ngôi nhà tình nghĩa mà địa 
phương xây tặng. Bởi vậy, Bản án sơ thẩm chỉ công nhận phần di 
chúc đối với tài sản (nhà cấp IV và quyền sử dụng 98,6m2 đất) của 
cụ Qu có hiệu lực và xác định phần di chúc định đoạt di sản của 
cụ Đ không có hiệu lực là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 
667 Bộ luật Dân sự năm 2005. 

6.  Bản án số 34/2017/ST-DS ngày 13/11/2017 về tranh chấp “Yêu 
cầu tuyên bố di chúc không hợp pháp, chia di sản thừa kế, 
tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản” của Tòa án nhân dân 
huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 
Nội dung: Bà L và ông C kết hôn, được cấp giấy chứng nhận kết 
hôn ngày 20/3/1965. Ông L và bà C có 2 người con là L và H 
nhưng đều đã mất. Trong thời kì hôn nhân, ông C và bà L không 
có tài sản chung nhưng trong khi ông C nhập ngũ thì bà L ở địa 
phương một mình chăm sóc mẹ ông C (là bà Ch đến năm 1969 thì 
chết) và anh trai ông C bị tàn tật (là ông B đến năm 1991 thì chết) 
và các con của ông C, lo thờ cúng, hương khói cho họ sau khi qua 
đời. 
Năm 1989 đến năm 2006, ông C và bà M (có bà M, bà V, ông T 
là chị em ruột) sống chung, không đăng kí kết hôn, có tài sản chung 
nhưng không có con chung. 
Năm 1998, Ông C và bà Ph phát sinh tình cảm và có con chung là 
chị Yến L nhưng không phát sinh tài sản chung. 
Ngày 7/10/2005, ông C lập di chúc để lại tài sản cho chị Yến L, bà 
M, bà Ph, ông D (cháu ruột). Di chúc trên đã được phòng Tư pháp 
UBND huyện LN ký chứng thực cùng ngày. Đến năm 2009, bà M 
chết không để lại di chúc. 
Bà L khởi kiện, yêu cầu công nhận bà là vợ hợp pháp của ông C, 
tuyên bố di chúc ông C lập là không hợp pháp. Chia thừa kế tất cả 
di sản mà ông C để lại. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Công nhận bà L là vợ hợp pháp của ông 
C, không công nhận bà thanh M và ông C, bà Ph và ông C là vợ 
chồng. Tuyên bố di chúc ông C lập là không hợp pháp, trừ phần 4 
của di chúc định đoạt di sản cho ông D là có hiệu lực pháp luật. 
Xác định bà L, chị Yến L là người thừa kế hàng thứ nhất của ông 
C; bà V, bà M, ông T là người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng 
thừ kế tứ hai của bà thanh M. Chia lại di sản thừa kế của ông C và 
bà thanh M. 
Tòa án sơ thẩm nhận định: Trong di chúc ông C lập ngày 
07/10/2015 thể hiện nội dung định đoạt toàn bộ khối tài sản chung 
của bà M và ông C là vi phạm quy định tại Điều 223 Bộ luật dân 
sự năm 2005. Mặt khác, trong mảnh đất có diện tích 22.556 m2 
tọa lạc tại ấp 6 xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thì 
ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M, ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm 
Thị B là người trực tiếp sử dụng đất, tạo dựng tài sản trên đất song 
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nội dung di chúc giao toàn bộ mảnh đất này cho chị Yến L mà 
không đề cập xử lý tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là xâm 
phạm đến quyền lợi hợp pháp của những người này. Do một phần 
nội dung di chúc của ông C định đoạt tài sản chung mà không có 
sự đồng ý của đồng sở hữu chung, xâm phạm đến quyền lợi hợp 
pháp của người thứ ba, không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của 
di chúc theo quy định tại khoản 1 Điều 652 Bộ luật dân sự năm 
2015 nên cần tuyên bố di chúc của ông Nguyễn Đình C lập ngày 
07/10/2005 là không hợp pháp, trừ phần 4 của di chúc định đoạt 
di sản cho ông Nguyễn Văn D được hưởng. 

7.  Bản án số 183/2017/DS-PT ngày 01/12/2017 về việc tranh chấp 
yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu của Tòa án nhân 
dân tỉnh Vĩnh Long 
Nội dung: Ông H (chết năm 1992) và bà X (chết năm 2015) có 06 
người con là L2, C, B, V, L1 và L. Ngày 15/9/2012, bà Trần Thị 
X lập di chúc tại Phòng công chứng B để lại cho P (con của anh 
L2) được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 
thửa 538, tờ bản đồ số 7, diện tích 2.940m2, thửa 539, tờ bản đồ 
số 7, diện tích 820m2, loại đất trồng cây lâu năm do bà Trần Thị 
X được Ủy ban nhân dân huyện B (nay là thị xã B) cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất vào ngày 06/01/2004. Anh L đã khởi kiện 
yêu cầu tuyên di chúc nêu trên không hợp pháp, đồng thời công 
nhận thửa đất 538 và 539 thuộc quyền sở hữu của anh vì bà X đã 
cho anh khoảng hơn 20 năm trước, anh liên tiếp lập vườn và xây 
dựng căn nhà cấp 4. Mọi người trong gia đình đều thống nhất với 
nội dung bản di chúc do thời gian bà X còn sống, anh L đối xử 
ngược đãi với mẹ và các anh em. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận đơn khởi kiện của anh L. 
Tuyên bố văn bản công chứng Di chúc do bà Trần Thị X lập ngày 
15/9/2012 tại Văn phòng công chứng B (Số công chứng 01/quyển 
số 01/TP/CCSCC/DC) bị vô hiệu và di chúc này không có hiệu lực 
pháp luật. Công nhận anh L được quyền sử dụng 2 mảnh đất nêu 
trên 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của anh P 
về việc công nhận bản di chúc là hợp pháp. Chấp nhận một phần 
kháng cáo của anh P về việc không công nhận quyền sử đụng đất 
của anh L với 2 thửa đất nêu trên. 
Nhận định của Tòa án phúc thẩm: Cụ X không biết chữ nhưng 
khi công chứng viên chứng nhận bản di chúc nói trên không yêu 
cầu người làm chứng chứng kiến là không tuân thủ đúng theo quy 
định tại Điều 9 Luật Công chứng năm 2006 và khoản 3 Điều 652, 
Điều 656 Bộ luật Dân sự năm 2005. 

85 

8.  Bản án số 28/2018/DS-PT ngày 25/1/2018 về việc tranh chấp 
thừa kế tài sản và chia tài sản thuộc sở hữu chung của Tòa án 
nhân dân tỉnh Tây Ninh 
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Nội dung: Cụ D và cụ G có 10 người con, đã chết lúc nhỏ 06 
người, hiện còn 04 người gồm: Bà L, ông C, bà X và bà Th. Cụ D 
chết không để lại di chúc, cụ G có để lại di chúc được công chứng 
ngày 20-02-2013, tại Phòng Công chứng Y tỉnh Tây Ninh. Nội 
dung di chúc là cụ G để lại cho bà X ½ tài sản của cụ G trong khối 
tài sản chung của cụ G và cụ D và toàn bộ tài sản mà cụ G được 
thừa kế của cụ D. Bà X khởi kiện yêu cầu chia thừa kế thừa kế 
theo di chúc của cụ G và chia di sản của cụ D theo pháp luật. Trong 
quá trình giải quyết vụ án, ông C cung cấp thêm bản di chúc ngày 
4/4/2006 (bản photo) và yêu cầu chia theo di chúc này. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà X. 
Ngày 31/8/2017, ông C kháng cáo yêu cầu tuyên di chúc nêu trên 
của cụ G là không hợp pháp, yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật.  
Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của ông 
C, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Công nhận di chúc của bà G được 
công chứng ngày 20/2/2013 hợp pháp, còn bản di chúc ngày 
04/4/2006 do ông C cung cấp là không hợp pháp. 
Tòa án phúc thẩm nhận định: Bản di chúc do ông C cung cấp là 
không hợp pháp vì không có công chứng hay chứng thực nội dung 
di chúc; chỉ là bản pho-to; ông C không cung cấp được bản chính; 
bà X, bà L, bà Th không chấp nhận; nội dung và hình thức của di 
chúc không hợp pháp theo quy định tại Điều 652 của Bộ luật Dân 
sự năm 2005, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của 
ông C là đúng nhưng không ghi trong bản án là thiếu sót, cần rút 
kinh nghiệm. 

9.  Bản án số 11/2018/DS-PT ngày 11/4/2018 về việc tranh chấp di 
sản thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 
Nội dung: Cụ Q (chết năm 2004) và cụ T (chết năm 2010) sinh 
được 05 người con là: ông H, bà L, bà M, bà N và bà H. Cụ Q chết 
mà không để lại di chúc. Cụ T ở một mình, ông H đón cụ T về nuôi 
dưỡng nhưng một thời gian thì đuổi cụ về. Sau này cụ T chết không 
để lại di chúc cho các con. Sau khi bố mẹ chết, ông H và bà H 
đứng ra cho người khác thuê lại diện tích đất ruộng của hai cụ với 
số tiền 18.300.000 đồng và giữ lại chi tiêu hết. Đối với hai thửa 
đất ở của bố mẹ, ông H cho rằng mình là con trai nên tự ý quản lý 
toàn bộ, khi các chị em gái đến thắp hương, cúng giỗ cha mẹ thì 
ông H đánh đuổi, không cho vào nhà. Vậy bà L khởi kiện, yêu cầu 
Tòa án chia di sản của cha mẹ theo pháp luật. Bị đơn là bà H và 
ông H cho rằng năm 1999, cụ Q có lập bản di chúc cho ông H được 
thừa kế toàn bộ di sản của hai cụ. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Bản di chúc lập ngày 20/1/1999 của cụ Q 
là vô hiệu, chia di sản theo pháp luật. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L. 
tuyên bố bản di chúc ngày 20/1/1999 vô hiệu. Chấp nhận chia di 
sản thừa kế cụ Q và cụ T theo pháp luật. 
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Tòa án phúc thẩm nhận định: Di chúc trên được xác định là di 
chúc bằng văn bản không có người làm chứng, không có chứng 
nhận, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định tại 
điều 658 BLDS năm 1995: .. việc lập di chúc bằng văn bản không 
có người làm chứng phải tuân theo quy định tại điều 656 Bộ luật 
này. Đối chiếu quy định tại điều 656 BLDS năm 1995 với nội dung 
di chúc thấy: di chúc không ghi rõ di sản để lại gồm những tài sản 
gì, địa chỉ nơi có di sản. Mặt khác, di sản thừa kế là tài sản chung 
của của cụ Q, cụ T; thời điểm lập di chúc cụ T vẫn còn sống nhưng 
di chúc chỉ do một mình cụ Q định đoạt. Hình thức và nội dung 
của di chúc đã vi phạm quy định tại Điều 637, 655, 656, và Điều 
658, 660 BLDS năm 1995. Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật 
hình sự công an tỉnh Hưng Yên thể hiện: chữ ký, chữ viết họ tên 
Trần Khắc Q phía dưới bản di chúc lập ngày 20/01/1999 với chữ 
ký, chữ viết họ tên Trần Khắc Q trong đơn xin cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất ngày 17/6/1991 dưới phần người làm đơn 
không phải do cùng một người ký, viết ra. Từ những căn cứ trên, 
có cơ sở xác định “Bản di chúc” lập ngày 20/01/1999 là di chúc 
không hợp pháp. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp yêu cầu chia di 
sản thừa kế theo di chúc của anh Trần Long H, áp dụng quy định 
của pháp luật để chia di sản thừa kế của cụ Q, cụ T là có cơ sở. 

10.  Bản án số 04/2018/DS-ST ngày 06/07/2018 về việc tranh chấp 
về thừa kế của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hưng Yên 
Nội dung: Cụ T (chết tháng 12/2015) và cụ Đ (chết năm 2010) có 
05 người con là ông H, bà Ph, bà H, bà A và ông S. Năm 2010, cụ 
Đ còn khỏe mạnh thì có mời mọi người đến họp gia đình và có nói 
rằng sau này vợ chồng cụ chết sẽ cho ông S thừa kế phần diện tích 
đất của vợ chồng cụ Đ mà trên đất đã xây nhà, sau đó cụ Đ đã đưa 
cho ông S một phong bì dán kín và dặn khi nào vợ chồng cụ Đ 
chết mới được mở ra. Năm 2015, ông H mời đất cả mọi người đến 
họp gia đình và thống nhất để cụ T thừa kế toàn bộ di sản của cụ 
Đ. Sau đó cụ T đã chia diện tích đất của cụ T (bao gồm cả diện 
tích đất được hưởng của cụ Đ) cho ông H, ông S, và cháu H3 (con 
ông H) mỗi người một suất đất, các bà Ph, H, A được cho một suất 
đất (do bà Ph đứng tên), phần đất còn lại (khoảng 115m2) có ngôi 
nhà của của vợ chồng cụ Đ thì cho ông S. Sau này ông S mở phong 
bì ra thì được thấy di chúc ngày 09/6/2009 có xác nhận của Phó 
Chủ tịch UBND phường Lam Sơn, Tp.H, trong đó có chữ ký của 
cụ Đ, cụ T lúc đó bị liệt bên phải nên điểm chỉ. Bản di chúc này 
hoàn toàn phù hợp với việc cụ T phân chia đất cho các con năm 
2015. 
Sau khi biết về di chúc nhưng ông S không nói cho ai biết vì cụ T 
mới chết, nhưng do vợ chồng ông H nhiều lần có thái độ, lời lẽ xúc 
phạm yêu cầu ông S phải giao lại ngôi nhà của cha mẹ. Vì vậy ông 
S khởi kiện yêu cầu chia di sản theo di chúc, nhưng sau đó đổi lại 
yêu cầu hủy di chúc và chia di sản theo pháp luật. 
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Tòa án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu hủy di chúc của 
ông S. Xác định di chúc do chụ T và cụ Đ lập là không hợp pháp. 
Công nhận thỏa thuận của các đương sự. 
Nhận định của Tòa án sơ thẩm: Căn cứ khoản 4 Điều 625 và 
Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2005 thì việc di chúc phải được 
người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực, 
phải có ít nhất hai người làm chứng trở lên. Tuy nhiên văn bản di 
chúc của cụ Đ, Cụ T lại không có người làm chứng, người lập hộ 
di chúc cũng không ký vào văn bản. Đối với việc chứng thực của 
UBND phường Lam Sơn, thành phố H khi chứng thực vào văn bản 
di chúc đã vi phạm khoản 2 Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2005, cụ 
thể là không yêu cầu người làm chứng ký vào bản di chúc trước 
mặt người có thẩm quyền chứng thực. Mặt khác ở phần xác nhận, 
không thể hiện UBND phường Lam Sơn xác nhận bản di chúc đó 
vào thời gian nào. Ông Bùi Tuấn Anh - nguyên Phó Chủ tịch 
UBND phường Lam Sơn, là người ký xác nhận bản di chúc đã xác 
nhận: Nội dung xác nhận trong bản di chúc là do bộ phận văn 
phòng viết, do sơ suất ông Tuấn Anh không xem nội dung văn bản 
nên đã ký xác nhận; ông Tuấn Anh không nắm rõ được nội dung 
cụ thể của bản di chúc, ai là người đến xin xác nhận, cán bộ văn 
phòng có chứng kiến bà Đ ký, ông T điểm chỉ vào văn bản hay 
không. Từ những phân tích trên xác định Bản di chúc do cụ T và 
cụ Đ lập ngày 09/6/2009 là không hợp pháp. Mặc dù bị đơn và 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng ý với yêu cầu của 
nguyên đơn là hủy Bản di chúc do cụ T và cụ Đ lập ngày 09/6/2009 
do di chúc không hợp pháp nhưng theo quy định tại Điều 640 Bộ 
luật dân sự 2015 có quy định: Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập bất cứ lúc nào. Ngoài quy 
định này thì không có văn bản pháp luật nào quy định về việc cơ 
quan, tổ chúc, cá nhân khác không phải là người đã lập di chúc có 
quyền hủy bỏ di chúc. Do vậy yêu cầu về việc hủy di chúc của 
nguyên đơn không được chấp nhận. Tuy nhiên việc di chúc không 
hợp pháp sẽ được xác định trong bản án. 

11.  Bản án số 18/2018/DS-PT ngày 18/7/2018 về việc Tranh chấp 
di sản thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. 
Nội dung: Cụ Đàm và Cụ Sen sinh được 04 người con là bà Tấn 
(chết năm 2003, có 7 người con là K, T, V, N, G, B, Nh), ông Bút 
(hi sinh năm 1950, không có vợ con), bà Nhẫn (chết năm 2015, có 
4 người con là Tuyết – bị tâm thần, C, Kh, H) và ông Chính (hi 
sinh năm 1972, có vợ là bà D, hai người có con nuôi là chị N, năm 
1999 bà D có nhận anh E là con nuôi). Cụ Đàm và cụ Sen có tài 
sản chung là diện tích 1076m2 đất nguồn gốc là của bố mẹ cụ Đàm 
để lại. Năm 1945 cụ Đàm chết và không để lại di chúc, cụ Sen ở 
vậy nuôi các con khôn lớn. Năm 1994 cụ Sen đã lập di chúc có nội 
dung cho hai con gái là Tấn và Nhẫn được thừa kế 03 gian nhà lợp 
ngói hướng Bắc Nam trên diện tích 538m2 đất và cho bà D được 
thừa kế 538m2 đất của cụ Sen. Ngày 25/6/2007 cụ Sen chết. 
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Năm 2012, bà Nhẫn cùng các con đề nghị bà D là người đang quản 
lý di sản của cụ Đàm và cụ Sen phân chia theo di chúc của cụ Sen 
nhưng bà D yêu cầu san lấp ao và sẽ chia phần ao san lấp đó, Anh 
C và anh B đã san lấp toàn bộ diện tích ao nhưng bà D vẫn không 
cho làm thủ tục chuyển nhượng. 
Qúa trình giải quyết vụ án, bà D xuất trình di chúc do cụ Sen lập 
ngày 1/9/2004 có xác nhận của UBND phường Lam Sơn có nội 
dung cho bà D được thừa kế toàn bộ diện tích đất và công trình 
trên đất. 
Anh B và anh C đã khởi kiện yêu cầu: hủy bản di chúc ngày 
1/9/2004 và GCNQSDĐ số BL 072243 do UBND cấp cho bà D. 
Nếu bà D đồng ý chia theo di chúc 1994 thì đề nghị chia theo di 
chúc, nếu bà D không đồng ý thì chia theo pháp luật 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Xác định di sản thừa kế của cụ Đàm và 
cụ Sen. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn hủy một phần bản di 
chúc của cụ Sen ngày 1/9/2004 đối với phần di sản của cụ Đàm để 
trở thành tài sản chung. Tạm giao cho bà D tiếp tục quản lý, sửa 
dụng phần tài sản chung của các đồng thừa kế. Hủy GCNQSDĐ 
số BL 072243. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Tuyên bố bản di chúc ngày 19/4/1994 
và ngày 01/9/2004 là vô hiệu. Xác định hàng thừa kế và di sản thừa 
kế của cụ Đàm và cụ Sen. Trích công sức trông nom, tôn tạo di sản 
cho bà D, chia di sản cho các đồng thừa kế. Hủy GCNQSDĐ số 
BL 072243. 
Tòa án phúc thẩm nhận định: Xét bản di chúc lập ngày 
19/4/1994, thấy: di chúc được lập thành văn bản, có chứng thực 
của Phòng công chứng nhà nước số 2 tỉnh Hải Hưng, về nội dung: 
cụ Sen cho bà D thừa kế 2 gian nhà diện tích 538 m2, cho bà Tấn 
và bà nhẫn thừa kế 3 gian nhà diện tích 538 m2. Trong khi đó toàn 
bộ diện tích đất 1.076 m2 trong di chúc là di sản của cụ Đàm và cụ 
Sen. Thời điểm cụ Sen lập di chúc thì ½ diện tích đất này là di sản 
của cụ Đàm, cụ Sen không có quyền định đoạt. Mặt khác về phần 
vị trí tài sản theo nội dung di chúc đến nay không còn tồn tại, nội 
dung không rõ ràng nên không có căn cứ để chia di sản thừa kế 
theo di chúc này. 
Đối với bản di chúc lập ngày 1/9/2004: Về hình thức: di chúc ngày 
01/9/2004 không tuân thủ đúng trình tự thủ tục lập di chúc của 
người không biết chữ; di chúc có người làm chứng cũng như việc 
lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã, phường, thị 
trấn theo quy định tại Điều 652, 656, 658 Bộ luật dân sự năm 1995. 
Về nội dung: tương tự với di chúc 1994, cụ Sen không có quyền 
định đoạt đối với phần di sản của cụ Đàm. Từ những căn cứ trên, 
có cơ sở xác định bản di chúc lập ngày 19/4/1994 và ngày 
01/9/2004 là di chúc không hợp pháp. 

12.  Bản án số 205/2018/DS-PT ngày 19/7/2018 về việc Yêu cầu chia 
di sản thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 145 



Nội dung: Cụ P1 (chết năm 2012) và cụ Đ1 (chết năm 2013) có 5 
người con gồm ông H, chị P, ông B, ông Q2 và ông Hân (chết năm 
2002). Nay ông H và ông B khởi kiện yêu cầu hủy 2 di chúc lập 
ngày 14/11/2012 mà bà P (đang quản lý sử dụng một phần diện 
tích đất) cung cấp, yêu cầu chia di sản thừa kế theo pháp luật. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H 
và ông B. Hủy 02 di chúc của cụ P1 và H do không hợp pháp, chia 
di sản thừa kế theo pháp luật. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của bà 
P. Hủy 02 di chúc của cụ P1 và H do không hợp pháp, chia lại di
sản thừa kế theo pháp luật.

Tòa án phúc thẩm nhận định: 
- Về hình thức: Di chúc của cụ P1 được lập tại nhà, có chứng

kiến của hai người làm chứng là ông Thì và bà Anh và công chức 
tư pháp xã X nhưng trong bản di chúc không thể hiện phần làm 
chứng của công chức tư pháp là chưa đảm bảo tính khách quan 
trong thủ tục chứng thực. Di chúc của cụ P1 do người khác viết 
hộ, tuy có chữ ký của hai người làm chứng nhưng hai người làm 
chứng chỉ ký tên vào bản di chúc mà không có sự xác nhận đó 
chính là điểm chỉ của người lập di chúc nên chưa đảm bảo theo 
quy định ở Điều 656 Bộ luật Dân sự năm 2005. Đối với di chúc 
của cụ Đ1 là người không biết chữ, do ông Thì viết thay nhưng 
bản di chúc không có người làm chứng là không đúng quy định 
theo Điều 656 Bộ luật Dân sự năm 2005. Quá trình giải quyết vụ 
án cả bà P và ông Thì đều khai thống nhất là di chúc của cụ Đ1 
viết trước, năm ngày sau ông Thì mới viết di chúc của cụ P1 nhưng 
thời gian ghi lập di chúc cùng ngày 14/11/2012 không thể hiện 
đúng thời gian lập di chúc. Mặt khác, hai giấy di chúc được lập 
thành 02 bản, có cùng nội dung nhưng UBND xã X chứng thực 
chung cho hai di chúc vào ngày 21/11/2012, cách 07 ngày sau khi 
hai giấy di chúc được lập là không đúng quy định của pháp luật. 
Hai bản di chúc của cụ P1 và cụ Đ1 được lập cùng ngày 
14/11/2012 và được chứng thực cùng 01 văn bản vào ngày 
21/11/2012 là chưa đúng quy định tại khoản 5 Điều 652 Bộ luật 
Dân sự năm 2005.  

- Về nội dung: Cả hai tờ di chúc không có nội dung cụ thể,
không thể hiện được di sản là quyền sử dụng đất gồm những thửa 
nào, toạ lạc ở đâu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ai, 
di sản là nhà gì nằm trên phần đất nào theo như quy định tại Điều 
653 Bộ luật dân sự năm 2005. 

13. Bản án số 44/2018/DS-PT ngày 21/9/2018 viề việc tranh chấp 
xác nhận quyền thừa kế theo di chúc của Tòa án nhân dân tỉnh 
Nam Định 
Nội dung: Cụ Đ1 (chết năm 2005) và cụ T1 (chết năm 2014) 
không có con nên nhận ông Đ, bà H2, ông A, bà H1 làm con nuôi 
từ nhỏ. Di sản hai cụ để lại là nhà một mái 50 m2 trên diện tích đất 
116 m2. Sau khi hai cụ chết, toàn bộ số tài sản này do nguyên đơn 
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là ông Đ quản lý được hơn 3 năm thì đến tháng 7/2017 thì các bị 
đơn là ông A, bà H1, bà H2, bà T đến phá khóa cửa đưa khóa khác 
đến khóa, nhà hiện nay bỏ không.  
Ông Đ cho rằng, ngày 13/2/2005 lúc đó 2 cụ còn khỏe mạnh, minh 
mẫn đã tổ chức họp gia đình giao cho ông Đ quản lý, sử dụng nhà 
mái bằng sau khi hai cụ chết. Còn các bị đơn thì cho rằng ý 2 cụ 
chỉ là để nhà mái bằng để làm nơi thờ cúng và họp mặt con cháu 
đi về, việc giao cho vợ chồng ông Đ sở hữu nhà đất là do ông Đ tự 
ý thêm vào. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia di sản 
thừa kế theo di chúc của ông Đ. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của các bị đơn, 
không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đ. Giao quyền sở hữu 
chung cho ông Đ, ông A, bà H1, bà H2. 
Tòa án phúc thẩm nhận định: Việc cấp sơ thẩm coi biên bản họp 
gia đình là di chúc hợp pháp của cụ Đ1 là không đúng bởi: Buổi 
họp nhằm thảo luận bán căn nhà cấp bốn để lấy tiền chi tiêu, chưa 
phải buổi họp cuối cùng với mục đích lập di chúc định đoạt tài sản 
sau khi chết. Biên bản họp gia đình nếu mục đích là lập di chúc 
hoặc xác định là văn bản họp cuối cùng nhằm định đoạt đối với di 
sản của cụ Đ1, cụ T1 sau khi chết thì không thể nào cụ Đ1, cụ T1 
và các thành viên gia đình chỉ viết 1 bản duy nhất, không niêm 
phong bảo quản. Cụ Đ1, cụ T1 không quản lý biên bản, không ký 
từng trang như quy định tại khoản 2 Điều 653 BLDS năm 2005, 
không yêu cầu những người có mặt phải ký đầy đủ, sau đó cũng 
không đề nghị chính quyền xác nhận để có giá trị pháp lý, không 
gửi giữ di chúc, mà lại để cho chính người trực tiếp viết biên bản 
và thông qua biên bản quản lý, dẫn đến có việc sau đó biên bản bị 
sửa chữa, viết thêm nội dung hay không đến nay không đủ căn cứ 
để kết luận. Nhưng rõ ràng nội dung biên bản rất mâu thuẫn, không 
phù hợp với quy định của pháp luật. Việc nội dung biên bản họp 
gia đình (BL 143) thể hiện cụ Đ1 , cụ T1 để lại nhà mái bằng làm 
nơi thờ cúng nhưng lại giao quyền sở hữu cho ông Đ là mâu thuẫn, 
trái ngược nhau, không phù hợp với quy định tại Điều 670 BLDS 
năm 2005 về việc người có quyền quản lý di sản thờ cúng chỉ có 
quyền quản lý và hưởng dụng mà không có quyền sở hữu, không 
có quyền định đoạt di sản thờ cúng dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn 
nữa, do có nhiều cách hiểu khác nhau, phải giải thích di chúc của 
cụ Đ1, cụ T1 , cho đến nay những người thừa kế của cụ Đ1, cụ T1 
không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì phải coi như không 
có di chúc và việc chia di sản được áp dụng theo quy định về thừa 
kế theo pháp luật theo Điều 673 BLDS 2005, không thể nào vừa 
xác định di sản để làm nơi thờ cúng lại vừa giao quyền sở hữu cho 
ông Đ như Bản án sơ thẩm được. Do đó, cần phải xác định di chúc 
bị vô hiệu. 

14.  Bản án số 19/2019/DS-PT ngày 10/4/2019 về việc Yêu cầu 
tuyên bố di chúc vô hiệu của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 170 



 
Nội dung: Nguyên đơn là ông Tăng H trình bày ngày 16/4/2008, 
mẹ ông là bà Lư đã lập di chúc lấy khối tài sản chung là quyền sử 
dụng đất do Nhà nước cân đối giao quyền cho hộ bà Lượng 3.907 
m2 chia cho 08 người con, cháu. Di chúc được UBND thị trấn T 
chứng thực. Tuy nhiên việc bà Lư tự ý lấy khối tài sản chung giao 
cho những người trên là xâm phạm đến quyền và lợi ích của ông 
Tăng H và những thành viên trong hộ bà Lượng, nên ông yêu cầu 
tuyên bố di chúc vô hiệu. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu của ông Tăng H, tuyên 
bố di chúc của cụ Lư lập ngày 16/4/2008 là vô hiệu. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Tuyên bố di chúc của cụ Lư vô hiệu 
một phần. 
Tòa án phúc thẩm nhận định: Về hình thức: phù hợp với Điều 
658 BLDS 2005. Về nội dung: Theo Biên bản xác minh ngày 
20/5/2016, hộ cụ Lư là hộ gia đình xã viên Hợp tác xã, năm 1993 
được Nhà nước cân đối giao quyền đất trồng cây lâu năm là 
3.707,3 m2, đối với đất ở là 200 m2 thì Nhà nước không cân đối 
giao quyền. Tại thời điểm cân đối giao quyền sử dụng đất, hộ cụ 
Lư gồm 5 người: Trần Thị Lư, Tăng H, Tăng Thị To, Tăng Quốc 
Tu và Tăng Thị Mỹ N. Như vậy, thửa đất trên thuộc sở hữu chung 
của các thành viên trong hộ cụ Lư đối với đất được cân đối giao 
quyền, còn đất ở theo quy định tại Điều 219 BLDS 2005 là tài sản 
chung của cụ Lư và các thành viên trong hộ chưa chia, nhưng ngày 
16/4/2008 cụ Lự tự lập di chúc tự định đoạt toàn bộ phần đất mà 
không thông báo cũng như được sự đồng ý của các đồng sở hữu 
với thửa đất là không đúng với quy định tại Điều 216 BLDS 2005. 
Nên di chúc của cụ Lư được UBND thị trấn T chứng thực là không 
đúng với quy định tại Điều 667 BLDS 2005. Tuy nhiên cụ Lư vẫn 
có quyền định đoạt đối với phần tài sản thuộc sở hữu của mình 
trong khối tài sản thuộc sở hữu của mình theo quy định tại Điều 
631, 648 BLDS 2005. Như vậy, di chúc nêu trên của cụ Lư chỉ bị 
vô hiệu một phần. 

15.  Bản án số 110/2019/DS-PT ngày 12/4/2019 về việc Tranh chấp 
thừa kế tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 
Nội dung: Nguyên đơn là bà N1 trình bày, ngày 27/4/2011 tại 
Phòng công chứng số 1 Cà Mau, tỉnh C, bà được cụ L lập di chúc 
tặng cho quyền sử dụng đất theo các GCNQSDĐ số BD 501006, 
BD 501007, BD 501008 do bà L đứng tên. Phần đất nêu trên hiện 
nay bà D1 và con bà D1 đang quản lý sử dụng. Nay bà N1 yêu cầu 
Tòa án công nhận di chúc của và L là hợp pháp và bà N1 được 
thừa kế diện tích đất nêu trên, đồng thời buộc những người đang 
quản lý di sản giao trả phần đất trên cho bà. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà N1, 
công nhận di chúc của bà L là hợp pháp.  
Tòa án phúc thẩm tuyên: Tuyên bố di chúc cụ L là không hợp 
pháp. Bác yêu cầu của bà N1 về yêu cầu được nhận di sản theo di 
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chúc. Hủy một phần bản án dân sự sơ thẩm về việc yêu cần bà N1 
hoàn trả các giá trị công trình. 
Tòa án phúc thẩm nhận định: Sau khi chồng cụ L là cụ S qua 
đời năm 1959, cụ L là người trực tiếp quản lý, sử dụng các phần 
đất của hai cụ. Năm 1993, cụ L đã chia đất cho các con là ông R, 
ông M, bà N4, bà N1, cụ L còn chừa lại một phần đất. Cụ L cùng 
với gia đình ông R và bà D1 ở tại phần đất trên. Sau khi ông M 
qua đời vào năm 2002, cụ L sang sinh sống cùng vợ và con ông 
M. Đến năm 2008 thì cụ L chuyển đến sinh sống cùng bà N1 tại 
HCM. Khi ông R qua đời năm 2009, vợ và con ông R trực tiếp 
quản lý, sử dụng mảnh đất của cụ L cho đến nay. Năm 2010, biết 
được D 2 (con ông R) giữ các giấy CNQSDĐ của mình nên cụ L 
đã nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương buộc bà D2 trả lại 
CNQSDĐ. Sau nhiều lần hòa giải không thành, cụ L làm tờ cớ mất 
giấy CNQSDĐ, đến năm 2011, cụ L được UBND huyện P cấp lại 
CNQSDĐ nhưng thời điểm này vợ con ông R vẫn quản lý sử dụng 
phần đất này. 
Ngày 27/4/2011, cụ L lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà N1. 
Ngày 28/4/2011, cụ L làm đơn khởi kiện ông N2 (con ông R) để 
yêu cầu N2 trả lại phần đất tranh chấp trên. Như vậy tại thời điểm 
cụ L lập di chúc để lại tài sản cho bà N1 thì phần đất đó có tranh 
chấp với gia đình ông R. Hơn nữa cụ L cũng không phải là người 
trực tiếp quản lý, sử dụng phần đất tranh chấp. Do đó cụ L chưa 
đủ điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất, cụ thể là 
quyền lập di chúc theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 106 
Luật Đất đai 2003. Việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định di chúc của 
cụ L hợp pháp là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật. 

16.  Bản án số 06/2019/DS-PT ngày 25/4/2019 về việc yêu cầu tuyên 
bố Văn bản công chứng và bản Di chúc vô hiệu của Tòa án 
nhân dân tỉnh Lào Cai 
Nội dung: Cụ H1 (mất năm 2013) và cụ X (mất năm 2018) có các 
con là bà T, ông H, bà Ư, bà Y. Ngày 12/5/2014 cụ X và các con 
lập Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế với nội dung: xác 
nhận tài sản chung của cụ H1 và cụ X; bà T, ông H, bà Ư, bà Y từ 
chối nhận di sản và nhường kỷ phần thừa kế cho cụ X; riêng phần 
chia tài sản trên đất không thỏa thuận. Sau khi cụ H1 chết, vợ 
chồng ông H về ở cùng với cụ X, vợ chồng ông có xây vài công 
trình. Đến 19/5/2018, cụ X chết. Sau khi cụ X chết 49 ngày, Văn 
phòng công chứng H đến công bố bản di chúc của cụ X lập ngày 
4/5/2018 với nội dụng để lại toàn bộ tài sản cho bà Y và chị T (con 
gái và Y). Nay ông H khởi kiện yêu cầu tuyên văn bản công chứng 
di chúc số 1148 của Văn phòng công chứng H và bản di chúc của 
cụ X lập ngày 4/5/2018 vô hiệu. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 
ông H. Tuyên văn bản công chứng di chúc số 1148 của Văn phòng 
công chứng H và bản di chúc của cụ X lập ngày 4/5/2018 vô hiệu. 
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Tòa án phúc thẩm tuyên: Sửa bản án sơ thẩm: chấp nhận một 
phần đơn khởi kiện của ông H. Tuyên bố văn bản công chứng di 
chúc số 1148 của Văn phòng công chứng H và bản di chúc của cụ 
X lập ngày 4/5/2018 vô hiệu phần di chúc về tài sản gắn liền với 
đất. Phần còn lại có hiệu lực theo pháp luật. 
Tòa án phúc thẩm nhận định:  

- Về hình thức: Di chúc của cụ Lê Thị X được lập ngày 
04/5/2018 dưới hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng tại 
Văn phòng công chứng tỉnh Lào Cai có chữ ký điểm chỉ của cụ X 
và chữ ký của công chứng viên, không có chữ ký của người làm 
chứng đúng quy định tại khoản 1 Điều 636 Bộ luật Dân sự và 
không vi phạm khoản 2 Điều 636 Bộ luật Dân sự như nhận định 
của bản án sơ thẩm.  

- Về nội dung: Theo bản Di chúc thì cụ Lê Thị X để lại di sản 
thừa kế cho bà Y toàn bộ tài sản gắn liền với đất gồm 01 ngôi nhà 
xây 02 tầng diện tích sàn khoảng 100m2 01 nhà bếp khoảng 20m2; 
Theo Văn bản thỏa thuận phân chia di sản ngày 12/5/2014 và 
chứng cứ khác xác định đây là tài sản chung của cụ H1 và cụ X. 
Cụ H1 chết, phần di sản của cụ để lại là tài sản trên đất chưa được 
phân chia mà vẫn do cụ X quản lý, do vậy tài sản này không phải 
là tài sản riêng của cụ X mà là tài sản chung của cụ X và các con 
của cụ H1 và cụ X. Việc cụ X lập di chúc để lại toàn bộ di sản này 
cho bà là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông H và 
những người được hưởng thừa kế theo pháp luật. Phần di chúc này 
của cụ X là không pháp. 

17.  Bản án số 34/2019/DS-PT ngày 20/9/2019 về việc tranh chấp 
đòi lại tài sản quyền sử dụng đất; yêu cầu bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng; yêu cầu hủy di chúc, chia thừa kế theo pháp 
luật 
Nội dung: Cụ L2 (chết năm 2005) và cụ L (chết năm 2009) sinh 
được 4 người con là ông L3 (chết năm 2010), bà L, ông S và ông 
N. Hai cụ có diện tích đất 286,7 m2. Năm 2006, cụ L làm thủ tục 
sang tên quyền sử dụng đất đứng tên cụ L. Nguyên đơn là ông N 
cho rằng, cụ L đã lập di chúc ngày 15/9/2006 được UBND xã D 
chứng thực có nội dung để lại toàn bộ thửa đất nêu trên cho nguyên 
đơn. Sau khi cụ L chết, nguyên đơn đã công bố di chúc này cho 
các chị em trong gia đình và tiến hành xây dựng tường rào, cây cối 
và nuôi gà. Bị đơn bà L thì trình bày năm 1975 cha mẹ bà mua ông 
Lê B diện tích đất khoảng 1.500 m2, bà L đã đóng góp 3 cây vàng 
để cha mẹ bà mua thửa đất trên, hai cụ hứa sau này sẽ chia cho bà 
một phần đất để làm nhà ở, trước khi cụ L2 qua đời, cụ cũng có 
nói giao cho bà toàn bộ diện tích đất còn lại có ông N (trưởng tộc) 
và ông S làm chứng, năm 2014 bà tiến hành xây dựng nhà thì xảy 
ra tranh chấp với ông N. 
Nay ông N yêu cầu Tòa án buộc bà L tháo dỡ toàn bộ nhà cửa, 
kiến trúc đã xây trên diện tích 286,7 m2, trả lại đất cho ông N và 
bồi thường thiệt hại. 
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Bà L thì yêu cầu tuyên bố di chúc ngày 15/9/2006 vô hiệu, chia 
thừa kế theo pháp luật. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 
kiện của ông N. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bà L, tuyên 
bố di chúc lập ngày 15/9/2006 không hợp pháp, chia di sản thừa 
kế theo pháp luật. 
Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận việc rút một phần yêu cầu 
khởi kiện của ông N, hủy và đình chỉ một phần bản án sơ thẩm đối 
với bản án sơ thẩm đối với yêu cầu khởi kiện của ông N buộc bà 
L bồi thường thiệt hại. Không chấp nhận yêu cầu còn lại của ông 
N. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bà L, tuyên bố di chúc cụ L 
điểm chỉ ngày 15/9/2006 không hợp pháp, chia di sản của hai cụ 
theo pháp luật. 
Tòa án phúc thẩm nhận định: Bản di chúc được đánh máy, cụ L 
điểm chỉ vào bản di chúc và không có một chữ viết tay nào của cụ 
L trong bản di chúc, như vậy có đủ cơ sở xác định cụ L không biết 
chữ; căn cứ lời khai của ông Nguyễn T là người ký làm chứng 
trong bản di chúc này thì bản di chúc này không phải do ông T lập, 
ông T chỉ là người được cụ L nhờ chở đến UBND xã Đ để chức 
thực di chúc. Theo lời khai của những người làm chứng thì khi cụ 
L và ông T là người làm chứng trong bản di chúc ký vào bản di 
chúc không ký trước mặt ông D là người thực hiện chứng thực. 
Bản di chúc của cụ L không được thực hiện đúng quy định tại 
khoản 3 Điều 652 BLDS 2005 và không được chứng thực đúng 
quy định tại Điều 11 Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày, cấp sơ thẩm 
tuyên bố di chúc này không hợp pháp là có căn cứ, đúng pháp luật. 

18.  Bản án số 21/2019/DS-ST ngày 14/11/2019 về việc tranh chấp 
thừa kế tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 
Nội dung: Cụ X (chết năm 2015) và cụ H2 (chết năm 2002) có 3 
người con chung là ông H, ông T và bà M1. Cụ X và cụ H2 để lại 
quyền sử dụng đất thửa số A và B diện tích 1.710,39 m2, thửa số 
D và E diện tích 1.945 m2. Năm 2000 khi cụ H2 còn sống, cụ X và 
H2 chuyển nhượng thửa đất số E cho nhiều người và một phần giải 
tỏa đền bù. Ngoài ra cụ X và H2 tặng cho con gái là bà M1 diện 
tích 354 m2 (trong đó 80 m2 đất thổ cư) thuộc một phần thửa E – 
bà M1 đã được cấp GCNQSDĐ. Sau khi chuyển nhượng, cụ X và 
H2 xây nhà trọ 10 căn trên thửa đất E và sao cho bà M1 quản lý 
đến nay. Ông T sống chung với cụ X và H2 tại thửa D. Sau khi cụ 
H2 chết, vợ chồng H (ở Hoa Kỳ) gửi tiền về cho cụ X sinh sống 
và giúp cụ X xây lại nhà trên thửa D. Ngày 17/8/2002, cụ X lập di 
chúc có nội dung để lại thửa đất 660 m2 và nhà cửa trên đất cho vợ 
chồng ông H. Nguyên đơn – ông T yêu cầu tuyên vô hiệu ½ di 
chúc liên quan đến tài sản cụ của H2, ½ di chúc liên quan đến tài 
sản của cụ X đối với nhà và đất (thửa D) có hiệu lực, đề nghị chia 
di sản thừa kế của cụ X và H2 theo di chúc và theo pháp luật. Tòa 
án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T. Tuyên 
bố di chúc do cụ X lập ngày 17/8/2002 có hiệu lực ½ đối với di 

212 



 
sản của cụ X. Hủy ½ di chúc do cụ X lập ngày 17/8/2002 đối với 
di sản của cụ H2. Chia di sản thừa kế của cụ X và cụ H2. 
Nhận định của Tòa án sơ thẩm:  

- Về hình thức: Di chúc do cụ X viết ngày 17/8/2002 nhưng 
cơ quan U xã (nay là phường) B2, huyện (nay là thị xã) T1 xác 
nhận ngày 16/8/2002 là có sai sót. Kết quả xác minh của Tòa án 
tại biên bản ngày 16/10/2019, người có thẩm quyền đã xác nhận 
chính họ ký xác nhận trong di chúc, thời điểm xác nhận di chúc, 
cụ X hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, ngày tháng năm ghi trong di 
chúc do cán bộ văn phòng ghi nên không biết có sai sót. Quá trình 
tố tụng và tại phiên tòa, 03 thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất (các 
đương sự trong vụ án) của cụ X đều khai nhận đúng chữ viết, chữ 
ký của cụ X trong di chúc, thời điểm lập di chúc năm 2002 sức 
khỏe cụ X rất tốt, tinh thần sáng suốt, minh mẫn....Do đó, có căn 
cứ xác định di chúc do cụ X lập ngày 17/8/2002 thể hiện đúng ý 
chí nguyện vọng của cụ X.  

- Về nội dung: Nội dung di chúc chỉ đề cập đến nhà và thửa 
đất số D do cụ X đang ở, nhà và tài sản gắn liền thửa đất E là tài 
sản chung của cụ X và cụ H2 nên di chúc chỉ có giá trị đối với tài 
sản của cụ X (tức là có giá trị đối với 1/2 đất và tài sản khác gắn 
liền của thửa đất số D). 

19.  Bản án số 10/2020/DS-PT ngày 20/5/2020 về việc tranh chấp 
thừa kế tài sản, quyền sở hữu tài sản và tranh chấp liên quan 
đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu 
Nội dung: Bà K – nguyên đơn trình bày: bà và chồng cũ là ông T 
có tài sản chung là trang trại, diện tích 21.160 m2, đất thầu khoán 
50 năm. Ông bà ly hôn năm 2004 và đã chia nhau mỗi người một 
nửa diện tích là 10.580 m2 cùng cây ăn quả trồng trên đất. Trước 
khi mất, ông T đã lập di chúc có công chứng ngày 14/8/2014 có 
nội dung chia tài sản riêng của ông Y như sau: cháu TX (con riêng 
của bà K và ông T) được hưởng diện tích 5.290m2 cùng toàn bộ 
cây ăn quả trên đất, cháu B (con riêng của ông T và vợ hai là bà 
L) được hưởng 5.290m2 diện tích đất còn lại cùng toàn bộ tài sản 
là nhà, công trình phụ, cây ăn quả trên đất. Nhưng khi ông T mất, 
bà L không chia đất cho cháu TX theo di chúc. Ngày 01/10/2017, 
cháu TX đột ngột qua đời. Cháu TX còn có tài khoản ngân hàng 
thuộc Ngân hàng Công thương Hà Nội. Nay bà K khởi kiện yêu 
cầu giải quyết cho bà được hưởng di sản thừa kế của cháu TX theo 
pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà K đề nghị nhượng 
toàn bộ chi sản thừa kế cho chị X (con chung của ông T và bà K). 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 
của bà K về việc chia di sản thừa kế của cháu TX, chấp nhận một 
phần yêu cầu phản tố của bà L về việc tuyên di chúc ngày 
14/8/2014 vô hiệu. Tuyên bố di chúc ông Hoàng T lập ngày 
14/8/2014 vô hiệu đối với việc định đoạt quyền sử dụng diện tích 
đất 10580m2. Xác định hàng thừa kế, di sản thừa kế và chia di sản 
theo pháp luật. 
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Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn bà Giang Thị K về việc chia di sản thừa kế của 
cháu Hoàng Thanh TX. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của 
bị đơn Nguyễn Thị Châu L về việc đề nghị tuyên bố Di chúc lập 
ngày 14/8/2014 vô hiệu. Chấp nhận một phần yêu cầu của người 
có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập về việc chia 
thừa kế và chia tiền tử tuất của ông Hoàng T. Tuyên bố di chúc 
ông Hoàng T lập ngày 14/8/2014 vô hiệu đối với việc định đoạt 
quyền sử dụng diện tích đất 10.580m2. 
Tòa án phúc thẩm nhận định: Ngày 01/9/2014, ông T chết có để 
lại di chúc. Trong di chúc ông T xác định phần di sản bao gồm cả 
quyền sử dụng 10.580m2 đất và tài sản trên đất cho hai người con 
là TX và B. Quá trình xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc xác định 
diện tích đất thực tế là 9.758,7m2. Tiến hành xác minh nguồn gốc 
đất trên xác định diện tích đất trên gồm 7.500m2 có nguồn gốc là 
đất nhận giao khoán hằng năm của hộ gia đình ông T, bà L do ông 
T – đại diện chủ hộ đứng ra ký kết hợp đồng với Công ty nông 
nghiệp TH và 2258,7m2 đất là đất tự khai phá. Diện tích đất trên 
ông T không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hộ 
gia đình ông T sử dụng đất với tư cách bên nhận khoán và phải 
tuân thủ điều khoản về quyền, nghĩa vụ của bên nhận khoán theo 
hợp đồng đã ký kết cũng như quy định tại Nghị định 
135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao 
khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, và đất có mặt nước nuôi 
trồng thủy sản trong nông trường quốc doanh, lâm trường quốc 
doanh. Việc cấp sơ thẩm xác định ông T sử dụng đất với tư cách 
là người được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng 
năm là không chính xác. Căn cứ điều khoản về quyền, nghĩa vụ 
của bên nhận khoán theo hợp đồng đã ký kết; theo quy định tại 
Điều 10 Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính 
phủ quy định về nghĩa vụ và quyền hạn của bên nhận khoán thì 
ông T không có quyền để lại thừa kế đối với quyền sử dụng đất 
này. Ngoài ra ông T còn định đoạt toàn bộ tài sản trên đất (gồm tài 
sản trước hôn nhân và cả phần tài sản được hình thành trong thời 
kỳ hôn nhân đối với bà L (tài sản chung vợ chồng) là vượt quá 
quyền hạn của mình. Cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu 
phản tố của bà L, xác định di chúc ông Hoàng T để lại vô hiệu đối 
với phần phân chia quyền sử dụng đất cũng như phần giá trị tài sản 
của bà L trong khối tài sản chung vợ chồng là có căn cứ, đúng quy 
định.   

20.  Bản án số 106/2020/DS-PT ngày 15/6/2020 về việc tranh chấp 
yêu cầu tuyên bố Hợp đồng tặng cho QSD đất và di chúc vô 
hiệu; yêu cầu hủy quyết định hành chính; yêu cầu chia di sản 
thừa kế của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 
Nội dung: Bà N (chết năm 2002) và ông D (chết năm 2015) có 04 
người con là ông O, bà S (chết năm 2002, có 2 người con là ông Q 
và bà Đ), ông B, ông A. Ngày 8/6/2001, hộ ông D lúc đó gồm ông 
D, bà N và ông A được cấp giấy CNQSDĐ số R411345 với diện 
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tích 546 m2. Do ông D bà N tuổi cao nên GCNQSDĐ do ông A 
cất giữ. Năm 2010, ông A tách hộ ở riêng nhưng làm nhà ở gần để 
tiện chăm sóc ông D già yếu. Năm 2015 thì ông D chết. Khoảng 
tháng 3/2019, vợ chồng ông B bà Y xây nhà trên diện tích đất nhà 
ông D nên anh em xảy ra tranh chấp. Lúc ngày ông A mới biết ông 
B và bà Y lợi dụng ông D lâm bệnh, không còn minh mẫn đã giả 
mạo chữ ký của ông D, báo mất GCNQSDĐ để xin cấp lại 
GCNQSDĐ số BU 403482 cho người sử dụng đất ông D, sau đó 
ông B và bà Y giả chữ ký của ông D lập hợp đồng tặng cho quyền 
sử dụng đất ngày 15/8/2014 cho ông B và ông Y đối với thửa đất 
157 m2. Ngày 24/10/2014, ông B, bà Y giả mạo chữ ký của ông D 
lập Di chúc ngày 24/10/2014 để lại diện tích đất 378m2 theo Giấy 
chúng nhận quyền sư dụng đất số BU 403483 cho ông B, bà Y. 
Sau khi ông D mất, ông B, bà Y khai nhận di sản thừa kế và được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 308734 ngày 
06/4/2016. 
Vậy ông A khởi kiện yêu cầu Tuyên hợp đồng tặng cho quyền sử 
dụng đất ngày 15/8/2014 và di chúc ngày 24/10/2014 của ông D 
vô hiệu. Tuyên hủy các quyết định hành chính và GCNQSDĐ có 
liên quan. Yêu cầu giữ nguyên giá trị GCNQSDĐ số R 411345. 
Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông A 
về việc tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 
15/8/2014 và di chúc ngày 24/10/2014 của ông D vô hiệu, hủy các 
GCNQSDĐ liên quan. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của 
ông B và bà Y. 
Tòa án phúc tẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của ông B 
và bà Y, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
Nhận định của tòa án phúc thẩm: Có căn cứ xác định tại thời 
điểm 24/10/2014 ông D đang bị bệnh nặng, không còn minh mẫn, 
sáng suốt trong khi lập di chúc nên theo quy định tại điều 652 Bộ 
luật dân sự năm 2005: “1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có 
đủ các điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng 
suốt trong khi lập di chúc;…” thì di chúc ngày 24/10/2014 là di 
chúc không hợp pháp. 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Bản án số: 11/2016/DSPT 

Ngày: 22/6/2016 

"V/v yêu cầu tuyên bố di chúc 

không hợp pháp" 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà; 

Các Thẩm phán:          Bà Nguyễn Thị Oanh;         

   Ông Nguyễn Cường. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Lê Phương Thảo - Thư 

ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Đình Dũng -  Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 09/2016/TLPT-DS ngày 04 

tháng 5 năm 2016 về việc "tranh chấp yêu cầu tuyên bố di chúc không hợp pháp". 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 01/2016/DSST ngày 29/01/2016 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đ bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 11/2016/QĐPT ngày 

19/05/2016 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lê Quang B; địa chỉ: Khu phố T, phường Đ, thành phố

Đ, tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Lê Quang T; địa chỉ: Khu phố T, phường Đ, thành phố Đ,

tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Trần Thị L L - cán bộ nghiệp vụ 

Công ty Luật V là người đại diện theo ủy quyền (giấy ủy quyền ngày 06/04/2016 

của ông Lê Quang T), có mặt. 

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

- UBND phường Đ , thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị

Người đại diện hợp pháp: Ông Võ Văn T – Cán bộ tư pháp phường Đ là 

người đại diện theo ủy quyền (giấy ủy quyền số 14/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 

của Chủ tịch UBND phường Đ), có mặt. 
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- Bà Lê Thị H; địa chỉ: Khu phố T, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị,

có mặt. 

- Bà Lê Thị T; địa chỉ: Khu phố T, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị,

có mặt. 

- Bà Lê Thị S; địa chỉ: Khu phố C, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị,

có mặt. 

- Bà Trần Thị L; địa chỉ: Khu phố T, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng

Trị, có mặt. 

 NHẬN THẤY: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

ông Lê Quang B trình bày:  

 Ngày 21/10/2010, bà Trần Thị B (mẹ của ông B) cùng ông Lê Quang T (em 

của ông B) đến UBND phường Đ lập bản di chúc. Tại thời điểm lập di chúc bà 

Trần Thị B 87 tuổi, đã già yếu, không còn minh mẩn và không biết chữ. Bà B lập 

di chúc để toàn bộ diện tích 1.048m2 đất của bố, mẹ cho vợ chồng ông Lê Quang 

T, bà Trần Thị L. Đến tháng 8/2014, ông B và một số chị em ruột thấy ông T tự ý 

chuyển nhượng đất cho người khác thì mới biết có bản di chúc. Ông Lê Quang B 

yêu cầu Tòa án tuyên bố bản di chúc do bà Trần Thị B lập ngày 21/10/2010 là 

không hợp pháp. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Lê Quang T trình bày: 

Theo nguyện vọng của bà Trần Thị B thì sau khi bà B mất sẽ để lại toàn bộ ngôi 

nhà cấp 4 và diện tích đất 1.048m2 cho vợ chồng ông T, bà L. Bà B là người không 

biết chữ nên ngày 21/10/2010 ông B đã lấy một tờ giấy vở học sinh và tự viết di 

chúc theo nguyện vọng của bà B. Viết xong ông B và ông T cùng chở bà B đến 

UBND phường Đ để chứng thực. Khi đến trụ sở UBND phường Đ thì gặp ông Võ 

Văn T là cán bộ tư pháp phường. Sau khi kiểm tra các giấy tờ tùy thân và hồ sơ 

liên quan ông T gợi ý đi đánh máy cho rõ ràng nên ông B, ông T cùng đi đánh máy 

và cùng đưa bà B đến lại UBND phường Đ. Tại UBND phường Đ ông T đã làm 

các thủ tục và đọc lại bản di chúc cho bà B nghe và bà B điểm chỉ vào di chúc. Sau 

khi chứng thực xong, UBND phường giữ lại một bản, còn 02 bản giao cho chúng 

tôi mang về. 

Ngày 04/3/2012 bà Trần Thị B mất. Ngày 09/10/2013, ông T có làm bản 

đính chính về họ tên để xin xác nhận nguồn gốc lô đất của bà B để lại, tờ đơn này 

có nêu nội dung di chúc của bà B và có xác nhận của ông B. Do đó, ông T cho rằng 

di chúc của bà B là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật, ông B vu oan, giả dối, 

không đúng sự thật. Ông T không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông B. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan UBND phường Đ trình bày: 

Ngày 21/10/2010, UBND phường Đ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chứng thực di 

chúc của bà Trần Thị B, khi đến trụ sở UBND phường thì có ông Lê Quang B và 

ông Lê Quang T. Quá trình thực hiện việc chứng thực, UBND phường Đ đã thực 

hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và công khai các bước kiểm tra điều kiện, năng lực 
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hành vi và tính tự nguyện của bà Trần Thị B. Do bà B không biết chữ và không 

đọc được cho nên đã đọc lại bản di chúc cho bà B nghe, bà B hiểu rõ toàn bộ nội 

dung di chúc và tự nguyện điểm chỉ vào bản di chúc trước sự chứng kiến của ông 

B và ông T. Việc UBND phường Đ chứng thực bản di chúc của bà Trần Thị B là 

hoàn toàn đúng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 và nghị định 75/2000/NĐ-

CP của chính phủ ngày 08/12/2000 về công chứng, chứng thực. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Lê Thị H và bà Lê Thị S 

trình bày:  

Tại thời điểm lập di chúc, bà Trần Thị B không còn minh mẫn, không biết 

chữ, thậm chí bà B không còn nhận ra con gái mình thì làm sao nhận thức được mà 

lập di chúc. Bà H, bà S đề nghị Tòa án tuyên bố bản di chúc của bà Trần Thị B là 

không hợp pháp. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Lê Thị T trình bày: 

 Tại thời điểm lập di chúc bà Trần Thị B vẫn còn minh mẫn, việc lập di chúc 

là đúng. Đề nghị Tòa án công nhận bản di chúc là hợp pháp. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Trần Thị L trình bày:   

Việc lập di chúc của bà B (mẹ chồng) do ông B đề nghị, Sau khi đi chứng 

thực bản di chúc xong, ông B về nhà bà L uống rượu. Bà L cho rằng bản di chúc 

đó là  nguyện vọng của bà Trần Thị B và đúng quy định của pháp luật. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 01/2016/DSST ngày 29/01/2016 của Tòa 

án nhân dân thành phố Đ quyết định: 

Áp dụng Điều 649, khoản 4 Điều 650;  khoản 2 Điều 658 Bộ luật dân sự; 

khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 27 pháp lệnh án phí, lệ phí 

Tòa án, xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Quang B; 

Tuyên bố bản di chúc của bà Trần Thị B lập ngày 21/10/2010 tại UBND 

phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị là không hợp pháp. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo của các đương sự  

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 02 tháng 02 năm 2016 bị đơn ông Lê Quang T kháng cáo và ngày 

05/2/1016 ông T kháng cáo bổ sung với nội dung:  

- Phần xét thấy bản án sơ thẩm lập luận ngày 23/01/2004 hộ gia đình bà Trần 

Thị B được UBND thị xã Đ H cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 

540637 với diện tích 1.084m2 tại khu phố T, phường Đ trên cơ sở các đời trước để 

lại, đã làm nhà ở từ trước năm 1975. Tòa án cấp sơ thẩm lập luận như vậy là không 

có căn cứ vì diện tích đất trên bà B đứng tên, ông T là người kê khai. Theo Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định thì ông T có đủ điều kiện cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bỏ phần 

nhận định này của Tòa án cấp sơ thẩm. 
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- Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông B,

tuyên bố bản di chúc của bà B lập ngày 21/10/2010 về việc cho ông Lê Quang T, 

bà Trần Thị L được hưởng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. 

 XÉT THẤY: 

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: 

Xét kháng cáo của ông Lê Quang T, thấy rằng: 

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Quang T bổ sung 

nội dung kháng cáo cho rằng thời hiệu khởi kiện của ông B đã hết và Tòa án cấp sơ 

thẩm thụ lý giải quyết vụ án dân sự là không đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Hội đồng 

xét xử thấy: 

Về thời hiệu Khởi kiện: Bà B lập di chúc ngày 22/10/2010. Ngày 

28/08/2014, ông B, bà S, bà H có đơn khiếu nại gửi UBND phường Đ giải quyết 

việc ông T bán diện tích đất do bố mẹ để lại. Ngày 15/12/ 2014, UBND phườngng 

Đ có giấy mời ông B, ông T, bà H, bà S để giải quyết khiếu nại. Căn cứ điểm b 

khoản 3 Điều 159 BLTTDS quy định thì đơn khởi kiện của ông Lê Quang B ngày 

12/01/2015 trong thời hiệu khởi kiện. 

Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Căn cứ khoản 12 Điều 25 BLTTDS quy 

định thì Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp yêu cầu tuyên bố di chúc 

không hợp pháp là đúng pháp luật. 

Xét về nội dung di chúc của bà Trần Thị B lập ngày 21/10/2010, Hội đồng 

xét xử thấy: Bà Trần Thị B, sinh 1923 và có chồng là ông Lê Quang S. Ông S, bà 

B có 06 người con là ông Lê Quang B, bà Lê Thị T, bà Lê Thị H ông Lê Quang T, 

bà Lê Thị S và 01 người con là Liệt sỹ. Năm 1979 ông S mất không để lại di chúc. 

Bà Trần Thị B chết ngày 03/04/2012. Ngày 23/02/2004, UBND thành phố Đ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 540637 cho hộ bà Trần Thị B với diện 

tích đất 1.084m2 tại khu phố T, phương Đ, thành phố Đ. Tại văn bản số 12/CV-

CAP ngày 20/06/2016 của Công an phường Đ xác nhận tại thời điểm UBND thành 

phố Đ giao quyền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị B ngày 23/02/2004 thì hộ bà 

Trần Thị B gồm: Bà Trần Thị B, sinh 1923 (mẹ); bà Lê Thị H, sinh 1954 (con); 

ông Lê Quang T, sinh 1969 (con); cháu Lê Quang L, sinh 1989 (con ông T); cháu 

Lê Thị T, sinh 1992 (con ông T); cháu Lê Thị T, sinh 1994 (con ông T); bà Trần 

Thị L, sinh 1954 (vợ ông T). Ngày 24/05/2016, Công an phường Đ xác nhận bà Lê 

Thị H sinh sống tại hộ bà Trần Thị B đến 01/11/2010. Theo Điều 108, Điều 733, 

Điều 734, Điều 735 BLDS; điểm đ khoản 1 Điều 179 Luật đất đai quy định thì Hộ 

gia đình bà Trần Thị B gồm bà B, bà H, ông T, cháu L, cháu T, cháu T, bà L là 

những người có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống đều có quyền sử dụng diện 

tích 1.084m2 tại khu phố T, phường Đ, thành phố Đ theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số Y 540637 do UBND Thành phố Đ cấp ngày 23/02/2004. Việc bà Trần 

Thị B lập di chúc ngày 23/02/2004 cho ông Lê Quang T, bà Trần Thị L diện tích 
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1.084m2  là không đúng pháp luật. Vì vậy, bản di chúc của bà Trần Thị B lập ngày 

21/10/2010 không có hiệu lực phần nội dung. 

Về hình thức của bản di chúc của bà Trần Thị B lập ngày 21/10/2010, 

Hội đồng xét xử thấy: Tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn ông B, bị đơn ông T, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà H, bà T, bà S và Ban cán sự khu phố T, 

Chi ủy Chi bộ khu phố T, Hội người cao tuổi khu phố T, trưởng phái Lê Q đều 

thừa nhận tại thời điểm lập di chúc, bà Trần Thị B 87 tuổi và bà B không biết chữ, 

không đọc được. Căn cứ Theo khoản 2 Điều 658 BLDS quy định thì việc bà B là 

người không biết chữ, không biết đọc và không ký được thì phải nhờ người làm 

chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt người có thẩm quyền chứng thực 

của UBND phường Đ. Người có thẩm quyền chứng thực của UBND phường Đ 

chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng. Theo 

quy định Điều 654 BLDS quy định người thừa kế theo di chúc của người lập di 

chúc không được làm chứng cho việc lập di chúc. Bản di chúc của bà Trần Thị B 

lập ngày 21/10/2010 không có người làm chứng là trái với quy định của pháp luật. 

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận đơn khởi kiện của ông Lê Quang B 

và tuyên bố bản di chúc của bà Trần Thị B lập ngày 21/10/2010, được chứng thực 

ngày 22/10/2010 tại UBND phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị không hợp 

pháp là có cơ sở. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị: Bản 

di chúc của bà Trần Thị B lập ngày 21/10/2010 không hợp pháp về nội dung và 

hình thức nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Lê 

Quang T và giữ nguyên án sơ thẩm. 

Hội đồng xét xử thống nhất quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Quảng Trị, không chấp nhận kháng cáo của ông Lê Quang T và giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Vê án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án; khoản 1 

Điều 132 BLTTDS: Ông Lê Quang T phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm và 200.000đồng án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền 

200.000đồng đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 

AA/2014/0008006 ngày 29/02/2016 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đ. 

Ông T còn phải nộp số tiền 200.000đồng. 

Hoàn trả lại cho ông Lê Quang B số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 

đồng theo biên lai thu tiền số AA/2014/0007548 của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Đ. 

 Vì các lẽ trên. 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 275 của BLTTDS; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Lê Quang T và giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 
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Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 159, khoản 12 Điều 25, khoản 1 Điều 132 

BLTTDS; Điều 108, Điều 649, khoản 4 Điều 650, khoản 2 Điều 658, Điều 654, 

Điều 733, Điều 734, Điều 735 BLDS; điểm đ khoản 1 Điều 179 Luật đất đai; 

khoản 2 Điều 27 pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Quang B; 

Tuyên bố bản di chúc của bà Trần Thị B lập ngày 21/10/2010 tại UBND 

phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị là không hợp pháp. 

Về án phí: Ông Lê Quang T phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm 

và 200.000đồng án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền 200.000đồng 

đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm theo Biên lai thu tiền số AA/2014/0008006 ngày 

29/02/2016 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đ. Ông T còn phải nộp số 

tiền 200.000đồng. 

Hoàn trả lại cho ông Lê Quang B số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 

đồng theo biên lai thu tiền số AA/2014/0007548 của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Đ. 

Những phần của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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

 

Nơi nhận:                                        

- TAND Đ.H;                                          

- Chi cục THADS Đ.H; 

- VKSND tỉnh Q.Trị; 

- Các đương sự;  

- Phòng GĐKT;              

- Lưu hồ sơ;  

- Lưu VPTòa                                                      
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN A        Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH AN GIANG 

Số: 182/2017/DS-ST 

Ngày: 02/8/2017. 
V/v tranh chấp: “Thừa kế về tài sản”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN A 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Huệ. 

Các Hội thẩm nhân dân:    

1. Ông Lê Văn Phu.

2. Ông Ngô Văn Thi.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo Ngân là Thư ký Tòa án nhân dân

huyện A. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện A tham gia phiên tòa: Ông Phạm

Hoàng Lưu – Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 8 năm 2017  tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện A mở phiên tòa xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 36/2014/TLST-DS, ngày 10 tháng 3 năm 

2014 về: “Tranh chấp Thừa kế về tài sản”,  theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

215/2017/QĐXX- DS ngày 25 tháng  5 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Đồng nguyên đơn:

1.1  Bà Đỗ Thị T,              sinh năm: 1959. 

2.2 Chị Hồ Thị Thanh N,  sinh năm: 1978. 

2.3 Chị Hồ Thị Thanh H,   sinh năm: 1985. 

2.4 Anh Hồ Thanh G,        sinh năm: 1980. 

Cùng cư trú: số 01, đường TĐL, khóm C, Phường CP, thành phố CĐ, tỉnh An 

Giang. 

Đại diện ủy quyền chị Hồ Thị Thanh H là bà Đỗ Thị T (đồng nguyên đơn), theo 

Văn bản ủy quyền ngày 16/11/2011 Văn phòng Công chứng CĐ. 

Đại diện  ủy quyền các anh chị  Hồ Thanh G, Hồ Thị Thanh N là bà Đỗ Thị T 

(đồng nguyên đơn), theo Văn bản ủy quyền ngày 23/8/2016 của UBND Phường CP, 

thành phố CĐ. 

2. Bị đơn: Bà Hồ Thị L,  sinh năm: 1965.

Cư trú: ấp HB, xã ĐP, huyện A, tỉnh An Giang. 
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Đại diện theo ủy quyền bà Hồ Thị L là ông Huỳnh Thanh B, theo Văn bản ủy 

quyền ngày 14/3/2011 của UBND xã ĐP. 

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

3. 1 Bà Hồ Thị G,             sinh năm: 1966.  

3. 2 Anh Hồ Thanh T,      sinh năm: 1982. 

3. 3 Anh Hồ Thanh G,      sinh năm: 1984. 

3. 4 Anh Hồ Thanh Đ,      sinh năm: 1991.  

3. 5 Kế thừa quyền và nghĩa vụ của bà Trần Thị Diệu H, là các anh, chị: 

Hồ Thanh T,          sinh năm: 1982. 

Hồ Thanh G,         sinh năm: 1984. 

Hồ Thanh Đ,          sinh năm: 1991. 

          Cùng cư trú: Ấp PT, xã ĐP, huyện A, tỉnh An Giang.            

           Đại diện ủy quyền cho bà Hồ Thị G và bà Trần Thị Diệu H, cùng các anh chị: 

Hồ Thanh T, Hồ Thanh Đ là anh Hồ Thanh G, theo các Văn bản ủy quyền cùng ngày 

16/4/2012 của UBND xã ĐP. 

 (Bà Đỗ Thị T có mặt; những người còn lại vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và bản tự khai cùng ngày 11/9/2011 với các tài liệu kèm 

theo và quá trình tố tụng tại tòa, bà Đỗ Thị T là nguyên đơn và là đại diện theo ủy 

quyền cho đồng nguyên đơn trình bày:  

Cụ ông Hồ Văn B (chết 2003) – cụ bà Phạm Thị Q (chết 2005), hai cụ có 05 

người con là: Hồ Thanh Đ, Hồ Thị L, Hồ Văn V, Hồ Văn S, Hồ Thị G. Trong đó Hồ 

Thanh Đ (chồng bà chết 2006), có vợ là bà cùng các con: Hồ Thị Thanh N, Hồ Thị 

Thanh H, Hồ Thanh G. Hồ Văn V chết khi chưa có vợ. Hồ Văn S chết có vợ là Trần 

Thị Diệu H, cùng các con: Hồ Thanh T, Hồ Thanh G, Hồ Thanh Đ. 

Trước khi cụ B – cụ Q chết thì có để lại di chúc lập ngày 02/7/2002, theo đó 

chồng bà (ông Đ) được hưởng 01 căn nhà kiên cố gắn liền với nền đất diện tích 

126,6m2 và phần đất ao diện tích 1.027,8m2. Hiện nhà chưa được cấp chứng nhận 

Quyền sở hữu nhà ở đất ở, còn 1.027,8m2 đất thì nằm trong 2.221,8m2 thuộc giấy 

chứng nhận QSD đất số 02374 ngày 17/01/2003 do ông Hồ Văn B đứng tên, bản chính 

giấy chứng nhận QSD đất này do bà L giữ. Hiện các đồng thừa kế thỏa thuận một phần 

nội dung là căn nhà gắn liền với 126.6m2 đất giao cho bà cùng các con quản lý sử dụng 

làm nơi thờ cúng, không được bán. Riêng phần đất ao bà yêu cầu công nhận bằng bản 

án có hiệu lực để bà kê khai đăng ký QSD đất. 

Các anh chị: Hồ Thị Thanh N, Hồ Thị Thanh H, Hồ Thanh G (sinh năm 1980) 

cùng có ý kiến và yêu cầu như nội dung trình bày của bà T. 
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Bị đơn bà Hồ Thị L thống nhất với lời khai của Đỗ Thị T về quan hệ hôn nhân, 

huyết thống, hàng thừa kế, di sản thừa kế. Tuy nhiên, bà cho rằng khi cha mẹ chết có để 

lại di chúc hay không thì bà không biết, đến khi bà T khởi kiện bà mới hay, bà thừa 

nhận bản chính giấy chứng nhận QSD đất số 02374 ngày 17/01/2003 mang tên Hồ Văn 

B hiện do bà giữ. Bà cũng đồng ý để căn nhà gắn liền với phần đất diện tích 126,6m2 

cho bà T cùng các con bà T – ông Đ sử dụng, nhưng không được bán hay sang nhượng. 

Riêng đất ao diện tích 2.221,8m2 (trong đó có 1.027,8m2) bà yêu cầu chia đều cho 

đồng thừa kế. 

Anh Hồ Thanh G (sinh năm: 1984) và là đại diện cho bà Hồ Thị G và các anh 

chị: Hồ Thanh T, Hồ Thanh Đ có ý kiến và yêu cầu như bà L. 

Chứng cứ thu thập được: 

Ông Huỳnh Văn QV cho biết: Thời điểm năm 2002, ông là cán bộ tư pháp xã 

ĐP, ông Đ đến nhờ ông viết di chúc với nội dung để tài sản cho các con, trong đó có 

ông Đ, do sức khỏe yếu ông B – bà Q không đến Ủy ban nhân dân xã được. Sau khi viết 

xong ông về đưa cho ông B – bà Q đọc lại và ký vào, di chúc lập thành 03 bản, Ủy ban 

xã giữ 01 bàn, 02 bản còn lại giao cho ông Đ giữ. 

Ông Trần Tấn L và ông Đoàn Văn H cùng cho biết: Chữ ký trong tờ di chúc lập 

ngày 02/7/2002 đúng là của hai ông, nhưng do ông Đ đưa nhờ ký dùm. Hai ông còn cho 

biết: Trước ngày lập di chúc ông B có nói để lại tài sản do Đ quản lý. Khi di chúc viết 

xong, ông Đ có đưa cho vợ ông (H) 01 bản và nói khi ông Q chết thì hãy công bố di 

chúc, nhưng ông Đ nói: “Chuyện của anh em ông để cho gia đình ông tự giải quyết”, 

sau đó 01 tháng, ông đưa tờ di chúc cho bà Trần Thị Diệu H nhờ chuyển lại cho ông Đ, 

bà H có đưa cho ông Đ hay không thì ông không biết. 

Ông Phạm Công L cho biết: Vào năm 2002, ông là Chủ tịch UBND xã ĐP, ông 

xác nhận chữ ký trong tờ di chúc lập ngày 02/7/2002 là của ông. Khi đó cấp dưới lập hồ 

sơ trình ông ký, nhưng do ai trình thì ông không nhớ, vì thời gian quá lâu.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 142/2012/DS-ST ngày 15/8/2012 của Tòa án nhân 

dân huyện A. Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Đỗ Thị T cùng các anh chị: 

N, H, G. Công nhận QSD diện tích 1.027,8m2 cho bà Đỗ Thị T cùng các anh chị: N, H, 

G. Công nhận thỏa thuận giao căn nhà gắn liền với 127,3m2 đất cho bà T cùng các con 

sử dụng, không bán, sang nhượng. 

 Bản án dân sự phúc thẩm số: 93/2013/DS-PT ngày 11/4/2013 tuyên: Hủy toàn 

bộ bản án DSST số 142/2012/DS-ST ngày 15/8/2012. Do: Di chúc lập ngày 02/7/2002 

là không hợp pháp. Phần đất 1.027,8m2 bà L khai có san lắp với chi phí bằng 02 lượng 

vàng 24 kra, còn bà T cũng khai có chi phí san lắp hơn 20.000.000 đồng, nhưng sơ 

thẩm chưa xác minh là rõ. Căn nhà gắn liền với đất giao cho bà T cùng các con quản lý, 

nhưng căn nhà hiện nay do Trần Thanh G (con bà H) quản lý sử dụng mà không làm 

việc với G về nội dung này.  

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục: Việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán trong ghi lời khai, hòa giải, 

xác định quan hệ tranh chấp, tư cách người tham gia tố tụng…là hoàn toàn phù hợp với 
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pháp luật tố tụng dân sự. Đối với thành phần Hội đồng xét xử (HĐXX) không có thành 

viên nào thuộc đối tượng phải thay đổi, việc xét hỏi tại phiên tòa, thủ tục xét xử, thời 

hạn xét xử được đảm bảo.  

Về nội dung: Xét di chúc do cụ B – cụ Q lập ngày 02/7/2002 có hai người làm 

chứng, nhưng hai người làm chứng không chứng kiến; di chúc có chứng thực tại UBND 

xã, nhưng tại thời điểm chứng thực người lập di chúc không có mặt, nên di chúc không 

hợp pháp, vì vậy yêu cầu của nguyên đơn về chia di sản thừa kế theo di chúc là không 

có cơ sở. Đối với phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan, nhưng những người này đã được triệu tập hợp lệ lần hai mà vẫn vắng mặt, 

nên đề nghị HĐXX đình chỉ giải quyết. Từ phân tích trên, đề nghị HĐXX xem xét 

quyết định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, quan điểm của Kiểm sát viên. 

HĐXX nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Bà Trần Thị Diệu H có yêu cầu độc lập, quá trình tố tụng 

bà H chết, Tòa án thông báo cho thừa kế của bà Hiền gồm các anh T, G, Đ vào tham gia 

tố tụng với tư cách kế thừa quyền, nghĩa vụ của bà H theo Điều 74 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

Tòa án thông báo cho và triệu tập hợp lệ các ông bà Huỳnh Thanh B (Đại diện 

theo ủy quyền cho bà L), Hồ Thanh G (Đại diện theo ủy quyền cho bà G và các anh chị: 

T, Đ) và các anh T, Đ đến tham dự phiên tòa lần hai nhưng vẫn vắng mặt, nên HĐXX 

xét xử vắng mặt theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2]. Về quan hệ tranh chấp: Đồng nguyên đơn cho rằng, khi cụ ông Hồ Văn B – 

cụ bà Phạm Thị Q chết để lại di chúc là một phần quyền sử dụng đất chia cho chồng, 

cha mình. Nhưng giấy chứng nhận QSD đất thì bà L giữ, nên yêu cầu chia thừa kế, Tòa 

án xác định quan hệ tranh chấp “ Thừa kế về tài sản” theo khoản 5 Điều 26 Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

 [3]. Về thời hiệu – thẩm quyền: Người để lại di chúc là cụ Hồ Văn B (chết 

2003), năm 2006 ông Đ chết, thừa kế của ông Đ thỏa thuận với bà L về chia tài sản theo 

di chúc nhưng không thành. Ngày 11/9/2011 thừa kế của ông Đ khởi kiện là còn thời 

hiệu theo quy định tại Điều 648 Bộ luật Dân sự 2005; điểm a khoản 1 Điều 688 Bộ luật 

Dân sự năm 2015. Nội dung tranh chấp thừa kế về tài sản là bất động sản tọa lạc tại 

huyện A, nên thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân huyện A, theo quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[4]. Về nội dung: Các bên không thống nhất nhau về tính hợp pháp của di chúc. 

Theo đó, HĐXX xét thấy: Di chúc do cụ ông Hồ Văn B – cụ bà Phạm Thị Q lập ngày 

02/7/2002 tại nhà, do ông Huỳnh Văn QV viết thay. Thể hiện trong tờ di chúc có hai 

người làm chứng là Trần Tấn L, Đoàn Văn H, nhưng theo lời khai của ông L, ông H thì 

không trực tiếp chứng kiến việc cụ B – cụ Q ký tên trong di chúc mà do ông Đ (con của 

hai cụ) mang đến nhờ ký tại nhà của hai ông, sau đó mang đến Ủy ban nhân dân xã ĐP 
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xác nhận. Việc xác nhận di chúc tại của Ủy ban nhân dân xã ĐP khi không có mặt của 

người lập di chúc là không phù hợp với quy định tại các Điều 658, 659 Bộ luật Dân sự 

2005 và Điều 17 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, nên xác định di 

chúc lập ngày 02/7/2002 của cụ B – cụ Q là không hợp pháp. 

Do xác định di chúc ngày 02/7/2002 là không hợp pháp, nên yêu cầu của đồng 

nguyên đơn về chia thừa kế theo di chúc, trên cơ sở đó yêu cầu Tòa án công nhận bằng 

bản án có hiệu lực để kê khai đăng ký QSD phần đất diện tích 1.027,8m2 là không được 

chấp nhận. 

Về chi phí san lắp đất trên diện tích 1.027,8m2, theo bà T khai với tổng số tiền 

21.565.000 đồng sẽ được xem xét giải quyết, khi các bên có yêu cầu liên quan đến phần 

này. 

Đối với phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan, mặc dù đã được triệu tập hợp lệ đến tham dự phiên tòa lần hai nhưng tất cả 

vắng mặt không lý do, không có đơn xin vắng mặt, được coi là từ bỏ phản tố, từ bỏ yêu 

cầu độc lập, nên HĐXX đình chỉ giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, đình chỉ giải 

quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, theo quy định tại 

các điềm c, d khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[5] Về án phí, chi phí tố tụng:  

Về án phí: Do yêu cầu của đồng nguyên đơn không được chấp nhận, nên phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 

27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc 

lập, đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt, nên số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

được bổ sung công quỹ nhà nước thao quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 18 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 

về án phí, lệ phí Tòa án. 

Về chi phí tố tụng: Đối với khoản tiền bà T tạm ứng tổng số (500.000 đồng + 

300.000 đồng = 800.000 đồng) cho chi phí định giá, xem xét thẩm định tại chỗ theo các 

biên nhận tạm ứng ngày 30/5/2012; 30/3/2015 của Tòa án và tiền hợp đồng đo đạc tổng 

số (962.897 đồng + 178.358 đồng = 1.141.155 đồng), theo các hóa đơn số 0028839 

ngày 13/12/2011; số 0015970 ngày 30/3/2015 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất huyện A, do bà T cùng nguyên đơn tự chịu. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

  Căn cứ các Điều 658, 659 Bộ luật Dân sự 2005;  Điều 147, các điểm c, d khoản 

2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; đoạn 2 khoản 2 Điều 18; điểm a khoản 7 Điều 27 
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Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Xác định di chúc do cụ ông Hồ Văn B – cụ bà Phạm Thị Q lập ngày 

02/7/2002, là không hợp pháp. 

Không chấp nhận yêu của đồng nguyên đơn gồm bà: Đỗ Thị T, các anh chị Hồ 

Thị Thanh N, Hồ Thị Thanh H, Hồ Thanh G (sinh năm 1980) về yêu cầu chia thừa kế 

phần đất diện tích 1.027,8m2 trong 2.221,8m2, theo giấy chứng nhận số 02374 mang 

tên Hồ Văn B. 

Đình chỉ giải quyết phản tố của bị đơn Hồ Thị L, yêu cầu độc lập của người có 

quyền lợi nghĩa liên quan: Hồ Thị G, Trần Thị Diệu H (do các anh Hồ Thanh T, Hồ 

Thanh Đ, Hồ Thanh G kế thừa quyền và nghĩa vụ). 

Về án phí, chi phí tố tụng:  

Về án phí: Bà Đỗ Thị T cùng các anh chị: Hồ Thị Thanh N, Hồ Thị Thanh H, Hồ 

Thanh G (sinh năm 1980) cùng phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Được 

chuyển từ 10.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí, theo biên lai thu số 007577 ngày 

02/11/2011 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện A. Còn lại 9.800.000 đồng, hoàn trả 

cho Bà Đỗ Thị T cùng các anh chị: Hồ Thị Thanh N, Hồ Thị Thanh H, Hồ Thanh G 

(sinh năm 1980). 

Bà Hồ Thị L phải chịu 500.000 đồng án phí dân sự sơn thẩm, được chuyển từ 

500.000 đồng tiền tạm ứng án phí, theo biên lai thu số 000522 ngày 26/4/2012 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện A. 

Bà Hồ Thị G phải chịu 500.000 đồng án phí dân sự sơn thẩm, được chuyển từ 

500.000 đồng tiền tạm ứng án phí, theo biên lai thu số 000521 ngày 26/4/2012 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện A. 

Kế thừa quyền và nghĩa vụ của bà Trần Thị Diệu H gồm các anh Hồ Thanh T, 

Hồ Thanh G, Hồ Thanh Đ phải chịu 500.000 đồng án phí, được chuyển từ 500.000 

đồng tiền tạm ứng án phí, theo biên lai thu số 000523 ngày 26/4/2012 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện A. 

Về chi phí tố tụng: Bà Đỗ Thị T cùng các anh chị: Hồ Thị Thanh N, Hồ Thị 

Thanh H, Hồ Thanh G (sinh năm 1980) tự chịu 800.000 đồng chi phí định giá, xem xét 

thẩm định tại chỗ theo các biên nhận tạm ứng ngày 30/5/2012; 30/3/2015 của Tòa án và 

1.141.155 đồng tiền hợp đồng đo đạc, theo các hóa đơn số 0028839 ngày 13/12/2011; 

số 0015970 ngày 30/3/2015 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện A. 

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án (02/8/2017), đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án 

mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

được tống đạt hợp lệ. 

 (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 
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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).  

                                                                   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 

- TAT; 

- VKS; 

- THA để thi hành. 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Vp. 

                                                                                       Lê Văn Huệ 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 701/2017/DS-PT 
Ngày: 04-8-2017 
V/v tranh chấp liên quan đến 
yêu cầu tuyên bố văn bản  
công chứng vô hiệu. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Uông Văn Tuấn.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đình Đức. 

Ông Lưu Trường Sanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Khánh Linh – Thư ký Tòa án nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa: Ông Phạm Duy Tuấn – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 27 tháng 7 năm 2017 và ngày 04 tháng 8 năm 2017 tại 
trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai 
vụ án thụ lý số 218/2017/TLDS-PT ngày 06 tháng 6 năm 2017 về việc tranh 
chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2017/DS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2017 
của Tòa án nhân dân Quận H bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1242/2017/QĐPT-DS ngày 16 
tháng 6 năm 2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Văn phòng Công chứng TT; địa chỉ trụ sở: Số 158 TN,
phường BA, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Huyền Đ, sinh năm 
1963; cư trú tại: Số nhà 2/12 ĐSC, Khu phố 4b phường BA, Quận H, Thành 
phố Hồ Chí Minh (được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 25/01/2016) 
(có mặt). 

- Bị đơn:

1. Ông Lý Mộng K, sinh năm 1966; địa chỉ thường trú: Số nhà 87K Khu
phố B, phường LT, thành phố BR, tỉnh BR-VT; địa chỉ cư trú hiện nay: Nhà 
không số, phường PT, thành phố BR, tỉnh BR-VT (có mặt). 
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2. Bà Đỗ Thị T, sinh năm 1956; địa chỉ thường trú: Số nhà 166/2 Khu 
phố B, phường TD, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; địa chỉ cư trú hiện nay: Số 
nhà 177 Tổ T, khu phố HG, phường LH, thành phố BR, tỉnh BR-VT (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1956; Công chứng viên của Văn 
phòng Công chứng TT; địa chỉ: Số 158 TN, phường BA, Quận H, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bà H: Ông Lê Huyền Đ, sinh năm 1963; 
cư trú tại: Số nhà 2/12 ĐSC, Khu phố B, phường BA, Quận H, Thành phố Hồ 
Chí Minh (được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 25/01/2016) (có mặt). 

2. Ông Trần Đình V, sinh năm 1952; địa chỉ thường trú: Số nhà 2395 
Khu phố 1, phường Phước Nguyên, thành phố BR, tỉnh BR-VT; địa chỉ cư trú 
hiện nay: Ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố BR, tỉnh BR-VT (có 
mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông V: Luật sư Đào Quốc 
V2, sinh năm 1978 – Luật sư của Công ty Luật hợp danh A thuộc Đoàn Luật 
sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

3. Ông Nguyễn Cao Cường A, sinh năm 1982.   

4. Bà Phạm Thị Ngọc T2, sinh năm 1983. 

Cùng cư trú tại: Số nhà 175W1 khu phố LP, thị trấn LĐ, huyện LĐ, tỉnh 
BR-VT. 

Người đại diện hợp pháp của ông A và bà T2: Ông Nguyễn Thành Đ2, 
sinh năm 1989; cư trú tại: Khu phố S, phường PH, thành phố Br, tỉnh BR-VT 
(được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 05/4/2017) (có mặt). 

- Người làm chứng: Ông Ngô Chí Đ3, sinh năm 1957, cư trú tại: Số nhà 
19 YB, Phường B, thành phố VT, tỉnh BR-VT (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong Đơn khởi kiện đề ngày 19 tháng 5 năm 2016 cũng như các lời 
khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn –
Văn phòng Công chứng TT có ông Lê Huyền Đ đại diện trình bày: 

Ngày 03/9/2014, ông Ngô Chí Đ3 là bạn của Công chứng viên Nguyễn 
Thị Thanh H đi cùng với ông Trần Đình V, ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T 
đến trụ sở Văn phòng Công chứng TT tại Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ông K và bà T xuất trình một Tờ di chúc đề ngày 01/9/2014, di chúc do ông 
K và bà T chứng kiến và ghi chép lại theo ý chí của ông Phan Văn T3, sinh 
năm 1942, CMND số 273087324 do Công an tỉnh BR-VT cấp, địa chỉ: Số 
nhà 37I1 khu phố LA, thị trấn LĐ, huyện LĐ, tỉnh BR-VT và yêu cầu Văn 
phòng Công chứng TT công chứng.  

15



 

 

3

Do quen biết nên Công chứng viên Nguyễn Thị Thanh H đã chứng nhận 
Tờ di chúc miệng của ông Phan Văn T3 theo công chứng số 
002335.2014/DC, quyển số 03 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/9/2014.  

Bà H đã yêu cầu ông K, bà T viết thêm tờ di chúc nữa để lưu tại Văn 
phòng Công chứng TT, nội dung hai tờ di chúc đều giống nhau. Đồng thời, bà 
H yêu cầu ông K và bà T phải cung cấp bổ sung giấy chứng nhận quyền sử 
dụng thửa đất số 63 tại thị trấn LĐ. 

Tuy nhiên, sau đó bà T từ chối ký phiếu yêu cầu công chứng và ngày 
05/9/2014, bà T điện thoại nói cho bà H biết là bà T không phải là người làm 
chứng, đề nghị bà H hủy bản công chứng di chúc. 

Ngày 09/10/2014, Văn phòng Công chứng TT nhận được thư của ông 
Đ3 cho biết bà T không phải là người chứng kiến di chúc.  

Do nghi ngờ tính hợp pháp của di chúc nên ngày 11/10/2014, Văn phòng 
Công chứng TT đã gửi Công văn số 48/2014/CV-CCTT cho Bệnh viện điều 
dưỡng và phục hồi chức năng để xác minh tình trạng sức khỏe của ông Phan 
Văn T3.  

Tại Công văn số 453/BVĐD-KHTH ngày 27/10/2014, Bệnh viện điều 
dưỡng và phục hồi chức năng (sau đây viết tắt là Bệnh viện) cho biết ông 
Phan Văn T3 nằm điều trị tại bệnh viện từ 20h30’ ngày 10/8/2014, ra viện lúc 
14h00’ ngày 01/9/2014 với tình trạng sức khỏe trong suốt thời gian điều trị 
“Bệnh nhân không tỉnh, ăn qua sonde, nhắm mắt, không tiếp xúc, thở khò 
khè…”. Đặc biệt tại công văn này ghi rõ vào lúc 8h00’ sáng ngày 01/9/2014 
“Bệnh nhân mở mắt, không tiếp xúc, ăn qua sonde, thở khò khè 26 lần/phút, 
bệnh nhân đang thở oxy 3lít/phút…”.  

Như vậy, có thể khẳng định tình trạng sức khỏe của ông Phan Văn T3 
trong tình trạng bệnh nặng “không tiếp xúc” và “ăn qua sonde” thì không thể 
nói, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của mình như nội dung di chúc mà ông 
K, bà T ghi chép lại. Do đó di chúc không hợp pháp theo quy định tại Điều 
652 Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Quận H tuyên bố 
Văn bản công chứng số 002335.2014/DC, quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD 
ngày 03/9/2014 của Văn phòng Công chứng TT do Công chứng viên Nguyễn 
Thị Thanh H công chứng trên bản di chúc miệng của ông Phan Văn T3 do 
ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T ghi chép lại vào lúc 07h30’ ngày 01/9/2014 
vô hiệu do bị lừa dối. 

Bị đơn – ông Lý Mộng K trình bày: 

Ông là hàng xóm quen biết với bà Trần Thị T4 là vợ của ông T3 từ năm 
1987, sau này được vợ chồng ông T3 nhận làm con nuôi. Sau khi bà T4 mất, 
ông là người chăm sóc ông T3.  
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Ông T3 bị bệnh phổi, ông là người thường xuyên chở ông T3 đi bệnh 
viện khám. Do ông T3 ngày càng yếu nên ông gọi điện cho các em của ông 
T3 là bà M, T5, H2 và một người con nuôi của ông T3 tên Linh đưa ông T3 đi 
bệnh viện. Ông V đưa tiền cho ông đóng viện phí và lo tiền ăn uống cho ông 
T3. Bà H2 có thuê một người, ông không biết rõ họ tên, thường gọi là bà H3 
chăm sóc cho ông T3.  

Ngày 29/8/2014, ông V đưa bà H và một người thư ký đến bệnh viện gặp 
ông T3 nói chuyện. Khi đó ông T3 còn khỏe và bà H đã hỏi ông T3 về tài sản 
thì ông T3 gật đầu.  

Do chi phí nuôi bệnh tốn kém nên ông nói với ông V thuê người khác. 
Đến khoảng 06-07 giờ sáng ngày 01/9/2014, ông V đưa bà T lên thay bà H3 
chăm sóc ông T3.  

Sau khi ông lau mặt cho ông T3 thì ông T3 nói bập bẹ, tay chỉ vào giỏ 
của bà H3 nói lấy giấy viết, ông không nhớ rõ mấy giờ nhưng ông ghi trong di 
chúc là lúc 07h30’, ông T3 nói được khoảng 1-2 phút về việc để cho ông V 
hưởng phần của ông T3 đối với hai thửa đất số 85, 86, tờ bản đồ số 134, xã 
Phước Hưng và toàn bộ nhà và đất tại thửa số 63, tờ bản đồ số 105, thị trấn 
LĐ. Bà T đứng ngay cạnh nghe được ông T3 nói, sau đó ông T3 yếu dần đi và 
không nói được nữa. Khi ông V đi uống cà phê quay trở lại thì ông đưa cho 
ông V tờ di chúc. Tờ di chúc mà ông V giữ là do ông viết tại bệnh viện, còn 
tờ di chúc mà nguyên đơn cung cấp ông không nhớ có phải chữ viết của ông 
hay không.  

Về yêu cầu khởi kiện của Văn phòng Công chứng TT, theo công văn trả 
lời của bệnh viện xác định vào lúc 08 giờ ngày 01/9/2014 bệnh nhân không 
tiếp xúc nhưng thời điểm ông K và bà T ghi di chúc miệng là lúc 07 giờ 30 
phút. Mặt khác, bệnh viện cho rằng bệnh nhân nhập viện không tỉnh, được 
xác định tại thời điểm thăm khám nhưng không có cơ sở khoa học nào cho 
rằng trong vòng 24 giờ bệnh nhân không tỉnh, thực tế trước khi chết, bệnh 
nhân tỉnh và tiếp xúc với người nhà là bình thường. Còn bản kết luận giám 
định là không đúng vì sự thật ông là người trực tiếp chăm sóc và ghi lại 
những gì ông T3 nói nên ông K đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn. Ông không có ý kiến về thời hiệu khởi kiện, hậu quả pháp lý nếu 
văn bản công chứng di chúc miệng của ông T3 bị tuyên bố vô hiệu.  

Bị đơn – bà Đỗ Thị T trình bày: 

Bà gặp ông V và biết ông V đang cần người chăm sóc ông T3 đang nằm 
điều trị trong bệnh viện. Vào khoảng 06 giờ ngày tháng năm nào bà không 
nhớ rõ, ông V đưa bà đến bệnh viện gặp ông T3. Bà nghe ông T3 nói với ông 
K là để lại cho ông V tài sản nhà đất nào đó nhưng bà không rõ và bà nhìn 
thấy ông K lấy giấy bút ra ghi chép lại.  

Khoảng 07 giờ sáng, bà không nhớ rõ ngày tháng năm, ông V, ông K và 
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một người nữa là Luật sư cùng bà đi ăn sáng, uống cà phê. Đến khoảng 09 giờ 
30 phút, tất cả cùng đến Văn phòng Công chứng TT để lăn tay, ký tên vào tờ 
di chúc. Việc bà ký tên, điểm chỉ vào bản di chúc là do bà nghe thấy sao làm 
vậy.  

Bà khẳng định chưa chăm sóc ông T3 ngày nào. Bà chưa bao giờ điện 
thoại cho bà H và cũng không gặp ông Đ3 tại VT. Bà cũng không biết việc 
ghi chép và chỉ ký tên vào tờ di chúc một lần vào ngày 03/9/2014 tại văn 
phòng công chứng.  

Bà không đồng ý yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và không có ý kiến 
về thời hiệu khởi kiện, hậu quả pháp lý nếu văn bản công chứng di chúc 
miệng của ông T3 bị tuyên bố vô hiệu.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – bà Nguyễn Thị Thanh H ủy 
quyền cho ông Lê Huyền Đ trình bày:  

Bà Nguyễn Thị Thanh H thống nhất với ý kiến trình bày của nguyên 
đơn. Ngày 23/04/2015, chính bà H vừa là công chứng viên bản di chúc vừa là 
Trưởng Văn phòng Công chứng TT đại diện theo pháp luật của nguyên đơn 
đã làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng di chúc 
miệng nói trên vô hiệu do bị lừa dối, do khi công chứng bà chưa kiểm tra kỹ 
hồ sơ và không phát hiện bị lừa dối để từ chối công chứng.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Trần Đình V trình bày: 

Trước đây, ông và ông T3 thường xuyên tâm sự, chia sẻ chuyện gia đình, 
coi nhau như anh em ruột thịt, thậm chí, ông còn đứng ra lo liệu toàn bộ đám 
tang vợ ông T3. 

Cách đây khoảng 10 năm, ông và ông T3 cùng góp tiền mua của bà H2 
01 thửa đất ở LH với giá 850.000.000 đồng, mỗi người 425.000.000 đồng và 
cùng đứng tên trên giấy chứng nhận. Khoảng 05 năm trước, ông T3 đã bán lại 
cho ông với giá 500.000.000 đồng nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ông đã 
thanh toán tiền cho ông T3. 

Thời gian ông T3 nằm điều trị trong bệnh viện, ông K và một người phụ 
nữ ông không nhớ rõ tên chăm sóc ông T3. Mọi chi phí nằm viện, ăn uống, 
tiền thuê người chăm sóc ông T3 đều do ông đưa tiền cho ông K chi trả. Do 
chi phí trả cho người chăm sóc ông T3 cao nên ông nhờ bà T chăm sóc cho 
ông T3.  

Do ông T3 cần công chứng di chúc nên ông đã liên hệ với ông Ngô Chí 
Đ3 giới thiệu công chứng viên nhờ làm thủ tục chứng nhận di chúc. 

Ngày 29/8/2014, ông đưa bà H và một người thư ký đến gặp ông T3 tại 
bệnh viện, đúng như lời khai của ông K. 

Khoảng 06 giờ sáng ngày 01/9/2014, ông dẫn bà T đến bệnh viện để 
chăm sóc ông T3, sau đó ông ra ngoài uống cà phê. Khi ông quay lại thì ông 
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K cho biết ông T3 để lại 02 thửa đất và 01 căn nhà cho ông, rồi đưa tờ di chúc 
mà ông K ghi chép lại cho ông. Ông nghĩ 02 thửa đất ông T3 để lại là 02 thửa 
đất có vị trí cạnh 02 thửa đất mà ông và ông T3 góp tiền mua chung, còn căn 
nhà là của ông T3 đang ở tại xã LĐ.  

Sau đó, ông đưa bà T về VT để chuẩn bị đồ đạc lên chăm sóc ông T3. 
Ngày 03/9/2014, ông Đ3 đưa ông cùng với ông K và bà T đến Văn phòng 
Công chứng TT gặp bà H. Bà H xem tờ di chúc rồi nói có sai sót về chứng 
minh nhân dân và sửa lại rồi công chứng.  

Về Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 2888/2016/KLGĐTC 
ngày 12/10/2016 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh không đúng nên ông không có ý kiến.  

Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và không có ý 
kiến về thời hiệu khởi kiện, hậu quả pháp lý nếu văn bản công chứng di chúc 
miệng của ông T3 bị tuyên bố vô hiệu.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Nguyễn Cao Cường A và 
bà Phạm Thị Ngọc T2 ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Đ2 trình bày: 

Ông A và bà T2 mua của ông T3 một căn nhà tọa lạc tại thửa đất số 63, 
tờ bản đồ 105, thị trấn LĐ theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
có công chứng số 593 ngày 11/8/2014 tại Văn phòng Công chứng Hòa Bình, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT với giá 1.500.000.000 đồng. Việc mua bán đã 
hoàn thành và đăng bộ sang tên cho ông A và bà T2 vào ngày 23/9/2016.  

Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ông A và bà T2 đề nghị Tòa án 
giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Ông A và bà T2 không có ý kiến về 
thời hiệu khởi kiện, hậu quả pháp lý nếu văn bản công chứng di chúc miệng 
của ông T3 bị tuyên bố vô hiệu.  

Người làm chứng – ông Ngô Chí Đ3 trình bày:  

Ông V có nhờ ông giới thiệu bà H là Trưởng Văn phòng Công chứng TT 
để công chứng di chúc.  

Sáng ngày 03/9/2014, ông đưa ông V, ông K và bà T đến Văn phòng 
Công chứng TT ở Quận H. Tại đây ông K, bà T ký bản khai di chúc miệng 
của ông T3 với nội dung để lại tài sản cho ông V nếu ông T3 chết. Sau khi 
công chứng xong, ông K, bà T quên viết phiếu yêu cầu công chứng nên bà H 
nhờ ông đưa phiếu yêu cầu công chứng về cho ông K và bà T ký để bổ sung 
hồ sơ. 

Ngày 05/9/2014, ông đi VT gặp ông K và đưa phiếu yêu cầu công chứng 
cho ông K ký thì ông K cho biết ông T3 chết vào tối ngày 01/9/2014 và bà T 
không phải là người chăm sóc cho ông T3. Ông nói nếu như vậy thì di chúc 
có phần không đúng phải hủy. Sau đó, ông gặp ông V và ông V xác nhận bà T 
không phải là người trực tiếp chăm sóc ông T3 nhưng ông V không đồng ý 
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hủy văn bản công chứng di chúc nên ông đã viết thư gửi bà H đề nghị làm thủ 
tục pháp lý hủy di chúc. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2017/DS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2017 
của Tòa án nhân dân Quận H quyết định:  

Tuyên bố Văn bản công chứng số 002335.2014/DC, quyển số 03TP/CC-
SCC/HĐGD ngày 03/9/2014 của Văn phòng Công chứng TT do Công chứng 
viên Nguyễn Thị Thanh H công chứng bản di chúc miệng của ông Phan Văn 
T3 được hai người làm chứng là ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T ghi chép lại 
vào lúc 07h30’ ngày 01/9/2014 là vô hiệu toàn bộ. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí giám định, án 
phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10/5/2017, ông Trần Đình V kháng cáo 
toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ý kiến của Luật sư Đào Quốc V2 bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông 
Trần Đình V: Phiếu yêu cầu công chứng không phải là hợp đồng, bị đơn cư 
trú tại tỉnh BR-VT, Tòa án nhân dân Quận H thụ lý giải quyết là không đúng 
thẩm quyền. Thời điểm lập di chúc ông Phan Văn T3 tỉnh táo, Tòa án cấp sơ 
thẩm căn cứ vào công văn của bệnh viện và kết luận tuyên bố văn bản công 
chứng vô hiệu là không đúng với thực tế. Di chúc miệng có 2 người làm 
chứng ghi chép lại ký tên, người làm chứng có đủ năng lực hành vi dân sự là 
phù hợp với quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005 nên di chúc hợp 
pháp. Ngoài ra, ông Lê Huyền Đ là người đại diện theo ủy quyền của Văn 
phòng Công chứng TT, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bà 
Nguyễn Thị Thanh H là không đúng với quy định tại Điều 87 Bộ luật Dân sự 
năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét sửa bản án sơ thẩm, không chấp 
nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hoặc hủy bản án sơ thẩm. 

- Ý kiến của ông Lê Huyền Đ là người đại diện theo ủy quyền của Văn 
phòng Công chứng TT, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bà H 
đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Ông Trần Đình V, ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T thống nhất với ý 
kiến của Luật sư Đào Quốc V2. 

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 

Về tố tụng: Tòa án cấp phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định Bộ 
luật Tố tụng dân sự từ khi thụ lý đến khi xét xử. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội 
đồng xét xử thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng dân sự. 

Về nội dung:  

 Theo Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 2888/2016/KLGĐTC 
ngày 12/10/2016 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí 
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Minh đã được giải thích và chỉnh sửa gửi đến Tòa án nhân dân Quận H vào 
ngày 27/4/2017 kết luận như sau: “... từ 20 giờ 30 ngày 16/8/2014 đến 14 giờ 
ngày 01/9/2014, đương sự là ông Phan Văn T3 không đủ khả năng nhận thức 
và điều khiển hành vi...”. 

Căn cứ vào kết luận trên có cơ sở xác định vào thời điểm lập di chúc ông 
T3 bị bệnh, không còn minh mẫn nên di chúc không đủ điều kiện để được coi 
là hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 647 và điểm a khoản 1 Điều 652 
Bộ luật Dân sự năm 2005. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố Văn bản công chứng 
số 002335.2014/DC, quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/9/2014 của 
Văn phòng Công chứng TT do công chứng viên Nguyễn Thị Thanh H công 
chứng bản di chúc miệng của ông Phan Văn T3 được hai người làm chứng là 
ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T ghi chép lại vào lúc 07h30’ ngày 01/9/2014 
vô hiệu là có căn cứ.  

Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông 
Trần Đình V, căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, giữ nguyên 
bản án sơ thẩm. 

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 vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, sau khi nghe đại diện 
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm, sau 
khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về áp dụng pháp luật tố tụng: 

 [1.1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:  

Nguyên đơn yêu cầu tuyên bố Văn bản công chứng số 002335.2014/DC, 
quyển số 03 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Công chứng 
viên Nguyễn Thị Thanh H vô hiệu. Bị đơn – ông K, bà T và người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan – ông V có ý kiến phản đối, không đồng ý với yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn. Đây là quan hệ tranh chấp liên quan đến yêu cầu 
tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 
án nhân dân cấp huyện (quận) theo khoản 11 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 
35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Do tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp 
đồng công chứng được thực hiện tại trụ sở Văn phòng Công chứng TT có địa 
chỉ tại Quận H nên nguyên đơn lựa chọn nộp đơn kiện tại Tòa án nhân dân 
Quận H là đúng thẩm quyền giải quyết theo điểm g khoản 1 Điều 40 Bộ luật 
Tố tụng dân sự năm 2015.  

[1.2] Về tư cách người tham gia tố tụng: Căn cứ đơn khởi kiện đề ngày 
14/5/2015, Văn phòng Công chứng TT đứng tên nguyên đơn khởi kiện để bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm do công chứng viên của văn phòng 
công chứng di chúc vì bị lừa dối nên Văn phòng Công chứng TT là nguyên 
đơn theo khoản 2 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các Điều 45, 
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64 Luật Công chứng năm 2006. Văn phòng Công chứng TT khởi kiện ông K 
và bà T do có hành vi lừa dối khi yêu cầu công chứng di chúc nên ông K và 
bà T là đồng bị đơn theo khoản 2 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

Trong vụ án này người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn Phòng 
Công chứng TT và bà H cùng có yêu cầu Tòa án truyên văn bản công chứng 
vô hiệu các bên đương sự không có yêu cầu nào khác nên ông Đ đại diện cho 
Văn phòng Công chứng TT, đồng thời đại diện cho bà H phù hợp với quy 
định của pháp luật. 

 [1.3] Về sự vắng mặt của người làm chứng: Người làm chứng – ông 
Ngô Chí Đ3 vắng mặt nhưng trước đó đã có lời khai trực tiếp với Tòa án, 
không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử tiến 
hành xét xử vắng mặt người làm chứng theo khoản 2 Điều 229 Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2015. 

[2] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

[2.1] Căn cứ vào hồ sơ bệnh án của ông Phan Văn T3 và Công văn số 
489/BVPHCN-KHTH ngày 25/9/2015 do Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi 
chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh 
cung cấp, có cơ sở xác định bệnh nhân Phan Văn T3, sinh năm 1942, địa chỉ: 
Ấp LA, thị trấn LĐ, huyện LĐ, tỉnh BR- VT vào viện lúc 20 giờ 30 phút ngày 
16/8/2014 và ra viện lúc 14 giờ ngày 01/9/2014. Tình trạng sức khỏe bệnh 
nhân trong thời gian điều trị tại bệnh viện: Hầu hết thời gian nằm viện bệnh 
nhân mở mắt, không tiếp xúc, ăn qua sonde, thở khò khè, co kéo hô hấp phụ, 
tim đều, phổi ran rít, ngáy, nổ hai phế trường, bụng mềm, đôi lúc căng 
chướng. Bác sĩ trưởng khoa đánh giá bệnh nhân không tiếp xúc (không tỉnh). 
Chẩn đoán khi ra viện là suy hô hấp, viêm phổi, suy kiệt, lao phổi cũ.  

[2.2] Vào lúc 08 giờ ngày 01/9/2014, bác sĩ trực khám và ghi nhận tình 
trạng bệnh nhân như sau: Bệnh nhân mở mắt, không tiếp xúc, ăn qua sonde 
dạ dày, thở khò khè 26 lần/phút, đang thở oxy 3 lít/phút, huyết áp 
110/70mmHg, mạch 110 lần/phút, nhiệt độ 37 độ C, tim đều, phổi ran rít, 
rale ngáy hai phế trường.  

[2.3] Theo Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 
2888/2016/KLGĐTC ngày 12/10/2016 của Trung tâm pháp y tâm thần khu 
vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được giải thích và chỉnh sửa gửi đến Tòa án 
nhân dân Quận H vào ngày 27/4/2017 kết luận như sau: “... từ 20 giờ 30 ngày 
16/8/2014 đến 14 giờ ngày 01/9/2014 đương sự là ông Phan Văn T3 không đủ 
khả năng nhận thức và điều khiển hành vi...”. 

[2.4] Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm, ông K 
và bà T xác định nghe ông T3 nói để hết tài sản cho ông V và chỉ nói được 
khoảng 01 đến 02 phút thì ông T3 yếu dần đi.  

[2.5] Ngoài ra, bản di chúc miệng nêu trên còn có một số vấn đề không 
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phù hợp với tình tiết khách quan cũng như các tài liệu, chứng cứ mà Tòa án 
thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án, đó là trong bản di chúc miệng 
của ông T3 đề cập đến 01 căn nhà, đất cấp 4 thuộc thửa số 63, tờ bản đồ số 
105 tại LĐ nếu sau này có chết thì duy nhất để lại cho ông V được toàn quyền 
tùy nghi sử dụng nhưng theo lời khai và tài liệu, chứng cứ do ông A và bà T2 
cung cấp thì tài sản này đã được ông T3 chuyển nhượng vào ngày 11/8/2014 
tức là trước ngày 16/8/2014 ông T3 nhập viện điều trị tại Bệnh viện điều 
dưỡng và phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Sở y tế Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Như vậy, có cơ sở khẳng định việc hành vi của hai người làm chứng – 
ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T chứng kiến ông T3 nói và ghi chép lại theo di 
chúc miệng được Công chứng viên Nguyễn Thị Thanh H của Văn phòng 
Công chứng TT công chứng số 002335.2014/DC, quyển số 03TP/CC-
SCC/HĐGD ngày 03/9/2014 là không có thật, dẫn đến di chúc miệng nêu trên 
không đủ điều kiện để được coi là hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 
647 và điểm a khoản 1 Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Tại khoản 1 Điều 647 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Người đã thành 
niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc 
bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.”  

Tại điểm a khoản 1 Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Di 
chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Người lập di 
chúc minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc 
cưỡng ép...”.  

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm 
chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tuyên bố văn bản công chứng di 
chúc miệng của ông T3 do ông K và bà T làm chứng ghi chép lại lúc 07 giờ 30 
phút ngày 01/9/2014, công chứng ngày 03/9/2014 vô hiệu do bị lừa dối là có 
căn cứ phù hợp với quy định tại Điều 132 Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Vì vậy, ông V kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn là không có cơ sở chấp nhận. 

  [3] Về ý kiến của Luật sư Đào Quốc V2: Hội đồng xét xử xét thấy mặc 
dù di chúc miệng đảm bảo điều kiện có hai người làm chứng và được công 
chứng theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005 
nhưng do di chúc không đủ điều kiện để được coi là hợp pháp theo quy định 
tại khoản 1 Điều 467 và điểm a khoản 1 Điều 652 của Bộ luật Dân sự năm 
2005 nên lời trình bày của Luật sư Việt là không có cơ sở chấp nhận. 

 [4] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

 [5] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được 
chấp nhận nên ông V phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ vào Điều 132 Bộ luật Dân sự năm 2005; 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 30 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009; 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trần Đình V. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

1. Tuyên bố Văn bản công chứng số 002335.2014/DC, quyển số 
03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/9/2014 của Văn phòng Công chứng TT do 
công chứng viên Nguyễn Thị Thanh H công chứng bản di chúc miệng của 
ông Phan Văn T3 được hai người làm chứng là ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị 
T ghi chép lại vào lúc 07h30’ ngày 01/9/2014 là vô hiệu toàn bộ. 

2. Ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T phải hoàn trả chi phí giám định số 
tiền là 1.227.500 (Một triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm) đồng cho 
Văn phòng Công chứng TT ngay khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 
Việc giao nhận tiền được thực hiện tại chi cục thi hành án dân sự có thẩm 
quyền.  

3. Về án phí:  

Ông Lý Mộng K và bà Đỗ Thị T phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là 
200.000 (Hai trăm nghìn) đồng. 

Văn phòng Công chứng TT được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 
là 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu số AC/2012/03314 ngày 
21/5/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận H. 

Ông Trần Đình V phải nộp án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 (Ba trăm 
nghìn) đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 (Ba trăm 
nghìn) đồng theo Biên lai thu số AE/2014/0008036 ngày 10/5/2017 của Chi 
cục Thi hành án dân sự Quận H.  

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 
- TAND Tối cao;  
- TAND Cấp cao tại TPHCM; 
- VKSND Cấp cao tại TPHCM; 
- VKSND TPHCM;    
- TAND Quận H; 
- Chi cục THADS Quận H; 
- Các đương sự (để thi hành); 
- Lưu hồ sơ vụ án.  

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

 
Uông Văn Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Q, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

BẢN ÁN 132/2017/DS-ST NGÀY 28/09/2017 VỀ TRANH CHẤP CHIA DI 
SẢN THỪA KẾ VÀ CHIA TÀI SẢN CHUNG 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Q tỉnh Bình 
Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 167/2015/TLST–
DS ngày 02 tháng 12 năm 2015 về việc tranh chấp “Chia di sản thừa kế và chia 
tài sản chung” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 114/2017/QĐXXST- DS 
ngày 22 tháng 8 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 90/2017/QĐST-DS 
ngày 11 tháng 9 năm 2017 của TAND thành phố Q, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn:

1/ Bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 1950 

Cư trú: thôn H, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định. 

Đại diện theo ủy quyền: anh Nguyễn Hữu P, sinh năm 1980 (Có mặt) Cư trú: 
Tổ 4, khu vực 7, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

(Theo văn bản ủy quyền ngày 15.7.2016) 

2/ Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1964 

Cư trú: thôn Bình An, xã B, huyện C, tỉnh Gia Lai. 

Đại diện theo ủy quyền: anh Nguyễn Hữu P, sinh năm 1980 (Có mặt) Cư trú: 
Tổ 4, khu vực 7, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định. (Theo văn bản ủy 
quyền ngày 15.7.2016) 

3/ Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1978 (Có mặt) 

Cư trú: Tổ 3, KV8, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định 

4/ Anh Nguyễn Hữu P, sinh năm 1980 (Có mặt) 

Cư trú: Tổ 4, KV7, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định 

5/ Chị Nguyễn Thị K, sinh năm 1984 (Có mặt) Cư trú: thôn V, xã P, huyện T, 
tỉnh Bình Định 

* Bị đơn:Ông Nguyễn Hữu L, sinh năm 1971(Vắng mặt)
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Cư trú: Tổ 3, KV8, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1930 (Vắng mặt) 

Cư trú: Tổ 3, KV8, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định 

2/ Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1968 (Vắng mặt nhưng có đơn đề nghị xét xử 
vắng mặt) 

Cư trú: Tổ 3, KV8, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định 

3/ Bà Lê Thị Mỹ N, sinh năm 1973 (Vắng mặt) 

Cư trú: Tổ 3, KV8, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định 

4/ Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1960 

Cư trú: Tổ 4, KV7, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định 

Đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Hữu P, sinh năm 1980 (Có mặt) Cư trú: 
Tổ 4, khu vực 7, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định (Theo văn bản ủy 
quyền ngày 8.12.2016 

5/ Ông Thái Công L, sinh năm 1972. (Có mặt) 

Cư trú: Tổ 3, KV8, Phường X, Thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 19.10.2014, đơn khởi kiện bổ sung ngày 09.01.2015, 
đơn khởi kiện bổ sung ngày 23.11.2015, đơn yêu cầu ngày 27.4.2015 và các 
lời khai trong quá trình tham gia tố tụng nguyên đơn bà Nguyễn Thị Q và 
anh Nguyễn Hữu P là người đại diện của bà Nguyễn Thị Q trình bày:  

Cha mẹ của bà là cụ ông Nguyễn H và cụ bà Đồng Thị C có ba người con gồm 
các ông, bà: Nguyễn Thị Q, sinh năm 1950; Nguyễn Thị S, sinh năm 1964 và 
Nguyễn Hữu H, sinh năm 1953. Ông Nguyễn Hữu H đã chết năm 1984 có vợ là 
Nguyễn Thị Thanh T sinh năm 1960 và hai con là Nguyễn Hữu P, sinh năm 
1980 và Nguyễn Thị K, sinh năm 1984. Năm 1961 cụ bà Đồng Thị C chết. Năm 
1965 cụ ông Nguyễn H cưới mẹ kế là cụ bà Nguyễn Thị C sinh được ba người 
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con gồm các ông, bà: Nguyễn Thị L, sinh năm 1968; Nguyễn Hữu L, sinh năm 
1974 và Nguyễn Thị L, sinh năm 1978. 

Khoảng năm 1975 gia đình cụ Nguyễn H khai hoang được tổng cộng 
9.908,1m2 (gồm: 200 m2 đất thổ cư; 4643,6 m2 đất vườn; 1807,2m2 đất màu; 
3257,3m2 đất lúa) tại Tổ 03, Khu vực 8, phường B, thành phố Q đã được Ủy 
ban nhân dân thành phố Q cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00326 
ngà 16/12/1997 cho hộ gia đình ông Nguyễn H gồm 05 nhân khẩu: ông Nguyễn 
H, bà Nguyễn Thị C, ông Nguyễn Hữu L, bà Nguyễn Thị L và bà Nguyễn Thị 
L. Khi còn sống vợ chồng cụ Nguyễn H và cụ Nguyễn Thị C có làm hợp đồng 
ngày 16/11/2001 cho vợ chồng bà Nguyễn Thị L, ông Thái Công L 300m2 đất 
vườn và viết giấy ngày 22/7/2000 cho anh Nguyễn Hữu P 569,3m2 đất ruộng cả 
hai loại giấy cho đất đều có xác nhận của UBND phường B. 

Cụ Nguyễn H chết năm 2011. Di sản của Cụ Nguyễn H chết để lại là 1/5 phần 
đất đã cấp cho hộ gia đình (trừ phần đất cụ Nguyễn H đã cho vợ chồng bà 
Nguyễn Thị L ông Thái Công L và anh Nguyễn Hữu P). Ngoài ra, cụ Nguyễn H 
còn để lại ½ ngôi nhà cấp 4 trên đất do cụ Nguyễn H và cụ Nguyễn Thị C xây 
dựng năm 1975, hiện nay do cụ Nguyễn Thị C và vợ chồng ông Nguyễn Hữu L 
đang ở. 

Cụ Đồng Thị C chết năm 1961 không để lại di sản. 

Di sản của cụ Nguyễn H để lại do ông Nguyễn Hữu L đang quản lý sử dụng. 
Nay bà Nguyễn Thị Q yêu cầu Tòa án giải quyết chia thừa kế theo pháp luật 
toàn bộ phần đất của cụ ông Nguyễn H chết để lại (sau khi trừ phần đất cụ 
Nguyễn H đã cho vợ chồng bà Nguyễn Thị L, ông Thái Công L và cháu 
Nguyễn Hữu P), bà không yêu cầu chia thừa kế căn nhà cấp 4 trên đất. Bà yêu 
cầu chia bằng hiện vật là quyền sử dụng đất. 

Riêng bà Nguyễn Thị L có thêm yêu cầu được chia phần tài sản chung được 
hưởng bằng 1/5 diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình cụ Nguyễn H trong đó có 
bà Nguyễn Thị L là thành viên trong hộ gia đình được cấp đất, bà Nguyễn Thị 
Q yêu cầu tòa giải quyết theo pháp luật. 

Trong quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Hữu L đưa ra 01 bản di chúc 
photo và bà Nguyễn Thị L đưa ra 01 bản di chúc photo. Nhưng 02 bản di chúc 
photo có nội dung khác nhau, và cả 02 bản di chúc đưa ra đều không có xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền, không có người làm chứng và trên 02 di chúc 
không ghi ngày tháng chỉ ghi năm 2006 và chữ viết trên di chúc không phải của 
cụ Nguyễn H nên di chúc không hợp pháp, bà yêu cầu chia tài sản thừa kế theo 
pháp luật. 
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Nguyên đơn bà Nguyễn Thị S và anh Nguyễn Hữu P là người đại diện của 
bà Nguyễn Thị S trình bày: Bà thống nhất với toàn bộ lời khai của bà Nguyễn 
Thị Q, không có bổ sung gì thêm. 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L trình bày: Bà thống nhất với lời khai của bà 
Nguyễn Thị S về quan hệ hôn nhân, huyết thống, ngày cha chết, tài sản của cha 
để lại khi chết, đất đã cho anh Nguyễn Hữu P 569,3m2 và bà đã nhận 300m2 
đất vườn do cha mẹ cụ Nguyễn H và cụ Nguyễn Thị C làm hợp đồng cho vợ 
chồng bà ngày 16/11/2001 có xác nhận của UBND phường B. 

Bà yêu cầu chia thừa kế giống như bà Nguyễn Thị Q yêu cầu và bà có thêm yêu 
cầu tòa giải quyết chia phần tài sản chung bà được hưởng bằng 1/5 diện tích đất 
đã cấp cho hộ gia đình cụ Nguyễn H gồm 05 nhân khẩu trong đó có cá nhân bà 
theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00326 ngày 16/12/1997. 

Trong quá trình giải quyết vụ án bà Nguyễn Thị L có đưa ra bản photo di chúc, 
không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, không có người làm chứng và 
trên di chúc không ghi ngày tháng chỉ ghi năm 2006, tòa đã yêu cầu bà cung 
cấp di chúc bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực theo quy định 
pháp luật nhưng bà Nguyễn Thị L không cung cấp được vì bản gốc đã thất lạc 
hiện nay không còn. 

Nguyên đơn anh Nguyễn Hữu P và chị Nguyễn Thị K cùng thống nhất trình 
bày: Anh chị thống nhất với toàn bộ lời khai của bà Nguyễn Thị Q. 

Anh chị có trình bày thêm: Anh Nguyễn Hữu P đã nhận 569,3m2 đất ruộng do 
ông nội Nguyễn H và bà nội Nguyễn Thị C viết giấy cho ngày 22/7/2000 có xác 
nhận của UBND phường B. Anh chị là con ruột của ông Nguyễn Hữu H chết 
năm 1984 nên anh chị được hưởng phần thừa kế thế vị của cha được hưởng nếu 
cha an chị còn sống. 

Theo các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng bị đơn ông Nguyễn Hữu L 
trình bày: Ông thống nhất với lời khai của các nguyên đơn về quan hệ hôn 
nhân, huyết thống, ngày cha chết, đất đã cho anh Nguyễn Hữu P, bà Nguyễn 
Thị L và diện tích đất đã cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy 
ban nhân dân thành phố Q cấp số 00326 ngày 16/12/1997 là đúng. 

Ngoài ra, ông còn trình bày thêm cha ông còn cho ông trên 1.000m2 đất màu. 
Diện tích đất còn lại bà Nguyễn Thị C đang quản lý sử dụng. Lúc còn sống cha 
mẹ ông đã cho các anh chị em rồi, nay bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà 
Nguyễn Thị L, anh Nguyễn Hữu P, chị Nguyễn Thị K yêu cầu chia thừa kế theo 
pháp luật tài sản của ông Nguyễn H chết để lại ông không đồng ý. 
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Trong quá trình giải quyết vụ án ông có đưa ra bản photo di chúc, không có xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền, không có người làm chứng và trên di chúc 
không ghi ngày tháng chỉ ghi năm 2006, tòa đã yêu cầu ông cung cấp di chúc 
bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật 
nhưng ông không cung cấp. 

Ngoài ra, Tòa cũng yêu cầu ông cung cấp bản gốc hoặc bản sao có công chứng, 
chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông chỉ cung cấp được 
bản photo (BL 68) 

Theo các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan cụ bà Nguyễn Thị C trình bày: Cụ thống nhất với lời khai của các 
nguyên đơn về quan hệ hôn nhân, huyết thống, ngày chồng cụ Nguyễn H chết 
và diện tích đất đã cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân 
dân thành phố Q cấp số 00326 ngày 16/12/1997 cho hộ gia đình ông Nguyễn H 
là đúng. 

Ngoài ra, cụ còn trình bày thêm lúc cụ Nguyễn H còn sống có cho Nguyễn Thị 
L 500m2, chị Nguyễn Thị L 500m2, anh Nguyễn Hữu L 1128,6m2 và cháu 
Nguyễn Hữu P 569m2. Diện tích đất còn lại cụ đang quản lý sử dụng. Nay bà 
Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Nguyễn Thị L, anh Nguyễn Hữu P, chị 
Nguyễn Thị K yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật di sản của ông Nguyễn H 
chết để lại cụ không đồng ý. 

Tòa cũng yêu cầu cụ cung cấp bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng cụ không cung cấp. 

Theo các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan bà Lê Thị Mỹ N trình bày: Bà là vợ ông Nguyễn Hữu L, bà kết 
hôn với ông Nguyễn Hữu L năm 1993, cha chồng là cụ Nguyễn H chết năm 
2011. Từ khi kết hôn bà sống với ông Nguyễn Hữu L trên đất và nhà do cha 
chồng để lại, vợ chồng bà có đổ đất nền trên thửa đất mà cha chồng đã cho vợ 
chồng bà. Ngoài ra, vợ chồng bà không có tu tạo sửa chữa gì thêm. 

Theo các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan bà Nguyễn Thị L trình bày: Bà thống nhất với lời khai của bà 
Nguyễn Thị S về quan hệ hôn nhân, huyết thống, ngày cha chết, tài sản của cha 
để lại khi chết, đất đã cho anh Nguyễn Hữu P vợ chồng bà Nguyễn Thị L và 
diện tích đất đã cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân 
dân thành phố Q cấp số 00326 ngày 16/12/1997 là đúng. Đất còn lại do ông 
Nguyễn Hữu L quản lý đến nay chưa cho thêm ai, bà cũng chưa được cho. 
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Nay các nguyên đơn yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật toàn bộ phần đất của 
ông Nguyễn H chết để lại trừ đi phần đã cho vợ chồng bà Nguyễn Thị L và 
cháu Nguyễn Hữu P, không yêu cầu chia thừa kế căn nhà trên đất, bà đồng ý. 

Riêng bà Nguyễn Thị L có yêu cầu được chia phần tài sản chung được hưởng 
bằng 1/5 diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình cụ Nguyễn H trong đó có bà 
Nguyễn Thị L là thành viên trong hộ gia đình, bà yêu cầu tòa giải quyết theo 
pháp luật. 

Trong quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Hữu L đưa ra 01 bản di chúc 
photo và bà Nguyễn Thị L đưa ra 01 bản di chúc photo. Cả 02 di chúc photo 
không có ghi ngày tháng chỉ ghi năm 2006 nên không biết cái nào có trước, di 
chúc không có người làm chứng không có xác nhận cơ quan có thẩm quyền, 
nên 02 di chúc không hợp pháp, bà yêu cầu tòa chia di sản theo pháp luật không 
chia theo di chúc. 

Theo các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan ông Thái Công L trình bày: Ông là chồng bà Nguyễn Thị L, ông 
kết hôn với bà Nguyễn Thị L năm 2000, cha vợ là cụ Nguyễn H chết năm 2011. 
Năm 2000 cha mẹ vợ (cụ Nguyễn H, cụ Nguyễn Thị C) có cho vợ chồng ông 
300m2 đất vườn và làm hợp đồng cho đất ngày 16/11/2001, vợ chồng ông xây 
nhà ở trên đất từ năm 2000 đến nay. 

Nay các nguyên đơn yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật toàn bộ phần đất của 
ông Nguyễn H chết để lại trừ đi phần đã cho vợ chồng ông và cháu Nguyễn 
Hữu P, ông là rễ nên không có ý kiến gì. Ông chỉ yêu cầu tòa giải quyết bảo 
đảm quyền lợi cho vợ ông Nguyễn Thị L. 

Theo các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thanh T và anh Nguyễn Hữu P là người đại 
diện của bà Nguyễn Thị Thanh T trình bày: Bà là vợ ông Nguyễn Hữu H, bà 
kết hôn với ông Nguyễn Hữu H năm 1978, ông Nguyễn Hữu H chết năm 1984, 
cha chồng là cụ Nguyễn H chết năm 2011. Vợ chồng bà có 02 con chung là 
Nguyễn Hữu P, sinh năm 1980 và Nguyễn Thị K, sinh năm 1984. Những gì bà 
được hưởng từ chia thừa kế của chồng thì bà để lại hết cho 02 con. 

Bà thống nhất với toàn bộ lời khai của 02 con của bà (Nguyễn Hữu P, Nguyễn 
Thị K) với tư cách là nguyên đơn đã trình bày. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Q phát biểu quan điểm: 
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Về tố tụng: Tòa án nhân dân thành phố Q thụ lý giải quyết vụ án đúng thẩm 
quyền, thời hiệu, quan hệ tranh chấp và xác định đúng tư cách pháp lý những 
người tham gia tố tụng. Vụ án vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử còn các giai 
đoạn khác từ khi thụ lý đến khi xét xử đúng trình tự thủ tục tố tụng dân sự. Tại 
phiên tòa HĐXX và những người tham gia tố tụng chấp hành đúng theo luật tố 
tụng Dân sự. 

Về nội dung: 

Đề nghị áp dụng Điều 214, 224, Bộ luật dân sự 2005 nay là Điều 207, 219 Bộ 
luật dân sự 2015 chia tài sản chung; các Điều 674, 675, 676, 677 BLDS 2005 
nay là các Điều 649, 650, 651, 652 BLDS 2015 chia thừa kế theo pháp luật. 

Hiện nay ông Nguyễn Hữu H đã mất nên phần thừa kế của ông sẽ chuyển cho 
02 người con là anh Nguyễn Hữu H và chị Nguyễn Thị K (thừa kế thế vị). 

Đối với bà Nguyễn Thị L được hưởng thừa kế và chia tài sản chung phần diện 
tích tương đối lớn nên bà Nguyễn Thị L nhận tài sản bằng hiện vật là quyền sử 
dụng đất. 

Đối với ông Nguyễn Hữu L thực tế đang quản lý sử dụng và đã tôn tạo, sang 
nền trên đất của cụ Nguyễn H để lại tại thửa đất số 02, nên ông Nguyễn Hữu L 
được tiếp tục quản lý, sử dụng và ông có nghĩa vụ thối lại tiền cho các đồng 
thừa kế khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 
và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát 
nhân dân tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

Theo đơn khởi kiện của các nguyên đơn yêu cầu phân chia di sản thừa kế và 
chia tài sản chung là quyền sử dụng đất tại Tổ 03, Khu vực 8, phường B, thành 
phố Q, tỉnh Bình Định. Theo quy định tại khoản 2, 5 Điều 26, điểm a khoản 1 
Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì đây là vụ 
án “Chia di sản thừa kế và chia tài sản chung” thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Tòa án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Tòa đã tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử hợp Nguyễn Thị L đến lần thứ 
02 theo Điều 173 Bộ luật tố tụng Dân sự nhưng tại phiên tòa vắng mặt bị đơn 
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ông Nguyễn Hữu L, vắng mặt người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Cụ 
Nguyễn Thị C và bà Lê Thị Mỹ N. Vì vậy, tòa án xét xử vắng mặt những đương 
sự trên theo quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015. Riêng bà Nguyễn Thị L vắng mặt nhưng có đơn đề nghị xét 
xử vắng mặt. 

[2] Về nội dung tranh chấp. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Năm 1975 gia đình cụ 
ông Nguyễn H khai hoang được tổng cộng 9.908,1m2 (gồm: 200 m2 đất thổ cư; 
4643,6 m2 đất vườn; 1807,2m2 đất màu; 3257,3m2 đất lúa) tại Tổ 03, Khu vực 
8, phường B, thành phố Q đã được Ủy ban nhân dân thành phố Q cấp giấy 
chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00326 ngày 16/12/1997 cho hộ gia đình ông 
Nguyễn H gồm 05 nhân khẩu: ông Nguyễn H, bà Nguyễn Thị C, ông Nguyễn 
Hữu L, bà Nguyễn Thị L và bà Lê Thị Mỹ N (theo biên bản xác minh ngày 
15.02.2017 tại UBND phường B (BL 90)). 

Ngày 19.5.2011 cụ Nguyễn H chết theo giấy chứng tử số 59/2011 của UBND 
phường B. Nay các nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết chia thừa kế theo 
pháp luật toàn bộ phần đất của cụ ông Nguyễn H chết để lại (sau khi trừ phần 
đất cụ Nguyễn H đã cho vợ chồng bà Nguyễn Thị L, ông Thái Công L và cháu 
Nguyễn Hữu P), không yêu cầu chia thừa kế tài sản trên đất là căn nhà cấp 4 
(do cụ Nguyễn H và cụ Nguyễn Thị C xây dựng năm 1975). 

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị L còn yêu cầu chia phần tài sản chung được hưởng 
bằng 1/5 diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình cụ Nguyễn H trong đó có bà 
Nguyễn Thị L là thành viên trong hộ gia đình được cấp. 

Để có chứng cứ giải quyết vụ án theo Bộ luật Tố tụng Dân sự, tòa đã ra Quyết 
định yêu cầu ông Nguyễn Hữu L, cụ Nguyễn Thị C cung cấp bản gốc hoặc bản 
sao có công chứng, chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông 
Nguyễn Hữu L chỉ cung cấp bản photo còn cụ Nguyễn Thị C không cung cấp 
và Tòa cũng đã ra Quyết định yêu cầu các cơ quan lưu giữ cung cấp nhưng các 
cơ quan này không cung cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ 
vào biên bản xác minh ngày 15.02.2017 tại UBND phường B, hồ sơ cấp đất do 
UBND phường B cung cấp (quyết định cấp đất, tờ trình cấp đất, đơn xin cấp 
đất...) và sổ địa chính của UBND phường B nên có đủ căn cứ xác định hộ gia 
đình ông Nguyễn H được Ủy ban nhân dân thành phố Q cấp giấy chứng nhận 
Quyền sử dụng đất số 00326 ngày 16/12/1997. 

Trong quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Hữu L đưa ra 01 bản di chúc 
photo (BL72) và vợ chồng bà Nguyễn Thị L đưa ra 01 bản di chúc photo 
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(BL74). Hình thức 02 bản di chúc này là di chúc bằng văn bản không có người 
làm chứng theo quy định tại Điều 655 của Bộ luật Dân sự năm 2005 “...Việc lập 
di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại 
Điều 653 bộ luật này” nhưng 02 bản di chúc không thỏa mãn các điều kiện theo 
Điều 653 như: 02 di chúc không ghi ngày tháng chỉ ghi năm 2006, theo quy 
định thì mỗi trang của di chúc phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di 
chúc nhưng 02 tờ di chúc đều không có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của cụ 
Nguyễn H tại mỗi trang của di chúc (mỗi di chúc có 02 trang), di chúc không 
ghi rõ vị trí nơi có di sản (tổ, khu vực và tứ cận). Hơn nữa, 02 bản di chúc photo 
có nội dung khác nhau cùng ghi năm 2006 nên không xác định được di chúc 
nào có trước để xác định nội dung sửa đổi và bổ sung cho nhau. Ngoài ra, trong 
quá trình giải quyết vụ án tòa đã yêu cầu ông Nguyễn Hữu L và bà Nguyễn Thị 
L cung cấp bản gốc hoặc bản sao di chúc có công chứng nhưng ông Nguyễn 
Hữu L không chịu cung cấp, còn bà Nguyễn Thị L khai bị thất lạc nên không 
cung cấp được cho tòa. Vì vậy, căn cứ Điều 652 của Bộ luật dân sự năm 2005 
thì hình thức 02 bản di chúc photo trái với quy định của pháp luật nên không 
hợp pháp. Do đó, di sản thừa kế của cụ Nguyễn H được chia theo pháp luật cho 
các thừa kế là có căn cứ đúng pháp luật. 

[3] Về thời hiệu khởi kiện chia thừa kế: Theo quy định tại khoản 1 Điều 623 Bộ 
luật dân sự năm 2015 thì thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 
năm đối với bất động sản kể từ thời điểm mở thừa kế, cụ Nguyễn H chết ngà 
19.5.2011, ngày 19.10.2014 các nguyên đơn bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị 
S, bà Nguyễn Thị L, anh Nguyễn Hữu P, chị Nguyễn Thị K (con cháu cụ 
Nguyễn H) khởi kiện yêu cầu chia di sản của cụ Nguyễn H là Quyền sử dụng 
đất nên thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế của cụ Nguyễn H vẫn còn. 

[4] Những người thừa kế theo pháp luật: cụ Nguyễn H (chết ngày 19.5.2011) có 
vợ lớn là cụ bà Đồng Thị C (chết năm 1961). Năm 1965 cụ ông Nguyễn H cưới 
mẹ kế là cụ bà Nguyễn Thị C (còn sống). cụ Nguyễn H với cụ Còn có ba người 
con là: Bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 1950; Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1964 và 
Ông Nguyễn Hữu H, sinh năm 1953 (chết ngày 16.4.1984), ông Nguyễn Hữu H 
có hai người con là anh Nguyễn Hữu P, sinh năm 1980 và chị Nguyễn Thị K, 
sinh năm 1984. cụ Nguyễn H với cụ Nguyễn Thị C cũng có ba người con là: Bà 
Nguyễn Thị L, sinh năm 1968; ông Nguyễn Hữu L, sinh nă 1974 và bà Nguyễn 
Thị L, sinh năm 1978. Theo quy định tại Điều 676 Bộ luật dân sự năm 2005 thì 
cụ Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Liên, ông Nguyễn 
Hữu L, bà Nguyễn Thị L là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cụ 
Nguyễn H. Ông Nguyễn Hữu H chết ngày 16.4.1984, ông Nguyễn Hữu H có 
hai người con là anh Nguyễn Hữu P và chị Nguyễn Thị K Theo quy định tại 
Điều 677 Bộ luật dân sự năm 2005 thì anh Nguyễn Hữu P và chị Nguyễn Thị K 
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l người thừa kế thế vị đối với phần di sản của ông Nguyễn Hữu H nếu còn sống 
được hưởng. Như vậy, những người được hưởng thừa kế theo pháp luật của cụ 
Nguyễn H là: cụ Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Liên, 
ông Nguyễn Hữu L, bà Nguyễn Thị L và thừa kế thế vị phần được hưởng thừa 
kế của ông Nguyễn Hữu H là anh Nguyễn Hữu P và chị Nguyễn Thị K. 

[5] Theo biên bản xác minh ngày 15.02.2017 tại UBND phường B (BL 90) thì 
Đất thổ cư, đất vườn, đất màu, đất lúa tại các thửa 02, 03, 14, 15, 16, 19, 26 cấp 
cho hộ gia đình cụ Nguyễn H bao gồm 05 nhân khẩu: Cụ Nguyễn H, cụ Nguyễn 
Thị C, ông Nguyễn Hữu L, bà Nguyễn Thị L và bà Lê Thị Mỹ N được Ủy ban 
nhân dân thành phố Q cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00326 ngày 
16/12/1997 nên mỗi nhân khẩu được nhận 1/5 phần đất được cấp cho hộ gia 
đình. Theo kết quả đo đạc, định giá ngày 07/7/2017 của Tòa án sơ thẩm thì diện 
tích thực tế các thửa đất cấp cho hộ cụ Nguyễn H tổng cộng 10.125m2 cụ thể: 
Thửa 02 diện tích 1.807,7m2 đất màu; Thửa 03 diện tích 570m2 đất lúa; Thửa 
14 diện tích 1.158,5m2 đất lúa; Thửa 15 diện tích 290,6m2 đất lúa; Thửa 16 
diện tích 4.931,5m2 (trong đó: đất thổ cư 200m2, đất vườn 4.731,5m2); Thửa 
19 diện tích 675,7m2 đất lúa; Thửa 26 diện tích 691m2 đất lúa. Nên mỗi nhân 
khẩu (trong đó có cụ Nguyễn H) được nhận diện tích 2.025m2 (trong đó: đất 
thổ cư 40m2; đất vườn 946,3m2; đất màu 361,5m2; đất lúa 677,16m2). Tuy 
nhiên, lúc còn sống cụ Nguyễn H và cụ Nguyễn Thị C có làm hợp đồng ngày 
16/11/2001 cho vợ chồng bà Nguyễn Thị L, ông Thái Công L 300m2 đất vườn 
và viết giấy ngày 22/7/2000 cho anh Nguyễn Hữu P 569,3m2 đất ruộng cả hai 
loại giấy cho đất đều có xác nhận của UBND phường B, phù hợp với thực tế 
anh Nguyễn Hữu P và vợ chồng bà Nguyễn Thị L đã nhận phần đất đã cho và 
các bên đương sự đều thừa nhận việc cho đất là đúng còn những người khác 
chưa cho và cũng không có giấy tờ cho, nên phần tài sản cụ Nguyễn H đã cho 
vợ chồng bà Nguyễn Thị L, ông Thái Công L là 150m2 đất vườn và cho anh 
Nguyễn Hữu P là 284,7m2 đất ruộng. Do đó, di sản của cụ Nguyễn H chết để 
lại là: 10.125m2/5- (150m2 + 284,7m2) = 1.590,4m2 (trong đó: đất thổ cư 
40m2, đất vườn 796,3m2, đất màu 361,6m2, đất lúa 392,5m2), có giá trị 
thành tiền là 542.041.200đồng (tính theo biên bản định giá đất thổ cư 
2.000.000đ/m2, đất vườn 370.000đ/m2, đất màu và đất lúa 222.000đ/m2). 

Hàng thừa kế của cụ Nguyễn H gồm cụ Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Q, bà 
Nguyễn Thị S, bà Liên, ông Nguyễn Hữu L, bà Nguyễn Thị L và anh Nguyễn 
Hữu P, chị Nguyễn Thị K (thừa kế thế vị phần được hưởng thừa kế của ông 
Nguyễn Hữu H), tổng cộng chia làm 7 phần, mỗi kỷ phần được hưởng diện tích 
227,2m2 (trong đó: đất thổ cư 5,71m2, đất vườn 113,76m2, đất màu 51,66m2, 
đất lúa 56,07m2) có giá trị thành tiền 77.434.457đồng. Tuy nhiên, lúc còn 
sống cụ Nguyễn H và cụ Nguyễn Thị C có cho vợ chồng bà Nguyễn Thị L, ông 
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Thái Công L 300m2 đất vườn và cho anh Nguyễn Hữu P 569,3m2, nhưng theo 
kết quả đo đạc, định giá ngày 07/7/2017 thì vợ chồng bà Nguyễn Thị L đã nhận 
307,7m2 dư 7,7m2 đất vườn nên bà Nguyễn Thị L còn nhận thêm là 219,5m2 
và anh Nguyễn Hữu P đã nhận 570 m2 dư 0,7m2 nên anh Nguyễn Hữu P và chị 
Nguyễn Thị K còn nhận thêm 226,5m2. 

[6] - Xét Bà Nguyễn Thị L được nhận thừa kế 227,2m2 (giá trị thành tiền 
77.434.457đồng) nhưng bà Nguyễn Thị L đã nhận trước 7,7m2 nên còn nhận 
thêm phần thừa kế 219,5m2 (trong đó: đất thổ cư 5,71m2, đất vườn 106,1m2, 
đất màu 51,66m2, đất lúa 56,07m2). Ngoài ra, bà Nguyễn Thị L còn có yêu cầu 
chia tài sản chung. HĐXX xét thấy, bà Nguyễn Thị L là thành viên trong hộ gia 
đình cụ 

Nguyễn H, bà Nguyễn Thị L đã có gia đình và sống riêng với chồng từ năm 
2000 và đã tách hộ từ năm 2010, nên yêu cầu chia tài sản chung của bà Nguyễn 
Thị L là chính đáng, phù hợp với quy định tại Điều 209 và Điều 219 Bộ luật 
Dân sự năm 2015. Cho nên HĐXX chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của bà 
Nguyễn Thị L và bà Nguyễn Thị L được nhận 1/5 quyền sử dụng đất chung cấp 
cho hộ gia đình, theo nhận định trên tại phần [5] thì diện tích đất bà Nguyễn Thị 
L được chia tài sản chung là 2.025m2 (trong đó: đất thổ cư 40m2; đất vườn 
946,3m2; đất màu 361,5m2; đất lúa 677,16m2) giá trị thành tiền 
660.713.000đồng. 

Do đó, tổng cộng bà Nguyễn Thị L được nhận từ chia thừa kế và chia tài sản 
chung là: 2.244,5m2 (trong đó: đất thổ cư 45,7m2; đất vườn 1.052,4m2; đất 
màu 413,1m2; đất lúa 733,3m2) có sơ đồ bản vẽ kèm theo. 

Đất màu 413,1m2 bà Nguyễn Thị L nhận nằm tại thửa đất số 02, theo kết quả 
đo đạc, định giá ngày 07/7/2017 thì thửa đất 02 được vợ chồng ông Nguyễn 
Hữu L bà Lê Thị Mỹ N nâng nền cao 3,5m, đơn giá 75.000đồng/m3(theo biên 
bản định giá). Do đó, bà Nguyễn Thị L có nghĩa vụ hoàn trả cho vợ chồng ông 
Nguyễn Hữu L giá trị nâng nền đất là 413,1m2 x 3,5m x 75.000đồng/m3 = 
108.439.000đồng. 

- Xét Cụ Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Liên, ông 
Nguyễn Hữu L mỗi người được nhận kỷ phần 227,2m2 (trong đó: đất thổ cư 
5,71m2, đất vườn 113,76m2, đất màu 51,66m2, đất lúa 56,07m2) thành 
tiền 77.434.457đồng. Riêng anh Nguyễn Hữu P và chị Nguyễn Thị K được 
hưởng thừa kế thế vị phần của ông Nguyễn Hữu H nên mỗi người nhận ½ kỷ 
phần của ông Nguyễn Hữu H, nên anh Nguyễn Hữu P và chị Nguyễn Thị K mỗi 
người được hưởng là 113,6m2 (trong đó : đất thổ cư 2.85m2, đất vườn 
56,88m2, đất màu 25,83m2, đất lúa 28,03m2) thành tiền 38.717.229đồng. 
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HĐXX xét thấy mỗi kỷ phần bao gồm nhiều loại đất, trong đó đất ở mỗi người 
chỉ nhận 5,71m2 không đ diện tích để làm nơi sinh sống và tách thửa, đất vườn, 
đất màu, đất lúa là loại đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nằm ở nhiều thửa 
và ở nhiều vị trí cách xa nhau không thể chia cùng 01 chỗ để sử dụng, nên nếu 
chia nhỏ sẽ làm giảm giá trị sử dụng đất và căn cứ theo Điều 3, Điều 4 Quyết 
định 40/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định quy định đối với đất ở diện 
tích tối thiểu để tách thửa là 40m2 và đối với đất nông nghiệp diện tích tối thiểu 
để tách thửa là 300m2 nên không thể chia đất cho cụ Nguyễn Thị C, bà Nguyễn 
Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Liên, ông Nguyễn Hữu L và anh Nguyễn Hữu P, 
chị Nguyễn Thị K (thừa kế thế vị phần của ông Nguyễn Hữu H) 

- Xét từ khi cụ Nguyễn H chết năm 2011 ông Nguyễn Hữu L là người trực tiếp 
canh tác sử dụng di sản của ông Nguyễn H để lại và trong thời gian quản lý sử 
dụng vợ chồng ông Nguyễn Hữu L cũng đã đổ đất nâng nền. Do đó HĐXX giao 
phần di sản còn lại của cụ Nguyễn H cho ông Nguyễn Hữu L để ông Nguyễn 
Hữu L tiếp tục sử dụng là phù hợp và ông Nguyễn Hữu L có nghĩa vụ thối lại 
giá trị bằng tiền cho các kỷ phần. Cụ thể: Ông Nguyễn Hữu L được 
nhận: 1.362,5m2 (trong đó: đất thổ cư 34,2m2; đất vườn 682,8m2; đất màu 
309,6m2; đất lúa 335,9m2) có sơ đồ bản vẽ kèm theo. Ông Nguyễn Hữu L có 
nghĩa vụ thối lại cho các thừa kế cụ Nguyễn Thị C 77.434.457đồng, bà Nguyễn 
Thị Q 77.434.457đồng, bà Nguyễn Thị S 77.434.457đồng, bà Liên 
77.434.457đồng, chị Nguyễn Thị K 38.717.229đồng, anh Nguyễn Hữu P 
38.561.828 đồng (anh Nguyễn Hữu P đã nhận 0,7m2 đất vườn). 

Ngoài ra, di sản cụ Nguyễn H để lại còn có ½ ngôi nhà cấp 4 trên đất do cụ 
Nguyễn H và cụ Nguyễn Thị C xây dựng năm 1975, hiện nay do bà Nguyễn Thị 
C và vợ chồng ông Nguyễn Hữu L đang ở nhưng các đương sự không yêu cầu 
chia giá trị căn nhà, nên HĐXX không xem xét. 

[7] Về chi phí kiểm tra, đo đạc, định giá 23.000.000đồng, theo Điều 157 Bộ luật 
tố tụng dân sự năm 2015 thì cụ Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn 
Thị S, bà Nguyễn Thị L, bà Liên, ông Nguyễn Hữu L mỗi người phải chịu 
3.286.000đồng, anh Nguyễn Hữu P chịu 1.643.000đồng, chị Nguyễn Thị K chị 
1.643.000đồng. Anh Nguyễn Hữu đã nộp tạm ứng 22.000.000đồng nên cụ 
Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Liên, ông Nguyễn Hữu 
L phải hoàn trả cho anh Nguyễn Hữu P mỗi người 3.286.000đồng, chị Nguyễn 
Thị KM phải hoàn trả cho anh Nguyễn Hữu P 1.643.000đồng, ông Thái Công L 
chồng bà Nguyễn Thị L đã nộp tạm ứng 1.000.000đồng nên bà Nguyễn Thị L 
còn phải hoàn trả cho anh Nguyễn Hữu P 2.286.000đồng. 

[8] Về án phí: Căn cứ Điều 48 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Điều 5, Điều 14, khoản 7 Điều 27 
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Pháp lệnh án phí, lệ phí số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. 

- Cụ Nguyễn Thị C phải chịu 3.872.000đồng. 

- Bà Nguyễn Thị Q phải chịu 3.872.000đồng, bà Nguyễn Thị Q đã nộp tạm ứng 
1.324.000đồng theo biên lai thu số 01729 ngày 27/11/2015 nên còn phải nộp 
thêm 2.548.000đồng. 

- Bà Nguyễn Thị S phải chịu 3.872.000đồng, bà Nguyễn Thị S đã nộp tạm ứng 
1.324.000đồng theo biên lai thu số 01730 ngày 27/11/2015 nên còn phải nộp 
thêm 2.548.000đồng. 

- Bà Nguyễn Thị L phải chịu 3.872.000đồng. 

- Ông Nguyễn Hữu L phải chịu 3.872.000đồng. 

- Anh Nguyễn Hữu P phải chịu 2.000.000đồng, anh Nguyễn Hữu P đã nộp tạm 
ứng 662.000đồng theo biên lai thu số 01731 ngày 27/11/2015 nên còn phải nộp 
thêm 1.338.000đồng. 

- Chị Nguyễn Thị K phải chịu 2.000.000đồng, chị Nguyễn Thị K đã nộp tạm 
ứng 662.000đồng theo biên lai thu số 01732 ngày 27/11/2015 nên còn phải nộp 
thêm 1.338.000đồng. 

- Bà Nguyễn Thị L phải chịu 3.872.000đồng án phí thừa kế, chịu 
30.428.000đồng án phí chia tài sản chung và chịu 5.422.000đồng án phí do trả 
tiền nâng nền cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu L bà Lê Thị Mỹ N. Tổng cộng bà 
Nguyễn Thị L phải chịu 39.722.000đồng. Nhưng bà Nguyễn Thị L có đơn đề 
nghị miễn giảm án phí ngày 11/9/2017 được UBND phường B nơi bà Nguyễn 
Thị L cư trú xác nhận hoàn cảnh kinh tế gia đình bà Nguyễn Thị L khó khăn, 
nên được giảm 50% án phí, bà Nguyễn Thị L còn phải chịu 19.861.0000đồng. 
Bà Nguyễn Thị đã nộp tạm ứng 2.648.000đồng theo biên lai thu số 01728 ngày 
27/11/2015 nên còn phải nộp thêm 17.213.000đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 
- Căn cứ Điều 5, khoản 2,5 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 
Điều 39, Điều 157, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015. 
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- Căn cứ các Điều 652, 653, 655, 674, 675, 676, 677, 685 Bộ luật Dân sự năm
2005

- Căn cứ các Điều 209, Điều 219, khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Căn cứ Điều 48 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Điều 5, Điều 14, khoản 7 Điều 27 Pháp lệnh án
phí, lệ phí số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội.

Tuyên xử: 

1/ Công nhận quyền sử dụng đất tại Tổ 3, khu vực 8, phường B, thành phố Q, 
tỉnh Bình Định có diện tích 1.590,4m2 (trong đó: đất thổ cư 40m2, đất vườn 
796,3m2, đất màu 361,6m2, đất lúa 392,5m2) theo giấy chứng nhận Quyền sử 
dụng đất số 00326 ngày 16/12/1997 của UBND thành phố Q, trị giá 
542.041.000đồng là di sản thừa kế của cụ Nguyễn H. 

2/ Hai bản di chúc đứng tên cụ Nguyễn H và cụ Nguyễn Thị C không ghi ngày, 
tháng, chỉ ghi năm 2006 là di chúc không hợp pháp nên di sản của cụ Nguyễn H 
được chia theo pháp luật cho hàng thừa kế thứ nhất của cụ Nguyễn H gồm: Cụ 
Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Nguyễn Thị L, bà 
Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Hữu L và thừa kế thế vị phần được hưởng thừa kế 
của ông Nguyễn Hữu H (chết) là anh Nguyễn Hữu P và chị Nguyễn Thị K. Mỗi 
kỷ phần được nhận trị giá 77.434.000đồng. (riêng anh Nguyễn Hữu P, chị 
Nguyễn Thị K mỗi người nhận ½ kỷ phần). 

3/ Giao cho ông Nguyễn Hữu L được nhận quyền sử dụng phần đất có diện tích 
1.362,5m2  
(trong đó: đất thổ cư 34,2m2; đất vườn 682,8m2; đất màu 309,6m2; đất lúa 
335,9m2) tọa lạc tại Tổ 3, khu vực 8, phường B, thành phố Q, tỉnh Bình Định 
cụ thể như sau: 

- Đất thổ cư và đất vườn diện tích 717 m2 thuộc thửa đất số 16 tờ bản đồ số 62,
có giới cận: Phía Đông giáp thửa số 01, phía Tây giáp thửa số 26, phía Nam
giáp phần đất còn lại thửa số 16, phía Bắc giáp thửa số 14, 15. (có sơ đồ kèm
theo).

- Đất màu diện tích 309,6m2 thuộc thửa đất số 02 tờ bản đồ số 68, có giới cận:
Phía Đông giáp phần còn lại thửa số 02, phía Tây giáp phần đất chia cho bà
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Nguyễn Thị L thửa số 02, phía Nam giáp Quốc lộ, phía Bắc giáp thửa số 16. (có 
sơ đồ kèm theo) 

- Đất lúa diện tích 335,9m2 thuộc thửa đất số 26 tờ bản đồ số 68, có giới cận:
Phía Đông giáp thửa số 16, phía Tây giáp giáp Quốc lộ, phía Nam giáp phần đất
còn lại thửa số 26, phía Bắc giáp thửa số 15. (có sơ đồ kèm theo).

Ông Nguyễn Hữu L thanh toán giá trị bằng tiền cho các thừa kế khác không 
nhận hiện vật gồm có: cụ Nguyễn Thị C 77.434.000đồng, bà Nguyễn Thị Q 
77.434.000đồng, bà Nguyễn Thị S 77.434.000đồng, bà Nguyễn Thị Q 
77.434.000đồng, chị Nguyễn Thị K 38.717.000đồng, anh Nguyễn Hữu P 
38.561.000đồng (anh Nguyễn Hữu P đã nhận 0,7m2 đất vườn) 

4/ Giao bà Nguyễn Thị L được nhận thừa kế quyền sử dụng phần đất có diện 
tích 227,2m2 (giá trị thành tiền 77.434.000đồng) nhưng bà Nguyễn Thị L đã 
nhận trước 7,7m2 nên còn nhận thêm 219,5m2 đất (trong đó: đất thổ cư 
5,71m2, đất vườn 106,1m2, đất màu 51,66m2, đất lúa 56,07m2) tọa lạc tại Tổ 3, 
khu vực 8, phường B thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Bà Nguyễn Thị L được chia tài sản chung là 2.025m2 đất giá trị thành tiền 
660.713.000đồng (trong đó: đất thổ cư 40m2; đất vườn 946,3m2; đất màu 
361,5m2; đất lúa 677,16m2) bằng 1/5 diện tích quyền sử dụng đất cấp cho hộ 
gia đình cụ Nguyễn H tại Tổ 3, khu vực 8, phường B, thành phố Q, tỉnh Bình 
Định, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00326 do UBND thành phố 
Q cấp ngày 16/12/1997. Vì yêu cầu chia tài sản thuộc sở hữu chung của bà 
Nguyễn Thị L được chấp nhận. 

Tổng cộng bà Nguyễn Thị L được nhận từ chia thừa kế và chia tài sản chung là: 
2.244,5m2 đất (trong đó: đất thổ cư 45,7m2; đất vườn 1.052,4m2; đất 
màu413,1m2; đất lúa 733,3m2) tọa lạc tại Tổ 3, khu vực 8, phường B, thành 
phố Q, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 

- Đất thổ cư và đất vườn diện tích 1098,1m2 thuộc thửa đất số 16 tờ bản đồ số
62, có giới cận: Phía Đông giáp thửa số 01, phía Tây giáp thửa số 3, 3A, phía
Nam giáp phần đất bà Nguyễn Thị L đang sử dụng, phía Bắc giáp phần đất còn
lại thửa số 16 (có sơ đồ kèm theo).

- Đất màu diện tích 413,1m2 thuộc thửa đất số 02 tờ bản đồ số 68, có giới cận:
Phía Đông giáp phần đất chia cho ông Nguyễn Hữu L thửa số 02, phía Tây giáp
với đường đất, phía Nam giáp Quốc lộ, phía Bắc giáp thửa số 16. (có sơ đồ kèm
theo)
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- Đất lúa diện tích 733,3m2 thuộc thửa đất số 19 tờ bản đồ số 63 và một phần
thửa 14 tờ bản đồ số 62, có giới cận: Phía Đông giáp suối, phía Tây giáp phần
đất còn lại thửa số 14, phía Nam giáp thửa số 01, phía Bắc giáp mương. (có sơ
đồ kèm theo).

Bà Nguyễn Thị L phải hoàn trả cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu L, bà Lê Thị 
Mỹ N giá trị nâng nền là 108.439.000đồng. 

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 Bộ luật dân sự năm 2015 

5/ Về chi phí kiểm tra, đo đạc, định giá 23.000.000đồng: 

Cụ Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Nguyễn Thị L, bà 
Liên, ông Nguyễn Hữu L mỗi người phải chịu 3.286.000đồng, anh Nguyễn Hữu 
P chịu 1.643.000đồng, chị Nguyễn Thị K chịu 1.643.000đồng. 

Anh Nguyễn Hữu P đã nộp tạm ứng 22.000.000đồng, nên cụ Nguyễn Thị C, bà 
Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị S, bà Liên, ông Nguyễn Hữu L phải hoàn trả cho 
anh Nguyễn Hữu P mỗi người 3.286.000đồng, chị Nguyễn Thị K phải hoàn trả 
cho anh Nguyễn Hữu P 1.643.000đồng, ông Thái Công L chồng bà Nguyễn Thị 
L đã nộp tạm ứng 1.000.000đồng nên bà Nguyễn Thị L còn phải hoàn trả cho 
anh Nguyễn Hữu P 2.286.000đồng. 

6/ Về án phí dân sự sơ thẩm: 

- Cụ Nguyễn Thị C phải chịu 3.872.000đồng.

- Bà Nguyễn Thị Q phải chịu 3.872.000đồng, bà Nguyễn Thị Q đã nộp tạm ứng
1.324.000đồng theo biên lai thu số 01729 ngày 27/11/2015 nên còn phải nộp
thêm 2.548.000đồng.

- Bà Nguyễn Thị S phải chịu 3.872.000đồng, bà Nguyễn Thị S đã nộp tạm ứng
1.324.000đồng theo biên lai thu số 01730 ngày 27/11/2015 nên còn phải nộp
thêm 2.548.000đồng.

- Bà Nguyễn Thị L phải chịu 3.872.000đồng.
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- Ông Nguyễn Hữu L phải chịu 3.872.000đồng.

- Anh Nguyễn Hữu P phải chịu 2.000.000đồng, anh Nguyễn Hữu P đã nộp tạm
ứng 662.000đồng theo biên lai thu số 01731 ngày 27/11/2015 nên còn phải nộp
thêm 1.338.000đồng.

- Chị Nguyễn Thị K phải chịu 2.000.000đồng, chị Nguyễn Thị K đã nộp tạm
ứng 662.000đồng theo biên lai thu số 01732 ngày 27/11/2015 nên còn phải nộp
thêm 1.338.000đồng.

- Bà Nguyễn Thị L phải chịu 3.872.000 đồng án phí thừa kế, chịu
30.428.000đồng án phí chia tài sản chung và chịu 5.422.000đồng án phí do trả
tiền nâng nên cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu L bà Lê Thị Mỹ N. Tổng cộng bà

Nguyễn Thị L phải chịu 39.722.000 đồng. Nhưng bà Nguyễn Thị L được giảm 
50% án phí vì hoàn cảnh kinh tế gia đình bà Nguyễn Thị L khó khăn nên bà 
Nguyễn Thị L còn phải chịu 19.861.0000đồng. Bà Nguyễn Thị L đã nộp tạm 
ứng 2.648.000đồng theo biên lai thu số 01728 ngày 27/11/2015 nên còn phải 
nộp thêmN 17.213.000đồng. 

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
tuyên án. Riêng các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 
ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt bản án hợp lệ. 

“Trong 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 thoả 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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nh©n danh 

nƯỚC céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Toµ ¸n nh©n d©n CÊP cao t¹i Hµ Néi 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hải Thanh;

Các Thẩm phán:

1. Ông Ngô Anh Dũng;

2. Ông Bùi Thế Linh.

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Cao Thắng, Thư ký Toà án nhân dân Cấp

cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên

tòa: Bà Trần Thị Ngọc, kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

43/2017/TLPT-DS ngày 17 tháng 11 năm 2016 về việc: “ Yêu cầu tuyên bố di chúc 

không hợp pháp, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chia thừa kế theo 

pháp luật" do Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2016/DS-ST ngày 23 tháng 9 năm 

2016 của Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3149/2017/QĐ-PT ngày 

25/9/2017, giữa: 

Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị L, sinh năm 1952. Địa chỉ: Tổ 8, Thôn BC, thị 

trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. Vắng mặt tại phiên tòa. 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Khánh H, sinh năm 

1983; địa chỉ: Thôn KNX, xã VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. Có mặt tại phiên tòa. 

Bị đơn: Bà Đỗ Thị B, sinh năm 1958. Địa chỉ: Thôn BC, thị trấn TT, 

huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. Vắng mặt tại phiên tòa. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Trần Nhất L, sinh năm 1990; địa 

chỉ: 14 NT, phường LB, thành phố VY, tỉnh Vĩnh Phúc. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Tạ Ngọc T - 

Luật sư Văn phòng luật sư số 1 tỉnh Vĩnh Phúc. Có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Đỗ Thị G (H), sinh năm 1948. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Anh Đỗ Văn Th, sinh năm 1961. Có mặt tại phiên tòa.

3. Chị Đỗ Thị L, sinh năm 1965. Có mặt tại phiên tòa.

4. Anh Đỗ Đình Đ, sinh năm 1968. Có mặt tại phiên tòa.

5. Chị Đỗ Thị Kh, sinh năm 1973. Vắng mặt tại phiên tòa.

6. Anh Đỗ Văn H, sinh năm 1976. Vắng mặt tại phiên tòa.

Toµ ¸n nh©n d©n CẤP CAO 

t¹i hµ Néi 

B¶n ¸n sè: 296/2017/DS-PT 
Ngµy: 12/10/2017 

Về việc: “Yêu cầu tuyên bố di chúc không 

hợp pháp, hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và chia thừa kế theo pháp luật". 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Cùng cư trú: Thôn BC, thị trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đại diện theo ủy quyền của anh Đ, chị Kh: Chị Vũ Thị H, sinh năm 1976; 

nơi cư trú: Thôn BC, thị trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. Có mặt tại phiên tòa. 

Đại diện theo ủy quyền của anh Th, chị L: Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 

1965; nơi cư trú: Thôn BC, thị trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. Có mặt tại 

phiên tòa. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Đại diện theo pháp luật:

Ông Nguyễn Văn Kh, Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. 

Vắng mặt tại phiên tòa. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Phan Tuệ M, phó giám đốc Sở Tài nguyên 

và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

8. Người kháng cáo: Bà Đỗ Thị L, các anh Đỗ Văn Th, Đỗ Đình Đ, Đỗ

Văn H. 

NéI DUNG Vô ¸N: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 10/12/2015 và các lời khai tiếp theo nguyên đơn 

bà Đỗ Thị L và người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Khánh H trình bày: 

Bố mẹ bà Llà cụ Đỗ Văn Đ (sinh năm 1910, chết 1979) và cụ Lê Thị Qu 

(sinh 1910, chết 2011) sinh được 05 người con gồm các ông, bà: Đỗ Văn Mai 

(chết năm 2004), Đỗ Văn A (chết năm 1969), Đỗ Thị G (tên gọi khác H), Đỗ Thị 

L, Đỗ Thị B. Ông A là liệt sĩ và có vợ là bà Vũ Thị L, không có con cái. Ông Đỗ 

Văn M có 05 người con là các anh, chị: Đỗ Văn Th, Đỗ Đình Đ, Đỗ Văn H, Đỗ 

Thị L, Đỗ Thị Kh. Cả hai cụ khi chết đều không để lại di chúc. Di sản của hai cụ 

để lại là thửa đất số 178, tờ bản đồ 10, diện tích 207m
2
 nay là thửa đất số 384, Tờ 

bản đồ số 39, diện tích 197,2m
2
 (theo bản đồ địa chính hệ tọa độ VN 2000 xác lập 

năm 2011) tại Thôn BC, thị trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên đất có 01 

ngôi nhà tình nghĩa cấp IV được Ủy ban nhân dân xã TT xây dựng năm 1997 tặng 

cho mẹ liệt sĩ là cụ Qu. 

Em gái bà L là bà Đỗ Thị B không lập gia đình riêng mà ở cùng với mẹ 

(cụ Qu) nên từ lúc cụ Qucòn sống đến khi qua đời, các thành viên trong gia đình 

đều nhất trí để bà Bở trên mảnh đất này. Tuy nhiên đến khoảng cuối tháng 9, đầu 

tháng 10 năm 2015 bà B lấy cớ nhà tình nghĩa xuống cấp và muốn tiến hành việc 

sửa chữa. Do bà B đập bỏ toàn bộ ngôi nhà để xây dựng nhà mới nên các thành 

viên trong gia đình vô cùng bức xúc. Bà B đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 570348, 

số vào sổ cấp giấy CH 01402 ngày 31/12/2014 đối với thửa đất số 384, Tờ bản 

đồ số 39, diện tích 197,2m
2
 theo nội dung tại bản di chúc được bà B cho là của 

mẹ bà là cụ Qu lập ngày 28/4/2011. Bà L cho rằng bản di chúc của cụ Qu là giả 

mạo vì các thành viên trong gia đình không biết. Di chúc lập khi cụ Qu đã 101 

tuổi, ốm rất nặng, không còn minh mẫn, tỉnh táo; người viết bản di chúc để cụ 

điểm chỉ chưa rõ là ai; cả 03 người làm chứng là bà Nguyễn Thị Th, ông Đỗ Văn 

T, ông Lê Văn D đều ký xác nhận riêng rẽ,  không cùng chứng kiến, ký tên theo 

quy định tại Điều 656 Bộ luật Dân sự. Việc xác nhận của Ủy ban nhân dân thị 

trấn TT trong bản di chúc cũng không hợp pháp di chúc không được lập, kí xác 

nhận tại Ủy ban nhân dân thị trấn TT theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự. 
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Vì vậy, di chúc đề ngày 28/4/2011 được cho là của cụ Qu lập là không hợp pháp 

và cụ Qu không có quyền để định đoạt toàn bộ khối tài sản chung của cụ Đặc và 

cụ Quýt. Do đó, việc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho bà B là không hợp pháp, xâm phạm đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của bà. Bà L đề nghị Tòa án: Tuyên bố bản di chúc của cụ Qu 

không hợp pháp, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên Môi 

trường tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp cho bà B và yêu cầu chia di sản thừa kế của cụ Qu 

và cụ Đ là thửa đất số 384, Tờ bản đồ số 39, diện tích 197,2m
2
 (theo bản đồ địa 

chính hệ tọa độ VN 2000 xác lập năm 2011) tại Thôn BC, thị trấn TT, huyện 

VT, tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật. 

Bị đơn bà Đỗ Thị B và người đại diện theo ủy quyền anh Trần Nhất L 

thừa nhận về quan hệ huyết thống trong gia đình cụ Lê Thị Qu và cụ Đỗ Văn Đ 

như nguyên đơn trình bày là đúng. Cụ Lê Thị Qu khi còn sống có quyền sử dụng 

thửa đất số 178 Tờ bản đồ 10, diện tích 207m
2
 tại khu 3, thị trấn TT, huyện Vĩnh 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phú nay là tại Thôn BC, thị trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc 

và đã được Ủy ban nhân dân huyện VL cũ nay là huyện VT cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 26/6/1992. Khi còn sống cụ Qu sống cùng bà B, bà B 

trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cụ Qu cho đến khi qua đời. Thực hiện chính sách 

đền ơn, đáp nghĩa đối với gia đình có công với cách mạng, năm 1997 chính 

quyền xã TT đã xây dựng tặng cụ Qu 01 căn nhà tình nghĩa trên đất. Khi tiến 

hành xây tặng nhà tình nghĩa, ngày 10/6/1997 chính quyền xã TT đã lập “Biên 

bản về việc xác định Quyền sử dụng đất và chủ sử dụng nhà tình nghĩa” cụ Qu 

đã trình bày quan điểm giao cho bà B là người được hưởng thừa kế đối với toàn 

bộ thửa đất và ngôi nhà tình nghĩa nằm trên đất, chính quyền xã TT ghi nhận ý 

kiến này của cụ Qu vào Biên bản. Ngày 28/4/2011 cụ Lê Thị Qu đã lập di chúc 

có nội dung cho bà B thừa kế toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của cụ là quyền 

sử dụng thửa đất thửa đất số 178, tờ bản đồ số 10, diện tích 207m
2
 nêu trên cùng 

với tài sản trên đất là 01 căn nhà tình nghĩa. Di chúc đã được ông Lê Văn D là 

trưởng thôn, bà Nguyễn Thị Th là phó thôn và Đỗ Văn T làm chứng; được Chủ 

tịch UBND thị trấn TT chứng thực theo quy định của pháp luật. Sau khi cụ Qu 

chết, bà B đã tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất  và 

được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 

số BV 570348, vào sổ cấp GCN số: CS01402 vào ngày 31/12/2014 cho bà B. 

Tháng 9/2015 do nhà cũ xuống cấp nên bà B đã cho phá dỡ nhà cũ để tiến hành 

xây nhà mới và tiếp tục thực hiện việc thờ cúng liệt sỹ và tổ tiên, bố mẹ. 

Về nội dung khởi kiện của chị gái bà là bà Đỗ Thị L, bà B không đồng ý 

vì di chúc của cụ Qu xác lập phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài di chúc, 

còn có “Biên bản về việc xác định Quyền sử dụng đất và chủ sử dụng nhà tình 

nghĩa” do UBND xã TT lập ngày 10/6/1997, đơn xin chuyển quyền sử dụng đất 

của cụ Lê Thị Qu ngày 22/3/2006 và biên bản hòa giải gia đình ngày 21/4/2006 

đều thể hiện rõ ý chí của cụ Qu muốn để lại tài sản của mình cho bà. Mặt khác, 

việc cấp Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận bà 

Đỗ Thị B có quyền sử dụng thửa đất nêu trên đã được thực hiện theo đúng quy 

định của Luật Đất đai. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 
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- Bà Đỗ Thị G (tên gọi khác Đỗ Thị H): Bà thừa nhận về quan hệ huyết

thống trong gia đình cụ Lê Thị Qu và cụ Đỗ Văn Đ như nguyên đơn trình bày là 

đúng. Cụ Đ chết năm 1978 không để lại di chúc mà phân chia cho các con cháu 

trước đó, mọi người trong gia đình đều nhất trí với nguyện vọng của cụ Đ. Sau 

khi chia xong thì bố mẹ bà vẫn còn thửa đất hiện đang tranh chấp là thửa số thửa 

384, Tờ bản đồ số 39 diện tích 197,2 m
2
 tại: Thôn BC, thị trấn TT, huyện VT, 

tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2011 cụ Qu chết có làm di chúc để lại toàn bộ thửa đất có 

diện tích 197,2m
2
 và tài sản gắn liền với đất nêu trên cho bà B. Bà nhất trí với 

nguyện vọng của cụ Qu để lại nhà đất cho em gái, khi lập di chúc mẹ bà hoàn 

toàn minh mẫn, bản di chúc mà cụ Qu để lại là hợp pháp nên bà không đồng ý 

với yêu cầu khởi kiện và không nhất trí chia thừa kế theo pháp luật đối với thửa 

đất của nguyên đơn. 

- Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm: Anh Đỗ Văn H, Đỗ

Văn Th, Đỗ Đình Đ, chị Đỗ Thị L, Đỗ Thị Kh và người đại diện theo ủy quyền 

của anh Đ, chị Kh là bà Vũ Thị H; người đại diện theo ủy quyền của anh Th, chị L 

là bà Nguyễn Thị Th trình bày: Bản di chúc viết tay được cho là của cụ Qu lập 

ngày 28/4/2011 là giả mạo vì họ đều không biết đến sự tồn tại của di chúc này và 

lý do cho rằng di chúc giả mạo như nguyên đơn trình bày. Nhất trí với yêu cầu 

khởi kiện của bà L, đề nghị Tòa án  tuyên bố bản di chúc viết tay đề ngày 

28/4/2011 của cụ Lê Thị Qu không hợp pháp, hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BV 570348, số vào sổ cấp GCN số CH 01402 do Sở Tài nguyên Môi 

trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 31/12/2014 cho bà Đỗ Thị B và chia di sản thừa 

kế của cụ Qu, cụ Đ theo quy định của pháp luật.  

- Đại diện theo ủy quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Vĩnh Phúc trình bày: Căn cứ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

bà Đỗ Thị B hiện đang lưu trữ ở Văn phòng đăng ký đất - Chi nhánh VT và căn 

cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 37 và Điều 79 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của 

chung vợ và chồng. Từ những căn cứ trên cho thấy việc thực hiện hồ sơ thừa kế 

của bà Đỗ Thị B ở thị trấn TT là đảm bảo theo đúng quy định, đủ điều kiện cấp 

giấy chứng nhận quyền sưer dụng đất. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2016/DSST ngày 23/9/2016, Tòa án 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định: 

- Áp dụng các Điều 652, 653, 656, 658, 674 của Bộ luật Dân sự; Điều 34

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 về án phí, lệ phí Tòa án: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị L tuyên bố di chúc

của cụ Lê Thị Qu lập ngày 28/4/2011 không hợp pháp đối với phần di sản của cụ 

Đỗ Văn Đ; di chúc đối với phần di sản của cụ Lê Thị Qu có hiệu lực. 

- Hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất số BV 570348, số vào sổ cấp giấy CH 01402 do Sở Tài 

nguyên Môi trường tỉnh cấp ngày 31/12/2014 mang tên bà Đỗ Thị B. 

46



5 

- Không chấp nhận yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản thừa

kế của cụ Đặc, cụ Qu là Thửa đất số 178, Tờ bản đồ số 10, diện tích 207m
2
 (nay 

là thửa đất số 384, Tờ bản đồ số 39, diện tích 197,2m
2
) tại Thôn BC, thị trấn TT, 

huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 07/10/2016, nguyên đơn - bà Đỗ Thị L và những người có quyền

lợi, nghĩa vụ liên quan gồm các ông: Đỗ Văn Th, Đỗ Đình Đ, Đỗ Văn H cùng có 

đơn kháng cáo; đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa Bản án sơ thẩm: Tuyên 

bố di chúc của cụ Qu không hợp pháp, thực hiện chia thừa kế theo pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; người kháng cáo giữ nguyên

yêu cầu kháng cáo. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về các vấn đề 

cần phải giải quyết trong vụ án.  

- Người đại diện của bà Lđề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu

kháng cáo của bà L và có quan điểm: Xác định di chúc của cụ Qu vô hiệu cả về 

hình thức và nội dung; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà B có quan điểm: Khi lập

di chúc, cụ Qu còn minh mẫn, ý chí của cụ Qu về việc định đoạt tài sản thể hiện 

xuyên suốt từ khi chính quyền địa phương giao nhà tình nghĩa cho cụ vào năm 

1997 cho đến khi cụ lập di chúc. Bởi vậy, di chúc của cụ có hiệu lực một phần đối 

với phần tài sản của cụ đã định đoạt cho bà B như Bản án sơ thẩm xác định là có 

cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

- Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bổ sung: Theo quy định tại

khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì phần di sản của cụ Đ là quyền sử 

dụng đất được chuyển giao cho bà B. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm:

+ Về tố tụng: Nhưng người tiến hành và tham gia tố tụng đã chấp hành tốt

các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

+ Về nội dung: Sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đại diện Viện kiểm sát

nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã phân tích và xác định: Khi còn sống cụ Qu đã 

luôn có nguyện vọng chuyển giao tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình cho 

bà Bình, phù hợp với nội dung bản di chúc mà cụ đã để lại. Tuy nhiên, nội dung 

di chúc của cụ Qulại định đoạt cả phần tài sản thuộc sở hữu của cụ Đặc là không 

phù hợp pháp luật. Bởi vậy, di chúc của cụ Qu chỉ có hiệu lực một phần đối với 

tài sản của cụ như Bản án sơ thẩm đã xác định là đúng pháp luật. Đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 không 

chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan và giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét kháng cáo của các đương sự 

trong vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Đơn kháng cáo của nguyên đơn - bà Đỗ Thị L và những người có

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm các ông: Đỗ Văn Th, Đỗ Đình Đ, Đỗ Văn H 

làm trong thời hạn quy định tại Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Bà L, ông Th 

và ông Đ đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm; ông H không nộp tiền tạm ứng 

án phí phúc thẩm. Căn cứ quy định tại Điều khoản 2 Điều 276 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự, xác định ông H đã từ bỏ quyền kháng cáo. 

[2] Xét kháng cáo của bà Lan, ông Thanh và ông Đề:

[2.1] Kháng cáo về việc di chúc của cụ Qu không hợp pháp:

Về hình thức của bản di chúc do cụ Lê Thị Qu lập ngày 28/4/2011 và điều

kiện thể chất, tinh thần của người lập di chúc: Theo quy định tại Điều 649 và 

650 Bộ luật Dân sự năm 2005, Điều 627 và 628 Bộ luật Dân sự năm 2015, đây 

là di chúc bằng văn bản, do người khác viết hộ, cụ Qu có điểm chỉ, có người làm 

chứng và có chứng thực của UBND có thẩm quyền. Xét thấy, mặc dù cụ Qu 

không điểm chỉ trước mặt những người làm chứng xong theo người làm chứng 

là ông Đỗ Văn Tĩnh thì đích thân cụ Qu mang bản di chúc sang nhờ ông ký xác 

nhận, lúc đó cụ Qu hoàn toàn minh mẫn và khỏe mạnh, nguyện vọng của cụ Qu 

nói với ông phù hợp với nội dung bản di chúc nên ông đã ký xác nhận; ông Lê 

Văn D xác nhận mình là người ký làm chứng vào bản di chúc được bà B mang 

sang, lý do ông ký vì trước đó cụ Qu đã gặp và nói nguyện vọng trao nhà, đất 

cho bà B và nhờ ông ký xác nhận khi cụ lập di chúc; bà Đỗ Thị G (H) là con gái 

cụ Qu cũng thừa nhận thời điểm lập di chúc cụ Qu hoàn toàn minh mẫn, khỏe 

mạnh. Về ý thức chủ quan của người lập di chúc: Do bà B không lập gia đình, 

trực tiếp ăn ở cùng và chăm sóc cụ Qu trong khi những người con khác đều đã 

có nơi ăn chốn ở ổn định nên cụ Qu đã có ý nguyện trao tài sản nhà, đất cho bà 

Bình, thể hiện tại nhiều thời điểm như: Tại biên bản về việc xác định quyền sử 

dụng đất và chủ sử dụng nhà tình nghĩa do UBND xã TT lập ngày 10/6/1997 cụ 

Qu đã tỏ quan điểm giao cho bà B được hưởng thừa kế toàn bộ thửa đất và ngôi 

nhà tình nghĩa trên đất được ghi nhận vào Biên bản; năm 2006, chính cụ Qu đã 

có đơn đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển quyền sử dụng đất 

mang tên cụ cho bà Bình, do bà Lphản đối, tranh chấp nên ngày 21/4/2006 khi 

chính quyền địa phương tổ chức hòa giải cụ Qu vẫn tỏ rõ nguyện vọng cho bà 

Bsử dụng toàn bộ nhà, đất và được ghi nhận trong Biên bản hòa giải. Với những 

sự kiện nêu trên đã thể hiện ý chí của cụ Qu về việc cho bà B hưởng tài sản 

thuộc sở hữu của mình là nhất quán, xuyên suốt trong một khoảng thời gian dài 

từ năm 1997 đến khi bản di chúc được cụ Qu thiết lập ngày 28/4/2011, phù hợp 

với quy định tại Điều 647, 648 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

Bởi vậy, Bản án sơ thẩm nhận định: Mặc dù hình thức của di chúc chưa 

tuân thủ đúng quy định tại Điều 656, 658 Bộ luật Dân sự năm 2005 xong diễn 

biến của việc lập di chúc và nội dung của di chúc phản ánh đúng ý chí và 

nguyện vọng thực của cụ Qu trong việc chuyển giao tài sản thuộc sở hữu của 

mình cho bà Bình; khi lập di chúc cụ Qu không bị lừa dối, ép buộc nên ý chí, 
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nguyện vọng của cụ Qucần được tôn trọng là có căn cứ, phù hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh cụ thể của cụ Qu và gia đình. 

[2.2] Xét về nội dung của di chúc: 

Trong di chúc, cụ Quđã định đoạt toàn bộ tài sản nhà, đất cho bà Bình. 

Tuy nhiên, đối với quyền sử dụng diện tích đất 197,2m
2
 là của cả cụ Đ và cụ Qu, 

nên cụ Qu chỉ có quyền định đoạt với ½ diện tích đất và ngôi nhà tình nghĩa mà 

địa phương xây tặng. Bởi vậy, Bản án sơ thẩm chỉ công nhận phần di chúc đối 

với tài sản (nhà cấp IV và quyền sử dụng 98,6m
2
 đất) của cụ Qu có hiệu lực và 

xác định phần di chúc định đoạt di sản của cụ Đ không có hiệu lực là có căn cứ, 

phù hợp với quy định tại Điều 667 Bộ luật Dân sự năm 2005.  

[3] Xét kháng cáo về việc thực hiện chia thừa kế theo pháp luật:

Tại thời điểm xét xử sơ thẩm ngày 23/9/2016, Bộ luật Dân sự năm 2015

chưa có hiệu lực pháp luật. Bởi vậy, Bản án sơ thẩm xác định di sản thừa kế của cụ 

Qu (nhà cấp IV và quyền sử dụng 98,6m
2
 đất) thuộc quyền sở hữu của bà Bình; 

không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc chia thừa kế theo pháp luật mà 

xác định di sản thừa kế của cụ Đặc là quyền sử dụng 98,6m
2
 đất thuộc sở hữu 

chung của các đồng thừa kế. Do các đồng thừa kế không thỏa thuận được về việc 

phân chia di sản nên Bản án sơ thẩm đã nhận định tạm giao cho bà B quản lý là có 

căn cứ, phù hợp với quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005 và Nghị quyết 

số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân 

sự, hôn nhân và gia đình.  

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 hiện đã có hiệu lực pháp luật. Các 

đương sự trong vụ án có thể căn cứ các quy định tại điểm d khoản 1 Điều 688; 

Điều 623 của Bộ luật này để xác định về thời hiệu, quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình, cân nhắc về quyền yêu cầu chia thừa kế tại Tòa án có thẩm quyền. 

[4] Hội đồng xét xử phúc thẩm còn nhận thấy:

Phần quyết định của Bản án sơ thẩm nêu: "Chấp nhận một phần yêu cầu

khởi kiện của bà Đỗ Thị L tuyên bố di chúc của cụ Lê Thị Qu lập ngày 

28/4/2011 không hợp pháp đối với phần di sản của cụ Đỗ Văn Đ; di chúc đối với 

phần di sản của cụ Lê Thị Qu có hiệu lực" mà không nêu di sản đó gồm những 

gì là chưa cụ thể chưa đầy đủ; không tạm giao cho bà B quản lý phần di sản là 

quyền sử dụng đất của cụ Đặc là chưa phù hợp với phần nhận định. Do đó, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm sẽ bổ sung để đương sự có căn cứ trong việc quản lý, sử 

dụng đất và thuận lợi trong giai đoạn thi hành án. 

[5] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ

chấp nhận yêu cầu của các đương sự có kháng cáo với Bản án sơ thẩm. 

[6] Về án phí phúc thẩm: Căn cứ khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân

sự; Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 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: Do cấp phúc thẩm giữ nguyên Bản án sơ thẩm nên các đương 

sự kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Không 

chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn - bà Đỗ Thị L và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan gồm các anh: Đỗ Văn Th, Đỗ Đình Đ. Giữ nguyên  và bổ 

sung quyết định của Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2016/DSST ngày 23/9/2016 

của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc như sau:  

- Áp dụng các Điều 652, 653, 656, 658, 674 của Bộ luật Dân sự (năm 

2005); Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 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: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị L tuyên bố di chúc 

của cụ Lê Thị Qu lập ngày 28/4/2011 không hợp pháp đối với phần di sản của cụ 

Đỗ Văn Đặc là quyền sử dụng 98,6m
2
 đất tại Thửa đất hiện nay mang số 384, Tờ 

bản đồ số 39, tại Thôn BC, thị trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạm giao cho 

bà Đỗ Thị B là người đang trực tiếp sống trên đất quản lý, sử dụng. 

- Xác định Di chúc của cụ Lê Thị Qu đối với phần di sản là nhà cấp IV và 

quyền sử dụng 98,6m
2
 đất tại thửa đất hiện nay mang số 384, Tờ bản đồ số 39, tại 

Thôn BC, thị trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc cho bà Đỗ Thị B có hiệu lực. 

- Không chấp nhận yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật của bà Đỗ Thị L đối 

với di sản thừa kế của cụ Đ, cụ Qu là thửa đất số 178, Tờ bản đồ số 10, diện tích 

207m
2
 (nay là thửa đất số 384, Tờ bản đồ số 39, diện tích 197,2m

2
) tại Thôn BC, 

thị trấn TT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Về án phí phúc thẩm: Bà Đỗ Thị L, anh Đỗ Văn Th và Đỗ Đình Đ mỗi 

người phải chịu 300.000đ án phí dân sự phúc thẩm. Đối trừ với số tiền 200.000đ 

các đương sự đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm tại các Biên lai thu số: 0001065, 

0001066, 0001067 cùng ngày 17/11/2016 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh 

Phúc. Các đương sự kháng cáo mỗi người còn phải nộp 100.000đ án phí dân sự 

phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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

 

Nơi nhận: 

- Các đương sự ( theo địa chỉ );  

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Vĩnh Phúc;  

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Cục THADSTP tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Lưu HSVA, HCTP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Hải Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC NINH 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 34/2017/ST-DS 

Ngày: 13/11/2017 

Về tranh chấp: "Yêu cầu tuyên bố 

di chúc không hợp pháp, chia di 

sản thừa kế, tranh chấp hợp đồng 

tặng cho tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Văn Trung

- Các Hội thẩm nhân dân:     Bà Nguyễn Kim Phụng 

 Bà Trần Xuân Đạm 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Hồ Thị Oanh – Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước . 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên toà: Bà Phạm Thị Mai – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 01/11/2017, 07 đến 13/11/2017, tại trụ sở Toà án nhân 

dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

113/2017/TLST-DS ngày 17/10/2011 về tranh chấp “Yêu cầu tuyên bố di chúc 

không hợp pháp, chia di sản thừa kế, tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản" 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2017/QĐST-DS ngày 20/9/2017, 

Quyết định hoãn phiên tòa số 28/2017/QĐ-HPT ngày 17/10/2017 giữa các 

đương sự:  

* Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1943 

Địa chỉ: Thôn Lạt Hà, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị L: 

1. Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1967 (có mặt)

Địa chỉ: Thôn Tường Thụy 2, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

2. Ông Nguyễn Văn Kh, sinh năm 1988 (có mặt)

Địa chỉ: Thôn Lạt Hà, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

* Bị đơn:  Bà Nguyễn Kim Ph, sinh năm 1977 (vắng mặt) 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
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Chị Nguyễn Thị Yến L, sinh năm 1998 (vắng mặt) 

Đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Kim Ph, chị Nguyễn Thị Yến L có 

chị Nguyễn Thị Mỹ Anh, sinh năm 1990 (vắng mặt)  

Địa chỉ: Kp Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, T. Bình Phước  

Bà Nguyễn Thị Thanh M, sinh năm 1950 (vắng mặt) 

Bà Nguyễn Thị Thanh V, sinh năm 1952 (vắng mặt) 

Địa chỉ: 112/7/5, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. 

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1957 (có mặt) 

Địa chỉ: 112/7/3, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. 

Đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh V, 

bà Nguyễn Thị Thanh M có Bà Võ Thị Mỹ D, sinh năm 1960 (có mặt), Địa chỉ: 

A11/4A, đường 385, Kp 2, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Tp.HCM  

Ông Lê Quang Th, sinh năm 1956 (có mặt) 

Bà Hoàng Thị M, sinh năm 1959 (có mặt)  

Địa chỉ: ấp 10, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

Ông Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1959 (có mặt) 

Bà Phạm Thị B, sinh năm 1969 (vắng mặt)  

Địa chỉ: ấp 6, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

Ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1966 (có mặt)  

Ông Trần Vũ M, sinh năm 1971 (vắng mặt)  

Ông Lê Thành Tr, sinh năm 1976 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Kp Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, T. Bình Phước 

UBND huyện LN 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn V – Trưởng Phòng tư pháp 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (vắng mặt)   

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo các đơn khởi kiện, đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện, các bản

tự khai, biên bản lấy lời khai và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị L, 

người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị L là ông Nguyễn Văn Kh, 

Nguyễn Văn M trình bày:  

1. Về mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị L – ông Nguyễn Đình C, thân nhân

của ông Nguyễn Đình C: 

Bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình C (tên gọi khác: Nguyễn Văn C, 

Thanh Hà) tìm hiểu và đi đến kết hôn vào ngày 20/3/1965. Tại thời điểm đó, ông 

Nguyễn Đình C là cán bộ Phòng giáo dục đào tạo huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Ninh cũ, còn bà Nguyễn Thị L là giáo viên Trường Thành Công thuộc xã Thành 

Công (nay là xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Việc kết hôn được 

thực hiện theo phong tục tập quán, đồng thời có đăng ký kết hôn theo quy định 
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của pháp luật. Việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại UB hành chính xã Thành 

Công (nay là xã Trác Văn), do ông Nguyễn Hồng Lộc - Ủy viên văn phòng, 

kiêm Ủy viên Tư pháp ủy ban hành chính xã Thành Công thực hiện, sau đó có 

cấp cho ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị L giấy chứng nhận kết hôn trong 

cùng ngày 20/3/1965. Việc đăng ký kết hôn này đã được ông Nguyễn Hồng Lộc 

xác nhận. 

 Sau khi kết hôn, ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị L tiếp tục công tác 

giáo dục tại địa phương. Đến khoảng tháng 6/1965, ông Nguyễn Đình C được 

lệnh nhập ngũ, đi chiến đấu tại chiến trường miền Nam (thường được gọi là 

chiến trường B), còn bà Nguyễn Thị L vẫn tiếp tục công tác tại Trường cấp 1 

Thành Công. Sau khi kết hôn, bà Nguyễn Thị L mang thai người con thứ nhất, 

đến năm 1966, bà Nguyễn Thị L sinh được người con đầu tên là Nguyễn Thị L, 

nhưng chị Nguyễn Thị L đã mất do bị bệnh nặng vào năm 1966.  

 Sau khi giải phóng, ông Nguyễn Đình C về tại địa phương thăm gia đình, 

bà Nguyễn Thị L mang thai người con thứ hai tên là Nguyễn Thị H, sau khi sinh 

được 24 tháng thì phát hiện chị Hòa bị bại não do ảnh hưởng của chất độc da 

cam khi ông Nguyễn Đình C chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Sau khi 

mang thai chị Nguyễn Thị H thì ông Nguyễn Đình C được điều động công tác 

tại tỉnh Sông Bé, bà Nguyễn Thị L ở nhà tiếp tục chăm con và công tác tại địa 

phương. Đến ngày 24/5/1991 thì chị Nguyễn Thị H qua đời. Chị Nguyễn Thị H 

không được hưởng chế độ chính sách gì đối với người bị nhiễm chất độc da 

cam/điôxin.  

 Hiện nay, giấy chứng nhận kết hôn của bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn 

Đình C, giấy khai sinh, khai tử của Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị H đều không còn 

do thiên tai, địch họa.  

Thân nhân của ông Nguyễn Đình C có cha là ông Nguyễn Văn Thu, chết 

trước khi ông Nguyễn Đình C bà Nguyễn Thị L kết hôn; mẹ là Lê Thị Ch 

(không nhớ năm sinh), chết ngày 09/11/1969; vợ là bà Nguyễn Thị L cùng hai 

con Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị H (đều đã chết); anh trai là ông Nguyễn Văn B 

(không nhớ năm sinh) nhưng bị tàn tật, bị bệnh động kinh, không vợ con do bà 

Nguyễn Thị L nuôi dưỡng từ khi kết hôn đến khi ông Bút chết ngày 17/12/1991; 

em trai là Nguyễn Văn S (đã chết 1978, hiên nay có 03 người con là Nguyễn 

Văn Th, Nguyễn Thị Ph hiện cư ngụ tại địa phương, Nguyễn Văn D hiện sinh 

sống, thờ phụng ông Nguyễn Đình C tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); em 

trai là Nguyễn Văn M (liệt sỹ, có con trai là Nguyễn Văn H, con gái Nguyễn Thị 

M hiện cư trú tại địa phương).  

2. Về yêu cầu khởi kiện:
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- Yêu cầu khởi kiện thứ nhất: Bà Nguyễn Thị L yêu cầu Tòa án tuyên bố

di chúc của ông Nguyễn Đình C lập ngày 07/10/2005 là vô hiệu toàn bộ, đề nghị 

Tòa án hủy bỏ di chúc này. Lý do:  

+ Khi lập di chúc ông Nguyễn Đình C định đoạt luôn phần tài sản của bà

Nguyễn Thị Thanh M;  

+ Khi lập di chúc, ông Nguyễn Đình C không xem xét đến công sức của

bà Nguyễn Thị L trong gần 50 năm nuôi dưỡng mẹ chồng, nuôi dưỡng chăm sóc 

con và anh chồng tàn tật, thay ông Nguyễn Đình C thực hiện nghĩa vụ thờ phụng 

cha mẹ anh và con sau khi họ chết; hiện nay bà Nguyễn Thị L là vợ chính thức 

của ông Nguyễn Đình C, tài sản được tạo lập giữa bà Nguyễn Thị Thanh M và 

ông Nguyễn Đình C được ghi trong bản di chúc nói trên thì phần của ông 

Nguyễn Đình C cũng có một phần là của bà Nguyễn Thị L (cụ thể: bà Nguyễn 

Thị L quán xuyến mọi nghĩa vụ của ông Nguyễn Đình C để ông Nguyễn Đình C 

yên lòng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cống hiến xây dựng đất nước sau chiến 

tranh, sau khi đất nước hòa bình lẽ ra ông Nguyễn Đình C phải về sống cùng bà 

Nguyễn Thị L, sum họp, đoàn tụ vợ chồng, chăm sóc yêu thương nhau theo quy 

định của pháp luật nhưng ông Nguyễn Đình C không làm vậy, có tài sản lại định 

đoạt cho người khác không xem xét đến công sức, hoàn cảnh mất sức lao động 

do sự khổ cực như bà đã trình bày ở trên).  

- Yêu cầu khởi kiện thứ hai: Đề nghị Tòa án chia tất cả các tài sản là

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất trên các thửa đất: 

+ Thửa đất có diện tích 20.556 m
2 
cùng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền

sử dụng đất, đất được UBND huyện LN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

tọa lạc tại ấp 6 Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước (chứa không phải ấp 8A hay ấp 

8 như bà Nguyễn Thị L đã trình bày vì do nhầm lẫn). 

+ Thửa đất có diện tích 1.269 m
2
 cùng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền

sử dụng đất là nhà công trình trên đât; đất được UBND huyện LN cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 00022 ngày 31/12/2003 tại ấp 1A TT Lộc 

Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước (nay là Kp Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước). 

+ Thửa đất thửa đất có diện 3.939 m
2
 cùng toàn bộ tài sản gắn liền với

quyền sử dụng đât; đất được UBND huyện LN cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 12/QSDĐ/BP ngày 01/01/1999 tại ấp 3, xã Lộc Hưng, Lộc Ninh, 

Bình Phước. 

 Yêu cầu chia các tài sản trên làm 2 phần, một phần của ông Nguyễn Đình 

C, một phần của bà Nguyễn Thị Thanh M. Trong phần của ông Nguyễn Đình C 

thì bà Nguyễn Thị L yêu cầu chia làm 02 phần, của ông Nguyễn Đình C một 

phần, của bà Nguyễn Thị L một phần (bà Nguyễn Thị L đề nghị chia bằng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất). Phần của ông Nguyễn Đình C 
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được chia làm 02 phần, bà Nguyễn Thị L một phần còn một phần chia cho chị 

Nguyễn Thị Yến L (con riêng ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Kim Ph).  

 Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị L rút yêu cầu 

chia tài sản chung, chỉ yêu cầu chia di sản thừa kế của ông Nguyễn Đình C. 

*  Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải ....Bà Võ 

Thị Mỹ D là đại diện theo ủy quyền của những người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan là ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị 

Thanh M có yêu cầu độc lập trình bày: 

1. Về mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn Đình C;

thân nhân bà Nguyễn Thị Thanh M: 

Bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Đình C chung sống với nhau từ 

năm 1989, không đăng ký kết hôn. Cha mẹ, ông bà nội ngoại của bà Nguyễn Thị 

Thanh M đã chết trước bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh M 

không có con, hiện chỉ còn anh chị em ruột là ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn 

Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M. Ngoài ra không còn ai là người thân 

thích của bà Nguyễn Thị Thanh M. Trước khi chung sống với ông Nguyễn Đình 

C thì bà Nguyễn Thị Thanh M không có chồng, con.  

Năm 2009, bà Nguyễn Thị Thanh M chết không để lại di chúc, bà Võ Thị 

Mỹ D đề nghị Tòa án xác định ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà 

Nguyễn Thị Thanh M là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ 2 của bà Nguyễn 

Thị Thanh M.  

2. Yêu cầu độc lập của ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà

Nguyễn Thị Thanh M. 

Trong quá trình chung sống từ năm 1989 đến năm 2006, ông Nguyễn Đình 

C, bà Nguyễn Thị Thanh M tạo dựng được các tài sản như lời trình bày của 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị L. Do bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Đình 

C không phải là vợ chồng hợp pháp nên ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M có yêu cầu như sau: 

- Yêu cầu Tòa án xác định bà Nguyễn Thị L là vợ chính thức của ông

Nguyễn Đình C; tuyên bố ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M 

không phải là vợ chồng.  

- Yêu cầu Tòa án tuyên bố di chúc của ông Nguyễn Đình C (Nguyễn Văn

C) lập năm 2005 là không hợp pháp và hủy bỏ một phần di chúc này.

- Ngoài ra, năm 2006 ông Nguyễn Đình C chết, bà Nguyễn Thị Thanh M

có 02 sổ tiết kiệm với số tiền là 180.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M đề nghị Tòa án xác định đây là 

tài sản riêng của bà Nguyễn Thị Thanh M và đề nghị Tòa án xác định đây là di 

sản của bà Nguyễn Thị Thanh M, chia số tiền này cho ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M.  
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- Đề nghị Tòa án chia tất cả các tài sản là quyền sử dụng đất và tài

sản gắn liền với quyền sử dụng đất trên các thửa đất nói trên thành 02 phần, ông 

Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M nhận chung 

½ di sản bằng hiện vật (tuyên bố bà ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh 

V, bà Nguyễn Thị Thanh M có quyền sở hữu chung di sản, không Nguyễn Đình 

Ca riêng lẽ từng người).  

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập ông Lê

Quang Th trình bày: 

 Năm 2003 ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M cho ông Lê 

Quang Th, bà Hoàng Thị M một phần diện tích đất khoảng 01 ha trong thửa đất 

20.556 m
2 
 tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

 Khi cho đất, các bên không lập thành văn bản song có sự chứng kiến của 

ông Nguyễn Văn D (cháu ruột ông Nguyễn Đình C) và bà Nguyễn Thị Tứ (cháu 

họ bà Nguyễn Thị Thanh M, chung sống với bà Nguyễn Thị Thanh M năm 12 

tuổi đến khi bà Nguyễn Thị Thanh M chết năm 2009) làm chứng. Khi cho đất, 

bà Nguyễn Thị Thanh M tự mình chỉ mốc ranh giới cùng với ông Nguyễn Ngọc 

H, bà Phạm Thị B (người thuê đất liền kề). Sau khi nhận đất, ông Lê Quang Th, 

bà Hoàng Thị M tiến hành khai hoang rừng le, hố bom và tiến hành trồng điều 

trên đất. Năm 2005, ông Nguyễn Đình C bị bệnh, ông Nguyễn Đình C lập di 

chúc thì ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M không hề biết. Khi bà Nguyễn Thị 

Thanh M bị bệnh thì bà Nguyễn Thị Thanh M gọi ông Lê Quang Th, bà Hoàng 

Thị M đến nhà làm giấy tờ cho nhưng ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M thấy 

bà Nguyễn Thị Thanh M đang hấp hối nên không đồng ý làm. Sau khi bà 

Nguyễn Thị Thanh M chết, Bà Nguyễn Kim P là người biết rõ việc cho đất, 

đồng thời tiếp tục cho vợ chồng ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M tiếp tục sử 

dụng phần đất trên từ 2009 cho đến nay.   

 Nay bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà 

Nguyễn Thị Thanh M yêu cầu xác định phần đất này là di sản thừa kế thì ông Lê 

Quang Th, bà Hoàng Thị M không đồng ý. Ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M 

yêu cầu Tòa án công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa vợ chồng 

ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M và ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị 

Thanh M; đồng thời đề nghị Tòa án công nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với quyền sử dụng đất nói trên thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông Lê 

Quang Th, bà Hoàng Thị M.  

 Tại phiên tòa, ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M xác định ông Nguyễn 

Văn C, bà Nguyễn Thị Thanh M đã tăng cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M 

thửa đất trên nên không đề nghị xem xét định giá lại đối với tài sản trên đất.  

Bà Hoàng Thị M đồng ý với lời trình bày của chồng là ông Lê Quang Th. 

56



7

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc H trình

bày: 

 Vào năm 2003, ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M thống nhất 

cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B thuê đất và thu hoạch 503 

nọc tiêu trên phân đất có diện tích khoảng hơn 01 ha tại ấp 6, xã Lộc Hòa, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, trả tiền thuê đất theo sản lượng hàng năm. Ông 

Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B sử dụng từ năm 2003 đến nay, trước khi ông 

Nguyễn Đình C bà Nguyễn Thị Thanh M chết thì tài sản trên đất còn tồn tại, cho 

thu hoạch hoa lợi hàng năm; sau năm 2009, do hạn hán, sâu bệnh, toàn bộ tiêu 

trên đất đã chết nên ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B đã trồng lại toàn bộ tài 

sản trên đất. Nay những người thừa kế của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị 

Thanh M có yêu cầu khởi kiện đề nghị xác định phần đất nói trên là di sản thừa 

kế thì ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B đồng ý quyền sử dụng đất là di sản, 

còn tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu ông Nguyễn 

Ngọc H, bà Phạm Thị B; nếu sau này ai được chia phần đất này thì ông Nguyễn 

Ngọc H, bà Phạm Thị B có nguyện vọng được nhận sang nhượng lại phần đất 

này để tiếp tục sử dụng quản lý tài sản trên đất. Trước yêu cầu khởi kiện của bà 

Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn 

Văn T thì ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B không có yêu cầu độc lập gì, đề 

nghị Tòa án giải quyết vụ việc theo quy định.  

 Tại phiên tòa, ông Nguyễn Ngọc H không đề nghị xem xét định giá lại đối 

với tài sản trên đất hiện nay vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H bà Phạm Thị B đang 

quản lý, sử dụng.  

 Bà Phạm Thị B thống nhất với lời trình bày của chồng, xin vắng mặt tại 

phiên tòa sơ thẩm.  

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Trần Vũ M trình bày:

Ông Trần Vũ M là hàng xóm của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị

Thanh M. Khi ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M còn sống cho ông 

Trần Vũ M mượn một phần đất khoảng 200 m
2
 đối diện Bến xe Lộc Ninh để 

buôn bán. Sau khi cho mượn thì ông Trần Vũ M xây dựng nhà tiền chế để phục 

vụ việc kinh doanh.   

Khi ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M chết, Bà Nguyễn Kim 

P là người quản lý di sản tiếp tục cho ông Trần Vũ M mượn đất. Khi mượn đất, 

do chị Nguyễn Thị Yến L còn nhỏ, đi học và bà Nguyễn Kim Ph khó khăn thì 

tùy thuộc hàng tháng tình hình lợi nhuận nhiều hay ít ông Trần Vũ M cho chị 

Nguyễn Thị Yến L từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/tháng.  

 Hiện nay, bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh V, 

bà Nguyễn Thị Thanh M yêu cầu chia tài sản thừa kế ông Trần Vũ M không có 

yêu cầu gì. Khi Tòa án phân chia phần đất hiện ông Mạnh đang mượn cho ai 
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được hưởng thì khi có yêu cầu người đó, ông Trần Vũ M  đồng ý tự di dời để trả 

lại đất cho người được chia phần đất này nhưng phải cho thời hạn từ 03 tháng 

trở lên để tạo điều kiện cho ông Trần Vũ M ổn định việc kinh doanh; ông Trần 

Vũ M không yêu cầu người được chia đất bồi thường chi phí di dời. Do bận 

công việc, ông Trần Vũ M đề nghị được vắng mặt trong suốt quá trình Tòa án 

giải quyết vụ án.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn D trình bày: 

1. Về quan hệ giữa ông Nguyễn Văn D với ông Nguyễn Văn C, bà Nguyễn

Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Kim Ph, chị Nguyễn Thị Yến L. Thân 

nhân của ông Nguyễn Đình C; Quan hệ giữa ông Nguyễn Văn C, bà Nguyễn Thị 

L, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Kim Ph, chị Nguyễn Thị Yến L: 

Ông Nguyễn Văn D là cháu ruột của ông Nguyễn Đình C. Ông Nguyễn 

Đình C có cha là ông Nguyễn Văn Thu, chết trước khi ông Nguyễn Văn D ra 

đời; mẹ là Lê Thị Ch (không nhớ năm sinh), chết ngày 09/11/1969; vợ thứ nhất 

là bà Nguyễn Thị L cùng hai con Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị H (đã chết); anh 

trai là ông Nguyễn Văn B (không nhớ năm sinh) nhưng bị tàn tật, bị bệnh động 

kinh, không vợ con do bà Nguyễn Thị L nuôi dưỡng từ khi kết hôn đến khi ông 

Bút chết năm 1991; em trai là Nguyễn Văn S (đã chết 1978, hiện nay có 03 

người con là Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thị Ph hiện cư ngụ tại địa phương, 

Nguyễn Văn D (là ông Nguyễn Văn D) hiện sinh sống, thờ phụng ông Nguyễn 

Đình C tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); em trai là Nguyễn Văn M (liệt sỷ, 

có con trai là Nguyễn Văn H, con gái Nguyễn Thị M hiện cư trú tại địa phương). 

Vợ thứ 2 là bà Nguyễn Thị Thanh M sống chung năm 1989, chết năm 2009; có 

con riêng với bà Nguyễn Kim Ph là chị Nguyễn Thị Yến L.  

Quá trình chung sống giữa ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị L thể 

hiện như sau: Bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình C tìm hiểu và đi đến kết 

hôn khi ông Nguyễn Văn D chưa ra đời, sau khi kết hôn thì ông Nguyễn Đình C 

được lệnh nhập ngũ, đi chiến đấu tại chiến trường miền Nam (thường được gọi 

là chiến trường B), còn bà Nguyễn Thị L vẫn tiếp tục công tác tại Trường cấp 1 

Thành Công. Sau khi kết hôn, bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Đình C có hai 

người con tên là Nguyễn Thị L (đã mất do bị bệnh nặng trong năm 1966), và 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1978 nhưng cũng bị bệnh bại liệt, không nhận thức 

được và đã chết năm 1991. Ngoài ra, trong thời gian ông Nguyễn Đình C đi bộ 

đội và công tác tại tỉnh Sông Bé thì bà Nguyễn Thị L ở nhà nuôi bác ruột của 

ông Nguyễn Văn D là ông Nguyễn Văn B (anh trai của cha ông Nguyễn Văn D 

và ông Nguyễn Đình C). Ông Nguyễn Văn B là anh cả của ông Nguyễn Đình C, 

bị liệt toàn thân sống với mẹ, các em trai. Sau khi các em đi bộ đội thì ông Bút 

được bà Nguyễn Thị L chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi chết năm 1991. Từ 
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khi kết hôn đến nay, bà Nguyễn Thị L nuôi con nuôi anh chồng và thờ phụng gia 

đình chồng cho đến nay.  

Đến khoảng năm 1989, ông Nguyễn Đình C có báo anh em trong gia đình 

về việc cho ông Nguyễn Đình C được chung sống với bà Nguyễn Thị Thanh M 

để có người bầu bạn, thì được người thân trong gia đình và bà Nguyễn Thị L 

đồng ý. Do đó, ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M đã chung sống 

với nhau từ năm 1989 đến khi chết.  

Đối với khối tài sản chung của ông Nguyễn Đình C bà Nguyễn Thị Thanh 

M và yêu cầu khởi kiện của các đương sự như trên, ông Nguyễn Văn D có ý 

kiến như sau:  

- Trong thời gian chung sống đến khi chết, ông Nguyễn Đình C bà

Nguyễn Thị Thanh M tạo dựng được như khối tài sản như lời trình bày của bà 

Nguyễn Thị L và bà Võ Thị Mỹ D nêu trên.  

- Đối với phần di sản của ông Nguyễn Văn C định đoạt trong di chúc: Do

ông Nguyễn Văn D chăm sóc ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M khi 

già yếu nên đã được ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M cho đất và 

đã sang tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông Nguyễn Văn D 

không có yêu cầu độc lập trong vụ án này.  

- Đối với yêu cầu của bà Nguyễn Thị L: Ông Nguyễn Văn D đề nghị Tòa

án xem xét chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị L vì những hi sinh của bà 

Nguyễn Thị L từ khi kết hôn với ông Nguyễn Đình C đến nay cho gia đình bên 

chồng, chăm sóc gia đình chồng con để ông Nguyễn Đình C đi chiến đấu bảo vệ 

tổ quốc... lời trình bày của bà Nguyễn Thị L về quan hệ hôn nhân, nhân 

thân....giữa bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình C là hoàn toàn đúng. 

- Đối với yêu cầu của ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà

Nguyễn Thị Thanh V thì ông Nguyễn Văn D không có ý kiến gì. 

- Đối với lời trình bày của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M: Trong

thời gian sống chung, ông Nguyễn Văn D được nghe ông Nguyễn Đình C, bà 

Nguyễn Thị Thanh M nói trực tiếp tặng cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M 

01 ha đất (phần đất hiện ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M đang sử dụng). 

Ngoài ông Nguyễn Văn D còn có chị Nguyễn Thị Tứ (cháu của bà Nguyễn Thị 

Thanh M, ở chung với bà Nguyễn Thị Thanh M từ năm 12 tuổi đến khi bà 

Nguyễn Thị Thanh M chết) cũng chứng kiến việc trên. Năm 2003 thì ông 

Nguyễn Đình C bị bệnh nặng thì ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M ra thăm thì 

ông Nguyễn Đình C có nói là cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M một phần 

đất ở Lộc Hòa để ông Lê Quang Th, bà Nguyễn Thị Thanh M canh tác. Khi ông 

Nguyễn Đình C nói cho đất thì có mặt của bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn 

Thị Thanh M biết và bà Nguyễn Thị Thanh M cũng đồng ý cho ông Lê Quang 
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Th, bà Hoàng Thị M phần đất đó. Ông Nguyễn Văn D cam đoan sự việc tặng 

cho là có thật đề nghị Tòa án xem xét giải quyết.  

* Tại văn bản số 587/UBND-NC ngày 23/6/2017, UBND huyện LN

trình bày: 

 Vào năm 2005, UBND huyện LN ủy quyền cho trưởng phòng Tư pháp là 

ông Vi Văn T ký chứng thực di chúc của ông Nguyễn Đình C; việc chứng thực 

di chúc là đúng trình tự pháp luật quy định tại Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 

08/12/2000.  Do vậy, UBND huyện LN đề nghị Tòa án xem xét giải quyết đối 

với di chúc của ông Nguyễn Đình C theo quy định. Đại diện theo ủy quyền của 

UBND huyện LN có yêu cầu được vắng mặt trong suốt quá trình Tòa án giải 

quyết vụ án. 

* Người có quyền lợi,, nghĩa vụ liên quan ông Lê Thành Tr trình bày:

Ông Lê Thành Tr là chồng của bà Nguyễn Kim Ph, hiện đang cư trú tại

căn nhà do ông Nguyễn Đình C chết để lại để chăm sóc vợ, con. Sau này, khi có 

yêu cầu của người nhận được di sản thừa kế, ông Lê Thành Tr sẽ dọn ra nơi ở 

mới để trả nhà cho người được hưởng di sản. Do bận công việc, ông Lê Thành 

Tr xin vắng mặt trong suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án.  

* Bị đơn là bà Nguyễn Kim Ph và bà Nguyễn Thị Mỹ Anh là đại diện

theo ủy quyền của bà Nguyễn Kim Ph và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan chị Nguyễn Thị Yến L trình bày: 

Vào năm 1998, bà Nguyễn Kim Ph có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn 

Đình C và sinh được 01 người con chung là chị Nguyễn Thị Yến L. Đến khoảng 

năm 2000, bà Nguyễn Kim Ph cùng chị Nguyễn Thị Yến L về chung sống với 

ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M để chăm sóc cho ông Nguyễn 

Đình C bị bệnh. Năm 2006, ông Nguyễn Đình C chết, Bà Nguyễn Kim P, chị 

Nguyễn Thị Yến L tiếp tục chung sống với bà Nguyễn Thị Thanh M cho đến 

năm 2009 bà Nguyễn Thị Thanh M chết. Sau khi bà Nguyễn Thị Thanh M chết, 

bà Nguyễn Kim Ph tiếp tục sinh sống trong nhà bà Nguyễn Thị Thanh M, ông 

Nguyễn Đình C đến nay. Nay bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn 

Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M yêu cầu chia tài sản thừa kế của ông 

Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M để lại, bà Nguyễn Kim Ph có ý kiến 

như sau:  

1. Đối với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L: bà Nguyễn Kim Ph

không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L vì bà Nguyễn Thị L 

không phải là vợ của ông Nguyễn Đình C; ông Nguyễn Đình C chỉ có một 

người vợ duy nhất là bà Nguyễn Thị Thanh M, mặc dù chung sống với nhau 

không đăng ký kết hôn nhưng thời điểm chung sống là trước năm 1987 (là vợ 

chồng theo luật hôn nhân và gia đình hiện hành). Bà Nguyễn Thị L không có 

chứng cứ chứng minh mình là vợ ông Nguyễn Đình C nên đề nghị Tòa án bác 
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bỏ toàn bộ yêu cầu của bà Nguyễn Thị L như người đại diện theo ủy quyền đã 

trình bày trước đây.  

2. Đối với yêu cầu của ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà

Nguyễn Thị Thanh V: Bà Nguyễn Kim Ph không đồng ý với yêu cầu của bà 

Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh V. Mặc dù chị 

Nguyễn Thị Yến L không phải là con ruột của bà Nguyễn Thị Thanh M nhưng 

bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn Đình C là vợ chồng, chị Nguyễn Thị 

Yến L là con riêng của ông Nguyễn Đình C với bà Nguyễn Kim Ph; chị Nguyễn 

Thị Yến L được Bà Nguyễn Kim P, bà Nguyễn Thị Thanh M chăm sóc, nuôi 

dưỡng và coi chị Nguyễn Thị Yến L như con ruột của bà Nguyễn Thị Thanh M. 

Căn cứ theo luật hôn nhân và gia đình hiện hành thì chị Nguyễn Thị Yến L là 

người được hưởng thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh M, thuộc hàng thừa kế 

thừa nhất của bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn Đình C. Vì vậy, đề nghị 

Toà án công nhận chị Nguyễn Thị Yến L là con nuôi của bà Nguyễn Thị Thanh 

M và công nhận chị Nguyễn Thị Yến L là hàng thừa kế thứ nhất của bà Nguyễn 

Thị Thanh M; giao toàn bộ các tài sản tranh chấp trong vụ án (là ba mảnh đất 

cùng tài sản trên đất nói trên) cho Nguyễn Thị Yến L. Đối với 02 sổ tiết kiệm tại 

Ngân hàng là di sản riêng của bà Nguyễn Thị Thanh M để lại nên cũng yêu cầu 

chia cho hàng thừa kế thứ nhất là Nguyễn Thị Yến L. Đồng thời đề nghị Tòa án 

bác yêu cầu của ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị 

Thanh V.  

3. Đối với yêu cầu độc lập và lời trình bày của bà Hoàng Thị M, ông Lê

Quang Th:  Bà Nguyễn Kim Ph không đồng ý về lời trình bày và yêu cầu của 

ông Lê Quang Th và bà Mơ vì không cung cấp được chứng cứ chứng minh là 

ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M đã cho ông Lê Quang Th, bà 

Hoàng Thị M đất mà chỉ cho mượn. Ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M nói 

ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng 

Thị M đất vào năm 2003 nhưng thực tế vào năm 2005, khi ông Nguyễn Đình C 

làm di chúc để lại tài sản cho chị Nguyễn Thị Yến L thì ông Nguyễn Đình C có 

để lại toàn bộ diện tích đất 20.556 m
2
 tại ấp 6, xã Lộc Hòa cho chị Nguyễn Thị 

Yến L không hề nói đã cho bà M, ông Lê Quang Th. Mặc dù di chúc này không 

có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn thể hiện ý chí của ông Nguyễn Đình C khi còn 

sống, hoàn toàn đối lập với lời trình bày của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị 

M. Bà Nguyễn Kim P công nhận tài sản trên đất ông Lê Quang Th, bà Hoàng

Thị M sử dụng là tài sản do ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M tạo dựng nên.

Bà Nguyễn Kim P đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu của ông Lê Quang

Th, bà Hoàng Thị M.

4. Đối với yêu cầu và lời trình bày của ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị

B: Tài sản trên đất là do ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B đang sử dụng là 
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do ông Nguyễn Ngọc H bà Phạm Thị B tạo dựng nên, sau này khi Tòa án giao 

phần đất này cho chị Nguyễn Thị Yến L thì chị Nguyễn Thị Yến L sẽ hỗ trợ giá 

trị tài sản trên đất cho ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B. 

Trước yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan trong vụ án như trình bày ở trên (thông qua lời trình bày của những 

người đại diện theo ủy quyền), bà Nguyễn Kim Ph, chị Nguyễn Thị Yến L có 

yêu cầu:  

* Đề nghị Tòa án tuyên bố di chúc của ông Nguyễn Đình C lập năm 2005

là không hợp pháp và hủy bỏ di chúc này; 

* Đề nghị Tòa án không công nhận bà Nguyễn Thị L là vợ ông Nguyễn

Đình C, công nhận chị Nguyễn Thị Yến L là người thừa kế thuộc hàng thừa kế 

thứ nhất của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M;  

* Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L về yêu cầu chia tài sản

chung, yêu cầu chia di sản thừa kế; 

* Bác yêu cầu của ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà

Nguyễn Thị Thanh V về việc đề nghị Tòa án tuyên ông Nguyễn Đình C và bà 

Nguyễn Thị Thanh M không phải là vợ chồng, yêu cầu chia di sản thừa kế.  

* Bác yêu cầu của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M về việc đề nghị

Tòa án công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Đình 

C và bà Nguyễn Thị Thanh M với ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M.  

* Đề nghị Tòa án công nhận 03 mảnh đất và số tiền gốc 180.000.000

đồng (trong 02 sổ tiết kiệm cùng tiền lãi) là di sản của ông Nguyễn Đình C và bà 

Nguyễn Thị Thanh M để lại; xác định chị Nguyễn Thị Yến L là người được 

quyền thừa kế toàn bộ các di sản này.  

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: 

* Về thủ tục tố tụng:

Đại diện VKND huyện Lộc Ninh xác định những người tiến hành tố tụng,

đương sự đã tuân thủ và chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật 

trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa.  

* Về nội dung:

Đại diện VKND huyện Lộc Ninh đề nghị Tòa án căn cứ vào các Điều 122,

134, 137, 217, 221, 222, 223, 401, 652, 676, 679 Bộ luật dân sự năm 2005; 

Điều 4 Luật hôn nhân gia đình năm 1986, Nghị quyết số 35 năm 2000 của Quốc 

hội ngày 06/9/2000, Điều 129 Luật đất đai và Điều 244 BLTTDS 2015. 

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L đối với yêu

cầu chia tài sản chung của ông Nguyễn Đình C cho bà Nguyễn Thị L; Đình chỉ 

yêu cầu giải quyết về tiền thuê đất giữa ông Trần Vũ M và bà Nguyễn Kim Ph 

mỗi tháng 4.000.000 đồng. 
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-  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L:  

+  Công nhận bà Nguyễn Thị L là vợ hợp pháp của ông Nguyễn Đình C; 

Hủy di chúc do vô hiệu toàn bộ di chúc. 

+ Chia tài sản chung của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M 

như sau: Mỗi người được 1/2 tài sản chung gồm: 660,75 m
2
 đất, tọa lạc tại KP 

Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh + 1.636,35 m
2
 đất, tọa lạc tại ấp 9, xã Lộc Hưng + 

1/2 giá trị tài sản gắn liền với đất; 10.776,25 m
2
 đất, tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc 

Hòa. 

+ Chia di sản thừa kế của ông Nguyễn Đình C: 

 Bà Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Yến L, mỗi người được nhận di sản thừa 

kế của ông Nguyễn Đình C gồm: 330,37 m
2
 đất, tọa lạc tại KP Ninh Thịnh, TT 

Lộc Ninh + 818,17 m
2
 đất, tọa lạc tại ấp 9, xã Lộc Hưng + 1/2 giá trị tài sản gắn 

liền với đất; 5.388,12 m
2
 đất, tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hòa.  

 -  Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Vân, bà Minh và ông Tứ: 

 +   Không công nhận ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M là 

vợ chồng.  

 +  Bà Nguyễn Thị Thanh V, Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn Văn T 

được nhận toàn bộ di sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh M gồm: Diện tích 

660,75 m
2
 đất, tọa lạc tại KP Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh + 1.636,35 m

2 
đất, tọa 

lạc tại ấp 9, xã Lộc Hưng + 1/2 giá trị tài sản gắn liền với đất; 10.776,25 m
2
 đất, 

tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hòa và 02 thẻ tiết kiệm của bà Nguyễn Thị Thanh M tại 

ngân hàng trị giá 180.000.000 đồng (chưa tính tiền lãi suất). 

-  Bác yêu cầu yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan là ông Thùy và bà Mơ: Không công nhận hợp đồng tặng cho QSDĐ 

giữa ông Nguyễn Đình C với ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M. 

*  Các nội dung đương sự thống nhất được:  

-  Di sản chung ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M để lại là: 

Thửa đất có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 20.556m
2 
, đất 

được UBND huyện LN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 6 

Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước (qua đo đạc lại thì thực tế thửa đất này có diện 

tích 21.552,5 m
2
) tọa lạc tại ấp 6 xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; 

Thửa đất có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.269 m
2
 cùng 

toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là nhà công trình trên đât (sau khi 

tách sổ cho ông Nguyễn Văn D, đo đạc đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thì diện tích thực tế sử dụng là 1.321,5 m
2
 đất được UBND huyện LN cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02714 ngày 08/6/2009 tọa lạc tại Kp 

Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước);  Thửa đất có diện 

tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 3.939 m
2
 cùng toàn bộ tài sản 

gắn liền với quyền sử dụng đât; đất được UBND huyện LN cấp giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất số 12/QSDĐ/BP ngày 01/01/1999 tại ấp 3, xã Lộc Hưng, Lộc 

Ninh, Bình Phước, sau khi đo đạc thực tế còn 3.272,7 m
2
. 

 Các thửa đất trên từ khi bà Nguyễn Thị Thanh M chết thì do bà Nguyễn 

Kim Ph đang quản lý.  

-  Di sản riêng của bà Nguyễn Thị Thanh M để lại là 02 sổ tiết kiệm trị giá 

180.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh 

Các đương sự đề nghị Tòa án xem xét giải quyết phân chia di sản là các 

tài sản nói trên, không có yêu cầu thêm bất kỳ tài sản nào khác; thống nhất phần 

đất có diện tích 85,1 m
2
 ông Nguyễn Văn D sử dụng đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số H02715 ngày 08/6/2009 các đương sự thống nhất 

không yêu cầu xem xét giải quyết;  

-  Tài sản trên thửa đất do ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B đang sử 

dụng thì các bên thống nhất không có tranh chấp; hoa lợi, lợi tức trước đây ông 

Nguyễn Đình C bà Nguyễn Thị Thanh M thỏa thuận với ông Nguyễn Ngọc H bà 

Phạm Thị B các bên không yêu cầu xem xét giải quyết; Do di sản để lại là quyền 

sử dụng đất, các bên đương sự thống nhất không yêu cầu Tòa án giải quyết về 

vấn đề chi phí quản lý di sản.  

*  Những nội dung đương sự không thỏa thuận được:  

Các đương sự không thống nhất về mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị L 

với ông Nguyễn Đình C; mối quan hệ giữa chị Nguyễn Thị Yến L với bà 

Nguyễn Thị Thanh M; không thống nhất được những người thuộc hàng thừa kế 

thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh 

M; phương thức chia di sản thừa kế; Hợp đồng tặng cho hay mượn tài sản (là 

quyền sử dụng đất) giữa ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M với ông 

Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, qua thảo luận và nghị 

án;  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

[1]. Xét mối quan hệ giữa ông Nguyễn Đình C với bà Nguyễn Thị L, 

bà Nguyễn Thị Thanh M và bà Nguyễn Kim Ph; giữa chị Nguyễn Thị Yến 

L với bà Nguyễn Thị Thanh M.  

1. Mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình C: 

Quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh V,  

bà Nguyễn Thị Thanh M,  ông Nguyễn Văn T,  ông Nguyễn Văn D xác định 

mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình C là vợ chồng. Bà 

Nguyễn Kim Ph, chị Nguyễn Thị Yến L và người đại diện theo ủy quyền của bà 

Nguyễn Kim Ph và chị Nguyễn Thị Yến L cho rằng giữa bà Nguyễn Thị L và 
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ông Nguyễn Đình C không phải là vợ chồng vì trong suốt quá trình chung sống, 

Bà Nguyễn Kim P không được ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M đề 

cập đến.  

Xét thấy, ông Nguyễn Đình C (tên gọi khác là Nguyễn Văn C, Thanh Hà) 

trước năm 1965 cư trú tại xã Thành Công, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ninh 

(nay là xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Ông Nguyễn Đình C có 

cha là cụ Nguyễn Văn Thu, mẹ là cụ Lê Thị Ch (hiện hai cụ đều đã chết); anh 

trai là ông Nguyễn Văn B (không nhớ năm sinh), chết ngày 17/12/1991; em trai 

là Nguyễn Văn S (đã chết 1978, hiện nay có 03 người con là Nguyễn Văn Th, 

Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Văn D); em trai là Nguyễn Văn M (liệt sỹ, có con trai 

là Nguyễn Văn H, con gái Nguyễn Thị M).  

Quá trình xác minh thu thập chứng cứ, những người cháu ruột của ông 

Nguyễn Đình C (là các ông bà Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Văn D, 

Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị M) đều xác định: Ông Nguyễn Đình C có vợ là bà 

Nguyễn Thị L (còn gọi là Nguyễn Thị Thanh Lượng), kết hôn năm 1965; có 02 

người con là Nguyễn Thị L (sinh năm 1966, chết năm 1966), Nguyễn Thị H 

(sinh năm 1978, chết năm 1991). Năm 1965, ông Nguyễn Đình C được lệnh 

nhập ngũ, đi chiến đấu tại chiến trường miền Nam; bà Nguyễn Thị L ở nhà vừa 

dạy học, vừa chăm sóc anh trai chồng (ông Nguyễn Văn B), chăm sóc con 

(Nguyễn Thị H).  

Những người làm chứng là đồng nghiệp, hàng xóm của ông Nguyễn Đình 

C, bà Nguyễn Thị L đều khẳng định: Bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Đình C có 

tổ chức lễ cưới có sự chứng kiến của bạn bè đồng nghiệp; có tổ chức đăng ký 

kết hôn (ông Nguyễn Hồng Lộc, nguyên Ủy viên văn phòng kiêm Trưởng ban tư 

pháp phụ trách việc kết hôn, hộ tịch xã Thành Công (cũ), là người trực tiếp làm 

thủ tục cấp giấy chứng nhận kết hôn, được thực hiện trong cùng ngày 

20/3/1965).  

Tại văn bản số 1094/BCH-PCT ngày 06/10/2015 của Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh Bình Dương cung cấp về hồ sơ lý lịch đảng viên ngày 10/01/1977 thì tại 

phần kê khai tên vợ ông Nguyễn Đình C là bà Nguyễn Thị L, quê quán tại xã 

Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ninh; nghề nghiệp: dạy học tại 

Trường phổng thông cấp 1 + 2 Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ninh; 

xây dựng gia đình với vợ là ngày 28/3/1965 tại Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam Ninh.  

Như vậy, lời khai của những người thân thích, hàng xóm, đồng nghiệp và 

văn bản trả lời của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương (đơn vị trực tiếp quản 

lý khi ông Nguyễn Đình C còn tại ngũ) là phù hợp với lời trình bày của bà 

Nguyễn Thị L cho rằng bà Nguyễn Thị L là vợ của ông Nguyễn Đình C; phù 

hợp về nhân thân của bà Nguyễn Thị L được chính quyền địa phương xác nhận. 
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Bà Nguyễn Thị L cho rằng việc kết hôn có đăng ký kết hôn song không cung 

cấp được chứng cứ chứng minh việc đăng ký kết hôn; lời khai này của bà 

Nguyễn Thị L phù hợp với lời thừa nhận của ông Nguyễn Hồng L (nguyên Ủy 

viên văn phòng kiêm Trưởng ban tư pháp phụ trách việc kết hôn, hộ tịch xã 

Thành Công (cũ), UBND xã Trác Văn xác định ông Nguyễn Hồng L là Trưởng 

ban tư pháp thời kỳ năm 1966) khẳng định ông L là người trực tiếp đăng ký kết 

hôn cho ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị L.  

Qua xác minh tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền thì chưa có cấp Tòa án 

nào giải quyết việc ly hôn giữa ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị L; bà 

Nguyễn Thị L khẳng định chưa ly hôn với ông Nguyễn Đình C.  

Như vậy, có căn cứ xác định bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình C 

chung sống với nhau từ tháng 3/1965, có thực hiện việc đăng ký kết hôn, là vợ 

chồng theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 1959.  
 

2. Mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn Đình C: 

Theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V, 

ông Nguyễn Văn T (là chị em ruột của bà Nguyễn Thị Thanh M) thì bà Nguyễn 

Thị Thanh M và ông Nguyễn Đình C chung sống với nhau từ năm 1989, không 

đăng ký kết hôn; có phát sinh tài sản chung nhưng không có con chung. lời trình 

bày này phù hợp với lời trình bày của bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn D về 

việc năm 1989, ông Nguyễn Đình C có báo cho bà Nguyễn Thị L biết và xin 

phép bà Nguyễn Thị L cho ông Nguyễn Đình C chung sống với bà Nguyễn Thị 

Thanh M để có người chăm sóc. Như vậy, thời điểm bà Nguyễn Thị Thanh M 

chung sống như vợ chồng với ông Nguyễn Đình C xác định là năm 1989.  

Như đã nhận định ở trên, bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình C là vợ 

chồng, chưa ly hôn nhưng ông Nguyễn Đình C tiếp tục chung sống với bà 

Nguyễn Thị Thanh M như vợ chồng là vi phạm điều cấm của pháp luật (Điều 7 

Luật hôn nhân gia đình năm 1986); Do bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn 

Đình C chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, hiện nay ông 

Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M đã chết, để đảm bảo quyền lợi hợp 

pháp của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V, 

ông Nguyễn Văn T và giải quyết đúng đắn vụ việc cần tuyên bố ông Nguyễn 

Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M không phải là vợ chồng và giải quyết tài sản 

chung của ông Nguyễn Đình C bà Nguyễn Thị Thanh M theo quy định tại điểm 

c khoản 1, điểm b khoản 4 Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 

của Quốc hội khóa X về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và 

khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết về tài 

sản của ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M theo yêu cầu của 

những người thừa kế.  
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Bà Nguyễn Kim Ph và người đại diện theo ủy quyền của Bà Nguyễn Kim 

P cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn Đình C chung sống với 

nhau năm 1987, là vợ chồng theo quy định của pháp luật là không có cơ sở.   
 

3. Mối quan hệ giữa bà Nguyễn Kim Ph và ông Nguyễn Đình C: 

Năm 1998, bà Nguyễn Thị Phượng và ông Nguyễn Đình C có quan hệ 

tình cảm, có phát sinh con chung (chị Nguyễn Thị Yến L) nhưng không phát 

sinh tài sản chung. Từ năm 2000, bà Nguyễn Kim Ph và chị Nguyễn Thị Yến L 

chung sống với ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M, được ông 

Nguyễn Đình C xác định là vợ kế. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, ông 

Nguyễn Đình C có vợ là bà Nguyễn Thị L nhưng lại chung sống với cả bà 

Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Kim Ph là vi phạm điều cấm của pháp luật 

(Điều 10 Luật hôn nhân gia đình năm 2000). Do đó, để đảm bảo quyền lợi hợp 

pháp của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V, 

ông Nguyễn Văn T và giải quyết đúng đắn vụ việc cần tuyên bố ông Nguyễn 

Đình C và bà Nguyễn Kim Ph không phải là vợ chồng.  
 

4. Mối quan hệ giữa chị Nguyễn Thị Yến L và bà Nguyễn Thị Thanh 

M: 

Theo giấy khai sinh của chị Nguyễn Thị Yến L số 100, quyển số 01/2000 

do UBND thị trấn Lộc Ninh cấp, sổ hộ khẩu gia đình của ông Nguyễn Đình C, 

lời khai của bà Nguyễn Kim Ph, lời trình bày của bà Nguyễn Thị L đều thể hiện 

ông Nguyễn Đình C là cha ruột của chị Nguyễn Thị Yến L.  

 Trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2006, khi ông Nguyễn Đình C điều 

trị bệnh ở bệnh viện thì bà Nguyễn Kim Ph trực tiếp chăm sóc ông Nguyễn Đình 

C, còn chị Nguyễn Thị Yến L chung sống với bà Nguyễn Thị Thanh M; sau khi 

ông Nguyễn Đình C chết, Bà Nguyễn Kim P và bà Nguyễn Thị Thanh M cùng 

trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc chị Nguyễn Thị Yến L; bà Nguyễn Thị Thanh M 

xác định chị Nguyễn Thị Yến L là con, đứng tên mua bảo hiểm Frudential, ký 

vào phần nhận xét của phụ huynh học sinh ở các sổ liên lạc giữa nhà trường với 

gia đình của chị Nguyễn Thị Yến L.  

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn D xác định trong thời gian từ năm 2000 

đến năm 2009, bà Nguyễn Kim Ph ở chung nhà với bà Nguyễn Thị Thanh M, 

ông Nguyễn Đình C; chị Nguyễn Thị Yến L được chăm sóc và bao bọc tình cảm 

từ mẹ ruột là bà Nguyễn Kim Ph, cha ruột là ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn 

Thị Thanh M. Như vậy, có cơ sở khẳng định, chị Nguyễn Thị Yến L trưởng 

thành nhờ một phần công chăm sóc, nuôi dưỡng của bà Nguyễn Thị Thanh M.  

Tuy nhiên, do khi còn sống, bà Nguyễn Thị Thanh M không làm thủ tục 

đăng ký nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật nên không có cơ sở xác 

định chị Nguyễn Thị Yến L là con nuôi của bà Nguyễn Thị Thanh M. Quá trình 
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giải quyết vụ án, bà Nguyễn Kim Ph xác định chị Nguyễn Thị Yến L là con nuôi 

của bà Nguyễn Thị Thanh M là không có căn cứ chấp nhận.  
 

[2]. Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà 

Nguyễn Thị Thanh V và ông Nguyễn Văn T đề nghị tuyên bố di chúc ông 

Nguyễn Đình C lập ngày 07/10/2005 là không hợp pháp.  

Ngày 07/10/2005, ông Nguyễn Đình C lập di chúc để định đoạt tài sản 

của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M với nội dung như sau: 

1.  Con gái là Nguyễn Thị Yến L được thừa kế: Thửa đất có diện tích 

20.556 m
2
 tọa lạc tại ấp 8, xã Lộc Hòa (nay thuộc ấp 6, xã Lộc Hòa); 01 căn 

nhà có diện tích 86 m
2
; 01 xe Hon da, biển số: 93F2-4608, 01 máy điều hòa 

nhiệt độ, 01 ti vi, 01 đầu máy VCD và toàn bộ vật dụng có trong nhà như tủ, 

bàn, ghế, giường.... 

 2. Vợ là bà Nguyễn Thị Thanh M được thừa kế: Thửa đất có diện tích 

3.939 m2 tọa lạc tại ấp 3, xã Lộc Hưng (nay thuộc ấp 9, xã Lộc Hòa), trên đất 

có trồng cây xà cừ từ năm 1999 và 01 xe máy Chaly (không giấy chứng nhận 

đăng ký). 

 3. Bà Nguyễn Thị Kim Ph (vợ kế) được thừa kế: 01 mảnh đất rộng 5m kể 

từ đường ngõ vào cổng dài 12m, kể từ lộ giới vào đã xây một gian quán diện 

tích 4,6x10m nằm trên phần đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00022 ngày 31/12/2003 và 01 ti vi hiệu JVC. 

 4.  Ông Nguyễn Văn D (cháu ruột) được nhận thừa kế: 01 căn nhà cấp 4, 

có diện tích 47,25m2 (4,6 m x 10,5m sát ranh với bà Phượng, căn nhà nằm trên 

phần đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00022 ngày 31/12/2003. 

Theo di chúc thì bà Nguyễn Thị Thanh M là người bảo quản, quản lý tài 

sản đến khi chị Nguyễn Thị Yến L đủ tuổi trưởng thành thì giao đầy đủ tài sản 

cho chị Nguyễn Thị Yến L. Đến năm 2009, bà Nguyễn Thị Thanh M chết không 

để lại di chúc, bà Nguyễn Kim Ph là người quản lý tài sản trên. Di chúc trên 

được ông Vi Văn T, Trưởng phòng tư pháp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND 

huyện LN ký chứng thực cùng ngày.  

Trước đây và tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà 

Nguyễn Thị Thanh V, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Phượng và đại diện 

hợp pháp của đương sự đã đề nghị Tòa án tuyên di chúc nói trên không hợp 

pháp đối với phần định đoạt tài sản cho chị Nguyễn Thị Yến L, bà Nguyễn Thị 

Thanh M và bà Nguyễn Thị Phượng. Đối với phần di sản ông Nguyễn Đình C 

chia cho ông Nguyễn Văn D do đã được thực hiện, có sự đồng ý của bà Nguyễn 

Thị Thanh M khi còn sống, UBND huyện LN cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất H02715 ngày 08/6/2009 cho ông Nguyễn Văn D nên các đương sự đề 

nghị giữ nguyên phần nội dung này.  
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Xét thấy, như đã phân tích ở trên, do bà Nguyễn Thị Thanh M và ông 

Nguyễn Đình C không phải là vợ chồng nên tài sản là quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đình C và bà Nguyễn Thị 

Thanh M là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất. Bà Nguyễn Thị Thanh M và 

ông Nguyễn Đình C có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với việc sử dụng, định 

đoạt tài sản thuộc sở hữu chung. Tuy nhiên, trong di chúc ông Nguyễn Đình C 

lập ngày 07/10/2015 thể hiện nội dung định đoạt toàn bộ khối tài sản chung của 

bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn Đình C là vi phạm quy định tại Điều 

223 Bộ luật dân sự năm 2005. Mặt khác, trong mảnh đất có diện tích 22.556 m
2
 

tọa lạc tại ấp 6 xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thì ông Lê Quang 

Th, bà Hoàng Thị M, ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B là người trực tiếp sử 

dụng đất, tạo dựng tài sản trên đất song nội dung di chúc giao toàn bộ mảnh đất 

này cho chị Nguyễn Thị Yến L mà không đề cập xử lý tài sản gắn liền với quyền 

sử dụng đất là xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của những người này.  

Do một phần nội dung di chúc của ông Nguyễn Đình C định đoạt tài sản 

chung mà không có sự đồng ý của đồng sở hữu chung, xâm phạm đến quyền lợi 

hợp pháp của người thứ ba, không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của di chúc 

theo quy định tại khoản 1 Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 nên cần tuyên bố 

di chúc của ông Nguyễn Đình C lập ngày 07/10/2005 là không hợp pháp, trừ 

phần 4 của di chúc định đoạt di sản cho ông Nguyễn Văn D được hưởng.  

Do di chúc của ông Nguyễn Đình C lập ngày 07/10/2005 có một phần 

không hợp pháp, bà Nguyễn Thị Thanh M chết để lại di sản mà không lập di 

chúc nên cần xác định những người thừa kế theo pháp luật để chia di sản thừa kế 

theo quy định tại Điều 675, 676, 679 Bộ luật dân sự năm 2005.  
 

[3] Xác định những người thừa kế theo pháp luật: 

1. Xác định người có quyền hưởng di sản thừa kế của ông Nguyễn 

Đình C: 

Như đã nhận định ở trên, do cha mẹ ruột của ông Nguyễn Đình C đã chết 

trước ông Nguyễn Đình C; bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị Phượng 

không phải là vợ hợp pháp của ông Nguyễn Đình C nên không có quyền hưởng 

di sản thừa kế di sản của ông Nguyễn Đình C; bà Nguyễn Thị L là vợ hợp pháp 

của ông Nguyễn Đình C, chị Nguyễn Thị Yến L là con riêng của ông Nguyễn 

Đình C với bà Nguyễn Thị Phượng nên bà Nguyễn Thị L, chị Nguyễn Thị Yến 

L là những người có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật của ông Nguyễn Đình 

C, thuộc hàng thừa kế thứ nhất.  
 

2. Xác định người có quyền hưởng di sản của bà Nguyễn Thị Thanh 

M: 
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*  Xác định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà Nguyễn 

Thị Thanh M: 

Quá trình thu thập chứng cứ xác định được cha mẹ của bà Nguyễn Thị 

Thanh M là ông Nguyễn Vỹ chết năm 2002, bà Lê Thị Mức chết năm 1957. Bà 

Nguyễn Thị Thanh M không có chồng hợp pháp, không có con ruột.  

Bà Nguyễn Thị Phượng và người đại diện hợp pháp của Bà Nguyễn Kim 

P, của chị Nguyễn Thị Yến L cho rằng: Bà Nguyễn Thị Thanh M và ông 

Nguyễn Đình C chung sống với nhau trước năm 1987, mặc dù không đăng ký 

kết hôn nhưng do sống chung trước năm 1987 nên được xác định là vợ chồng 

theo quy định của pháp luật. Chị Nguyễn Thị Yến L là con riêng của ông 

Nguyễn Đình C với bà Nguyễn Thị Phượng; giữa bà Nguyễn Thị Thanh M và 

chị Nguyễn Thị Yến L có mối quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con 

nên xác định bà Nguyễn Thị Thanh M là mẹ kế của chị Nguyễn Thị Yến L và 

chị Nguyễn Thị Yến L là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được 

quyền hưởng di sản của bà Nguyễn Thị Thanh M.  

Như đã nhận định ở trên, do bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn 

Đình C không được công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp. Do vậy, chị Nguyễn 

Thị Yến L là con riêng của ông Nguyễn Đình C và Bà Nguyễn Kim P không 

làm phát sinh quan hệ con riêng của chồng (chị Nguyễn Thị Yến L) với mẹ kế 

(bà Nguyễn Thị Thanh M) theo quy định của pháp luật... Do đó, chị Nguyễn Thị 

Yến L không được phải người thừa kế theo pháp luật (hàng thừa kế thứ nhất) 

của bà Nguyễn Thị Thanh M, nên không thuộc trường hợp được hưởng quyền 

thừa kế di sản của bà Nguyễn Thị Thanh M theo quy định tại Điều 679 Bộ luật 

dân sự năm 2005. 

Do đó, có căn cứ xác định không có ai là người thừa kế thuộc hàng thừa 

kế thứ nhất của bà Nguyễn Thị Thanh M nên cần xác định những người thừa kế 

thuộc hàng thừa kế thứ hai của bà Nguyễn Thị Thanh M.  
 

*  Xác định những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của bà 

Nguyễn Thị Thanh M:  

 Theo trình bày và cam kết của ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh 

M, bà Nguyễn Thị Thanh V và người được ủy quyền xác định thân nhân của bà 

Nguyễn Thị Thanh M gồm có: Cha là ông Nguyễn Vỹ, sinh năm 1922, chết năm 

200; mẹ là bà Lê Thị Mức, sinh năm 1923, chết năm 1957; không có con; chồng 

là Ông Nguyễn Đình C, chết năm 2006; Anh chị em ruột gồm có bà Nguyễn Thị 

Thanh M, sinh năm 1950; bà Nguyễn Thị Thanh V, sinh năm 1951; ông Nguyễn 

Văn T, sinh năm 1957; Ông bà nội là ông Nguyễn Tám (còn gọi là Nguyễn Văn 

Nho), bà Văn Thị Nỡ đã chết trước bà Nguyễn Thị Thanh M; ông bà ngoại: ông 

Lê Văn Phấn, bà Đoàn Thị Rở đã chết trước bà Nguyễn Thị Thanh M.  
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 Mặc dù không cung cấp được giấy chứng tử của ông bà nội, ông bà ngoại, 

mẹ của bà Nguyễn Thị Thanh M, song chính quyền địa phương xác nhận hiện 

nay thân nhân của bà Nguyễn Thị Thanh M chỉ còn ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V (là chị em ruột) nên xác định 

ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V là những 

người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của bà Nguyễn Thị Thanh M.  
  

[4]. Xét yêu cầu độc lập của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M đề 

nghị công nhận hợp đồng tặng cho tài sản giữa ông Nguyễn Đình C và bà 

Nguyễn Thị Thanh M với vợ chồng ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M: 

 Theo lời trình bày của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M và những 

người làm chứng bà Nguyễn Thị Tứ, ông Hoàng Ngọc Huyến, ông Nguyễn Văn 

D thì năm 2003, ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M có cho ông Lê 

Quang Th, bà Hoàng Thị M phần đất có diện tích khoảng 01 ha (qua đo đạc thực 

tế là 8.435,1 m
2
) trong phần đất có diện tích 20.556 m

2
 (qua đo đạc thực tế là 

21.552,5 m
2
) tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, đất 

đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 649/QSDĐ/BP ngày 

22/02/2000. Sau khi nhận đất, ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M đã khai hoang 

và trồng điều, tiêu trên đất; đồng thời sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay. 

Nay bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn 

Thị Thanh V đề nghị xác định phần đất 8.435,1 m
2 

là di sản của ông Nguyễn 

Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M và chia di sản thì ông Lê Quang Th, bà 

Hoàng Thị M đề nghị Tòa án công nhận hợp đồng tặng cho tài sản và công nhận 

cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M được quyền sử dụng đất và sở hữu tài 

sản trên đất. Bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà 

Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Phượng thông qua người đại diện của 

mình đề nghị Tòa án xác định phần đất 8.435,1 m
2 

là di sản của ông Nguyễn 

Đình C và bà Nguyễn Thị Thanh M. Việc ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M sử 

dụng đất theo hình thức cho mượn để canh tác, phát triển kinh tế chứ không phải 

tặng cho tài sản.  

 Xét thấy, thửa đất có diện tích 8.435,1 m
2 
nói trên các bên đương sự thống 

nhất do ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M trên thực tế đang quản lý sử dụng, 

canh tác từ năm 2003 đến nay; tài tạo dựng nên khối tài sản gắn liền với quyền 

sử dụng đất. Mặc dù ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M và những người làm 

chứng xác định ông Nguyễn Đình C bà Nguyễn Thị Thanh M đã cho ông Lê 

Quang Th, bà Hoàng Thị M phần đất này song không có chứng cứ chứng minh 

ông Nguyễn Đình C bà Nguyễn Thị Thanh M đã tặng cho ông Lê Quang Th, bà 

Hoàng Thị M phần đất này; mặt khác, tại mục 1 di chúc của ông Nguyễn Đình C 
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lập ngày 07/10/2005 (lập sau khi giao đất cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị 

M sử dụng) có nội dung:   

"... 1.  Con gái tôi Nguyễn Thị Yến L được thừa kế: 01 giấy chứng nhận 

QSD đất với diện tích 20.556 m
2
, trên đất có 1.500 nọc tiêu, tọa lạc tại ấp 8, xã 

Lộc Hòa..." 

Như vậy, mặc dù như nhận định ở trên, phần nội dung di chúc này là 

không hợp pháp nhưng thể hiện ý chí của ông Nguyễn Đình C khi còn sống xác 

định phần đất 20.556 m
2
 (qua đo đạc thực tế là 21.552,5 m

2
, trong đó có phần 

đất có diện tích 8.435,1 m
2 

) tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước vẫn do ông Nguyễn Đình C sử dụng, chưa chuyển quyền cho ai nên 

lời trình bày của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thùy Mơ và những người làm 

chứng cho rằng ông Nguyễn Đình C bà Nguyễn Thị Thanh M đã tặng cho ông 

Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M phần đất có diện tích 8.435,1m
2 

là không có căn 

cứ. Lời trình bày của bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị 

Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Phượng và đại diện hợp 

pháp của những người này khẳng định ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị 

Thanh M chỉ cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M mượn đất để canh tác là 

phù hợp với ý chí của ông Nguyễn Đình C khi còn sống được thể hiện trong nội 

dung di chúc lập ngày 07/10/2005. Do đó, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu 

độc lập của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thùy Mơ về việc đề nghị công nhận 

hợp đồng tặng cho tài sản và công nhận cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M 

được quyền sử dụng phần đất 8.435,1m
2
, xét cần buộc ông Lê Quang Th, bà 

Hoàng Thùy Mơ trả lại phần đất này để nhập vào khối di sản của ông Nguyễn 

Đình C, bà Hoàng Thị M để chia cho những người thừa kế là phù hợp. Tài sắn 

gắn liền với quyền sử dụng đất trên phần đất 8.435,1m
2
 là tài sản hợp pháp của 

ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thùy Mơ, cần buộc người nhận được di sản hoàn 

trả lại cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M theo quy định của pháp luật.  
 

[5]. Xét hợp đồng thuê đất giữa ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B và 

ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M: 

Trước đây và tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V thông qua người đại diện của 

mình đề nghị Tòa án buộc ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B trả lại phần đất 

có tổng diện tích 13.087,4 m
2
 (trong đó gồm 02 thửa có diện tích là 4.873,2 m

2
 

và 8.214,2 m
2
) trong phần đất 20.556 m

2
 (qua đo đạc thực tế là 21.552,5 m

2
, 

trong đó có phần đất có diện tích 8.214,2 m
2 

) tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hòa, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước mà ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B thuê 

của ông Nguyễn Đình C năm 2003 nhập vào khối di sản để chia cho những 

người thừa kế theo quy định. Tài sản trên đất do ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm 
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Thị B tạo dựng nên nên người được hưởng di sản sẽ hoàn trả lại theo giá trị đã 

được định giá.  

Ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B đồng ý trả lại phần diện tích đất nói 

trên để chia tài sản thừa kế của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M; 

đồng thời yêu cầu người hưởng di sản phải hoàn trả lại giá trị tài sản trên đất cho 

ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B. Đây là sự tự nguyện của ông Nguyễn 

Ngọc H, bà Phạm Thị B phù hợp với yêu cầu của các đương sự nên cần ghi 

nhận.   
  

[6]. Xác định khối di sản chung, riêng của ông Nguyễn Đình C, Nguyễn 

Thị Thanh M để lại và chia di sản thừa kế. 

1. Xác định di sản: 

Quá trình thu thập chứng cứ và tại phiên tòa, các đương sự thống nhất di 

sản chung của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M để lại là: 

 -  Thửa đất có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

649/QSDĐ/BP ngày 22/02/2000 là 20.556m
2
, tọa lạc tại ấp 6 Lộc Hòa, Lộc 

Ninh, Bình Phước (qua đo đạc lại thì thực tế thửa đất này có diện tích 21.552,5 

m
2
). Thửa đất này hiện do ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M sử dụng là 

8.435,1 m
2
, ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B sử dụng là 13.087,4 m

2
.  

 -  Thửa đất có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

H02714 ngày 08/6/2009 là 1.321,5 m
2
 cùng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền 

sử dụng đất là nhà công trình trên đất, tọa lạc tại Kp Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). 

 -  Thửa đất có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

12/QSDĐ/BP ngày 01/01/1999 là 3.939 m
2
 (sau khi đo đạc thực tế còn 3.272,7 

m
2
) cùng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. 

   Đối với số tiền tiết kiệm là 180.000.000 đồng (theo 02 sổ tiết kiệm có kỳ 

hạn số NA 4147696 ngày 25/8/2008, NA 4608877 ngày 25/02/2009) đứng tên 

bà Nguyễn Thị Thanh M và số tiền lãi phát sinh là 201.138.400 đồng từ 02 tài 

khoản tiết kiệm nêu trên tính đến ngày 13/11/2017, do bà Nguyễn Thị Thanh M 

gửi tiết kiệm sau khi ông Nguyễn Đình C chết nên được xác định là di sản bà 

Nguyễn Thị Thanh M để lại.  

 Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị 

Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V thông qua người đại diện của mình đề nghị 

Tòa án chia các tài sản trên làm 02 phần, ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị 

Thanh M mỗi người ½ giá trị tài sản còn lại thực tế; đồng thời tiến hành chia 

bằng hiện vật theo di sản của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M cho 

những người có quyền hưởng di sản thừa kế là có cơ sở nên cần áp dụng Điều 

223 Bộ luật dân sự năm 2005 về chia tài sản chung hợp nhất để xác định di sản 
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của ông Nguyễn Đình C để lại tương đương ½ giá trị trong khối tài sản chung; 

xác định di sản của bà Nguyễn Thị Thanh M để lại tương đương ½ giá trị trong 

khối tài sản chung. Mặt khác, việc chia di sản thừa kế cần xem xét đến nguyện 

vọng, hoàn cảnh thực tế để đảm bảo ổn định cho những người đang trực tiếp 

quản lý, sử dụng di sản.  

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị 

Thanh M, bà Nguyễn Thị Thanh V thông qua người đại diện của mình đề nghị 

khi xác định chia di sản không Nguyễn Đình Ca phần hành lang lộ giới, hành 

lang bảo vệ suối mà phần đất thuộc hành lang lộ giới, hành lang bảo vệ suối tiếp 

giáp đất của ai người đó được hưởng; chỉ xác định di sản để phân chia là quyền 

sử dụng đất, nhà ở; còn các tài sản như sân bê tông, cây trồng, chuồng trại, cây 

cảnh, sân bê tông, hàng rào (trừ phần tài sản do ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị 

M, ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B tạo dựng, sở hữu)... khi chia đất cho ai 

được hưởng thừa kế thì người đó sử dụng, không yêu cầu xem xét giải quyết các 

tài sản có giá trị nhỏ. Đây là sự tự nguyện của những người thừa kế nên Hội 

đồng xét xử ghi nhận. Do vậy, Di sản của ông Nguyễn Đình C, của bà Nguyễn 

Thị Thanh M được Hội đồng xét xử xác định: 

 -  Đối với thửa đất  có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số H02714 ngày 08/6/2009 là 1.269 m
2
 (diện tích còn lại là 1.215,3 m

2
 do trừ 

64,4 m
2
 hành lang lộ giới mở rộng đường QL 13 và 41,8 giải tỏa quy hoạch lòng 

suối chợ Lộc Ninh) cùng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là nhà 

công trình trên đất (nhà, cây trồng, hiện bà Nguyễn Thị Phượng, chị Nguyễn Thị 

Yến L đang sinh sống, quản lý), tọa lạc tại Kp Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M 

được xác định như sau: 

 +  Phần di sản của ông Nguyễn Đình C được xác định trong thửa đất này 

là: Phần đất có diện tích 728,3 m
2
 bao gồm: 125,8 m

2
 đất thổ cư được sử dụng 

lâu dài, 4,6 m
2
 hành lang bảo vệ đường bộ, 242,6 m

2
 hành lang bảo vệ suối, có 

chiều ngang mặt đường là 4,6 m, chiều sâu tính từ QL13 kéo dài đến suối (theo 

sơ đồ kèm theo). Trên đất có căn nhà xây cấp 4 có diện tích 98,56 m
2
 (giá trị sử 

dụng còn lại là 50%); 01 căn nhà xây cấp 4 có diện tích 07 m
2 

(giá trịnh còn lại 

là 40%); chuồng trại diện tích 8 m
2
, sân bê tông 198,24 m

2
, cây cảnh, tường 

rào... 

 +  Phần di sản của bà Nguyễn Thị Thanh M được xác định trong thửa đất 

này là: Phần đất còn lại có diện tích 487 m
2
 bao gồm: 125,9 m

2
 đất thổ cư được 

sử dụng lâu dài, 4,6 m
2
 hành lang bảo vệ đường bộ, có chiều ngang mặt đường 

là 4,6 m, chiều sâu tính từ QL13 kéo dài đến tiếp giáp phần di sản được chia cho 

ông Nguyễn Đình C (theo sơ đồ kèm theo). Trên đất có căn nhà xây cấp 4 có 

74



 

 25 

diện tích 51,75 m
2
 (giá trị sử dụng còn lại là 60%); một số cây ăn trái (các 

đương sự không yêu cầu xác định giá trị)... 

-  Đối với thửa đất có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 12/QSDĐ/BP ngày 01/01/1999 là 3.939 m
2
 (sau khi đo đạc thực tế còn 

3.272,7 m
2
) cùng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (cây xà cừ), di 

sản của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M được xác định như sau: 

+  Phần di sản của ông Nguyễn Đình C được xác định trong thửa đất này 

là: Phần đất có diện tích 1.636,35 m
2
 (có 100 m

2
 đất thổ cư) nằm ở phía Nam 

thửa đất, tiếp giáp đất ông Trần Công Hiển, chiều ngang mặt đường Quốc lộ 13 

là 9,7 m, chiều ngang tiếp giáp đất quân đội là 8,9 m (có sơ đồ kèm theo); Trên 

đất có trồng 17 cây xà cừ đường kính trung bình 50cm. 

+  Phần di sản của bà Nguyễn Thị Thanh M được xác định trong thửa đất 

này là: Phần đất có diện tích 1.636,35 m
2
 (có 100 m

2
 đất thổ cư) nằm ở phía Bắc 

thửa đất, tiếp giáp đất ông Nguyễn Hữu Phúc, chiều ngang mặt đường Quốc lộ 

13 là 9,7 m, chiều ngang tiếp giáp đất quân đội là 8,9 m (có sơ đồ kèm theo). 

Trên đất có trồng 38 cây xà cừ đường kính trung bình 50cm. 

- Đối với thửa đất có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 649/QSDĐ/BP ngày 22/02/2000 là 20.556m
2
 tọa lạc tại ấp 6 Lộc Hòa, Lộc 

Ninh, Bình Phước (qua đo đạc lại thì thực tế thửa đất này có diện tích 21.552,5 

m
2
). Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Nguyễn Thị 

Thanh V thông qua người đại diện của mình đề nghị khi xác định chia di sản của 

bà Nguyễn Thị Thanh M trên thửa đất này là phần đất do ông Lê Quang Th, bà 

Hoàng Thị M quản lý hoặc là phần đất do ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B 

đang quản lý đều được để tạo điều kiện thuận lợi cho người được hưởng di sản 

thỏa thuận với người đang quản lý đất việc bồi hoàn giá trị tài sản trên đất trong 

trường hợp Tòa án không công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa 

ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M với ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị 

Thanh M.  

Như đã nhận định ở trên, do phần đất này hiện do ông Lê Quang Th, bà 

Hoàng Thị M sử dụng là 8.435,1 m
2
, ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B sử 

dụng là 13.087,4 m
2
; được xác định là di sản chung của bà Nguyễn Thị Thanh 

M, ông Nguyễn Đình C để lại. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thỏa 

thuận bồi hoàn giá trị tài sản trên đất theo yêu cầu của các đương sự, Hội đồng 

xét xử xác định di sản được chia như sau: 

+  Phần di sản của ông Nguyễn Đình C được xác định trong thửa đất này 

là: Phần đất có tổng diện tích 13.087,4 m
2
 (trong đó gồm 02 thửa có diện tích là 

4.873,2 m
2
 và 8.214,2 m

2
) do ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B đang quản 

lý, sử dụng (có sơ đồ kèm theo) 
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+  Phần di sản của bà Nguyễn Thị Thanh M được xác định trong thửa đất 

này là: Phần đất có diện tích 8.435,1 m
2
 do ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M 

đang quản lý, sử dụng (có sơ đồ kèm theo).  

2. Chia di sản cho những người thừa kế theo pháp luật: 

2.1. Chia di sản thừa kế của ông Nguyễn Đình C: 

Như đã nhận định ở trên, bà Nguyễn Thị L (vợ), chị Nguyễn Thị Yến L 

(con ruột) được xác định là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông 

Nguyễn Đình C; bà Nguyễn Thị L hiện cư trú tại thôn Lạt Hà, huyện Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam; chị Nguyễn Thị Yến L từ năm 2000 đến nay chung sống với ông 

Nguyễn Đình C, sau khi ông Nguyễn Đình C chết năm 2006 thì chị Nguyễn Thị 

Yến L tiếp tục sinh sống tại nhà của ông Nguyễn Đình C ở Kp Ninh Thịnh, TT 

Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Để không làm xáo trộn cuộc sống 

của chị Nguyễn Thị Yến L sau khi chia di sản của ông Nguyễn Đình C, bà 

Nguyễn Thị Thanh M, Hội đồng xét xử chia di sản của ông Nguyễn Đình C như 

sau: 

 -   Chị Nguyễn Thị Yến L được thừa kế: Phần đất có diện tích 728,3 m
2
 

(trong đó có 125,8 m
2
 đất thổ cư được sử dụng lâu dài, 4,6 m

2
 hành lang bảo vệ 

đường bộ, 242,6 m
2
 hành lang bảo vệ suối, có chiều ngang mặt đường là 4,6 m, 

chiều sâu tính từ QL13 kéo dài đến suối (theo sơ đồ kèm theo), trị giá quyền sử 

dụng đất được chia là 1.380.000.000 đồng (300.000.000 đồng/01 m ngang mặt 

đường Quốc lộ 13). Trên đất có căn nhà xây cấp 4 có diện tích 98,56 m2 (giá trị 

sử dụng còn lại là 50%) trị giá 118.272.000 đồng; 01 căn nhà xây cấp 4 có diện 

tích 07 m
2 
(giá trịnh còn lại là 40%) trị giá 5.320.000 đồng; chuồng trại diện tích 

8 m
2
, sân bê tông 198,24 m

2
, cây cảnh, tường rào, (không xác định giá do tại 

phiên tòa các đương sự không xác định là di sản để phân chia)... 

 Giá trị di sản chị Nguyễn Thị Yến L được chia là 1.503.592.000 đồng.  

-  Bà Nguyễn Thị L được thừa kế:  

+  Phần đất có diện tích 1.636,35 m
2
 nằm ở phía Nam thửa đất số T1/14 

tờ bản đồ số 18 xã Lộc Hưng, tiếp giáp đất ông Trần Công Hiển, chiều ngang 

mặt đường Quốc lộ 13 là 9,7 m, chiều ngang tiếp giáp đất quân đội là 8,9 m (có 

sơ đồ kèm theo); Đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

12/QSDĐ/BP ngày 01/01/1999 đứng tên ông Nguyễn Đình C. Giá trị quyền sử 

dụng đất là 727.500.000 đồng; Trên đất có 17 cây xà cừ trị giá 17.000.000 đồng.    

+  Phần đất có diện tích 13.087,4 m
2
 (trong đó gồm 02 thửa có diện tích là 

4.873,2 m
2
 và 8.214,2 m

2 
do ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B đang quản lý, 

sử dụng) tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, giá trị 

quyền sử dụng đất là 274.669.440 đồng.  

Đồng thời giao cho bà Nguyễn Thị L được quyền sử dụng toàn bộ tài sản 

trên đất (là nhà tạm và cây trồng) gồm: 61 cây tuổi trồng 06 năm tuổi, 108 nọc 
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tiêu 05 năm tuổi, 205 nọc tiêu 03 năm, 75 nọc tiêu 04 năm tuổi, 108 nọc tiêu 02 

năm tuổi, 64 nọc tiêu 01 năm tuổi, 20 khóm thơm, 01 cây dừa, 01 cây Lekima, 

01 cây bơ, 03 cây ổi, 01 cây mận, 05 cây mít, 02 cây mảng cầu, 01 cây sơri, 02 

cây cau, 02 cây chôm chôm, 04 cây chè xanh, 01 cây sapoche, 34 cây chuối, 02 

cây đu đủ, 01 cây lựu, 01 cây đinh lăng, 02 khóm trầu, 02 bụi thanh long; 01 căn 

nhà tạm loại 1 diện tích 95,25 m
2
 giá trị sử dụng còn lại 60%; 01 căn nhà tạm 

loại 3 có diện tích 35,72 m
2
 có giá trị sử dụng là 30%; 01 căn nhà tạm loại 3 có 

diện tích 43,12 m
2
 giá trị sử dụng còn lại 30%, 01 nhà tắm diện tích 5,7 m

2
 có 

giá trị sử dụng còn lại 85%, 01 bể nước thể tích 2,64 m
3 

, 01 sân bê tông diện 

76,3 m
2
, mái hiên diện tích 16,58 m

2
, 01 bể tưới thể tích 26,25 m

3 
, 01 nhà vệ 

sinh 4 m
2
, 01 hầm tự hoại 7,2 m

3
 giá trị sử dụng còn lại 30%, 01 giếng đào sâu 

19m (trên thửa đất 4.873,2 m
2
 và 70 cây chuối trên thửa đất 8.214,2 m

2
 có tổng 

giá trị là 169.445.650 đồng.  

Tuy nhiên, phần tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất trên diện tích đất 

13.087,4 m
2
 do ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B tạo dựng nên, xét cần buộc 

bà Nguyễn Thị L hoàn trả cho ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B số tiền 

169.445.650 đồng là phù hợp.  

Tổng giá trị di sản bà Nguyễn Thị L được chia sau khi trừ số tiền hoàn trả 

cho ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B là 1.019.169.440 đồng.  

Do giá trị tài sản chia bằng quyền sử dụng đất được chia cho bà Nguyễn 

Thị L là ít hơn so với phần di sản được chia cho chị Nguyễn Thị Yến L nên chị 

Nguyễn Thị Yến L hoàn lại cho bà Nguyễn Thị L số tiền chênh lệch là 

242.211.000 đồng.  

2.2. Chia di sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh M: 

Như đã nhận định ở trên, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh 

M, ông Nguyễn Văn T là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của bà 

Nguyễn Thị Thanh M. Trước đây và tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà 

Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T thông qua người đại diện của mình 

yêu cầu được chia phần di sản của bà Nguyễn Thị Thanh M cho bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T được quyền sử dụng, sở 

hữu chung chứ không Nguyễn Đình Ca riêng lẽ cho từng người. Xét yêu cầu này 

là chính đáng nên được chấp nhận, giao toàn bộ di sản của bà Nguyễn Thị 

Thanh M để lại như đã xác định tại mục 1 Phần [6] nêu trên cho bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T được quyền sở hữu, sử 

dụng chung. Tổng giá trị di sản bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh 

M, ông Nguyễn Văn T hưởng thừa kế là 2.743.177.320 đồng.  

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông 

Nguyễn Văn T thông qua người đại diện của mình đồng ý hỗ trợ tiền công khai 

phá, hình thành tài sản trên thửa đất do ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M số 
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tiền tương đương giá trị 1.000 m
2
. Xét đây là sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T nên cần ghi nhận. Buộc 

bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T phải liên 

đới trả cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M số tiền 29.250.000 đồng trị giá 

130 cây điều trồng năm 2003 và 19.200.000 đồng (giá trị 1.000 m
2 

quyền sử 

dụng đất) tiền hỗ trợ công khai phá, hình thành tài sản trên thửa đất 8.435,1 m
2
 

nói trên.  
 

[7] Đối với quan hệ mượn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

quyền sử dụng đất giữa ông Trần Vũ M và bà Nguyễn Thị Ph:  

Do khối di sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng 

đất trên thửa đất có diện tích là 1.269 m
2
 (diện tích còn lại là 1.215,3 m

2
) tọa lạc 

tại Kp Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã được 

chia cho chị Nguyễn Thị Yến L, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh 

M, ông Nguyễn Văn T. Quá trình mượn đất và nhà, ông Trần Vũ M đã xây dựng 

trên đất các căn nhà tiền chế có tổng diện tích 178,23 m
2
 để kinh doanh. Quá 

trình thu thập chứng cứ, ông Trần Vũ M tự nguyện di dời nhà tiền chế để trả lại 

đất và nhà cho người được hưởng di sản trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng, 

không yêu cầu hỗ trợ di dời. Xét đây là sự tự nguyện của ông Trần Vũ M nên 

cần ghi nhận, buộc ông Trần Vũ M phải di dời các nhà tiền chế đã xây dựng trên 

thửa đất 1.269 m
2
 tọa lạc tại Kp Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước để trả lại đất cho người được hưởng di sản trong thời hạn 03 

tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.  
 

[8]. Các vấn đề khác:  

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị L thông qua người đại diện đã rút yêu cầu 

về phân chia tài sản chung giữa bà Nguyễn Thị L với ông Nguyễn Đình C trước 

khi chia di sản thừa kế; đại diện cho bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh V, 

bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T tự nguyện rút yêu cầu về việc đề 

nghị Tòa án xem xét giải quyết tiền thuê đất giữa ông Trần Vũ M, bà Nguyễn 

Thị Phượng mỗi tháng 4.000.000 đồng (từ năm 2009 đến nay) là di sản thừa kế. 

Xét đây là sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà 

Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T nên được chấp nhận, cần áp dụng 

Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu của bà 

Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn 

Văn T đã rút tại phiên tòa là phù hợp.  

Đối với phần đất có diện tích 85,1 m
2
 ông Nguyễn Văn D sử dụng đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02715 ngày 08/6/2009 các 

đương sự không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 
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Do di sản để lại là quyền sử dụng đất, các bên đương sự thống nhất không 

yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết về vấn đề chi phí quản lý di sản nên Hội đồng 

xét xử không xem xét.  

Đối với hoa lợi, lợi tức phát sinh từ di sản thừa kế từ năm 2009 đến nay 

và tiền thu được từ hợp đồng thuê đất giữa ông Nguyễn Đình C và vợ chồng ông 

Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B do đương sự không yêu cầu nên Hội đồng xét 

xử không xem xét.  

 Đối với các tài sản khác như xe máy, Tivi, đầu DVD...được nêu trong di 

chúc ngày 07/10/2005 của ông Nguyễn Đình C các đương sự không yêu cầu giải 

quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

 Ông Lê Thành Tr, UBND huyện LN không có yêu cầu gì nên Hội đồng 

xét xử không xem xét.  

Chi phí tố tụng: Các đương sự tự nguyện chịu chi phí tố tụng (chi phí xem 

xét thẩm định, đo vẽ lập sơ đồ, định giá tài sản), không yêu cầu giải quyết nên 

Hội đồng xét xử không xem xét.  

Bà Nguyễn Thị Phượng, chị Nguyễn Thị Yến L và người đại diện hợp 

pháp của bà Nguyễn Thị Phượng, chị Nguyễn Thị Yến L được triệu tập hợp lệ 

lần thứ hai vắng mặt không có lý do chính đáng nên Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bà Nguyễn thị 

Phượng, chị Nguyễn Thị Yến L.  

Án phí dân sự sơ thẩm:  

-  Chị Nguyễn Thị Yến L được hưởng di sản thừa kế với giá trị là 

1.261.380.720 đồng nên chị Nguyễn Thị Yến L phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 

có giá ngạch là 36.000.000 đồng + (461.380.720 đồng x 3%) = 49.841.421 

đồng.   

Bà Nguyễn Thị L được hưởng di sản thừa kế với giá trị là 1.261.380.720 

đồng nên bà Nguyễn Thị L phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 

36.000.000 đồng + (461.380.720 đồng x 3%) = 49.841.421 đồng.  

Bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T 

được hưởng chung khối tài sản có tổng giá trị là 2.743.177.320 đồng (tương 

đương mỗi người là 914.392.440 đồng) nên bà Nguyễn Thị Thanh V, bà 

Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T mỗi người phải chịu án phí dân sự có 

giá ngạch là 36.000.000 đồng + (114.392.440 đồng x 3%) = 39.431.773 đồng.  

Do yêu cầu độc lập của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M không được 

chấp nhận với giá trị thửa đất là 161.953.920 đồng nên phải chịu án phí là 

161.953.920 đồng x 5% = 8.097.696 đồng. Quá trình giải quyết vụ án, ông Lê 

Quang Th, bà Hoàng Thị M có đơn xin miễn giảm án phí do có hoàn cảnh khó 

khăn, là đối tượng chính sách được chính quyền địa phương xác nhận nên xét 

cần miễn cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M 50% án phí phải nộp, số tiền 

79



 

 30 

án phí còn lại ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M phải liên đới nộp là 4.048.848 

đồng.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 17, Điều 31 Luật hôn nhân gia đình năm 2000; 

Căn cứ Điều 136 Luật đất đai năm 2003    

Căn cứ Điều 217, 222, 223, 652, 675, 676, 679 Bộ luật dân sự năm 2005; 

Căn cứ các Điều 147, 227, 244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

Căn cứ điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 

ngày 09/6/2000 của Quốc hội khóa X về hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân gia 

đình năm 2000;  

Căn cứ Điều 14, 27 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án năm 2009. 

1. Về quan hệ hôn nhân: 

Công nhận bà Nguyễn Thị L là vợ hợp pháp của ông Nguyễn Đình C; 

tuyên bố không công nhận bà Nguyễn Thị Thanh M và ông Nguyễn Đình C, bà 

Nguyễn Thị Ph và ông Nguyễn Đình C là vợ chồng;  

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T.  

Tuyên bố di chúc của ông Nguyễn Đình C lập ngày 07/10/2005 là không 

hợp pháp, trừ phần 4 của di chúc định đoạt di sản cho ông Nguyễn Văn D là có 

hiệu lực pháp luật.  

Xác định bà Nguyễn Thị L, chị Nguyễn Thị Yến L là người thừa kế theo 

pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Đình C; bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T là người thừa kế theo 

pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ hai của bà Nguyễn Thị Thanh M.  

Bác yêu cầu của bà Nguyễn Thị Phượng, chị Nguyễn Thị Yến L về việc 

đề nghị xác định chị Nguyễn Thị Yến L là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ 

nhất của bà Nguyễn Thị Thanh M.  

3. Chia di sản thừa kế của ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh 

M:  

*  Bà Nguyễn Thị L được thừa kế tài sản của ông Nguyễn Đình C, gồm 

các tài sản sau: 

-  Phần đất có diện tích 1.636,35 m
2 

(có 100 m
2
 đất thổ cư) nằm ở phía 

Nam thửa đất số T1/14 tờ bản đồ số 18 xã Lộc Hưng, tiếp giáp đất ông Trần 

Công Hiển, có chiều ngang mặt đường Quốc lộ 13 là 9,7 m, chiều ngang tiếp 

giáp đất quân đội là 8,9 m, đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

12/QSDĐ/BP ngày 01/01/1999 đứng tên ông Nguyễn Đình C. Trên đất có 17 

cây xà cừ đường kính trung bình 50cm.  
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-  Phần đất có diện tích 13.087,4 m
2
 (trong đó gồm 02 thửa có diện tích là 

4.873,2 m
2
 và 8.214,2 m

2 
do ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B đang quản lý, 

sử dụng) tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; đất 

đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 649/QSDĐ/BP ngày 

22/02/2000 đứng tên ông Nguyễn Đình C. Đồng thời, bà Nguyễn Thị L được 

quyền sở hữu toàn bộ tài sản trên đất (là nhà tạm và cây trồng) gồm: 61 cây tuổi 

trồng 06 năm tuổi, 108 nọc tiêu 05 năm tuổi, 205 nọc tiêu 03 năm, 75 nọc tiêu 

04 năm tuổi, 108 nọc tiêu 02 năm tuổi, 64 nọc tiêu 01 năm tuổi, 20 khóm thơm, 

01 cây dừa, 01 cây Lekima, 01 cây bơ, 03 cây ổi, 01 cây mận, 05 cây mít, 02 

cây mảng cầu, 01 cây sơri, 02 cây cau, 02 cây chôm chôm, 04 cây chè xanh, 01 

cây sapoche, 34 cây chuối, 02 cây đu đủ, 01 cây lựu, 01 cây đinh lăng, 02 khóm 

trầu, 02 bụi thanh long; 01 căn nhà tạm loại 1 diện tích 95,25 m
2
 giá trị sử dụng 

còn lại 60%; 01 căn nhà tạm loại 3 có diện tích 35,72 m
2
 có giá trị sử dụng là 

30%; 01 căn nhà tạm loại 3 có diện tích 43,12 m
2
 giá trị sử dụng còn lại 30%, 01 

nhà tắm diện tích 5,7 m
2
 có giá trị sử dụng còn lại 85%, 01 bể nước thể tích 2,64 

m
3 
, 01 sân bê tông diện 76,3 m

2
, mái hiên diện tích 16,58 m

2
, 01 bể tưới thể tích 

26,25 m
3 

, 01 nhà vệ sinh 4 m
2
, 01 hầm tự hoại 7,2 m

3
 giá trị sử dụng còn lại 

30%, 01 giếng đào sâu 19m trên thửa đất 4.873,2 m
2
 và 70 cây chuối trên thửa 

đất 8.214,2 m
2
.  

Bà Nguyễn Thị L được quyền nhận từ chị Nguyễn Thị Yến L số tiền 

240.211.280 đồng chênh lệch khi chia di sản thừa kế 

Buộc bà Nguyễn Thị L hoàn lại số tiền 169.445.650 đồng là giá trị tài sản 

trên phần đất 13.087,4 m
2
 cho ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B.   

Giá trị tài sản bà Nguyễn Thị L được thừa kế là 1.261.380.000 đồng đồng.  

*  Chị Nguyễn Thị Yến L được thừa kế tài sản của ông Nguyễn Đình 

C, gồm các tài sản sau:  

 Phần đất có diện tích 728,3 m
2
, trong đó có 125,8 m

2
 đất thổ cư được sử 

dụng lâu dài, 4,6 m
2
 hành lang bảo vệ đường bộ, 242,6 m

2
 hành lang bảo vệ 

suối, có chiều ngang mặt đường Quốc lộ 13 là 4,6 m, chiều sâu tính từ QL13 

kéo dài đến suối, đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

H02714 ngày 08/6/2009 đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh M. Trên đất có căn nhà 

xây cấp 4 có diện tích 98,56 m2 (giá trị sử dụng còn lại là 50%); 01 căn nhà xây 

cấp 4 có diện tích 07 m
2 

(giá trịnh còn lại là 40%); chuồng trại diện tích 8 m
2
, 

sân bê tông 198,24 m
2
, cây cảnh, tường rào... 

Buộc chị Nguyễn Thị Yến L phải hoàn lại cho bà Nguyễn Thị L số tiền 

240.211.280 đồng chênh lệch khi chia di sản thừa kế.  

Giá trị di sản chị Nguyễn Thị Yến L được chia là 1.261.380.720 đồng.  
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*  Bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn 

T được hưởng thừa kế chung tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh M, gồm các 

tài sản sau:  

 +  Phần đất có diện tích 487 m
2
 tiếp giáp đất ông Nguyễn Văn D bao 

gồm: 125,9 m
2
 đất thổ cư được sử dụng lâu dài, 4,6 m

2
 hành lang bảo vệ đường 

bộ, có chiều ngang mặt đường Quốc lộ 13 là 4,6 m, chiều sâu tính từ QL13 kéo 

dài đến tiếp giáp phần di sản được chia cho ông Nguyễn Đình C, đất đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02714 ngày 08/6/2009 đứng tên bà 

Nguyễn Thị Thanh M. Trên đất có căn nhà xây cấp 4 có diện tích 51,75 m
2
 (giá 

trị sử dụng còn lại là 60%); một số cây ăn trái ... 

+  Phần đất có diện tích 1.636,35 m
2
 (có 100 m

2
 đất thổ cư) nằm ở phía 

Bắc thửa đất, tiếp giáp đất ông Nguyễn Hữu Phúc, chiều ngang mặt đường Quốc 

lộ 13 là 9,7 m, chiều ngang tiếp giáp đất quân đội là 8,9 m, đất được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 12/QSDĐ/BP ngày 01/01/1999 đứng tên ông 

Nguyễn Đình C. Trên đất có 38 cây xà cừ đường kính trung bình 50cm.  

+  Phần đất có diện tích 8.435,1 m
2
 do ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M 

đang quản lý, sử dụng tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước, đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 649/QSDĐ/BP 

ngày 22/02/2000 đứng tên ông Nguyễn Đình C. Đồng thời, bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T được quyền sở hữu 

chung tài sản trên đất là 130 cây điều trồng năm 2003.   

   +  Số tiền tiết kiệm là 180.000.000 đồng (theo 02 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 

số NA 4147696 ngày 25/8/2008, NA 4608877 ngày 25/02/2009 gửi tại Ngân 

hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh huyện Lộc Ninh) đứng tên bà Nguyễn 

Thị Thanh M và 201.138.400 đồng tiền lãi phát sinh từ 02 tài khoản tiết kiệm 

nêu trên tính đến ngày 13/11/2017.  

Buộc bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn 

Văn T phải liên đới hoàn lại cho ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M số tiền 

29.250.000 đồng là giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và 19.200.000 

đồng (giá trị 1.000 m
2 

quyền sử dụng đất) tiền hỗ trợ công khai phá, hình thành 

tài sản trên thửa đất 8.435,1 m
2
 nói trên.  

Tổng giá trị tài sản thừa kế bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị 

Thanh M, ông Nguyễn Văn T được thừa kế chung là  2.743.177.320 đồng.   
 

 4. Giải quyết các yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bác yêu cầu độc lập của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M về việc đề 

nghị công nhận hợp đồng tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất giữa ông Lê 

Quang Th, bà Hoàng Thị M và ông Nguyễn Đình C, bà Nguyễn Thị Thanh M; 

bác yêu cầu của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M đề nghị Tòa án công nhận 
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phần đất có diện tích 8.435,1 m
2
 tọa lạc tại ấp 6, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước thuộc quyền sử dụng của ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M.  

Ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M được quyền nhận từ bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T số tiền 29.250.000 đồng 

là giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và 19.200.000 đồng (giá trị 

1.000 m
2 

quyền sử dụng đất) tiền hỗ trợ công khai phá, hình thành tài sản trên 

thửa đất 8.435,1 m
2
 nói trên.  

 Ông Nguyễn Ngọc H, bà Phạm Thị B phải trả lại phần đất có tổng diện 

tích 13.087,4 m
2
 cho bà Nguyễn Thị L và nhận số tiền 169.446.650 đồng là giá 

trị tài sản trên phần đất 13.087,4 m
2
 được chia cho bà Nguyễn Thị L.  

 Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, ông 

Trần Vũ M phải tháo dỡ, di dời các nhà tiền chế được xây dựng trên phần đất 

được chia thừa kế cho chị Nguyễn Thị Yến L, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà 

Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T.  

 Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu phân chia tài sản chung của bà Nguyễn 

Thị L; đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị 

Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T về việc đề nghị xác định 

tiền thuê đất 4.000.000 đồng/tháng (tính từ 2009 đến nay bà Nguyễn Thị 

Phượng nhận từ ông Trần Vũ M) là di sản thừa kế. 

 5. Án phí dân sự sơ thẩm: (CẤP PHÚC THẨM SỬA PHẦN ÁN PHÍ) 

 -  Bà Nguyễn Thị L phải nộp là 49.841.421 đồng, được khấu trừ số tiền 

án phí đã nộp là 9.500.000 đồng theo biên lai thu tiền số 004437 quyển số 0089 

ngày 21/02/2012 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước.  

 -   Chị Nguyễn Thị Yến L phải nộp là 49.841.421 đồng.   

-   Bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, ông Nguyễn Văn T 

mỗi người phải nộp là 39.431.773 đồng; được khấu trừ cho ông Nguyễn Văn T 

số tiền án phí đã nộp là 8.15.000 đồng theo biên lai thu tiền số 013796 ngày 

03/01/2014; được khấu trừ cho bà Nguyễn Thị Thanh V số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp là 7.940.500 đồng theo biên lai thu tiền số 012764 quyển số 0256 ngày 

16/7/2013; được khấu trừ cho bà Nguyễn Thị Thanh M số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp là 7.940.500 đồng theo biên lai thu tiền số 012765 quyển số 0256 ngày 

16/7/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.  

  -   Ông Lê Quang Th, bà Hoàng Thị M phải liên đới nộp là 4.048.848 

đồng, được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 đồng theo biên 

lai thu tiền số 0013756, quyển số 0276 ngày 04/12/2013 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án đối với số tiền phải thi hành, bên 

phải thi hành chậm thi hành thì ngoài số tiền phải trả còn phải chịu lãi theo 
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mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định tương ứng với 

thời gian và số tiền chậm thi hành. 

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 yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại 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. 

Bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Thanh V, bà Nguyễn Thị Thanh M, 

ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Văn D, ông Nguyễn Ngọc H, ông Lê Quang 

Th, bà Hoàng Thị M có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Bà Nguyễn Thị Phượng, chị Nguyễn Thị Yến L, ông Trần Vũ M, ông 

Lê Thành Tr, bà Phạm Thị B đại diện hợp pháp UBND huyện LN có quyền 

kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Nơi nhận:                  T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND tỉnh Bình Phước;              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND huyện Lộc Ninh; 

- THADS huyện Lộc Ninh; 

- Các đương sự.  

- Lưu;           

         

              Lê Văn Trung  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH VĨNH LONG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 183/2017/DS-PT 

Ngày: 01- 12-2017 
 V/v tranh chấp yêu cầu tuyên bố 

    văn bản công chứng vô hiệu. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tuấn 

Các Thẩm phán:            Ông Đặng Văn Lộc 

  Bà Phạm Thị Hồng Hà 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Thành Đạt – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long:  Ông Nguyễn Văn Bé

Tư– Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày  01 tháng  12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 196/2016/TLPT – DS ngày 14 tháng 12 

năm 2016 về: “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và công 

nhận quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án số 04/2016/DS.ST ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Tòa án nhân 

dân thị xã B, tỉnh Vĩnh Long bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm: 287/2017/QĐ-PT  ngày 25   

tháng  10 năm 2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Thành L; địa chỉ: Ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh

Vĩnh Long. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Chị Trương Thị Minh H 

(văn bản ủy quyền ngày 09/01/2017); địa chỉ: Ấp T, xã N, huyện L, tỉnh Vĩnh 

Long.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Tô Vĩnh H1, 

luật sư Văn phòng luật sư Thiện Lý thuộc Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Hữu P;  địa chỉ: Ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh Vĩnh

Long. 
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: 

- Anh Nguyễn Phú K (đại diện theo văn bản ủy quyền ngày 16/5/2017); địa

chỉ: Khóm P, thị trấn C, huyện N, tỉnh Đồng Tháp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Phú C

2. Anh Nguyễn Thành B

3. Chị Nguyễn Đức V

4. Chị Nguyễn Thị L1

Cùng địa chỉ: Ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh Nguyễn Thành B, chị Nguyễn Đức V, 

chị Nguyễn Thị L1 và chị Nguyễn Thị Ngọc N: Anh Nguyễn Phú K (đại diện theo 

văn bản ủy quyền ngày 16/5/2017); địa chỉ: Khóm P, thị trấn C, huyện N, tỉnh 

Đồng Tháp. 

5. Anh Nguyễn Thành L2; địa chỉ: Ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang

(Anh L2 chết ngày 02/10/2016). 

Người người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của anh Nguyễn Thành L2: 

- Anh Nguyễn Hữu P; địa chỉ: Ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long.

- Chị Nguyễn Thị Ngọc N

- Anh Nguyễn Hồng P1

- Chị Nguyễn Thị Diễm P2

Người đại diện theo ủy quyền của anh Hữu P, anh Hồng P1, chị Diễm P2: 

Chị Nguyễn Thị Ngọc N (đại diện theo văn bản ủy quyền ngày 10/10/2016). 

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

6. Ông Lê Văn R (công chứng viên), địa chỉ: Ấp B, xã P, huyện L, tỉnh

Vĩnh Long. 

7. Nguyễn Hải T, sinh năm 1999

Người đại diện theo pháp luật của Nguyễn Hải T: Anh Nguyễn Thành L, 

chị Nguyễn Thanh N1 (là cha và mẹ của Hải T). 

8. Chị Nguyễn Thanh N1

9. Anh Nguyễn Hải Đ

 Cùng địa chỉ: Ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long.
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 Người đại diện theo ủy quyền của chị N1, anh Đ: Chị Nguyễn Thị Thanh M 

(đại diện theo văn bản ủy quyền ngày 25/01/2016); địa chỉ: Đường L, phường A, 

thành phố V, tỉnh Vĩnh Long. 

- Người kháng cáo:

1. Anh Nguyễn Hữu P là bị đơn.

2. Anh Nguyễn Thành B, chị Nguyễn Thị L, chị Nguyễn Thị Ngọc N,  chị

Nguyễn Diễm P2, anh Nguyễn Hồng P1 (chị Diễm P2, anh Hồng P1 do chị N đại 

diện theo ủy quyền) là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 04/9/2015 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn anh Nguyễn Thành L trình bày: Cha mẹ anh là ông Nguyễn Văn H (chết năm 

1992) và bà Trần Thị X (chết năm 2015) có 06 người con gồm: Nguyễn Thành 

L2, Nguyễn Phú C, Nguyễn Thành B, Nguyễn Đức V, Nguyễn Thị L1 và Nguyễn 

Thành L. Ngày 15/9/2012, bà Trần Thị X  lập di chúc tại Phòng công chứng B để 

lại cho Nguyễn Hữu P (con của anh Nguyễn Thành L2) được hưởng thừa kế 

quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa 538, tờ bản đồ số 7, diện tích 

2.940m
2
, thửa 539, tờ bản đồ số 7, diện tích 820m

2
, loại đất trồng cây lâu năm do 

bà Trần Thị X được Ủy ban nhân dân huyện B (nay là thị xã B) cấp giấy chứng  

nhận quyền sử dụng đất vào ngày 06/01/2004, đất tọa lạc tại ấp M, xã H, thị xã B, 

tỉnh Vĩnh Long. Anh yêu cầu vô hiệu văn bản di chúc do bà X lập vào ngày 

15/9/2012, do bà X đã lớn tuổi, lập di chúc trong khi  không được minh mẫn, mắt 

mờ, ù tai nhưng không có người làm chứng nên di chúc không hợp pháp. Đồng 

thời, anh yêu cầu công nhận phần đất thửa 538, 539 nói trên cho anh được quyền 

sử dụng vì bà X đã cho anh khoảng hơn 20 năm, anh lên liếp lập vườn và xây 

dựng căn nhà cấp 4.  

Tại đơn phản tố ngày 15/12/2015 và quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh 

Nguyễn Hữu P trình bày: Khi còn sống bà X đã chia đất cho các con chỉ còn 02 

thửa đất 538, 539. Sau khi chồng bà X qua đời, anh L hất hủi, ngược đãi bà X nên 

bà  cất nhà tạm ở riêng. Căn nhà của bà X ở trước đây thì anh L tiếp tục ở và sửa 

chữa thành nhà kiên cố. Ngày 15/9/2012 bà X lập di chúc tại phòng công chứng B 

cho anh phần đất thửa 538, 539.  Lúc lập di chúc bà X minh mẫn, có giấy chứng 

nhận về sức khỏe, mẹ ruột anh tên Nguyễn Thị Ngọc N (vợ của ông Nguyễn 

Thành L2) có hỏi công chứng viên cần người làm chứng hay không thì công 

chứng viên trả lời không cần. Anh không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của anh L 

và yêu cầu công nhận bản di chúc do bà X lập ngày 15/9/2012 là hợp pháp, công 

nhận cho anh được quyền sử dụng đất tại các thửa đất 538, 539. Đồng thời, anh 

yêu cầu anh L giao trả cho anh các thửa đất 538, 539. Anh không đồng ý hoàn trả 

giá trị căn nhà và các tài sản khác cho anh L. 
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Tại bản tự khai ngày 28/10/2015 và quá trình giải quyết vụ án, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Thành B trình bày: Trước đây mẹ anh 

đã phân chia đất cho các con, chỉ  còn  thửa 538, 539 bà chưa phân chia. Do anh L 

đối xử không tốt với bà X và các anh em, sự việc này đã được chính quyền địa 

phương lập biên bản giải quyết vào ngày 16/6/2004. Anh L cam kết không đối xử 

ngược đãi với mẹ và các anh em. Ngày 15/9/2012, bà X đã lập di chúc cho cháu 

nội là Nguyễn Hữu P được hưởng thừa kế các phần đất trên. Anh thống nhất với 

nội dung bản di chúc.  

Tại bản tự khai ngày 20/10/2015 và quá trình giải quyết vụ án, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Phú C trình bày: Khi các anh em của 

anh lập gia đình đã được cha mẹ phân chia đất, còn lại thửa 538, 539 lúc mẹ anh 

còn sống đã cho anh Nguyễn Thành L canh tác sử dụng đến nay. Phần đất này 

trước đây là đất ruộng, anh L đã cải tạo thành đất vườn. Anh thống nhất với yêu 

cầu khởi kiện của anh L, đề nghị hủy bản di chúc do bà X lập ngày 15/9/2012 và 

xin vắng mặt khi Tòa án giải quyết vụ án.  

Tại biên bản hòa giải ngày 11/11/2015 và quá trình giải quyết vụ án, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ chị Nguyễn Thị L1 trình bày: Khi anh L lập gia đình thì ở 

chung với bà X và chị. Anh L có hành vi ngược đãi, không chăm sóc bà X, hiện 

nay cũng không thờ cúng cha mẹ. Bà X đã chia đất cho các con, anh L được chia 

một phần đất hơn 06 công, thửa đất 538 và thửa đất 539 bà X để làm đất hương 

hỏa. Ngày 15/9/2012, chị chở bà X đi làm di chúc cho Nguyễn Hữu P hưởng thừa 

kế phần đất thửa 538 và 539, lúc lập di chúc bà X hoàn toàn minh mẫn. Chị thống 

nhất với bản di chúc do bà X lập.  

Tại biên bản hòa giải ngày 11/11/2015 và quá trình giải quyết vụ án chị 

Nguyễn Thị Ngọc N là đại diện của người người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của anh Nguyễn Thành L2 trình bày: Anh L2 là con của bà X, anh L2 chết 

ngày 02/10/2016. Chị và anh L2 có 03 người con gồm Nguyễn Hữu P, Nguyễn 

Hồng P1, Nguyễn Diễm P2. Khi bà X còn sống, anh L có hành vi ngược đãi 

không cho bà X ở chung. Bà X có làm đơn thưa, chính quyền địa phương lập biên 

bản về hành vi của anh L. Chị đồng ý với  bản di chúc của bà X lập ngày 

15/9/2012, thống nhất theo yêu cầu phản tố của anh P.  

Tại bản tự khai ngày 10/6/2016 và quá trình giải quyết vụ án, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thanh N1 trình bày: Phần đất thửa  538, 

539 vợ chồng chị đã canh tác, sử dụng hơn 20 năm, cải tạo từ đất ruộng thành đất 

vườn để trồng cây ăn trái, trên đất có căn nhà cấp 4 vợ chồng chị xây dựng vào 

năm 2010. Bà X cho đất có xác nhận của chính quyền địa phương. Chị thống nhất 

với yêu cầu khởi kiện của anh L, không đồng ý với yêu cầu phản tố của anh 

Nguyễn Hữu P.  

Tại bản tự khai ngày 10/6/2016, anh Nguyễn Hải Đ trình bày: Anh là con 

của anh Nguyễn Thành L. Anh thống nhất ý kiến trình bày của mẹ anh là Nguyễn 
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Thanh N1. Do bận đi học nên anh xin vắng mặt trong trong quá trình giải quyết vụ 

án. 

Tại đơn yêu cầu về việc xin vắng mặt ngày 23/8/2016, anh Nguyễn Hải T 

trình bày: Anh thống nhất với lời trình bày của cha anh là Nguyễn Thành L. Anh 

xin vắng mặt trong trong quá trình giải quyết vụ án. 

Tại bản khai ý kiến ngày 21/12/2015, anh Lê Văn R trình bày: Anh nguyên 

là công chứng viên Văn phòng Công chứng B (hiện đã chấm dứt hoạt động). Việc 

anh Nguyễn Thành L yêu cầu tuyên bố vô hiệu di chúc của bà Trần Thị X lập 

ngày 15/9/2012 tại Văn phòng Công chứng B thì anh không đồng ý. Bởi vì, bà 

Trần Thị X được Ủy ban nhân dân huyện B (nay là thị xã B) cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất 538, 539. Căn cứ khoản 5 Điều 113 Luật 

Đất đai năm 2003 thì bà X có quyền để thừa kế. Trước khi lập di chúc, bà X đã có 

giấy y chứng của Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang ngày 21/8/2012, xác định bà: 

“Tinh thần bình thường, đủ năng lực trách nhiệm hành vi”. Khi lập di chúc xong, 

anh cũng đọc nội dung tờ di chúc cho bà X nghe. Bà X không biết chữ nhưng ký 

tên được và điểm chỉ vào tờ di chúc trước mặt công chứng viên, còn viết họ tên 

của bà X là do thư ký Văn phòng công chứng viết. Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 

48, khoản 2 Điều 6 của Luật công chứng năm 2006 về công chứng di chúc và 

khoản 3 Điều 650, khoản 1 Điều 653 của Bộ luật Dân sự thì bản di chúc của bà X 

được lập là hợp pháp và văn bản công chứng có giá trị chứng cứ, những tình tiết 

sự kiện trong văn bản công chứng không phải chứng minh. Do đó, anh đề nghị 

bác yêu cầu khởi kiện của anh L và xin vắng mặt khi Tòa giải quyết vụ án.  

Tại Bản án số 04/2016/DS.ST ngày 26/10/2016 của Tòa án nhân dân thị xã 

B, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định: 

Áp dụng khoản 11 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 các Điều 

652, Điều 654, Điều 658 và khoản 3 Điều 667 của Bộ luật Dân sự năm 2005, 

khoản 1, khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai năm 2014. Điều 27 của Pháp lệnh về án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Thành L do anh Đặng Minh

T1 đại diện. 

- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của anh Nguyễn Hữu P do anh Nguyễn

Minh T2 đại diện. 

- Tuyên bố văn bản công chứng Di chúc do bà Trần Thị X lập ngày

15/9/2012 tại Văn phòng công chứng B (Số công chứng 01/quyển số 01/TP/CC-

SCC/DC) bị vô hiệu và di chúc này không có hiệu lực pháp luật. 

- Công nhận anh Nguyễn Thành L được quyền sử dụng phần đất tại thửa

538, tờ bản đồ số 7, diện tích 2.940m
2
 (đo đạc thực tế thuộc chiết 538-1 + 538-2 

bằng 2.267,4m
2
), loại dất trồng cây lâu năm; thửa 539 tờ bản đồ số 7, diện tích 

89



6 

820m
2
 (đo đạc thực tế là 807m

2
) loại đất trồng cây lâu năm, do bà Trần Thị X 

được Ủy ban nhân dân huyện B (nay là thị xã B) cấp quyền sử dụng ngày 

06/01/2004, tọa lạc tại ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long và các tài sản khác 

gắn liền trên đất (Kèm trích đo bản đồ địa chính khu đất ngày 25/7/2016 của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã B). 

Anh Nguyễn Thành Lam có quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền để đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định chi phí khảo sát định giá, án phí, việc 

thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.  

Ngày 08/11/2016, bị đơn anh Nguyễn Hữu P kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm,  yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu phản 

tố của anh: Bác yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Thành L; công nhận bản di 

chúc ngày 15/9/2012 của bà X là hợp pháp, công nhận cho anh được quyền sử 

dụng phần đất thửa 538, tờ bản đồ số 7, diện tích 2.940m
2
, thửa 539, tờ bản đồ số 

7 diện tích 820m
2
, tọa lạc tại ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long, buộc anh L và 

các thành viên gia đình anh L giao trả cho anh thửa đất 538, 539; anh đồng ý bồi 

thường cho anh L giá trị nhà và cây trồng trên đất. Anh yêu cầu được miễn giảm 

án phí vì hoàn cảnh anh gặp khó khăn, anh là sinh viên mới tốt nghiệp đang xin 

việc làm. Ngày 04/5/2017 anh P kháng cáo bổ sung về việc cấp sơ thẩm công 

nhận cho anh L được quyền sử dụng các phần đất thửa 538 và thửa 539 là không 

đúng quy định của pháp luật.  Anh yêu cầu hủy bản án sơ thẩm để giải quyết lại 

vụ án. 

 Ngày 09/11/2016, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn 

Thành B, chị Nguyễn Thị L1, chị Nguyễn Thị Ngọc N, chị Nguyễn Diễm P2, anh 

Nguyễn Hồng P1 (chị Diễm P2 và anh Hồng P1 do chị N đại diện theo ủy quyền) 

kháng cáo bản án sơ thẩm. Anh B, chị L1, chị N, chị Nguyễn Diễm P2, anh 

Nguyễn Hồng P1 yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của anh 

Nguyễn Thành L, công nhận di chúc ngày 15/9/2012 của bà X là hợp pháp, công 

nhận cho Nguyễn Hữu P được quyền sử dụng phần đất thửa 538, tờ bản đồ số 7, 

diện tích 2.940m
2
, thửa 539, tờ bản đồ số 7 diện tích 820m

2
, tọa lạc tại ấp M, xã 

H, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long. 

Tại phiên tòa phúc thẩm anh P rút một phần yêu cầu kháng cáo về việc 

buộc anh L và các thành viên gia đình anh L giao trả cho anh thửa đất 538, 539 và 

rút yêu cầu kháng cáo về việc đồng ý bồi thường  cho anh L giá trị nhà và cây 

trồng trên đất.  Người đại diện hợp pháp của anh P đề nghị hủy bản án sơ thẩm do 

không đưa Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang vào tham gia tố tụng với tư cách 

là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có kháng cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Luật sư bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Vị kiểm sát 

viên phát biểu việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn xét xử phúc thẩm và đề 

nghị sửa một phần bản án sơ thẩm, đình chỉ đối với yêu cầu rút một phần kháng 
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cáo của anh P, đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của anh P do anh P rút yêu 

cầu buộc anh L và các thành viên gia đình anh L giao trả cho anh thửa đất 538, 

539; và rút yêu cầu  bồi thường  cho anh L giá trị nhà và cây trồng trên đất. Các 

phần khác giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xét kháng cáo của anh Nguyễn Hữu P, anh Nguyễn Thành B, chị

Nguyễn Thị L1 và chị Nguyễn Thị Ngọc N (Nguyễn Diễm P2, Nguyễn Hồng P1 

do chị N đại diện theo ủy quyền)  yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ 

thẩm công nhận bản di chúc lập ngày 15/9/2012 của bà X là hợp pháp, công nhận 

cho anh P được quyền sử dụng phần đất thửa 538, tờ bản đồ số 7, diện tích 

2.940m
2
, thửa 539, tờ bản đồ số 7 diện tích 820m

2
, tọa lạc tại ấp M, xã H, thị xã 

B, tỉnh Vĩnh Long. Nhận thấy bản Di chúc do bà Trần Thị X lập vào ngày 

15/9/2012, tại Văn phòng công chứng B, được công chứng viên chứng nhận có 

nội dung để cho anh Nguyễn Hữu P được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất tại 

thửa 538, 539  sau khi cụ X chết. Theo anh Lê Văn R là Công chứng viên của Văn 

phòng công chứng B xác định (bút lục  229) tại thời điểm công chứng di chúc vào 

ngày 15/9/2016 bà X nói bà không biết chữ, điều này cũng phù hợp với lời trình 

bày của ông Trần Quốc T3, ông Nguyễn Hoàng N2 và anh Nguyễn Tấn P3 xác 

định bà X đã 91 tuổi, tại thời điểm năm 2011 bà  X  bị lãng tai, mắt đã mờ, tay run 

không thể ký tên. Do cụ X không đọc được nhưng khi công chứng viên chứng 

nhận bản di chúc nói trên không yêu cầu người làm chứng chứng kiến là không 

tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 9 Luật Công chứng năm 2006 và khoản 3 

Điều 652, Điều 656  Bộ luật Dân sự năm 2005. Bản án sơ thẩm đã chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của anh L và tuyên bố bản Di chúc do bà Trần Thị X lập ngày 

15/9/2012 tại Văn phòng công chứng B (Số công chứng 01/quyển số 01/TP/CC-

SCC/DC) bị vô hiệu (bản di chúc không hợp pháp) là có căn cứ. Yêu cầu kháng 

cáo anh Nguyễn Hữu P, anh Nguyễn Thành B, chị Nguyễn Thị L1, chị Nguyễn 

Thị Ngọc N (chị Nguyễn Diễm P2, anh Nguyễn Hồng P1 do chị N đại diện theo 

ủy quyền) công nhận bản di chúc lập vào  ngày 15/9/2012 của bà X là hợp pháp 

và công nhận cho anh P được quyền sử dụng phần đất thửa 538, tờ bản đồ số 7, 

diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.940m
2
 (diện tích thực đo 

2.267,4m
2
), thửa 539, tờ bản đồ số 7 diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 820m
2
 (diện tích thực đo 807m

2
), tọa lạc ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh Vĩnh 

Long là không có cơ sở chấp nhận. Do yêu cầu phản tố của anh P không được 

chấp nhận nên anh P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, được tính như sau: 

2.267,4 m
2
 đất + 807m

2
 đất x 100.000 đồng/m

2 
 (theo định giá) x 5% = 

15.372.000 đồng. 

[2] Xét kháng cáo của anh Nguyễn Hữu P, anh Nguyễn Thành B, chị

Nguyễn Thị L1 và chị Nguyễn Thị Ngọc N (chị Nguyễn Diễm P2, anh Nguyễn 

Hồng P1 do chị N đại diện theo ủy quyền) về việc bản án sơ thẩm công nhận 
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quyền sử dụng đất cho anh L đối với thửa đất 538 và thửa 539. Nhận thấy phần 

đất tranh chấp theo sự chỉ ranh của các đương sự và kết quả đo đạc của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thị xã B thì thửa 538, tờ bản đồ số 7, diện tích trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất  2.940m
2
 (đo đạc thực tế thuộc chiết 538-1 + 538-2 

diện tích  2.267,4m
2
), loại đất trồng cây lâu năm; thửa 539 tờ bản đồ số 7, diện 

tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 820m
2
 (đo đạc thực tế 807 m

2
), loại 

đất trồng cây lâu năm do cụ Trần Thị X được Ủy ban nhân dân huyện B (nay là 

Ủy ban nhân dân thị xã B) cấp quyền sử dụng đất vào ngày 06/01/2004. Các thửa 

đất này hiện nay vẫn do bà X đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nguồn gốc các thửa đất do vợ chồng ông H và bà X tạo lập. Ông H và bà X có 06 

người con gồm: Nguyễn Thành L2, Nguyễn Phú C, Nguyễn Thành B, Nguyễn 

Đức V, Nguyễn Thị L1 và Nguyễn Thành L. Ông H chết vào năm 1994 không để 

lại di chúc, bà X chết vào năm 2015, anh L2 chết vào năm 2016. Trước đây bà X 

đã tương phần phần đất cho các con như sau: Anh L2 khoảng 5 công đất, anh C 

khoảng 7.500m
2 

đất, chị L1 khoảng  2.500 m
2 

đất, chị V khoảng 3000 m
2 

đất, anh 

B khoảng 7.100m
2 

đất, anh L khoảng 6.200m
2 

đất, các phần đất được tương phân 

các con của ông H và bà X đã kê khai đăng ký, được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và không có tranh chấp. Xét gia đình anh L có công sức nhiều trong 

việc quản lý, canh tác, cải tạo, lên liếp, trồng các cây lâu năm trên phần đất tranh 

chấp, theo biên bản định giá thì các cây lâu năm này trị giá rất lớn, căn nhà được 

xây dựng trị giá 192.024.144 đồng (chưa kể công trình phụ). Tuy vậy việc anh L 

yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 538 và thửa đất 539 từ việc 

bà X tặng cho anh theo tờ xác nhận chia đất cho các con được lập vào ngày 

18/01/2011, có lăn tay của bà X, có xác nhận của trưởng  ấp và được Ủy ban nhân 

dân xã xác nhận chữ ký của trưởng  ấp. Tại phần 6 của tờ tặng cho này có ghi còn 

lại phần đất hương hỏa diện tích 1.700m
2
, số thửa 172 kể từ ngày 18/01/2011 bà 

X giao lại cho con Nguyễn Thành L hiện đang ở nhà thờ thừa hưởng và thờ cúng 

khi lúc tuổi già. Nhận thấy tờ xác nhận chia đất cho các con nói trên phần 6 ghi 

cho anh L thửa đất 172, diện tích 1700m
2
, trên thực tế bà X không có thửa đất 

này, thửa 538 và thửa 539 do bà X đứng tên hiện nay theo Vlap là thửa 186 và 

thửa 203, anh L cũng không xuất trình được chứng cứ chứng minh thửa đất 172 

hiện nay là các thửa đất tranh chấp. Mặt khác tờ xác nhận chia đất cho các con 

được lập vào ngày 18/01/2011, từ đó đến nay anh L không tiến hành làm thủ tục 

tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 của Luật đất đai năm 2003 

và quy định tại Điều 689 và Điều 692 của Bộ luật Dân sự năm 2005. Theo Điều 

692 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định  thì hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối 

chiếu với quy định trên thì tờ xác nhận chia đất cho các con được lập vào ngày 

18/01/2011 về nội dung chưa xác định được bà X tặng cho anh L thửa đất 538 và 

thửa 539, về hình thức chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật  nên chưa có 

hiệu lực. Vì vậy anh L yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 538 

và thửa 539 nói trên từ việc bà X tặng cho theo tờ xác nhận chia đất cho các con 

được lập vào ngày 18/01/2011 là không có căn cứ chấp nhận. Do yêu cầu khởi 
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kiện của anh L không được chấp nhận nên anh phải chịu 200.000 đồng án phí dân 

sự sơ thẩm. Kháng cáo của anh Nguyễn Hữu P, anh Nguyễn Thành B, chị Nguyễn 

Thị L1 và chị Nguyễn Thị Ngọc N (chị Nguyễn Diễm P2, anh Nguyễn Hồng P1 

do chị N đại diện theo ủy quyền)  về việc không công  nhận cho anh L được 

quyền sử dụng phần đất thửa 538 và thửa 539 từ việc bà X tặng cho là có căn cứ. 

[3] Xét kháng cáo của anh P đề nghị hủy bản án sơ thẩm do cấp sơ thẩm

không đưa Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang  vào tham gia tố tụng với tư cách 

là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là không có căn cứ chấp nhận vì các 

đương sự tranh chấp về bản di chúc và thủ tục lập di chúc chứ không tranh chấp 

về việc xác định trạng thái tinh thần và năng lực hành vi của bà X theo xác định 

của Bệnh viện Tâm thần. 

[4] Về chi phí khảo sát, định giá: 5.000.000 đồng,  anh Nguyễn Hữu P phải

chịu và đã nộp xong. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015; Điều 652, 656, 689, 692 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 9 Luật 

Công chứng, Điều 127 của Luật Đất đai năm 2003;  Điều 27, 30 Pháp lệnh án phí, 

lệ phí Tòa án; Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/6/2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Hữu P, anh Nguyễn

Thành B, chị Nguyễn Thị L1 và chị Nguyễn Thị Ngọc N (chị Nguyễn Diễm P2, 

anh  Nguyễn Hồng P1 do chị N đại diện theo ủy quyền)  về việc công nhận bản di 

chúc lập ngày 15/9/2012 của bà X là hợp pháp, công nhận cho anh P được quyền 

sử dụng phần đất thửa 538, tờ bản đồ số 7, diện tích 2.940m
2
, thửa 539, tờ bản đồ 

số 7 diện tích 820m
2
, tọa lạc tại ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long. 

- Chấp nhận một phần kháng cáo của anh Nguyễn Hữu P, anh Nguyễn

Thành B, chị Nguyễn Thị L1 và chị Nguyễn Thị Ngọc N (chị Nguyễn Diễm P2, 

anh Nguyễn Hồng P1 do chị N đại diện theo ủy quyền) về việc không  công nhận 

cho anh L được quyền sử dụng phần đất thửa 538, tờ bản đồ số 7, diện tích 

2.940m
2
, thửa 539, tờ bản đồ số 7 diện tích 820m

2
, tọa lạc tại ấp M, xã H, thị xã 

B, tỉnh Vĩnh Long từ việc bà X tặng cho quyền sử dụng đất. 

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần  anh Nguyễn Hữu P rút yêu cầu

kháng cáo:  Về việc buộc anh Nguyễn Thành L và các thành viên gia đình anh L 

giao trả cho anh thửa đất 538, 539 và về việc đồng ý bồi thường cho anh L giá trị 

nhà, cây trồng trên đất. 
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 Sửa một phần Bản án số 04/2016/DS.ST ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Vĩnh Long. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Thành L: Tuyên bố bản  di

chúc do bà Trần Thị X lập ngày 15/9/2012 tại Văn phòng công chứng B (Số công 

chứng 01/quyển số 01/TP/CC-SCC/DC) bị vô hiệu (di chúc không hợp pháp). 

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của anh Nguyễn Hữu P về việc được

hưởng thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc do bà Trần Thị X lập ngày 

15/9/2012 tại Văn phòng công chứng B đối với phần đất thửa 538, tờ bản đồ số 7 

diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  2.940m
2
 (đo đạc thực tế thuộc 

chiết 538-1 + 538-2 diện tích  2.267,4m
2
), loại đất trồng cây lâu năm; thửa 539 tờ 

bản đồ số 7, diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 820m
2
 (đo đạc 

thực tế 807 m
2
), loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp M, xã H, thị xã B, tỉnh 

Vĩnh Long. 

3. Không chấp nhận yêu cầu của anh Nguyễn Thành L về việc công nhận

cho anh được quyền sử dụng phần đất tại thửa 538, tờ bản đồ số 7, diện tích 

2.940m
2
 (đo đạc thực tế thuộc chiết 538-1 + 538-2 bằng 2.267,4m

2
), loại đất trồng 

cây lâu năm; thửa 539 tờ bản đồ số 7, diện tích 820m
2
 (đo đạc thực tế là 807m

2
) 

loại đất trồng cây lâu năm, từ việc bà Trần Thị X tặng cho quyền sử dụng đất theo 

khác  tờ xác nhận chia đất cho các con được lập vào ngày 18/01/2011 (Đính kèm 

trích đo bản đồ địa chính khu đất ngày 25/7/2016 của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thị xã B). 

4. Chi phí khảo sát, định giá: 5.000.000 đồng, buộc anh Nguyễn Hữu P phải

nộp. 

5. Án phí:

- Anh Nguyễn Thành L phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Số

tiền tạm ứng án phí anh L đã 13.215.800 đồng theo biên lai thu số 27533 ngày 

09/10/2015 và số 8353 ngày 10/10/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, 

tỉnh Vĩnh Long được khấu trừ, hoàn trả cho anh L số tiền 13.015.800 đồng.  

- Anh Nguyễn Hữu P phải chịu 15.372.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Số tiền tạm ứng án phí  anh P  đã nộp 

6.780.000 đồng theo biên lai thu số 27622 ngày 29/12/2015 và số 8397 ngày  

09/11/2016  của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, tỉnh Vĩnh Long được khấu 

trừ, anh P còn phải nộp 8.592.000 đồng.  

- Anh Nguyễn Thành B, chị Nguyễn Thị L1 và chị Nguyễn Thị Ngọc N, chị

Nguyễn Diễm P2, anh Nguyễn Hồng P1 (do chị N đại diện theo ủy quyền)  không 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Số tiền tạm ứng án phí anh B, chị L1, chị N đã 

nộp mỗi người 200.000 đồng theo biên lai thu số 8401, số  8402, số 8403 ngày 

11/11/2016 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, tỉnh Vĩnh Long được hoàn trả 

cho anh B, chị L1 và chị N. 
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 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. 

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

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDCC;                                                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSNDTVL; 

- CATANDTVL; 

- TANDTXB;             (Đã ký) 
- THADSTXB; 

- Đ/sự;                                                                         

- Lưu VT, hồ sơ vụ án.                                                                 Nguyễn Hữu Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 28/2018/DS-PT 
Ngày: 25/01/2018 

      V/v tranh chấp thừa kế tài sản và 
chia tài sản thuộc sở hữu chung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Đồng.
Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Kim Sang; bà Võ Thị Hồng Mai.
- Thư ký phiên tòa: Ông Khúc Tân Nam – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây

Ninh. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông

Trần Văn Sự – Kiểm sát viên. 
Vào các ngày 14 tháng 12 năm 2017 và 25 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở 

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 
190/2017/TLPT-DS ngày 09 tháng 10 năm 2017, về “Tranh chấp thừa kế tài sản và 
chia tài sản thuộc sở hữu chung”. 

Do Bản án Dân sự sơ thẩm số: 47/2017/DS-ST ngày 25 tháng 8 năm 2017, 
của Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 205/2017/QĐ-PT ngày 
25 tháng 10 năm 2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trương Ngọc X, sinh năm 1959; cư trú tại: Số X1, khu
phố X2, thị trấn X3, huyện X4, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

Người đại diện theo uỷ quyền của bà X: Anh Lương Thanh T, sinh năm 
1980; cư trú tại: Số T1, đường T2, Phường 4, quận T3, Thành phố Hồ Chí Minh, 
theo văn bản ủy quyền ngày 05-01-2017; có mặt; 

- Bị đơn: Ông Trương Hồng C, sinh năm 1957; cư trú tại: Số X1, khu phố
X2, thị trấn X3, huyện X4, tỉnh Tây Ninh; có mặt; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
+ Bà Trương Hồng L, sinh năm 1954; cư trú tại: Số X1, khu phố X2, thị trấn

X3, huyện X4, tỉnh Tây Ninh; có mặt; 
+ Bà Trương Ngọc Th, sinh năm 1962; cư trú tại: Số Th1, đường Th2,

Phường Th3, quận Th4, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt. 
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Người đại diện theo uỷ quyền của bà Trương Hồng L và bà Trương Ngọc 
Th: Anh Lương Thanh T, sinh năm 1980; cư trú tại: Số T1, đường T2, Phường T3, 
quận T4, thành phố Hồ Chí Minh, theo văn bản ủy quyền ngày 05-01-2017; có 
mặt; 

+ Bà Phạm Thị K, sinh năm 1958;
+ Anh Trương Tuấn A, sinh năm 1982;
+ Anh Trương Tuấn H, sinh năm 1985;
Cùng cư trú tại: Số X1, khu phố X2, thị trấn X3, huyện X4, tỉnh Tây Ninh;

có mặt; 
+ Phòng Công chứng Y tỉnh Tây Ninh; địa chỉ: Khu phố Y1, thị trấn X3,

huyện X4, tỉnh Tây Ninh. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hùng N - Trưởng phòng; yêu cầu 

xét xử vắng mặt. 
- Người kháng cáo: Ông Trương Hồng C là bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn - bà Trương Ngọc X và trong quá trình 
tham gia tố tụng, anh Lương Thanh T là người đại diện theo ủy quyền của nguyên 
đơn trình bày:  

Cha bà X là cụ Trương D, chết ngày 24-6-2009; mẹ là Nguyễn Thị G, chết 
ngày 27-3-2014. Hai cụ có 10 người con, đã chết lúc còn nhỏ 06 người, hiện còn 
04 người, gồm: Bà Trương Hồng L, ông Trương Hồng C, bà Trương Ngọc X và bà 
Trương Ngọc Th. Cụ D, cụ G không có con riêng hay con nuôi. Di sản để lại gồm:   

- Diện tích 20.345 m2 đất, trong đó có 400 m2 đất ONT, diện tích còn lại là
đất LUC, tọa lạc tại ấp P, xã Q, huyện B, tỉnh Tây Ninh, có giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cụ G đứng tên, đất ông C đang quản lý.  

- Diện tích 287,4 m2 đất, trong đó có 200m2 đất ODT và 87,4 m2 đất CLN,
tọa lạc tại khu phố 4, Nội ô thị trấn X3, huyện X4, tỉnh Tây Ninh, có giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cụ D và cụ G đứng tên. Trên đất có một nhà ngói làm từ 
trước giải phóng và một số cây ăn trái. Nhà, đất hiện bà X và các anh, chị, em cùng 
quản lý.   

- Diện tích 104,7 m2 đất ODT, tọa lạc tại khu phố 3, Nội ô thị trấn X3, có
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cụ D và cụ G đứng tên. Trên đất có một 
ngôi nhà tường cấp 4, xây từ trước giải phóng, hiện bà X và các anh, chị, em cùng 
quản lý.  

Giấy chứng nhận quyền sử dụng những phần đất nêu trên bà X đang giữ.  
Cụ D không để lại di chúc. Cụ G có để lại di chúc, được công chứng ngày 

20-02-2013, tại Phòng Công chứng Y tỉnh Tây Ninh. Nội dung di chúc là cụ G để
lại cho bà X ½ tài sản của cụ G trong khối tài sản chung của cụ G và cụ D và toàn
bộ tài sản mà cụ G được thừa kế của cụ D.

 Bà X khởi kiện yêu cầu chia thừa kế theo di chúc của cụ G và chia thừa kế 
di sản của cụ D theo quy định pháp luật. 
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Bị đơn - ông Trương Hồng C và người đại diện theo ủy quyền của ông C là 
ông Vương Sơn Hà trình bày:  

Thống nhất với bà X về quan hệ huyết thống của cụ D và cụ G, ngày cụ D 
chết, ngày cụ G chết và di sản của 02 cụ để lại.  

Ông C không chấp nhận chia thừa kế theo Di chúc ngày 20-02-2013, di chúc 
này không hợp pháp vì: Trước đây Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xét xử phúc 
thẩm, tuyên bố tất cả các văn bản công chứng có liên quan đến cụ G là vô hiệu; di 
chúc có dấu hiệu bị cưỡng ép; cụ G không biết chữ, không đủ sức khỏe khi lập di 
chúc nhưng không có người làm chứng.  

Cụ D và cụ G có để lại Di chúc ngày 04-4-2006, nội dung là chia cho ông C 
nhà và 287,4 m2 đất, tọa lạc tại khu phố 4, Nội ô thị trấn X3; chia cho bà X và bà 
Th nhà và 104,7 m2 đất, tọa lạc tại khu phố 3, Nội ô thị trấn X3; chia cho ông C, bà 
X, bà Th mỗi người 30 cao đất ruộng ở ấp P, xã Q, huyện B; phần diện tích đất 
ruộng còn lại giao cho ông C quản lý thờ cúng cha, mẹ, anh, chị, em khi họ qua 
đời; bà L được ở chung căn nhà chia cho ông C và ông C phải có trách nhiệm với 
bà L suốt đời.  

Trong quá trình tham gia tố tụng, khi thì ông C yêu cầu chia theo Di chúc 
ngày 04-4-2006, khi thì yêu cầu chia thừa kế di sản của cụ D, cụ G để lại theo quy 
định pháp luật.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Vương Sơn Hà yêu cầu chia thừa kế theo quy 
định pháp luật đối với nhà và 287,4 m2 đất, tọa lạc tại khu phố 4, Nội ô thị trấn X3; 
nhà và 104,7 m2 đất, tọa lạc tại khu phố 3, Nội ô thị trấn X3, huyện X4, tỉnh Tây 
Ninh. Riêng phần đất 20.345 m2, tọa lạc tại ấp P, xã Q, huyện B, tỉnh Tây Ninh là 
đất cấp cho hộ gia đình, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
trong hộ gia đình gồm 08 người: Cụ D, cụ G, bà X, bà L, bà K (vợ ông C), anh 
Tuấn A; anh Tuấn H (con ông C) và ông C nên là tài sản chung của 08 người, yêu 
cầu chia 08 phần bằng nhau trước khi chia thừa kế của cụ D, cụ G. 

- Anh Lương Thanh T là người đại diện theo ủy quyền của bà Trương Hồng 
L; bà Trương Ngọc Th - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày:  

Bà L, bà Th thống nhất theo yêu cầu của bà X, yêu cầu chia thừa kế theo Di 
chúc ngày 20-02-2013, của cụ G vì di chúc là có thật và hoàn toàn hợp pháp, phần 
di sản của cụ D yêu cầu chia theo quy định pháp luật, bà L, bà Th yêu cầu được 
chia bằng giá trị.   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị K trình bày: Bà là vợ 
ông C, thống nhất theo ý kiến của ông C. Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng 20.345 m2 đất tọa lạc tại ấp P, xã Q, huyện B thì bà, anh Tuấn A, anh Tuấn 
H đang sống chung nhà với ông C, cụ D, cụ G vì ông C là con trai duy nhất. Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất do cụ G đại diện đứng tên, là đất cấp cho hộ gia 
đình nên bà yêu cầu Tòa án phân chia cho bà theo quy định pháp luật, yêu cầu 
được chia bằng giá trị. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - anh Trương Tuấn A trình bày: 
Anh là con của ông C và bà K, anh thống nhất theo ý kiến của bà K, yêu cầu chia 
cho anh bằng giá trị. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - anh Trương Tuấn H trình bày: Anh 
là con của ông C và bà K, anh thống nhất theo ý kiến của bà K, yêu cầu chia cho 
anh bằng giá trị. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Phòng Công chứng Y tỉnh Tây 
Ninh do ông Trần Hùng N là người đại diện theo pháp luật trình bày:  

Phòng Công chứng Y tỉnh Tây Ninh chứng nhận di chúc cho cụ Nguyễn Thị 
G vào ngày 20-02-2013 là đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Khi lập di 
chúc cụ G hoàn toàn minh mẫn, đủ sức khỏe, có giấy khám sức khỏe kèm theo, 
ông là Công chứng viên trực tiếp thực hiện việc công chứng di chúc cho cụ G. Cụ 
G trình bày nội dung, ông đánh máy lại sau đó đọc lại cho cụ G nghe, cụ G đọc lại 
và đồng ý với nội dung di chúc, cụ nói tay hơi run, ký tên sẽ không chính xác nên 
lăn tay trước khi công chứng viên chứng nhận. Việc cụ G lập di chúc là hoàn toàn 
tự nguyện, không bị ép buộc hay lừa dối nên di chúc của cụ G lập ngày 20-02-2013 
tại Phòng Công chứng Y tỉnh Tây Ninh là hợp pháp. 

Bản án Dân sự sơ thẩm số: 47/2017/DS-ST ngày 25 tháng 8 năm 2017, của 
Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, áp dụng các Điều: 212, 613, 623, 630, 635, 650, 
651, 659, 660 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 7 Điều 27 Pháp lệnh về án 
phí, lệ phí Toà án. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc “Tranh chấp di sản thừa kế và tài sản 
chung” của bà Trương Ngọc X đối với ông Trương Hồng C.  

1. Phân chia bằng giá trị như sau: 
- Phần đất 104,7 m2 và 287,4 m2; tài sản trên đất, tọa lạc tại khu phố Nội ô, 

thị trấn X3, trị giá 6.393.635.628 đồng, cụ D và cụ G mỗi người ½ giá trị là 
3.196.817.814 đồng.  

Phần 3.196.817.814 đồng của cụ G chia cho bà X được hưởng theo di chúc. 
Phần 3.196.817.814 đồng của cụ D chia theo pháp luật cho 05 người gồm: 

cụ G, bà X, bà L, bà Th, ông C, mỗi người được 639.363.562 đồng.  
Phần 639.363.562 đồng của cụ G được hưởng của cụ D, chia cho bà X được 

hưởng theo di chúc.     
 Trong phần di sản nêu trên, bà X được chia tổng giá trị là: 4.475.544.938 
đồng; bà L, bà Th, ông C mỗi người được chia 639.363.562 đồng. 

- Phần đất 20.345 m2 tại ấp P, xã Q, huyện B, trị giá 1.373.534.000 đồng, là 
tài sản chung của hộ gia đình, trừ 50.000.000 đồng phần công sức đóng góp của 
ông C, còn lại giá trị 1.323.534.200 đồng chia cho 08 người có tên trong hộ khẩu 
gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Cụ D, cụ G, bà 
L, bà X, ông C, bà K, anh Tuấn A, anh Tuấn H mỗi người một phần bằng nhau trị 
giá 165.441.775 đồng. Bà X được hưởng 02 phần gồm phần của bà X và phần của 
cụ G chia cho bà X theo di chúc (165.441.775 đồng x 2 = 330.883.550 đồng). 

Phần 165.441.775 đồng của cụ D, chia theo pháp luật cho những người 
thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: Cụ G, bà L, bà X, bà Th, ông C, mỗi người 
33.088.355 đồng. Phần cụ G được hưởng chia cho bà X theo di chúc nên bà X 
được hưởng 02 phần là 66.176.710 đồng.  
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Như vậy, đối với phần đất này, giá trị tài sản các thành viên trong hộ gia 
đình được chia và giá trị di sản các đồng thừa kế được chia cụ thể là:  

- Bà X: 330.883.550 đồng + 66.176.710 đồng = 397.060.260 đồng. 
- Bà L: 165.441.775 đồng + 33.088.355 đồng = 198.530.130 đồng. 
- Bà Th 33.088.355 đồng.   
- Ông C: 165.441.775 đồng + 33.088.355 đồng + 50.000.000 đồng = 

248.530.130 đồng. 
- Bà K 165.441.775 đồng. 
- Anh Tuấn A: 165.441.775 đồng. 
- Anh Tuấn H: 165.441.775 đồng.  
 Tổng giá trị những người đồng thừa kế và đồng sở hữu tài sản được chia 

như sau:  
- Bà X: 4.475.544.938 đồng + 397.060.260 đồng = 4.872.605.198 đồng. 
- Bà L: 639.363.562 đồng + 198.530.130 đồng = 837.893.692 đồng. 
- Bà Th: 639.363.562 đồng + 33.088.355 đồng = 672.451.917 đồng. 
- Ông C: 639.363.562 đồng + 248.530.130  đồng = 887.893.692 đồng. 
- Bà K: 165.441.775 đồng. 
- Anh Tuấn A: 165.441.775 đồng. 
- Anh Tuấn H: 165.441.775 đồng. 
Tổng cộng: 7.767.169.824 đồng.  
2. Phân chia bằng hiện vật như sau: 
2.1. Bà Trương Ngọc X được quyền sử dụng và sở hữu các tài sản gồm:   
Phần đất có diện tích 287,4 m2, gồm 200 m2 đất ODT và 87,4 m2 đất CLN, 

thửa 181, tờ bản đồ 33, tọa lạc tại khu phố 4, Nội ô thị trấn X3, huyện X4 (có sơ đồ 
kèm theo). Trên đất có 01 căn nhà tường cấp 4A diện tích 31,15 m2; 01 nhà tường 
cấp 4C diện tích 115,15 m2; 01 căn nhà tạm diện tích 47,07 m2; 01 chuồng gà diện 
tích 11,21 m2; 01 nhà vệ sinh diện tích 1,21 m2; 03 cây đu đủ; 01 cây chanh, 01 cây 
nhãn; 01 cây mãng cầu; 01 cây xoài. Tổng giá trị là 5.227.198.528 đồng.   

2.2. Ông Trương Hồng C được quyền sử dụng và sở hữu các tài sản gồm: 
- Diện tích 104,7 m2 đất ODT, thửa 353, tờ bản đồ 33, tọa lạc tại khu phố 3, 

Nội ô thị trấn X3, huyện X4 (có sơ đồ kèm theo). Trên đất có 01 căn nhà tường cấp 
4C diện tích 91 m2; 01 mái che khung sắt, nền xi măng, diện tích 17,5 m2.  

- Diện tích 20.345 m2 đất, tọa lạc tại ấp P, xã Q, huyện B (có sơ đồ kèm 
theo), gồm: 

+ Diện tích 9.348,7 m2, trong đó có 400 m2 đất ONT và 8.948,7 m2 đất LUC, 
gồm các thửa: 12, 13, 14, 27, 28, 40, 56, 68; tờ bản đồ 32;  

+ Diện tích 6.208,1 m2 đất LUC, gồm các thửa: 84, 85, 105, 123; tờ bản đồ 
32;  
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+ Diện tích 4.788,2 m2 đất LUC, gồm các thửa: 47, 83, 103, 104, 121, 122, 
tờ bản đồ 32. 

 Phần tài sản ông C được chia có tổng giá trị là 2.539.971.300 đồng. 
3. Ông Trương Hồng C có nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch chia tài sản 

cho: Bà Trương Hồng L 837.893.692 đồng; bà Trương Ngọc Th 317.858.587 
đồng; bà Phạm Thị K 165.441.775 đồng; anh Trương Tuấn A 165.441.775 đồng; 
anh Trương Tuấn H 165.441.775 đồng. 

4. Bà Trương Ngọc X có nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch chia tài sản 
cho bà Trương Ngọc Th 354.593.330 đồng.  

5. Về án phí sơ thẩm: Bà Trương Ngọc X phải chịu 112.872.605 đồng; ông 
Trương Hồng C phải chịu 38.636.810 đồng; bà Trương Hồng L phải chịu 
37.136.810 đồng; bà Trương Ngọc Th phải chịu 30.898.076 đồng; bà Phạm Thị K, 
anh Trương Tuấn A, anh Trương Tuấn H mỗi người phải chịu 8.272.088 đồng.   

6. Về chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản: Bà Trương Ngọc X phải chịu 
8.000.000 đồng, đã nộp xong; ông Trương Hồng C phải chịu 2.000.000 đồng, nộp 
trả cho bà X; bà Trương Hồng L phải chịu 1.600.000 đồng, nộp trả cho bà X; bà 
Trương Ngọc Th phải chịu 1.200.000 đồng, nộp trả cho bà X; bà Phạm Thị K, anh 
Trương Tuấn A, anh Trương Tuấn H mỗi người phải chịu 400.000 đồng, nộp trả 
cho bà X. 

Ngày 31-8-2017, ông Trương Hồng C kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc 
thẩm không công nhận Di chúc ngày 20-02-2013 của cụ G vì di chúc không hợp 
pháp, có khả năng dấu lăn tay là giả, tại thời điểm lập di chúc cụ G bị điếc tai, 
không biết chữ nhưng không có người làm chứng. Yêu cầu chia thừa kế theo pháp 
luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông C hủy việc ủy quyền cho ông Vương Sơn Hà 
và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 
tòa: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng 
trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các đương sự đã chấp 
hành đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của ông Trương Hồng C, 
giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu được xem xét tại phiên tòa; kết quả tranh 
tụng tại phiên tòa, ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

[1] Cụ Trương D chết năm 2009, cụ Nguyễn Thị G chết năm 2014, bà 
Trương Ngọc X khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế vào ngày 21-10-2016 là 
chưa quá 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế nên thời hiệu khởi kiện vẫn còn theo 
quy định tại Điều 645 của Bộ luật Dân sự năm 2005. Tòa án cấp sơ thẩm xác định 
thời hiệu khởi kiện vẫn còn là đúng nhưng áp dụng Điều 623 của Bộ luật Dân sự 
năm 2015 là không đúng vì tại thời điểm thụ lý vụ án bộ luật này chưa có hiệu lực 
thi hành. 
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[2] Xét Di chúc do cụ Nguyễn Thị G lập ngày 20-02-2013, thấy rằng: Di 
chúc đã được công chứng tại Phòng Công chứng Y tỉnh Tây Ninh là lập theo yêu 
cầu của cụ G, cụ G đã nghe đọc và đọc lại di chúc, điểm chỉ trước mặt công chứng 
viên. Tại thời điểm lập di chúc, cụ G hoàn toàn minh mẫn, có Giấy chứng nhận sức 
khỏe ngày 20-1-2013, của Bệnh viện quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, kết 
luận cụ G đủ sức khỏe lập di chúc; nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội, là di chúc hợp pháp theo quy định tại các 
Điều: 650, 652, 657 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 41 của Luật Công chứng 
năm 2006.  

[3] Xét kháng cáo của ông Trương Hồng C yêu cầu Tòa án xác định di chúc 
của cụ G không hợp pháp, thấy rằng: 

- Ông C khai mọi văn bản công chứng của cụ G lập đều đã bị Tòa án tuyên 
bố vô hiệu là không có căn cứ, bởi vì: Chứng cứ ông C cung cấp là Bản án Phúc 
thẩm số: 104/2016/DS-PT ngày 20-4-2016, của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, 
nội dung bản án chỉ tuyên bố “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ghi ngày 20-
6-2013” và “Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ghi 
ngày 02-8-2013” giữa cụ G và bà X được công chứng tại Phòng Công chứng Y 
tỉnh Tây Ninh là vô hiệu, bản án không đề cập đến Bản di chúc cụ G lập vào ngày 
20-02-2013. 

- Xét việc ông C cho là di chúc của cụ G lập không hợp pháp vì cụ G không 
biết chữ mà di chúc không có người làm chứng, thấy rằng:  

+ Chữ ký mang tên “G” trong Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất 
(bút lục 270), không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ông C khai 
là do ông C ký, Tòa án cấp sơ thẩm không làm rõ mà lại căn cứ chữ ký này để 
khẳng định cụ G biết chữ là đánh giá chứng cứ chưa đúng nhưng tại phiên tòa phúc 
thẩm đã làm rõ được vì bà X thừa nhận không phải chữ ký của cụ G, ông C thừa 
nhận do ông C tự ký. Tuy nhiên, ông C căn cứ vào việc này để khẳng định cụ G 
không biết chữ là không đúng vì theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án 
thể hiện cụ G đã ký tên trong các văn bản sau đây: 02 Giấy ủy quyền lập cùng ngày 
04 tháng 01 năm 2013, có chứng thực của Ủy ban nhân dân thị trấn Gò Dầu (bút 
lục 186) do bà X cung cấp; Bản di chúc ngày 04-4-2006 (bản pho-to, bút lục 176) 
do ông C cung cấp; Biên bản Hòa giải ngày 16-01-2012, tại Văn phòng Khu phố 
X2, thị trấn Gò Dầu, có mặt ông C tham gia và ký tên (bút lục 191) do bà X cung 
cấp, ông C cũng thừa nhận.  

+ Tại phiên tòa phúc thẩm, bà X cung cấp thêm chữ ký của cụ G trong Phiếu 
chi ngày 31-8-2011, do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện B lập, có chữ ký của 
lãnh đạo và con dấu của Trung tâm.  

Vì vậy, có đủ căn cứ xác định cụ G không phải là người không biết chữ, ông 
C cho rằng di chúc không hợp pháp do vi phạm điều này là không có căn cứ.  

- Ông C kháng cáo cho rằng dấu vân tay trong di chúc có khả năng không 
phải của cụ G và yêu cầu giám định nhưng sau đó đã rút yêu cầu này nên Tòa án 
cấp phúc thẩm không xem xét. 

102



- Ông C khai khi lập di chúc, tai của cụ G không nghe được nhưng không có 
chứng cứ chứng minh, theo chứng từ điều trị bệnh của cụ G do ông C và bà X cung 
cấp không thể hiện cụ G có bị bệnh gì về tai. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm, ông C nại ra rằng, tại thời điểm lập di chúc cụ G 
bệnh rất nặng, không đi, đứng được, không minh mẫn, giấy khám sức khỏe là giả, 
không có hồ sơ gốc, do bà Th là nhân viên của Bệnh viện Tân Bình nên nhờ làm 
giả, cụ G ở Tây Ninh nhưng khám sức khỏe ở Tân Bình là vô lý. Lời nại của ông C 
không có căn cứ vì theo Giấy xác nhận số: 240/GXN-BVTB ngày 18-5-2017, của 
Bệnh viện Tân Bình xác định: Vào ngày 02-01-2013, cụ G đến bệnh viện yêu cầu 
khám sức khỏe để lập di chúc, Hồ sơ lưu trữ số: 04/2013. 

Các chứng từ điều trị từ năm 2012 thể hiện cụ G chỉ bị bệnh suy thận, gãy cổ 
xương đùi, kể từ khi khám sức khỏe đến khi lập di chúc cụ G không có chứng từ 
nằm viện. Bà Th khai cụ G khám sức khỏe ở Bệnh viện Tân Bình là vì từ năm 
2012 cụ G bị vợ chồng ông C xua đuổi phải sống nhờ vào con gái, việc khám bệnh, 
điều trị do bà Th và bà X lo. Lời khai của bà Th là có căn cứ vì thực tế cụ G và ông 
C mâu thuẫn nhau từ năm 2012, cuối năm 2012, khu phố Nội ô, thị trấn Gò Dầu 
hòa giải việc cụ G đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông C tự ý lấy để 
chiếm dụng đất; đầu năm 2013, Công an thị trấn Gò Dầu giải quyết việc cụ G yêu 
cầu tách tên ông C ra khỏi hộ khẩu vì ông C tự làm đơn, ký tên của cụ G để nhập 
tên ông C vào hộ khẩu mà không được sự đồng ý của cụ G. 

Các chứng từ điều trị của cụ G do ông C cung cấp là điều trị vào năm 2012. 
Kể từ cuối năm 2012, các chứng từ điều trị của cụ G đều do bà X và bà Th cung 
cấp, các biên lai thu phí bệnh viện cũng do bà X, bà Th ký nộp. 

- Di chúc ngày 20-02-2013, do cụ G lập là hợp pháp theo quy định tại Điều 
652 của Bộ luật Dân sự năm 2005, ông C cho rằng di chúc không hợp pháp nhưng 
không có chứng cứ chứng minh, Tòa án cấp sơ thẩm chia thừa kế theo di chúc của 
cụ G là có căn cứ. 

[4] Đối với phần đất sản xuất diện tích 20.345 m2, Tòa án cấp sơ thẩm căn 
cứ vào văn bản của Ủy ban nhân dân huyện B xác định là đất cấp cho hộ gia đình, 
xác định hộ gia đình tại thời điểm được cấp đất gồm 08 người trong đó có vợ ông 
C và 02 người con của ông C gồm 01 người 9 tuổi, 01 người 11 tuổi nhưng đất này 
là tài sản của cụ G hưởng thừa kế, các tài liệu chứng cứ do bà X cung cấp thể hiện 
tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vợ và con ông C không 
sống chung, không có tên trong hộ khẩu gia đình. Tòa án cấp sơ thẩm không làm 
rõ mà lại chia đều cho 08 thành viên là chưa đủ căn cứ. Bà X, bà Th, bà L không 
chấp nhận và yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm chia thừa kế theo di chúc của cụ G 
nhưng do họ không kháng cáo nên Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét. 

[5] Trong quá trình giải quyết vụ án, ông C cung cấp một Bản di chúc ghi 
ngày 04-4-2006 (bản pho-to) và yêu cầu chia theo di chúc này, bản di chúc này 
không hợp pháp vì không có công chứng hay chứng thực nội dung di chúc; chỉ là 
bản pho-to; ông C không cung cấp được bản chính; bà X, bà L, bà Th không chấp 
nhận; nội dung và hình thức của di chúc không hợp pháp theo quy định tại Điều 
652 của Bộ luật Dân sự năm 2005, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu 
của ông C là đúng nhưng không ghi trong bản án là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm. 
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[6] Bản án sơ thẩm quyết định có căn cứ, đúng pháp luật. Ông C kháng cáo 
nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của 
mình nên không có căn cứ chấp nhận, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về nội dung.  

Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ. 
[7] Về điều luật áp dụng: Vụ án thụ lý năm 2016 nhưng bản án sơ thẩm 

không áp dụng bộ luật dân sự đang có hiệu lực thi hành là Bộ luật Dân sự năm 
2005 mà áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01-01-2017 là 
không đúng nên Tòa án cấp phúc thẩm điều chỉnh lại cho đúng. 

[8] Về chi phí tố tụng khác: Các đương sự phải chịu chi phí đo đạc, thẩm 
định giá tương ứng với phần trăm giá trị tài sản mình được chia trong tổng giá trị 
tài sản tranh chấp, theo quy định tại Điều 157, 165 của Bộ luật Tố tụng dân sự, như 
bản án sơ thẩm đã quyết định. 

[9]  Về án phí sơ thẩm: Các đương sự phải chịu án phí sơ thẩm tính trên giá 
trị tài sản mình được chia, theo quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí 
Tòa án, cụ thể như sau: 

Bà Trương Ngọc X được chia tổng giá trị là 4.872.605.198 đồng, án phí là: 
112.000.000 đồng + (0.1% x 872.605.198 đồng) = 112.872.605 đồng. 

Ông Trương Hồng C được chia tổng giá trị là 887.893.629 đồng, án phí là: 
36.000.000 đồng + (3% x 87.893.629 đồng) = 38.636.810 đồng. 

Bà Trương Hồng L được chia tổng giá trị là 837.893.692 đồng, án phí là: 
36.000.000 đồng + (3% x 37.893.692 đồng) = 37.136.810 đồng. 

Bà Trương Ngọc Th được chia tổng giá trị là 672.451.917 đồng, án phí là: 
20.000.000 đồng + (4% x 272.451.917 đồng) = 30.898.076 đồng. 

Bà Phạm Thị K được chia giá trị là 165.441.775 đồng, án phí là: 
165.441.775 đồng x 5% = 8.272.088 đồng. 

Anh Trương Tuấn A được chia giá trị là 165.441.775 đồng, án phí là: 
165.441.775 đồng x 5% = 8.272.088 đồng. 

Anh Trương Tuấn H được chia giá trị là 165.441.775 đồng, án phí là: 
165.441.775 đồng x 5% = 8.272.088 đồng. 

[10]  Về án phí phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của ông C không được 
Tòa án chấp nhận nên ông C phải chịu 300.000 đồng theo quy định tại Điều 29 của 
Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trương Hồng C. 
2. Giữ nguyên Bản án Dân sự sơ thẩm số: 47/2017/DS-ST ngày 25 tháng 8 

năm 2017, của Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 
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Áp dụng các Điều: 224, 652, 675, 676, 684 của Bộ luật Dân sự năm 2005; 
Điều 27 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí Toà án; Điều 29 của Nghị quyết số: 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về án 
phí, lệ phí Tòa án. 

2.1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về “Tranh chấp thừa kế tài sản và chia tài 
sản thuộc sở hữu chung” của bà Trương Ngọc X đối với ông Trương Hồng C.  

Công nhận Di chúc do cụ Nguyễn Thị G lập, đã được công chứng ngày 20-
02-2013, tại Phòng Công chứng Y tỉnh Tây Ninh, Số công chứng: 26 quyển số 
01TP/CC-SCC/HĐGD, do bà Trương Ngọc X cung cấp là hợp pháp. 

Bản di chúc ghi ngày 04-4-2006, do ông Trương Hồng C cung cấp là không 
hợp pháp. 

2.2. Chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung và chia thừa kế di sản của cụ 
Nguyễn Thị G theo Di chúc của cụ G lập ngày 20-02-2013; chia thừa kế di sản của 
cụ Trương D theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:   

2.2.1. Bà Trương Ngọc X được quyền sử dụng đất và sở hữu các tài sản trên 
đất gồm: Được sử dụng diện tích đất 287,4 m2, trong đó có 200 m2 đất ODT; thuộc 
thửa số 181; tờ bản đồ 33; tọa lạc tại khu phố 4, Nội ô thị trấn X3, huyện X4; Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số: 02229/427/2005/QĐ-UBND(HL) ngày 10-7-
2006, do Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu cấp, cụ Trương D và cụ Nguyễn Thị G 
đứng tên; tứ cận: Đông giáp thửa 182 dài 6,66 m + 77,44 m; Tây giáp các thửa: 
150, 146, 176, 177, 179, 219, 220, 257, 258, dài: 6,58 m + 13,6 m+ 9,32 m + 5,17 
m + 7,88 m + 3,15 m + 14,83 m + 6,9 m + 8,6 m +1,43 m + 7,93 m; Nam giáp 
mương nước dài 3,94 m; Bắc giáp Quốc lộ 22 dài 3,5 m. (có sơ đồ hiện trạng khu 
đất kèm theo) và sở hữu các tài sản trên đất gồm: 01 căn nhà tường cấp 4A diện 
tích 31,15 m2; 01 nhà tường cấp 4C diện tích 115,15 m2; 01 nhà tạm diện tích 
47,07 m2; 01 chuồng gà diện tích 11,21 m2; 01 nhà vệ sinh diện tích 1,21 m2; 03 
cây đu đủ; 01 cây chanh, 01 cây nhãn; 01 cây mãng cầu; 01 cây xoài. 

Giá trị tài sản bà X được chia là 5.227.198.528 đồng.  
2.2.2. Ông Trương Hồng C được quyền sử dụng đất và sở hữu các tài sản 

trên đất gồm:  
- Được sử dụng diện tích 104,7 m2  đất ODT ; thuộc thửa 353; tờ bản đồ 33; 

tọa lạc tại khu phố 3, Nội ô thị trấn X3, huyện X4; Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số: 02231/427/2005/QĐ-UBND(HL) ngày 10-7-2006, do Ủy ban nhân 
dân huyện Gò Dầu cấp, cụ Trương D và cụ Nguyễn Thị G đứng tên; tứ cận: Đông 
giáp đường Ngô Gia Tự dài 6,63 m; Tây giáp thửa 350 dài 6,72 m; Nam giáp 
đường bê-tông dài 15,58 m; Bắc giáp thửa 309 dài 16 m (có sơ đồ hiện trạng khu 
đất kèm theo) và được sở hữu tài sản trên đất là 01 căn nhà tường cấp 4C diện tích 
91 m2; 01 mái che khung sắt, nền xi măng, diện tích 17,5 m2.  

- Được sử dụng diện tích đất 20.345 m2; tọa lạc tại ấp P, xã Q, huyện B, tỉnh 
Tây Ninh, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 01593 QSDĐ ngày 20-01-
1994, do Ủy ban nhân dân huyện B cấp, cụ Nguyễn Thị G đứng tên (diện tích 
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 20.965,6 m2, diện tích đo hiện trạng sử 
dụng là 20.345 m2), gồm 03 phần (có sơ đồ hiện trạng khu đất kèm theo), cụ thể 
như sau: 
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+ Phần I: Diện tích 9.348,7 m2, trong đó có 400 m2 đất ONT và 8.948,7 m2 
đất LUC; gồm các thửa: 12, 13, 14, 27, 28, 40, 56, 68; tờ bản đồ 32; tứ cận: Đông 
giáp đất ông Dũng (thửa: 29, 48, 69) dài 13,84 m + 44,5 m + 12,64 m + 22,16 m + 
29,85 m; Tây giáp bờ kênh PC3 dài 16,36 m + 89,85 m + 15,19 m; Nam giáp hầm 
vật liệu dài 29,15 m + 47,43 m; Bắc giáp đường đất dài 26,25 m + 4,21 m + 15,96 
m + 0,86 m + 29,83 m.  

+ Phần II: Diện tích 6.208,1 m2 đất LUC; gồm các thửa: 84, 85, 105, 123; tờ 
bản đố 32; tứ cận: Đông giáp đất ông Dũng (thửa: 69, 106, 124) dài 13,28 m + 
20,53 m + 19,5 m + 8,24 m + 10,4 m + 18,4 m; Tây giáp bờ kênh PC3 dài 33,8 m 
+ 28,43 m + 28,36 m; Nam giáp mương nước dài 21,35 m + 39,03 m; Bắc giáp bờ 
kênh PC3-7 dài 30,19 m + 45,83 m. 

+ Phần III: Diện tích 4.788,2 m2 đất LUC; gồm các thửa: 47, 83, 103, 104, 
121, 122; tờ bản đố 32; tứ cận: Đông giáp hầm vật liệu dài 118,31 m + 35,9 m + 
29,18 m + 28,53 m; Tây giáp đất ông Nguyễn Văn Hiểm (thửa 39) dài 6,84 m + 
111,23 m, giáp đất ông Phan Việt Hùng (thửa: 82, 102, 120), dài 33,46 m + 31,03 
m + 13,8 m + 14,3 m; Nam giáp mương nước dài 23,94 m + 16,75 m + 07 m; Bắc 
giáp thửa 39 dài 19,77 m + 5,77 m. 

 Giá trị tài sản ông C được chia là 2.539.971.300 đồng. 
2. 2.3. Về nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch chia tài sản: 
- Ông Trương Hồng C có nghĩa vụ thanh toán cho những người sau đây:  
+ Bà Trương Hồng L 837.893.692 (tám trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm 

chín mươi ba ngàn, sáu trăm chín mươi hai) đồng. 
+ Bà Trương Ngọc Th 317.858.587 (ba trăm mười bảy triệu, tám trăm năm 

mươi tám ngàn, năm trăm tám mươi bảy) đồng. 
+ Bà Phạm Thị K 165.441.775 (một trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm bốn 

mươi mốt ngàn, bảy trăm bảy mươi lăm) đồng.  
+ Anh Trương Tuấn A 165.441.775 (một trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm 

bốn mươi mốt ngàn, bảy trăm bảy mươi lăm) đồng.  
+ Anh Trương Tuấn H 165.441.775 (một trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm 

bốn mươi mốt ngàn, bảy trăm bảy mươi lăm) đồng. 
- Bà Trương Ngọc X có nghĩa vụ thanh toán cho bà Trương Ngọc Th 

354.593.330 (ba trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi ba ngàn, ba trăm 
ba mươi) đồng.  

2.2.4. Về chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản: 
- Bà Trương Ngọc X phải chịu 8.000.000 (tám triệu) đồng, ghi nhận đã nộp 

xong. 
- Ông Trương Hồng C phải chịu 2.000.000 (hai triệu) đồng, nộp trả cho bà 

X.  
- Bà Trương Hồng L phải chịu 1.600.000 (một triệu sáu trăm ngàn) đồng, 

nộp trả cho bà X.  
- Bà Trương Ngọc Th phải chịu 1.200.000 (một triệu hai trăm ngàn) đồng, 

nộp trả cho bà X.  
- Bà Phạm Thị K, anh Trương Tuấn A, anh Trương Tuấn H, mỗi người phải 

chịu 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng, nộp trả cho bà X.  
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2.2.5. Kể từ ngày 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 như đã nêu trên thì hàng 
tháng người phải thi hành án còn phải trả cho người được thi hành án tiền lãi do 
chậm thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

2.2.6. Về án phí sơ thẩm: 
- Bà Trương Ngọc X phải chịu 112.872.605 đồng, được trừ vào 450.000 

đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 0011438 ngày 21-
10-2016, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, số tiền 
còn lại phải nộp là 112.422.605 (một trăm mười hai triệu, bốn trăm hai mươi hai 
ngàn, sáu trăm lẻ năm) đồng. 

- Ông Trương Hồng C phải chịu 38.636.810 (ba mươi tám triệu, sáu trăm ba 
mươi sáu ngàn, tám trăm mười) đồng. 

- Bà Trương Hồng L phải chịu 37.136.810 (ba mươi bảy triệu, một trăm ba 
mươi sáu ngàn, tám trăm mười)đồng.  

- Bà Trương Ngọc Th phải chịu 30.898.076 (ba mươi triệu, tám trăm chín 
mươi tám ngàn, không trăm bảy mươi sáu) đồng . 

- Bà Phạm Thị K, anh Trương Tuấn A, anh Trương Tuấn H, mỗi người phải 
chịu 8.272.088 (tám triệu, hai trăm bảy mươi hai ngàn, không trăm tám mươi tám) 
đồng.   

3. Về án phí phúc thẩm: Ông Trương Hồng C phải chịu 300.000 (ba trăm 
ngàn) đồng, nhưng được trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã 
nộp theo Biên lai thu số: 0012452 ngày 01-9-2017, của Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 
hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa 
thuận thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6, 7 và 9 của Luật 
Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 của Luật Thi 
hành án dân sự. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ khi tuyên án. 

 

 
Nơi nhận:                                  

   - TANDTC; 
- VKSND tỉnh Tây Ninh; 
- TAND huyện Gò Dầu; 
- CCTHADS huyện Gò Dầu;                                            
- Phòng KTNV; 
- Các đương sự; 
- Lưu: hồ sơ; tập án./.     

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

 
 

(đã ký) 
 
 
 

Đặng Thị Đồng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

Bản án số: 11/2018/DS-PT 

Ngày 11/4/2018 

“V/v: Tranh chấp di sản thừa kế” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thu Hà 

Các thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Biểu 

 Ông Lê Quốc Huy 

Thư ký phiên toà: Bà Lê Thủy Quyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hưng Yên.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên: Bà Nguyễn Thị Anh - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 03/2018/DSPT ngày 19 tháng 01 năm 

2018 về việc: “Tranh chấp di sản thửa kế”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 20/2017/DS-ST ngày 06 tháng 12 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện Văn Giang bị kháng cáo.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2018/QĐ-PT ngày 28 tháng 02 

năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị L - SN 1951

Cư trú tại: Thôn A, xã B, huyện C, Hưng Yên 

2. Bị đơn: Ông Trần Ngọc H - SN 1948

Cư trú tại: Thôn A, xã B, huyện C, Hưng Yên 

Đại diện theo ủy quyền: anh Trần Long H (theo văn bản ủy quyền ngày 

01/03/2018)  

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

- Bà Trần Thị N, sinh năm 1959; bà Trần Thị H, sinh năm 1963; bà

Trương Thị H, sinh năm 1953; ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1940; anh Nguyễn 

Chí M, sinh năm 1975. 

Đều trú tại: Thôn A, xã B, huyện C, Hưng Yên 
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- Bà Trần Thị M - SN 1955, trú tại: Thôn D, xã E, huyện G, Hưng Yên

 - Anh Trần Long H - SN 1976, trú tại: Tổ H, phường I, quận K, Thành

phố Hà Nội 

 - Anh Vũ Văn T - SN 1976, trú tại: Thôn O, xã B, huyện C, Hưng Yên

- Ông Trương Văn T - SN 1960, trú tại: Thôn P, xã B, huyện C, Hưng

Yên 

4. Người kháng cáo: Bị đơn ông Trần Ngọc H và người có quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan anh Trần Long H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện cùng lời khai trong quá trình tố tụng nguyên đơn bà 

Trần Thị L trình bày: 

Bố bà là cụ Trần Khắc Q, sinh năm 1917, chết năm 2004 và mẹ là cụ 

Nguyễn Thị T, sinh năm 1917, chết năm 2010, sinh được 5 người con gồm: Ông 

Trần Ngọc H, bà (Trần Thị L), bà Trần Thị M, Trần Thị N và bà Trần Thị H. 

Ngoài ra cụ Q còn nhận ông Nguyễn Văn T làm con nuôi từ khi ông T 

khoảng 13 - 14 tuổi, được một thời gian ông T đã bỏ về với bố mẹ đẻ sinh sống, 

việc nhận ông T làm con nuôi chỉ giao kết bằng lời nói, không làm thủ tục khai 

nhận với chính quyền địa phương.  

Khi còn sống, bố mẹ bà tạo dựng được 2 thửa đất ở gồm: Thửa đất số 222 

tờ bản đồ số 07, diện tích 100m
2
; thửa đất số 224 tờ bản đồ số 07 diện tích 75m

2
 

cùng ở thôn A, xã B, huyện C. Năm 1976, bố mẹ bà xây một ngôi nhà cấp 4 ba 

gian và bếp trên thửa đất số 222. Sau này khi nóc nhà bị dột, vợ chồng bà 

Trương Thị H có sửa chữa lại nhưng toàn bộ tiền sửa chữa hết 19.000.000đ đều 

là tiền của bố mẹ bà đưa cho bà Trương Thị H. 

Khi Nhà nước chia đất ruộng nông nghiệp, theo tiêu chuẩn bố mẹ bà được 

chia 850m
2
 đất ruộng nông nghiệp tại Bãi Dâu và 180m

2
 đất rau. Các thửa đất 

đất ở, đất ruộng nông nghiệp đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đứng tên cụ Trần Khắc Q . 

Năm 2004, cụ Q chết mà không để lại di chúc. Cụ T ở một mình, ông H 

đón cụ T về nuôi dưỡng một thời gian ngắn thì đuổi cụ về. Sau này khi cụ T ốm 

yếu, ông H ép cụ phải ra ở cùng, được một thời gian thì cụ T chết, không để lại 

di chúc phân chia di sản cho các con. 

Sau khi bố, mẹ bà chết, ông H, bà Trương Thị H đứng ra cho người khác 

thuê diện tích đất ruộng nông nghiệp của hai cụ với số tiền là 18.300.000đ và 

giữ lại chi tiêu hết. 

Đối với 2 thửa đất ở, ông H cho rằng mình là con trai nên tự quản lý toàn 

bộ, khi các bà tới thắp hương, cúng giỗ thì ông H không cho vào nhà, còn gây 

gổ, đánh đuổi các bà, nên 4 chị em gái phải mang đồ lễ tới mộ phần của bố mẹ 

để thắp hương, cúng giỗ. Khi anh chị em xảy ra mâu thuẫn, chính quyền thôn, xã 
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B đã nhiều lần hòa giải, khuyên bảo ông H, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, 

ông H tiếp tục đánh đuổi các bà. Bố mẹ bà chết không để lại khối nợ nào cho 

các con. Việc ma chay, sang cát cho bố mẹ, các con cùng có trách nhiệm. Bà 

không có yêu cầu gì về việc này.   

Nay bà khởi kiện yêu cầu Tòa án chia thừa kế theo pháp luật gồm thửa đất 

số 222 diện tích 100m
2
; Thửa đất số 224 diện tích 75m

2
; cùng nhà cấp 4 xây 

dựng trên thửa đất số 222; 850m
2
 đất ruộng nông nghiệp; 180m

2
 đất rau, 

19.000.000đ tiền cụ T để lại và 18.300.000đ tiền cho thuê đất ruộng nông nghiệp 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trương Thị H và anh Trần 

Long H xác nhận: 

Về quan hệ nhân thân, như trình bày của bà L. Di sản hai cụ để lại gồm 2 

thửa đất ở, cùng ngôi nhà cấp 4. Năm 1993, cụ Q và cụ T được chia 02 xuất đất 

nông nghiệp, mỗi xuất được chia 9 miếng, cùng chia trong tiêu chuẩn của hai cụ 

còn có tiêu chuẩn ruộng của anh Trần Long H. Tổng diện tích đất nông nghiệp 

là 2,7 sào, vợ chồng bà cho ông Vũ Văn T ở thôn O, xã B thuê từ năm 2014 - 

2019 được số tiền 18.400.000đ. Số tiền này đã lo công việc, giỗ cho hai cụ hết. 

Đối với ngôi nhà cấp 4 ba gian và bếp bố mẹ chồng bà để lại, khi các cụ 

còn sống bà đã phá đi xây dựng lại hoàn toàn, chỉ tận dụng được móng nhà. Sau 

đó nóc nhà bị mối ăn, bà lại phá nóc nhà đi để làm lại nóc nhà. Chi phí xây dựng 

lại nhà và sửa nóc nhà bố mẹ chồng bà đưa cho bà 12 triệu đồng chứ không phải 

19 triệu như các bà L, M, N và Trần Thị H trình bày, số ít còn lại là tiền của bà, 

do thời gian đã lâu và sửa nhà để các cụ ở nên bà không còn nhớ cụ thể là bao 

nhiêu.  

Chi phí ma chay, sang cát cho các cụ, các con có trách nhiệm đóng góp 

nhưng chủ yếu là vợ chồng bà, bà không yêu cầu gì về việc này. 

Năm 1999, cụ Q có lập một bản di chúc, cho anh Trần Long H được thừa 

kế toàn bộ di sản của hai cụ. Nay gia đình bà không đồng ý với yêu cầu khởi 

kiện của bà L. Đề nghị giải quyết theo di chúc của cụ Q. Gia đình bà vẫn sẽ giữ 

lại nhà đất của hai cụ để thờ cúng. Đối với đất nông nghiệp gia đình bà sẽ tiếp 

tục cho thuê để lấy tiền lo công việc trong gia đình. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Trần Thị M, bà Trần Thị N, bà Trần Thị H xác định: 

Đối với quan hệ gia đình và các tài sản, các bà đều nhất trí với phần trình 

bày của bà L. Đồng thời khẳng định khi còn sống, cụ Q không lập di chúc phân 

chia tài sản cho các con, việc anh Trần Long H cung cấp bản di chúc là hoàn 

toàn không đúng. Đề nghị tòa án xem xét, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà 

L. Các bà không yêu cầu giải quyết về chi phí mai táng, sang cát cho cụ Q, cụ T

và thống nhất sẽ giao phần tài sản mà mình được hưởng cho bà L quản lý, sử

dụng. Trường hợp phát sinh tranh chấp các bà sẽ yêu cầu tòa án giải quyết trong

một vụ án khác.

Ông Vũ Văn T trình bày: 
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Từ tháng 3/2014, ông thuê của bà Trương Thị H, ông Trần Ngọc H thửa đất 

ruộng nông nghiệp diện tích khoảng 830m
2
 tại xứ đồng Bãi Dâu tại thôn A, xã 

B. Thời hạn thuê đến năm 2019 với số tiền thuê 18.400.000đ, ông đã trả tiền đầy

đủ cho vợ chồng bà Trương Thị H, ông H. Nếu Tòa án phân chia diện tích đất

ông thuê, ông đề nghị được tiếp tục canh tác cho đến khi hết hạn.

Ông Trương Văn T trình bày: 

Trước năm 2007, ông có thuê của bà Trương Thị H một thửa đất tại khu 

Cửa Quán, gọi là đất rau, diện tích khoảng 370m
2
 để canh tác. Sau năm 2007, do 

không có điều kiện canh tác nên đã cho anh Nguyễn Chí M thuê thửa đất trên và 

một phần đất của nhà ông. Theo thỏa thuận ông cho anh M thuê chương 1 từ 

ngày 01/5/2007 đến 01/5/2013 với tổng số tiền thuê thửa đất là 10.800.000đ. 

Ông đã trả lại bà Trương Thị H số tiền thuê tương ứng với phần diện tích đất 

ruộng của bà Trương Thị H. Hết hạn ông cho anh M thuê tiếp đến ngày 

18/5/2018 với số tiền là 18.000.000đ, ông cũng đã trả bà Trương Thị H tiền thuê 

tương đương với diện tích đất của bà Trương Thị H cho thuê. Nếu Tòa án phân 

chia phần diện tích đất ông cho anh M thuê, thì bà Trương Thị H phải có trách 

nhiệm trả lại anh M số tiền tương đương với thời gian anh M chưa sử dụng 

ruộng. 

Anh Nguyễn Chí M trình bày: 

Anh có thuê lại của anh Trương Văn T một thửa đất rau. Khi thuê ruộng 

anh và anh Trương Văn T có lập văn bản thỏa thuận thuê ruộng. Toàn bộ tiền 

thuê ruộng anh đã giao cho anh Trương Văn T. Nếu Tòa án giải quyết phân chia 

thửa đất anh đang thuê, anh cũng không có ý kiến, yêu cầu gì. Nếu thu hồi thửa 

đất trước khi anh hết hạn thuê anh sẽ thỏa thuận với anh Trương Văn T, trường 

hợp phát sinh mâu thuẫn, anh sẽ yêu cầu sau. 

Người làm chứng ông Nguyễn Văn T trình bày: Năm ông 14 tuổi, cụ Trần 

Khắc Q nhận ông làm con nuôi. Việc nhận làm con nuôi chỉ bằng miệng, không 

có văn bản, giấy tờ gì. Từ khi được nhận làm con nuôi, ông thường xuyên đi lại 

gia đình cụ Q, nhưng không chuyển hộ khẩu về cùng hộ với cụ Q, cụ T. Nay bà 

L khởi kiện yêu cầu chia thừa kế tài sản của cụ Q, cụ T để lại, ông tự nguyện 

không yêu cầu được hưởng thừa kế của hai cụ. Trong thời gian cụ Q còn sống 

chưa khi nào ông nghe thấy việc cụ Q lập di chúc phân chia di sản cho các con. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 20/2017/DS-ST ngày 06 tháng 12 năm 2017, 

Toà án nhân dân huyện Văn Giang đã quyết định: 

Áp dụng: 

- Các Điều 649, 652, 653, 655, 656, 658, 660 Bộ luật dân sự năm 1995.

- Các Điều 623, 627, 628, 630, 631, 649, 650, 651, 688, 357, 468 Bộ luật

dân sự năm 2015 

- Điều 98 Luật đất đai năm 2013.

- Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016

của Ủy ban thường vụ quốc hội. 
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- Xác nhận hàng thừa kế thứ nhất của cụ Trần Khắc Q và cụ Nguyễn Thị T

gồm: Ông Trần Ngọc H, bà Trần Thị L, bà Trần Thị M, bà Trần Thị N, bà Trần 

Thị H và ông Nguyễn Văn T. 

- Xác nhận di sản thừa kế của cụ Trần Khắc Q và cụ Nguyễn Thị T để lại

gồm: Thửa đất số 222, tờ bản đồ số 07, diện tích 176m
2
; Thửa đất số 224 tờ bản 

đồ số 07, diện tích 75m
2
 đều tại thôn A, xã B, huyện C; 01 ngôi nhà cấp 4 và bếp 

xây dựng trên thửa đất số 222, tờ bản đồ số 07; Diện tích 686,6m
2
 đất ruộng 

nông nghiệp tại thửa số 15/4, tờ bản đồ số 11 tại Đội 14, thôn A; Số tiền 

12.200.000đ. Tổng giá trị di sản: 460.494.000đ. 

- Tuyên bố “Bản di chúc” lập ngày 20/01/1999, người ký Trần Khắc Q là

vô hiệu. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị L về việc chia di sản thừa 

kế của cụ Trần Khắc Q và cụ Nguyễn Thị T theo pháp luật. 

Đình chỉ phần yêu cầu chia thừa kế đối với số tiền 19.000.000đ của bà Trần 

Thị L. 

Chấp nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị M, Trần Thị N và Trần Thị H về 

việc giao toàn bộ di sản được chia cho bà Trần Thị L quản lý, sử dụng. 

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn T không yêu cầu được hưởng 

di sản thừa kế của cụ Trần Khắc Q và cụ Nguyễn Thị T. 

- Áng trích công sức trông nom tài sản cho ông Trần Ngọc H số tiền

21.000.000đ từ di sản thừa kế của cụ Q, cụ T. 

- Giao ông Trần Ngọc H được hưởng và quản lý, sử dụng thửa đất số 224

tờ bản đồ số 07, diện tích 75m
2
 tại thôn A, xã B, huyện C, có giá trị: 

112.500.000đ. 

- Giao các bà Trần Thị L, Trần Thị M, Trần Thị N và Trần Thị H được

hưởng và quản lý, sử dụng: Thửa đất số 222, tờ bản đồ số 07, diện tích 176m
2
 tại 

thôn A, xã B, huyện C trên đất có 01 ngôi nhà cấp 4; Thửa đất nông nghiệp diện 

tích 686.6m
2
 tại thửa số 15/4 tờ bản đồ số 11 tại Đội 14, thôn A; Số tiền 

12.200.000đ. Tổng giá trị: 337.994.000đ.  

Giao bà L đại diện cho bà M, bà N và bà Trần Thị H quản lý, sử dụng 

những tài sản trên. 

Giao anh Trần Long  H được quản lý, sử dụng 180m
2
 đất nông nghiệp tại 

thửa số 131/25, Tờ bản đồ số 07 và 163.4m
2
 tại thửa tại thửa số 15/4 tờ bản đồ 

số 11 tại Đội 14, thôn A, xã B. 

Các thửa đất giao các đương sự quản lý, sử dụng đều có sơ đồ kèm theo. 

Bà Trương Thị H có nghĩa vụ giao trả bà Trần Thị L số tiền 12.200.000đ 

hiện bà Trương Thị H đang quản lý. 

Sau khi đối trừ phần di sản các bên được hưởng và công sức trông nom di 

sản ông H được hưởng, ông H còn phải trả lại các bà L, M, N và bà Trần Thị H 

mỗi bà số tiền: 900.300đ. Miễn toàn bộ án phí DSST cho bà L, bà M, N. Giảm 

50% án phí cho bà Trần Thị H.   
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Ngoài ra bản án còn quyết định về lãi suất chậm thi hành án và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 18/12/2017, ông Trần Ngọc H và anh Trần Long H kháng cáo đề 

nghị công nhận di chúc của cụ Trần Khắc Q, hủy bản án sơ thẩm với lý do: Tòa 

án cấp sơ thẩm chưa phân chia phần giá trị ngôi nhà cấp 4 là di sản thừa kế; 

chưa xem xét công sức xây dựng, tôn tạo, giữ gìn di sản của ông H, bà Trương 

Thị H; xác định sai đối tượng và phân chia không đúng, không hợp tình, hợp lý.  

Tại đơn khiếu nại ngày 06/01/2018 ông H đề nghị Tòa án xem xét ông đã 

chi xây mồ mả cho bố mẹ và anh chị mất lúc nhỏ hết 47.879.000 đồng trừ 

13.800.000 đồng còn 34.079.000 đồng; đơn trình bầy ngày 12/02/2018 của anh 

Trần Long H đề nghị phần đất nông nghiệp của anh được giao tại 2 thửa gồm 

283,3 m
2
 tại Bãi Dâu và 60m

2
 đất rau đề nghị Tòa phân chia cho anh đủ ở 2 thửa 

đất này.   

 Tại phiên tòa: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo; Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bổ sung kháng cáo: đề nghị 

giao cho Trần Ngọc H phần đất có ngôi nhà cấp 4 để làm nơi thờ cúng; đất nông 

nghiệp chia theo kỷ phần.  

Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà L, N, M, Trần Thị H nhất 

trí đề nghị: đối với diện tích đất nông nghiệp đã cho thuê, ông H và bà Trương 

Thị H có trách nhiệm giao ruộng cho các bà khi hết hợp đồng vào ngày 

05/04/2019.   

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến: Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, Thư ký phiên tòa chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự; các đương sự chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa. 

Về nội dung: Áp dụng Điều 308, 309 BLTTDS.  Đề nghị HĐXX chấp nhận 

một phần kháng cáo của ông H và anh Trần Long H. Sửa bản án sơ thẩm theo 

hướng tính lại tổng giá trị di sản thừa kế;  xác định số tiền cho thuê ruộng là 

12.200.000 đồng ông H, bà Trương Thị H  đã sử dụng vào việc cúng giỗ, xây 

mồ mả. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan, 

đầy đủ các chứng cứ, lời trình bầy của các đương sự, quan điểm của Kiểm sát 

viên tại phiên tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Về hàng thừa kế: Tòa án cấp sơ thẩm xác định những người được hưởng di 

sản thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của cụ Trần Khắc Q và Nguyễn Thị T gồm: 

Ông Trần Ngọc H, bà Trần Thị L, bà Trần Thị M, Trần Thị N, bà Trần Thị H và 

ông Nguyễn Văn T. Ông T từ chối  nhận di sản, Tòa án cấp sơ thẩm xác định 

đúng người được hưởng di sản thừa kế và chia khối di sản của cụ Q, cụ T làm 05 
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kỷ phần là có căn cứ.  

Xét kháng cáo Ông Trần Ngọc H và anh Trần Long H, thấy:  

[1.]. Về bản di chúc:                                

Bản di chúc lập ngày 20/01/1999, có nội dung:  “Tôi là Trần Khắc Q và vợ 

là Nguyễn Thị T .. vợ chồng chúng tôi tuổi đã cao có viết bản di chúc để dự 

phòng sau này: Để lại cho cháu đích tôn là Trần Long H sau này chúng tôi có 

khuất núi đi thì tài sản, trao quyền nhà cùng tài sản để lại cho cháu Huân bảo 

quản khi giỗ ngày tết...”  được ký tên Trần Khắc Q.  

Về hình thức: Di chúc trên được xác định là di chúc bằng văn bản không có 

người làm chứng, không có chứng nhận, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. 

Theo quy định tại điều 658 BLDS năm 1995: .. việc lập di chúc bằng văn bản 

không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại điều 656 Bộ luật này. Đối 

chiếu quy định tại điều 656 BLDS năm 1995 với nội dung di chúc thấy: di chúc 

không ghi rõ di sản để lại gồm những tài sản gì, địa chỉ nơi có di sản. Mặt khác, 

di sản thừa kế là tài sản chung của của cụ Q, cụ T; thời điểm lập di chúc cụ T 

vẫn còn sống nhưng di chúc chỉ do một mình cụ Q định đoạt. Hình thức và nội 

dung của di chúc đã vi phạm quy định tại Điều 637, 655, 656, và Điều 658, 660 

BLDS năm 1995.  Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh 

Hưng Yên thể hiện: chữ ký, chữ viết họ tên Trần Khắc Q phía dưới bản di chúc 

lập ngày 20/01/1999 với chữ ký, chữ viết họ tên Trần Khắc Q trong đơn xin cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 17/6/1991 dưới phần người làm đơn 

không phải do cùng một người ký, viết ra.   

Từ những căn cứ trên, có cơ sở xác định “Bản di chúc” lập ngày 

20/01/1999  là di chúc không hợp pháp. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp yêu cầu 

chia di sản thừa kế theo di chúc của anh Trần Long H, áp dụng quy định của 

pháp luật để chia thừa kế di sản của cụ Q, cụ T là có cơ sở.  

[2]. Đối với kháng cáo xem xét công sức xây dựng, tôn tạo, giữ gìn di sản 

của ông H, bà Trương Thị H, HĐXX thấy: Cụ T chết năm 2010, vợ chồng ông 

H là người trông coi khối di sản trên đến thời điểm xét xử sơ thẩm là 7 năm. Tòa 

án cấp sơ thẩm đã áng trích công sức cho vợ chồng ông H 21.000.000 đồng là có 

căn cứ.   

[3]. Về di sản thừa kế: Theo biên bản thỏa thuận về giá trị di sản thì di sản  

cụ Q, cụ T để lại gồm: Đất ở có giá trị 376.500.000 đồng + Đất nông nghiệp trị 

giá 61.794.000đồng + Nhà cấp 4 giá trị sử dụng còn 10.000.000 đồng + Tiền 

thuê ruộng 12.200.000 đồng. Tổng trị giá:  460.494.000 đồng.  

Tại cấp phúc thẩm ông H xuất trình bản kê chi phí cho việc xây mồ mả cho 

bố mẹ và anh chị mất lúc nhỏ hết 47.879.000 đồng trừ 13.800.000 đồng (tiền 

cho thuê ruộng) còn 34.079.000 đồng. Các bà L, Trần Thị H, M, N xác định mỗi 

khi gia đình có việc gì cũng chia đều cho 5 anh em; bà Trương Thị H thì cho 

rằng vợ chồng bà lo là chính, bốn bà con gái chỉ thêm vào để trả nghĩa. Xét thấy, 

từ sau khi cụ T mất ông H trực tiếp canh tác thu hoạch và cho thuê ruộng nông 

nghiệp để dùng vào việc cúng giỗ hàng năm. Các bà L, Trần Thị H, M, N có 
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đóng góp nhưng ông H là con trai trưởng phải chịu trách nhiệm chính trong việc 

lo ma chay, cúng giỗ và xây mộ cho các cụ. Số tiền cho thuê ruộng ông H, bà 

Trương Thị H đã sử dụng hết vào việc chung nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo 

của ông H.    

Như vậy, di sản của cụ Q, cụ T để lại là:  Đất ở trị giá 376.500.000 đồng + 

Đất nông nghiệp trị giá 61.794.000đồng + Nhà cấp 4 giá trị sử dụng còn 

10.000.000 đồng. Tổng trị giá: 448.294.000 đồng. Chia làm 05 kỷ phần bằng 

nhau cho ông H, bà L, bà N, bà M và bà Trần Thị H; mỗi kỷ phần có giá trị: 

(448.294.000đ - 21.000.000đ) : 5 = 85.458.800 đồng   

Xét về nhu cầu sử dụng đất di sản, thấy: Ông Trần Ngọc H có nhà riêng và 

thờ cúng bố mẹ, tổ tiên tại nhà riêng ở cùng thôn A; hiện nhà đất của cụ Q, cụ T 

để xuống cấp không có người quản lý, sử dụng. Tại phiên tòa anh Trần Long H 

đề nghị giao cho ông H phần đất có ngôi nhà cấp 4 đề làm nơi thờ cúng. Căn cứ 

sơ đồ hiện trạng thể hiện ngôi nhà cấp 4 và bếp được xây dựng có chiều rộng 

mặt đường là 7,9m, kéo dài 16,65m. Đất di sản tại thửa 222 có chiều rộng mặt 

đường 9,9m, chiều dài 19,5 m. Nếu giao cho ông H diện tích đất có ngôi nhà thì 

diện tích đất còn lại không đảm bảo diện tích mặt đường tối thiểu để giao cho 

thừa kế khác sử dụng.  

Tòa án cấp sơ thẩm giao cho ông H quản lý, sử dụng toàn bộ thửa đất 224 

diện tích 75m
2
 trị giá 112.500.000 đồng. Giao cho các bà L, M, N, Trần Thị H: 

686,6 m
2
 đất nông nghiệp trị giá 61.794.000đồng + 176m

2
 đất ở trị giá 

264.000.000 đ + Ngôi nhà cấp 4 giá trị sử dụng còn 10.000.000. Tổng cộng: 

335.794.000đ là đảm bảo các thừa kế đều được chia di sản bằng hiện vật và 

thuận lợi trong việc thi hành án. Do Tòa án cấp sơ thẩm tính tổng giá trị của di 

sản bằng 337.994.000 đồng là chưa chính xác, cấp phúc thẩm sẽ xem xét lại.  

Kỷ phần 4 bà được hưởng trị giá 341.835.200đồng. Đối trừ phần giá trị tài 

sản được chia, tiền công sức trông nom khối di sản, ông H có nghĩa vụ trả lại các 

bà L, M, N, Trần Thị H số tiền 6.014.200 đồng. Mỗi bà 1.510.300 đồng.  

Đối với đất ruộng nông nghiệp tại xứ đồng Bãi Dâu thôn A gia đình ông H 

cho ông Vũ Văn T thuê theo giao ước cho thuê ruộng đến 1/3/2019 (Âm lịch) 

tức ngày 05/04/2019 mới hết hạn thuê.  Các bà L, M, N, Trần Thị H đều nhất trí 

đề nghị diện tích đất nông nghiệp, ông H và bà Trương Thị H có trách nhiệm 

giao cho các bà vào thời điểm hết thời hạn cho thuê ruộng 05/04/2019.   

Xét  kháng cáo của ông H  đối với việc cấp sơ thẩm chưa xem xét  tới việc 

ông nhiều lần tu bổ nhà cấp 4, thấy: Tại cấp sơ thẩm Tòa án đã nhiều lần triệu 

tập nhưng ông H từ chối tham gia tố tụng  và có giấy ủy cho bà Trương Thị H, 

anh Trần Long H tham gia tố tụng. Tại BL 51 và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc 

thẩm bà Trương Thị H đều xác định khi còn sống cụ T có cho bà 12.000.000 

đồng và bà đã dùng số tiền này vào hai lần sửa nhà cấp 4 nên Hội đồng xét xử 

không xem xét.     

Đối với tiêu chuẩn đất nông nghiệp: Cụ Q, cụ T và anh Trần Long H được 

chia chung tổng số 1030 m
2
 đất nông nghiệp, anh Trần Long H được 1/3 diện 
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tích đất trên bằng 343.3 m
2
 . Tòa án cấp sơ thẩm đã giao cho anh Trần Long H 

quản lý, sử dụng 180m
2
 đất nông nghiệp tại thửa số 131/25, tờ bản đồ số 07 và 

163.4m
2
 tại thửa tại thửa số 15/4 tờ bản đồ số 11 tại Đội 14, thôn A, xã B là phù 

hợp đảm bảo diện tích để canh tác và sự công bằng về giá trị quyền sử dụng đất.  

Từ những phân tích trên có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo của ông 

Trần Ngọc H và anh Trần Long H. Ông H, anh Trần Long H không phải chịu án 

phí phúc thẩm.  

Ngày 15/12/2017, ông Trần Ngọc H có đơn xin miễn giảm án phí vì tuổi 

cao, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương 

nên xem xét miễn toàn bộ án phí DSST cho ông H.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp 

nhận một phần kháng cáo của ông Trần Ngọc H và anh Trần Long H. Sửa bản 

án dân sự sơ thẩm.  

Áp dụng: Điều 637, 649, 652, 653, 655, 656, 658, 660 Bộ luật dân sự năm 

1995; Điều 623, 649, 650, 651, 658 Bộ luật dân sự năm 2015 

Điều 98 Luật đất đai năm 2013. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần Thị L 

1. Tuyên bố “Bản di chúc” lập ngày 20/01/1999, người ký Trần Khắc Q là 

vô hiệu. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị L về việc chia di sản thừa 

kế của cụ Trần Khắc Q và cụ Nguyễn Thị T theo pháp luật. 

2. Xác nhận hàng thừa kế thứ nhất của cụ Trần Khắc Q và cụ Nguyễn Thị T 

gồm: Ông Trần Ngọc H, bà Trần Thị L, bà Trần Thị M, bà Trần Thị N, bà Trần 

Thị H. 

3. Xác định di sản thừa kế của cụ Trần Khắc Q và cụ Nguyễn Thị T để lại 

gồm: Thửa đất số 222, tờ bản đồ số 07, diện tích 176m
2
; Thửa đất số 224 tờ bản 

đồ số 07, diện tích 75m
2
 đều tại thôn A, xã B, huyện C; 01 ngôi nhà cấp 4 và bếp 

xây dựng trên thửa đất số 222, tờ bản đồ số 07; Diện tích 686,6m
2
 đất ruộng 

nông nghiệp tại thửa số 15/4, tờ bản đồ số 11 tại Đội 14, thôn A. Tổng giá trị di 

sản: 448.294.000 đồng 

Chấp nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị M, Trần Thị N và Trần Thị H về 

việc giao toàn bộ di sản được chia cho bà Trần Thị L quản lý, sử dụng.  

4. Áng trích công sức trông nom di sản cho Ông Trần Ngọc H số tiền 

21.000.000đ từ di sản thừa kế của cụ Q, cụ T. Ông H, bà Trương Thị H được 

hưởng số tiền cho thuê ruộng là 12.200.000đ   

- Giao Ông Trần Ngọc H quản lý, sử dụng thửa đất số 224 tờ bản đồ số 07, 

diện tích 75m
2
 tại thôn A, xã B, huyện C, có giá trị: 112.500.000đồng. 
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- Giao các bà Trần Thị L, Trần Thị M, Trần Thị N và Trần Thị H được sở 

hữu và quản lý, sử dụng: Thửa đất số 222, tờ bản đồ số 07, diện tích 176m
2
 tại 

thôn A, xã B, huyện C trên đất có 01 ngôi nhà cấp 4; Thửa đất nông nghiệp diện 

tích 686.6m
2
 tại thửa số 15/4 tờ bản đồ số 11 tại Đội 14, thôn A. Tổng giá trị: 

335.794.000đồng. Giao bà L đại diện cho bà M, bà N và bà Trần Thị H sở hữu 

và quản lý, sử dụng những tài sản trên.   

Ông H và bà Trương Thị H có trách nhiệm giao đất nông nghiệp diện tích 

686,6m
2
 tại thửa số 15/4, tờ bản đồ số 11 tại Đội 14, thôn A cho bà L sau khi hết 

hợp đồng thuê ruộng với ông Vũ Văn T vào ngày 05/04/2019. 

Giao anh Trần Long  H được quản lý, sử dụng 180m
2
 đất nông nghiệp tại 

thửa số 131/25, Tờ bản đồ số 07 và 163.4m
2
 tại thửa tại thửa số 15/4 tờ bản đồ 

số 11 tại Đội 14, thôn A, xã B. 

(Các thửa đất giao các đương sự quản lý, sử dụng đều có sơ đồ kèm theo) 

Sau khi đối trừ phần di sản các bên được hưởng và công sức trông nom di 

sản. Ông H còn phải trả lại các bà L, M, N và Trần Thị H mỗi bà số tiền: 

1.510.300 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn đề 

nghị THA hợp pháp, nếu  bên phải thi hành chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì 

phải chịu lãi suất chậm trả tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.  

5. Về án phí:  

-  Án phí sơ thẩm: Ông Trần Ngọc H, bà Trần Thị L, bà Trần Thị M, bà 

Trần Thị N, bà Trần Thị H mỗi người phải chịu 4.272.940 đồng án phí DSST. 

Miễn toàn bộ án phí DSST cho ông H, bà L, bà M, bà N. Giảm cho bà Trần Thị 

H 2.172.940 đồng. Bà Trần Thị H còn phải chịu 2.100.000 đ án phí DSST. Ghi 

nhận bà L tự nguyện chịu toàn bộ án phí thay bà Trần Thị H. Đối trừ 11.000.000 

đồng tiền tạm ứng án phí bà L đã nộp theo biên lai thu số 015246 ngày 

10/01/2017 của Chi cục THA dân sự huyện C. Bà L đã nộp dủ án phí DSST. 

Hoàn trả bà L số tiền 8.900.000 đồng. 

+ Án phí phúc thẩm: Hoàn trả anh Trần Long H  300.000đ tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm theo biên lai thu số 015602 ngày 18/12/2017 của Chi cục THADS 

huyện C. 

Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết kháng cáo, kháng nghị. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự, người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận 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. 

117



11 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hưng Yên; 

- TAND huyện Văn Giang; 

- Chi cục THADS huyện Văn Giang; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

 

           Vũ Thị Thu Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 

TỈNH HƯNG YÊN 

Bản án số: 04/2018/DS-ST 

Ngày: 06/7/2018 
Về việc: Tranh chấp về thừa kế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H - TỈNH HƯNG YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lý.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Vũ Thị Thùy Đông;

2. Bà Nguyễn Thị Hệ;

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Trần

Thị Là - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hưng 

Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 25/2017/TLST-DS ngày 

16/6/2017 về việc: Tranh chấp về thừa kế, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

04/2018/QĐXX-DS ngày 28/5/2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn S, sinh năm 1971.

Trú tại: Phố K, phường D, thành phố H, tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa.

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Quang H, sinh năm 1959.

Trú tại: Phố K, phường D, thành phố H, tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa.

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

- Bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1962.

Trú tại: Phố K, phường D, thành phố H, tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa.

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1966.

Trú tại: Số M, đường TH, phường G, thành phố H, tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt

tại phiên tòa. 

- Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1969

Trú tại: Số A, đường NC, phường AH, quận K, thành phố Cần Thơ.

(Bà Nguyễn Thị A ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Ph).
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện và các tài liệu bổ sung trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn ông Nguyễn S trình bầy: 

Bố mẹ đẻ ông Nguyễn S là Nguyễn Tiến T, sinh năm 1939 (chết tháng 12 năm 

2015) và Phạm Thị Đ, sinh năm 1936 (chết năm 2010). Cụ T và cụ Đ sinh được 05 

người con là Nguyễn Quang H, Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị A và 

Nguyễn S. Cụ T và cụ Đ trước đây ở trên thửa đất có diện tích đất hơn 1000m
2 

tại 

Phố K, phường D, thành phố H, nguồn gốc thửa đất là của bố mẹ đẻ cụ T. Theo bản 

đồ 299 thì diện tích đất này được chia làm 2 thửa, bố đẻ cụ T là Nguyễn Văn Th đứng 

tên thửa đất phía bên trong, cụ T đứng tên thửa đất phía ngoài giáp mặt đường. Sau 

khi bố mẹ cụ T chết thì vợ chồng cụ T quản lý, sử dụng cả thửa đất do cụ Th đứng 

tên. Trong quá trình sử dụng, khoảng năm 2000 vợ chồng cụ T có chuyển nhượng 

112,5 m
2
 cho bà H1 ở Hà Nội, diện tích đất còn lại khoảng 900m

2
. Tháng 8 năm 2011 

chị gái và em gái của cụ T là Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Đ cùng với cụ T có họp gia 

đình, thống nhất cho cụ T được toàn quyền sử dụng diện tích đất của bố mẹ cụ T để 

lại. Năm 2010 khi cụ Đ còn khỏe mạnh, cụ Đ có mời cụ L, cụ Đ và tất cả các con 

(không có bà A vì ở xa) đến nhà họp gia đình, khi đó cụ Đ nói sau này vợ chồng cụ Đ 

chết sẽ cho ông S được thừa kế phần diện tích đất của vợ chồng cụ Đ mà trên đất đã 

xây nhà. Phần đất này giáp với đất mà vợ chồng cụ T đã cho ông S xây nhà. Khi đó 

cụ T không nói được nhưng cũng ra hiệu nhất trí với ý kiến của cụ Đ, mọi người còn 

lại không ai có ý kiến gì. Sau đó cụ Đ có đưa cho ông S một phong bì dán kín và dặn 

ông S khi nào vợ chồng cụ Đ chết thì mới được mở ra. Sau khi cụ Đ chết, đến tháng 8 

năm 2015 ông H có mời tất cả các chị em ruột đến họp và thống nhất để cụ T thừa kế 

toàn bộ phần di sản của cụ Đ để lại. Lúc đó cụ T vẫn còn minh mẫn và cũng nhất trí 

với ý kiến của các con. Việc thống nhất này được lập thành Văn bản thỏa thuận phân 

chia di sản thừa kế, có chứng thực của Phòng công chứng. Sau đó cụ T đã chia diện 

tích đất của Cụ T (cả diện tích đất Cụ T được hưởng của cụ Đ) cho các con là ông H, 

ông S và cháu Nguyễn Đức H3 (con trai ông H) mỗi người một xuất đất, các bà Ph, 

H, A được cho một xuất (do bà Ph đứng tên). Việc cụ T cho các con và cháu đất được 

lập thành các Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và có sự chứng nhận của Văn 

phòng Công chứng PC, Hưng Yên. Sau khi cho, diện tích đất của cụ T còn lại là 

115m
2
, Cụ T đã được Sở tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cấp GCNQSDĐ số CC 

231556 ngày 13/11/2015. Anh chị em ông S và cháu H3 cũng đã được cấp 

GCNQSDĐ đối với diện tích đất được cụ T cho. Việc cụ T phân chia đất cho các con 

hoàn toàn phù hợp với ý nguyện của vợ chồng cụ T khi còn sống khỏe mạnh. Sau khi 

cụ T chết, ông S có mở phong bì mà trước đây cụ Đ đưa cho thì thấy bên trong có 

một Bản di chúc “Chuyển quyền thừa kế cho con” của bố mẹ ông S, bản di chúc được 

viết ngày 09/6/2009, có xác nhận của ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND 

phường Lam Sơn, thành phố H. Năm 2009 ông S vẫn đang ở nước ngoài nên ông S 

không biết bản di chúc đó vợ chồng cụ T nhờ ai viết, chữ ký trong bản di chúc đúng 

là chữ ký của cụ Đ, Cụ T lúc đó bị liệt bên phải nên điểm chỉ. Theo bản di chúc này 

thì bố mẹ ông S có chia cho mỗi người con trai một phần đất, ba người con gái được 
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một phần đất, phần đất còn lại (khoảng 115m
2
) có ngôi nhà của bố mẹ ông S thì di 

chúc cho ông S được hưởng sau khi bố mẹ ông S chết. Bản di chúc này hoàn toàn phù 

hợp với việc cụ T phân chia đất cho các con năm 2015. Sau khi biết có bản di chúc 

ông S không nói với ai vì lúc đó cụ T mới chết, nhưng do vợ chồng ông H nhiều lần 

có những thái độ, lời lẽ không đúng, gây sự và xúc phạm vợ chồng ông S, yêu cầu 

ông S phải giao lại ngôi nhà của bố mẹ cho ông H nên ông S đã mời hai bên họ hàng 

nội, ngoại và tất cả anh chị em (không có bà A) đến để công bố di chúc, khi đó tất cả 

mọi người đều nhất trí ngoại trừ ông H. Vì vậy ông S đề nghị Tòa án giải quyết cho 

ông S được hưởng toàn bộ di sản này theo di chúc mà bố mẹ ông S đã lập. 

Đến ngày 21/3/2018 ông Nguyễn S có đơn xin thay đổi yêu cầu khởi kiện. Cụ 

Thể là rút yêu cầu khởi kiện chia thừa kế theo di chúc, thay bằng yêu cầu: 

- Hủy bản di chúc do cụ T và cụ Đ lập ngày 09/6/2009 do bản di chúc không 

hợp pháp vì không có người làm chứng, việc xác nhận của chính quyền địa phương 

không rõ ràng và không ghi thời gian xác nhận;  

- Xác định di sản của cụ T để lại gồm 115,6m
2 

đất và nhà trên đất và đề nghị 

chia di sản của tụ T để lại theo pháp luật. Ông S có nhu cầu sử dụng di sản và sẽ trả 

chênh lệch cho các các kỷ phần khác bằng tiền.  

- Đề nghị áng trích công sức cho ông S cùng vợ là Lê Thị Nh trong việc chăm 

sóc vợ chồng cụ T từ năm 2006 đến năm 2015. Tuy nhiên đến ngày 09/5/2018 ông S 

đã có đơn xin rút yêu cầu áng trích công sức cho ông S cùng vợ là Lê Thị Nh với lý 

do việc chăm sóc bố mẹ là nghĩa vụ của con cái. 

Theo bản tự khai và các văn bản bổ sung, bị đơn ông Nguyễn Quang H trình 

bầy:  

Về hàng thừa kế ông H nhất trí với quan điểm của ông S. Bố mẹ ông H trước 

đây ở cùng với ông bà nội ông H trên diện tích đất hơn 1000m
2
 tại Phố K, phường D, 

thành phố H. Sau khi ông bà nội ông H qua đời thì bố mẹ ông H quản lý và sử dụng 

toàn bộ diện tích đất này. Khoảng năm 2004, bố mẹ ông H đã chuyển nhượng 

112,5m
2
 đất cho bà H1 ở Hà Nội, diện tích còn lại khoảng hơn 900m

2
. Ngày 

28/5/2011 cụ T cùng hai người là chị và em ruột của cụ T họp gia đình thống nhất 

cho cụ T được quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất của bố mẹ để lại. Ngày 28/5/2013 

UBND thành phố H đã cấp GCNQSDĐ số BK 882219 cho cụ T, diện tích được sử 

dụng là 945,1m
2
 đất (trong đó có 433m

2
 đất thổ cư và 501,1m

2
 đất vườn). Trong quá 

trình sử dụng, vợ chồng cụ T đã xây dựng trên đất 01 nhà cấp 4 loại 3 gian, diện tích 

sử dụng khoảng 40m
2
. Do trước khi chết mẹ ông H không để lại di chúc nên ngày 

03/9/2015 cụ T cùng tất cả các con họp gia đình và thống nhất để cụ T được hưởng 

toàn bộ di sản của cụ Đ để lại. Việc thỏa thuận này được lập thành Văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản thừa kế, có chứng nhận của Văn phòng công chứng PC, Hưng 

Yên. Sau đó cụ T đã chia đất cho các con và cháu H3 là con trai lớn của ông H. Việc 

cho đất được lập thành các Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, có chứng nhận của 

Văn phòng công chứng PC, Hưng Yên. Sau khi cho thì cụ T còn lại 115m
2
 đất và đã 

được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên đã cấp GCNQSDĐ số CC 231556 

ngày 13/11/2015 cho cụ T. Ngày 27/12/2015 cụ T chết và không để lại di chúc nên 
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anh em ông H thống nhất để nhà và đất của cụ T để lại làm nhà thờ. Khoảng tháng 8 

năm 2016 ông S có tổ chức họp gia đình và cho mọi người biết có bản di chúc của cụ 

Đ và cụ T lập ngày 09/6/2009. Ông H xác định bản di chúc này không hợp pháp vì: 

Bản di chúc được lập năm 2009 nhưng đến năm 2013 cụ T mới được quyền sử dụng 

cả diện tích đất của ông bà nội ông H để lại; khi vợ chồng cụ T lập di chúc thì ông S 

đang ở nước ngoài; anh em ông H chưa bao giờ nghe thấy việc vợ chồng cụ T lập di 

chúc; ngày 03/9/2015 khi cụ T và tất cả các con họp gia đình để thỏa thuận phân chia 

di sản của cụ Đ để lại thì tất cả đều xác định cụ Đ chết không để lại di chúc; khi ông 

S mở di chúc thì anh em ông H không được tham gia. Vì vậy ông H không nhất trí 

với yêu cầu của ông S về việc chia thừa kế theo di chúc. Sau khi ông S thay đổi yêu 

cầu khởi kiện, quan điểm của ông H như sau: 

- Nhất trí với yêu cầu của ông S là hủy bản di chúc do cụ T và cụ Đ đã lập;  

- Nhất trí với quan điểm của ông S về việc xác định di sản của cụ T để lại gồm 

115,6m
2 

đất do cụ T đứng tên trong GCNQSDĐ và nhà trên đất vì Sau khi cụ Đ chết 

thì cụ T cùng các con đã thống nhất để cụ T được hưởng toàn bộ phần di sản của cụ 

Đ, sau đó cụ T đã chia đất cho các con và cháu thì cụ T còn lại diện tích 115,6m
2
 đất, 

cụ T đã được đứng tên trong GCNQSDĐ, trên đất có 01 nhà cấp 4; 

- Ông H có nguyện vọng chuyển toàn bộ di sản của cụ T làm nhà thờ dòng họ 

Nguyễn nhưng do ông S không đồng ý và yêu cầu chia di sản theo pháp luật nên ông 

H đề nghị Tòa án căn cứ pháp luật giải quyết.   

Bà Nguyễn Thị Ph và Nguyễn Thị A là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trình bầy:  

Về hàng thừa kế và nguồn gốc tổng diện tích đất hơn 900m
2
 đất của vợ chồng 

cụ T, cũng như 115m
2
 đất tại Phố K, phường D, thành phố H do cụ T đứng tên trong 

GCNQSDĐ, bà Ph và bà A nhất trí với ý kiến của ông S, ông H trình bầy. Khi cụ Đ 

chết, anh chị em bà Ph không biết cụ Đ có để lại di chúc hay không. Cụ T chết ngày 

17/11/2015 (âm lịch), không để lại di chúc. Sau khi cụ Đ chết, giữa ông H và ông S 

đã xảy ra mâu thuẫn, chị em bà Ph đến can thì ông H đuổi chị em bà Ph, thậm chí còn 

đánh bà Ph. Ông S có mời hai bên họ hàng nội ngoại đến họp gia đình, tại buổi họp 

đó ông S có nói lúc bố mẹ còn sống, cụ Đ có đưa cho ông S một chiếc phong bì và 

dặn khi nào bố mẹ chết đi mới được mở phong bì, tại buổi họp đó ông S đã mở phong 

bì, bên trong là bản di chúc của cụ T và cụ Đ có nội dung là bố mẹ bà Ph để lại cho 

ông S được hưởng thừa kế toàn bộ diện tích đất của cụ T và cụ Đ và ngôi nhà cấp 4 

trên đất. Lúc đó chỉ có ông H không nhất trí còn tất cả mọi người đều nhất trí vì thấy 

đúng với ý nguyện của vợ chồng cụ T trước đây. Qua tìm hiểu thì bà Ph, bà A được 

biết bản di chúc do bố mẹ bà lập năm 2009 không đúng các quy định của pháp luật vì 

không có người làm chứng, việc xác nhận của chính quyền địa phương không rõ 

ràng, không có thời gian xác nhận. Vì vậy bà Ph, bà A nhất trí với việc ông S xin rút 

yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc, và yêu cầu hủy bản di chúc mà cụ T và cụ Đ 

đã lập ngày 09/6/2009. Bà Ph, bà A nhất trí với quan điểm của ông S xác định 

115,6m
2
 đất do cụ T được đứng tên trong GCNQSDĐ và 01 nhà cấp 4 trên đất là di 

sản của cụ T để lại sau khi chết. Đồng thời nhất trí với yêu cầu của ông S đề nghị chia 
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di sản của cụ T để lại theo pháp luật. Do là con gái và cũng đã được cụ T cho đất nên 

bà Ph, bà A tự nguyện cho ông S được hưởng kỷ phần thừa kế của bà Ph, bà A vì ông 

S đã có công sức rất lớn trong việc chăm sóc bố mẹ khi đau ốm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H trình bầy: Khi còn 

sống, bố mẹ bà H có khoảng hơn 850m
2
 đất tại Phố K, phường D, thành phố H, 

nguồn gốc là do ông bà nội bà H để lại cho bố bà H. Khi còn nhỏ, bà H không biết gì, 

khi trưởng thành thì đi lấy chồng và có một thời gian ở nước ngoài nên bà H không 

nắm rõ về các giấy tờ có liên quan, cũng như diễn biến đối với thửa đất của bố mẹ bà 

H. Trước kia bố mẹ bà H có chia cho ông H, ông S mỗi người một xuất đất, ba chị em 

gái bà H được cho một xuất đất, diện tích còn lại là của bố mẹ bà H đã xây nhà trên 

đó. Bà H có nghe kể lại là khi còn sống cụ Đ có tổ chức họp gia đình và có nói ý 

nguyện của cụ Đ và Cụ T sẽ cho ông S được thừa kế nhà và đất của bố mẹ bà H. Bà 

H chỉ biết vậy, còn bố mẹ bà có lập di chúc hay không thì bà H không biết. Sau khi 

cụ T chết, giữa ông H và ông S xảy ra mâu thuẫn, ông S đã tổ chức họp gia đình và 

công bố bản di chúc của cụ T và cụ Đ. Do không có nhà nên bà H không biết việc 

ông S có bản di chúc đó ra sao, mở di chúc vào thời gian nào và có ai làm chứng hay 

không. Ông S xứng đáng được hưởng di sản của bố mẹ để lại nên bà H đề nghị Tòa 

án xem xét giải quyết yêu cầu của ông S. Trong trường hợp bản di chúc của bố mẹ bà 

H để lại không hợp pháp, ông S có yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết vấn đề gì thì đề 

nghị Tòa án căn cứ pháp luật giải quyết. 

Tòa án đã tiến hành thẩm định và định giá tài sản tranh chấp, kết quả như sau: 

- Thửa đất tranh chấp có diện tích 115,7m
2
. Các đương sự thống nhất lấy theo 

diện tích trong GCNQSDĐ đã được cấp là 115,6m
2
, giá trị 462.400.000đ. 

- Tài sản trên đất gồm: 01 nhà cấp 4 lợp ngói, diện tích 41,5m
2
, bếp, bể nước, 

nhà vệ sinh, sân gạch, tường rào, cổng sắt. Tổng trị giá công trình xây dựng là 

81.850.945đ. 

Tổng trị giá đất và công trình trên đất là: 544.250.945đ (Năm trăm bốn mươi 

bốn triệu hai trăm lăm mươi ngàn chín trăm bốn mươi năm ngàn đồng).  

Quá trình giải quyết, Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. 

Tại phiên tòa: 

* Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ 

nguyên quan điểm như đã trình bầy trên. 

* Quan điển của đại diện Viện kiểm sát: 

+ Về tố tụng: Tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè H đã chÊp hµnh nghiªm chØnh tr×nh 

tù thñ tôc tè tông tõ khi thô lý, thu thËp chøng cø, quyÕt ®Þnh ®a vô ¸n ra xÐt xö, yêu 

cầu khởi kiện bổ sung tại phiên tòa cho ®Õn qu¸ tr×nh xÐt xö c«ng khai t¹i phiªn tßa. 
 + Về nội dung: Căn cứ khoản 4 Điều 625, Điều 656, khoản 2 Điều 658 của 

BLDS năm 2005; Điều 610, Điều 623, Điều 649, Điều 650, Điều 651 của BLDS năm 

2015; khoản 9 điều 26, điểm a khoản 1 điều 35 và khoản 1 Điều 39, Điều 147 

BLTTDS và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016. Đề nghị HĐXX 

tuyên xử: 
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- Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Nguyễn S về việc hủy Bản di 

chúc “Chuyển quyền thừa kế cho con” do cụ Nguyễn Tiến T và cụ Phạm Thị Đ lập 

ngày 09/6/2009. 

 - Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự xác nhận di sản của cụ T để lại 

gồm: Quyền sử dụng 115,6m
2
 đất tại địa chỉ thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành 

phố H theo Giấy chứng nhận QSDĐ số CC231556 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

cấp ngày 13/11/2015, tên người sử dụng: Nguyễn Tiến T; Tài sản trên đất gồm: 01 

nhà cấp 4 lợp ngói, diện tích 41,5m2, bếp, bể nước, nhà vệ sinh, sân gạch, tường rào, 

cổng sắt. Tổng trị giá di sản là: 544.250.945đồng. 

 - Chia di sản của cụ Nguyễn Tiến T để lại như sau: Giao cho ông S quản lý, sử 

dụng toàn bộ di sản của cụ T như nêu trên; Chấp nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn 

Thị Ph, bà Nguyễn Thị A về việc cho ông S hưởng kỷ phần của hai bà và không phải 

trả chênh lệch bằng tiền cho hai bà; Ông S phải trả chênh lệch tài sản cho ông 

Nguyễn Quang H và bà Nguyễn Thị H mỗi người một kỷ phần = 1/5 tổng di sản thừa 

kế tương ứng với số tiền là: 108.850.189 đồng. 

Kể từ ngày ông Nguyễn Quang H và bà Nguyễn Thị H có đơn đề nghị thi hành 

án cho đến khi thi hành xong khoản tiền trả chênh lệch nêu trên, hàng tháng ông 

Nguyễn S còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015.  

- Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  
 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và căn cứ vào 

kết quả hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền: Nguyên đơn ông S xác định diện tích 

115,6m
2
 đất tại thửa đất số 90, tờ bản đồ số 57 ở Phố K, phường D, thành phố H và 

công trình xây dựng trên đất là di sản của cụ Nguyễn Tiến T để lại. Ông S khởi kiện 

yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc, sau đó thay đổi thành chia di sản thừa kế 

theo pháp luật, như vậy quan hệ pháp luật  là “Tranh chấp về thừa kế”, Tòa án nhân 

dân thành phố H thụ lý giải quyết là đúng quy định tại các điều 26, 35, 39 của Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Cụ Phạm Thị Đ chết năm 2010, cụ Nguyễn Tiến T 

chết năm 2015, ngày 05/6/3017 ông S khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế, như vậy 

việc ông S làm khởi kiện nằm trong thời hạn khởi kiện quy định tại Điều 623 của Bộ 

luật dân sự năm 2015.  

[3] Về tố tụng: Tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

bà Nguyễn Thị H, trong quá trình giải quyết vụ án bà H đã có đơn đề nghị giải quyết 

vắng mặt nên HĐXX áp dụng Điều 227 của Bộ luật dân sự, xét xử vắng mặt bà H. 

[4] Về nguồn gốc thửa đất tranh chấp: 

Theo các đương sự trình bầy thì Cụ Nguyễn Tiến T trước đây ở cùng với bố 

mẹ đẻ cụ T là Nguyễn Văn Th và Nguyễn Thị S trên thửa đất có diện tích khoảng hơn 
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1000m
2
 tại Phố K, phường D, thành phố H, tỉnh Hưng Yên, nguồn gốc thửa đất này 

là do các cụ để lại cho vợ chồng cụ S. Trong quá trình sử dụng, vợ chồng cụ Th đã 

cho cụ T một phần diện tích đất có bề mặt giáp đường, còn vợ chồng cụ Th ở phía 

sau của thửa đất. Xác minh tại UBND phường Lam Sơn, thành phố H đã xác định: 

Tại sổ mục kê và bản đồ 299 thì cụ Nguyễn Tiến T đứng tên kê khai sử dụng hai thửa 

đất gồm thửa số 209 và thửa 474 thuộc tờ bản đồ số 6, cả hai thửa đất trên đều nằm 

tại Phố K, phường D, thành phố H. Thửa 209 có diện tích 256m
2
, loại đất ao; thửa 

474 có diện tích 225m
2
, loại đất thổ cư. Theo nắm bắt thì cả hai thửa đất này cụ T 

được bố mẹ đẻ của cụ T cho. Cụ Nguyễn Văn Th - bố đẻ cụ T đứng tên kê khai sử 

dụng thửa số 207, tờ bản đố số 6, có diện tích 330m
2
, loại đất thổ cư. Thửa đất này 

của cụ Th tiếp giáp với cạnh cuối của thửa số 474 do cụ T đứng tên (không có cạnh 

tiếp giáp với đường đi). Sau khi vợ chồng cụ Th chết, vợ chồng cụ T tiếp tục sử dụng 

cả thửa đất do cụ Thưởng đứng tên. Tháng 8 năm 2011 cụ T cùng chị gái và em gái 

của cụ T là Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Đ đã lập biên bản họp gia đình thống nhất cho 

cụ T sử dụng diện tích đất của bố mẹ cụ T để lại. Ngày 28/5/2013 UBND thành phố 

H đã cấp GCNQSDĐ số BK 882219 cho cụ T, diện tích được sử dụng là 945,1m
2
 đất 

(trong đó có 433m
2
 đất thổ cư và 501,1m

2
 đất vườn). Trong quá trình sử dụng, vợ 

chồng cụ T đã bán một phần đất và chia cho ông H, ông S và cháu Hạnh (con ông H) 

mỗi người một xuất đất, ba người con gái được một xuất đất, diện tích còn lại khoảng 

115m
2
 vợ chồng Cụ T đã xây một nhà cấp 4. Năm 2010 cụ Đ chết, đến năm 2015 Cụ 

T cùng 5 người con lập Biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, theo đó cụ T 

được hưởng toàn bộ di sản của cụ Đ để lại là 1/2 diện tích đất do cụ T đứng tên và 

nhà trên đất. Sau khi thống nhất xong thì cụ T đã lập các Hợp đồng tặng cho các con 

và cháu Hạnh đất theo đúng diện tích đất mà vợ chồng cụ đã chia cho các con trước 

đây. Diện tích còn lại 115,6m
2
 cùng ngôi nhà cấp 4 trên đất, cụ T đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hưng Yên cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số CC 231556 ngày 13/11/2015. Do đó việc các đương sự thống nhất xác 

định 115,6m
2
 cùng ngôi nhà cấp 4 và các công trình xây dựng khác trên đất là di sản 

của cụ Nguyễn Tiến T để lại là có căn cứ chấp nhận. 

 [5] Về hàng thừa kế:  

Cụ Nguyễn Tiến T và cụ Phạm Thị Đ là vợ chồng. Vợ chồng cụ T sinh được 5 

người con là Nguyễn Quang H, Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị A và 

Nguyễn S. Ngoài ra vợ chồng cụ T không có người con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp 

nào khác. Cụ Đ chết năm 2010, cụ T chết năm 2015, do vậy hàng thừa kế thứ nhất 

của cụ T là 5 người con của các cụ như đã nêu trên. 

[6] Về yêu cầu hủy Bản di chúc “chuyển quyền thừa kế cho con” của cụ 

Nguyễn Tiến T và Phạm Thị Đ lập ngày 09/6/2009.  

Các đương sự đều khẳng định tại thời điểm lập di chúc cụ T tuy rất tỉnh táo 

nhưng bị liệt người không đi lại và không viết được, không biết ai là người lập hộ bản 

di chúc đó. Như vậy tại thời điểm lập di chúc thì cụ T bị hạn chế về thể chất và cụ Đ 

không trực tiếp lập văn bản di chúc. Căn cứ khoản 4 Điều 625 và Điều 656 Bộ luật 

dân sự năm 2005 thì việc di chúc phải được người làm chứng lập thành văn bản và có 
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công chứng, chứng thực, phải có ít nhất hai người làm chứng trở lên. Tuy nhiên văn 

bản di chúc của cụ Đ, Cụ T lại không có người làm chứng, người lập hộ di chúc cũng 

không ký vào văn bản. Đối với việc chứng thực của UBND phường Lam Sơn, thành 

phố H khi chứng thực vào văn bản di chúc đã vi phạm khoản 2 Điều 658 Bộ luật dân 

sự năm 2005, cụ Thể là không yêu cầu người làm chứng ký vào bản di chúc trước 

mặt người có thẩm quyền chứng thực. Mặt khác ở phần xác nhận, không thể hiện 

UBND phường Lam Sơn xác nhận bản di chúc đó vào thời gian nào. Ông Bùi Tuấn 

Anh - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Lam Sơn, là người ký xác nhận bản di 

chúc đã xác nhận: Nội dung xác nhận trong bản di chúc là do bộ phận văn phòng viết, 

do sơ suất ông Tuấn Anh không xem nội dung văn bản nên đã ký xác nhận; ông Tuấn 

Anh không nắm rõ được nội dung cụ Thể của bản di chúc, ai là người đến xin xác 

nhận, cán bộ văn phòng có chứng kiến bà Đ ký, ông T điểm chỉ vào văn bản hay 

không. Từ những phân tích trên xác định Bản di chúc do cụ T và cụ Đ lập ngày 

09/6/2009 là không hợp pháp.  

Mặc dù bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng ý với yêu cầu 

của nguyên đơn là hủy Bản di chúc do cụ T và cụ Đ lập ngày 09/6/2009 do di chúc 

không hợp pháp nhưng theo quy định tại Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 có quy định: 

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập bất cứ lúc 

nào. Ngoài quy định này thì không có văn bản pháp luật nào quy định về việc cơ 

quan, tổ chúc, cá nhân khác không phải là người đã lập di chúc có quyền hủy bỏ di 

chúc. Do vậy yêu cầu về việc hủy di chúc của nguyên đơn không được chấp nhận. 

Tuy nhiên việc di chúc không hợp pháp sẽ được xác định trong bản án. 

[7] Về yêu cầu phân chia di sản của cụ T theo pháp luật. 

 Tất cả 5 người con của cụ T đều nhất trí chia di sản của cụ T để lại theo quy 

định của pháp luật. Theo Điều 610 Bộ luật dân sự năm 2015 thì mọi cá nhân đều bình 

đẳng về quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật, vì vậy di sản của cụ T 

được chia đều cho 5 người con của cụ T. Di sản của cụ T để lại có tổng trị giá là: 

544.250.945đ nên mỗi kỷ phần sẽ được hưởng phần di sản có giá trị là: 544.250.945đ 

: 5 = 108.850.189đ.  

 Đối với kỷ phần mà bà Ph và bà A được hưởng, bà Ph, bà A tự nguyện cho ông 

S được hưởng và không yêu cầu ông S phải trả chênh lệch cho hai bà. Xét đây là sự 

tự nguyện của các đương sự nên được chấp nhận, như vậy tổng giá trị di sản ông S 

được hưởng là: 108.850.189đ x 3 = 326.550.567đ. 

 Xét nguyện vọng được nhận di sản bằng hiện vật của nguyên đơn ông S: Diện 

tích đất của ông S được cụ T cho trước đây giáp ranh với đất là di sản; nếu chia đều 

diện tích đất cho 5 kỷ phần thì mỗi kỷ phần sẽ được 23,12m
2
 đất, diện tích này không 

đáp ứng quy định của Nhà nước về diện tích tối thiểu được cấp GCNQSDĐ; bản thân 

ông S được hưởng 3/5 di sản của của cụ T. Do vậy để đảm bảo tính ổn định và giá trị 

sử dụng di sản nên sẽ giao cho ông S quản lý, sử dụng toàn bộ di sản của cụ T để lại 

gồm QSDĐ và công trình xây dựng trên đất, ông S phải có trách nhiệm trả chênh lệch 

cho ông H và bà H mỗi người  108.850.189đ. 

[7] Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 
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 Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Điều 26, Điều 35, Điều 36, Điều 39, Điều 147, Điều 227 của Bộ luật 

tố tụng dân sự; khoản 4 Điều 625, Điều 656, khoản 2 Điều 658 của Bộ luật dân sự 

năm 2005; Điều 610, Điều 623, Điều 649, Điều 650, Điều 651 Của Bộ luật dân sự 

năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban 

thường vụ Quốc Hội. 

Xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Nguyễn S về việc hủy Bản di 

chúc “Chuyển quyền thừa kế cho con” do cụ Nguyễn Tiến T và cụ Phạm Thị Đ lập 

ngày 09/6/2009. 

Xác định Bản di chúc “Chuyển quyền thừa kế cho con” do cụ Nguyễn Tiến T 

và cụ Phạm Thị Đ lập ngày 09/6/2009 là không hợp pháp. 

2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, xác định di sản của cụ Nguyễn 

Tiến T để lại gồm:  

- 115,6m
2
 đất tại thửa số 90, tờ bản đồ số 57, loại đất trồng cây hàng năm khác, 

địa chỉ thửa đất: Phố K, phường D, thành phố H, tỉnh Hưng Yên, theo GCNQSDĐ, 

quyền sở hữu nhà ở và trài sản gắn liền với đất số CC 231556 do Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hưng Yên cấp ngày 13/11/2015, tên người sử dụng: Nguyễn Tiến T. 

- Tài sản trên đất gồm: 01 nhà cấp 4 lợp ngói, diện tích 41,5m
2
, bếp, bể nước, 

nhà vệ sinh, sân gạch, tường rào, cổng sắt. 

Tổng trị giá di sản là: 544.250.945 đồng. 

3. Chia di sản của cụ Nguyễn Tiến T để lại như sau: 

- Giao ông Nguyễn S quản lý, sử dụng toàn bộ di sản của cụ Nguyễn Tiến T 

gồm: 115,6m
2
 đất tại thửa số 90, tờ bản đồ số 57, loại đất trồng cây hàng năm khác, 

địa chỉ thửa đất: Phố K, phường D, thành phố H, tỉnh Hưng Yên, theo GCNQSDĐ, 

quyền sở hữu nhà ở và trài sản gắn liền với đất số CC 231556 do Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hưng Yên cấp ngày 13/11/2015, tên người sử dụng: Nguyễn Tiến T; Tài 

sản trên đất gồm: 01 nhà cấp 4 lợp ngói, diện tích 41,5m
2
, bếp, bể nước, nhà vệ sinh, 

sân gạch, tường rào, cổng sắt. 

(Có sơ đồ hiện trạng thửa đất và tài sản trên đất kèm theo). 

- Ông Nguyễn S có trách nhiệm trả chênh lệch tài sản cho ông Nguyễn Quang 

H và bà Nguyễn Thị H mỗi người là 108.850.189 đồng. 

- Chấp nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Ph, bà Nguyễn Thị A về việc cho 

ông Nguyễn S được hưởng kỷ phần thừa kế của bà Ph, bà A và không yêu cầu ông S 

phải trả chênh lệch bằng tiền. 

Kể từ ngày ông Nguyễn Quang H và bà Nguyễn Thị H có đơn đề nghị thi hành 

án cho đến khi thi hành xong khoản tiền trả chênh lệch nêu trên, hàng tháng ông 

Nguyễn S còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

xuất quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015.  
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4. Về án phí:  

- Ông Nguyễn S phải chịu 16.327.567 đồng án phí dân sự sơ thẩm nhưng được 

trừ vào số tiền tạm ứng an phí ông S đã nộp là 2.500.000 đồng theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí tòa án số 002840 ngày 15/6/2017 của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố H. Ông S còn phải nộp 13.827.567 đồng án phí. 

- Ông Nguyễn Quang H và bà Nguyễn Thị H mỗi người phải chịu 

5.442.509đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm công khai có mặt các nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Ph; Vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Nguyễn Thị A, bà Nguyễn Thị H. Báo cho các đương sự có mặt biết được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự vắng mặt 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

N¬i nhËn:                                                                   T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- VKSND TP H;                                                       ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 
- C¸c ®¬ng sù; 

- TA tØnh Hng Yªn; 

- THA d©n sù TP H. 

- Lu hå s¬.                                                  

 

 

 
                                                                                   Nguyễn Thị Lý 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

Bản án số: 18/2018/DS-PT 

Ngày: 18/07/2018 

“V/v: Tranh chấp di sản thừa kế” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thu Hà 

Các thẩm phán:  Ông Phạm Trung Thực 

  Ông Nguyễn Đồng Dực 

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hưng Yên.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên: Bà Hoàng Thị Ngọc Tú- 

Kiểm sát viên   

Ngày 18 tháng 7  năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 02/2018/DSPT ngày 05 tháng 01 năm 

2018 về việc: “Tranh chấp di sản thừa kế”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 08/2017/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2017 

của Toà án nhân dân thành phố Hưng Yên bị kháng cáo.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2018/QĐ-PT ngày 02 tháng 04 

năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:

- Anh Phạm Văn C, sinh năm: 1966; Trú tại: Kim Đằng, Lam Sơn, thành

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

- Anh Nguyễn Văn B, sinh năm: 1965; Trú tại: Đằng Châu, Lam Sơn,

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đều có mặt tại phiên tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Tiến 

Lực - Luật sư Văn phòng luật sư Phố Hiến và cộng sự thuộc Đoàn luật sư tỉnh 

Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị đơn: Bà Phạm Thị D, sinh năm: 1940; Trú tại: Kim Đằng, Lam Sơn,

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Văn 
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E, sinh năm: 1976; Trú tại: Số 11, ngõ 615/20, Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà 

Nội (theo văn bản ủy quyền ngày 30/10/2015). Có mặt tại phiên tòa 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: 

- Ông Phạm Văn Tiến, ông Nguyễn Hồng Sinh, ông Dương Đức Tâm - Luật 

sư Công ty luật TNHH Tiến Minh. Địa chỉ: Số 20, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, 

phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có mặt ông Tiến, ông Sinh. 

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

- UBND Thành phố Hưng Yên; đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Tuấn 

X- Chủ tịch; Đại diện theo ủy quyền: ông Bùi Văn Y, Trưởng phòng tài nguyên 

và môi trường UBND thành phố Hưng Yên (theo văn bản ủy quyền số 

2039/QĐ-UBND ngày 07/11/2017). Vắng mặt       

- Ông Nguyễn Văn K, sinh năm: 1945; Chị Nguyễn Thị T, sinh năm: 

1953; Đều trú tại: Đằng Châu, Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Có mặt tại phiên tòa. 

- Chị Nguyễn Thị V, sinh năm: 1955; Trú tại: Tổ 99, khu 6, phường Bạch 

Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt 

 - Chị Nguyễn Thị N, sinh năm: 1958; Trú tại: Xích Đằng, Lam Sơn, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa. 

 - Anh Nguyễn Văn G, sinh năm: 1962; Chị Nguyễn Thị Nh, sinh năm: 

1968; Đều trú tại: Tổ 9, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. Vắng mặt 

 Ông K, chị T, chị V, chị N, anh G, chị Nh ủy quyền cho anh Nguyễn Văn 

B theo văn bản ủy quyền các ngày 20/4 và 23/4/2018. 

 - Chị Phạm Thị Kh, sinh năm: 1967;  Trú tại: Cao Xá, Lam Sơn, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt 

 - Chị Phạm Thị H, sinh năm: 1975; Trú tại: Kim Đằng, Lam Sơn, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa 

 Chị Kh, chị H ủy quyền cho anh Phạm Văn C theo văn bản ủy quyền ngày 

10/11/2015. 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn anh Nguyễn Văn B, anh Phạm Văn C và 

bị đơn bà Phạm Thị D.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu bổ sung trong quá trình giải quyết vụ 

án, nguyên đơn anh Nguyễn Văn B, anh Phạm Văn C trình bầy: 

Cụ Nguyễn Văn Đàm và Phạm Thị Sen sinh được 4 người con là Nguyễn 

Thị Tấn, Nguyễn Văn Bút, Nguyễn Thị Nhẫn, Nguyễn Văn Chính. Bà Nhẫn 

(chết năm 2015) có 4 người con là Phạm Thị Tuyết (bị bệnh tâm thần từ nhỏ, 

chết năm 2016, không có chồng con), Phạm Văn C, Phạm Thị Kh, Phạm Thị H. 
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Ông Bút hy sinh năm 1950, không có vợ con. Bà Tấn (chết năm 2003) có 7 

người con là Nguyễn Văn K, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị N, 

Nguyễn Văn G, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Nh. Ông Chính (hy sinh năm 1972) 

có vợ là Phạm Thị D, ông Chính và bà D không có con đẻ nhưng có con nuôi là 

chị Nguyễn Thị N (con gái bà Tấn), ngoài ra năm 1999 bà D có nhận anh 

Nguyễn Văn E (con trai ông Bình - em rể bà D) làm con nuôi. 

Cụ Đàm và cụ Sen có tài sản chung là diện tích 1076m2 đất tại Kim Đằng, 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, nguồn gốc là của bố mẹ cụ Đàm để lại. Năm 

1945 cụ Đàm chết và không để lại di chúc, cụ Sen ở vậy nuôi các con khôn lớn. 

Năm 1994 cụ Sen đã lập di chúc có nội dung cho hai con gái là Tấn và Nhẫn 

được thừa kế 03 gian nhà lợp ngói hướng Bắc Nam trên diện tích 538m2 đất và 

cho bà D được thừa kế 538m2 đất của cụ Sen. Ngày 25/6/2007 cụ Sen chết. Đầu 

năm 2012 bà Tấn cùng các con của bà Nhẫn đề nghị bà D là người đang quản lý 

di sản của cụ Đàm và cụ Sen phân chia đất theo di chúc của cụ Sen nhưng bà D 

yêu cầu san lấp ao và sẽ cho phần ao san lấp đó. Anh C và anh B đã san lấp toàn 

bộ diện tích ao nhưng bà D không cho mà làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ 

diện tích đất của vợ chồng cụ Đàm cho anh E. Quá trình giải quyết tại UBND 

phường Lam Sơn, bà D đã xuất trình 01 bản di chúc do cụ Sen lập ngày 

01/9/2004 có xác nhận UBND phường Lam Sơn, di chúc có nội dung cho bà D 

được thừa kế toàn bộ diện tích đất và công trình xây dựng trên đất. Qua xem xét 

thấy bản di chúc này không hợp pháp vì: Cụ Đàm chết không để lại di chúc, 

không ủy quyền cho cụ Sen định đoạt tài sản chung nhưng di chúc cụ Sen lại 

định đoạt cả phần di sản của cụ Đàm; diện tích đất của cụ Đàm và cụ Sen chỉ có 

1076m2 nhưng trong di chúc lại khẳng định có 1186m2 cùng nhà tình nghĩa + 

cây lâu năm; trong di chúc có ghi tên con gái của cụ Sen là Nguyễn Thị Quỳ 

nhưng cụ Sen không có người con nào tên Quỳ. Chứng tỏ cụ Sen lập di chúc 

trong khi tinh thần không minh mẫn nên việc UBND phường Lam Sơn xác nhận 

là không vô tư, khách quan. Anh Nguyễn Văn B và anh Phạm Văn C khởi kiện 

đề nghị Tòa án giải quyết: 

- Nếu bà D nhất trí chia theo di chúc của cụ Sen lập năm 1994 thì đề nghị 

chia theo di chúc này; Trường hợp bà D không đồng ý thì đề nghị chia phần di 

sản của cụ Sen theo quy định của pháp luật; Đối với phần là di sản của cụ Đàm, 

do đã hết thời hiệu chia thừa kế nên là tài sản chung, nếu bà D nhất trí thì chia, 

nếu không nhất trí thì bà D chỉ được sử dụng chứ không được định đoạt.  

Ngày 29/9/2017 nguyên đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện đề nghị hủy Bản 

di chúc của cụ Phạm Thị Sen lập ngày 01/9/2004 và hủy Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số BL 072243 do Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên cấp ngày 

29/6/2012 đối với diện tích 1185,9m2 cho bà Phạm Thị D. 

Bị đơn bà Phạm Thị D và người được bà D ủy quyền - anh Nguyễn Văn E 

trình bầy: 

Bà D nhất trí với các nguyên đơn về hàng thừa kế nhưng không thừa nhận 

chị Nguyễn Thị N là con nuôi của bà D, ông Chính. Khi bà kết hôn với ông 

Chính thì cụ Đàm đã chết, chỉ có vợ chồng bà sống cùng cụ Sen trên thửa đất tại 
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thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Về nguồn gốc đất bà 

không rõ nhưng nghe cụ Sen nói là đất của cụ Sen đã được đứng tên trong sổ 

mục kê và bản đồ 299. Năm 1994 cụ Sen có lập di chúc, Phòng quản lý nhà đất 

đã xác nhận diện tích đất này là của riêng cụ Sen. Trong quá trình sử dụng đất có 

việc anh C và anh Ba san lấp ao. Lý do anh B đào móng xây nhà không có chỗ 

đổ đất nên xin bà cho đổ đất vào ao. Ngoài ra Nhà nước đã hỗ trợ cho cụ Sen 15 

triệu đồng để xây nhà tình nghĩa, bà D có góp thêm tiền để làm nhà. Năm 2001 

cụ Sen có lập Biên bản họp họ và Biên bản bàn giao tài sản, hai biên bản này có 

nội dung bàn giao toàn bộ tài sản của cụ Sen là nhà + đất cho bà D thừa kế. Đến 

năm 2004 cụ Sen đã lập di chúc cho bà D được thừa kế toàn bộ nhà + đất và cây 

cối của cụ Sen tại xóm 5, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng 

Yên. Di chúc có người làm chứng ký, xác nhận của trưởng thôn, cán bộ địa 

chính và UBND phường Lam Sơn. Đến năm 2012 bà đã được cấp GCNQSDĐ 

đối với diện tích 1185,9m2 đất được thừa kế của cụ Sen. Bà D khẳng định diện 

tích đất tranh chấp là của cụ Sen. Cụ Sen đã lập di chúc cho bà được thừa kế 

toàn bộ nhà, đất và cây cối hoa mầu nên bà bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn.  

Kết quả thẩm định và định giá tài sản tranh chấp: Thửa đất tranh chấp có 

diện tích 1136,8m2 (gồm đất thổ cư, đất ao, vườn). Trong đó: 699,0m2 đất ODT( 

thổ cư), 229,5m2 đất LNK (lâu năm), 208,3m2 đất TSN (ao) . Tổng trị giá: 

4.021.100.000đ. 

- Trên đất có 04 cây na, 16 cây nhãn, 01 cây mít, 01 cây bưởi, 165 cây 

chuối. Tổng trị giá cây cối là 66.300.000đ. 

- 01 nhà cấp 4 là nhà tình nghĩa, 01 bếp, 02 bể nước, sân gạch, tường bao, 

nhà vệ sinh, các đương sự không yêu cầu định giá. Tổng trị giá tài sản 

4.087.400.000đ. 

Tại bản án số 08/2017/DS-ST ngày 21/11/2017 của TAND thành phố 

Hưng Yên đã quyết định: Áp dụng Điều 26, Điều 34, Điều 36, khoản 4 Điều 147 

Bộ luật tố tụng dân sự;  Điều 648 Bộ luật dân sự năm 1995 và Điều 645 Bộ luật 

dân sự năm 2005; Các Điều 624, 625, 626, 627, 628, 630 Bộ luật dân sự 2015; 

Pháp lệnh án phí, lệ phí của Tòa án năm 2009. 

Xử:  

1. Xác định di sản của cụ Nguyễn Văn Đàm và Phạm Thị Sen gồm 

1136,8m2 đất có vị trí tại các thửa 20, 33 tờ bản đồ số 58 thuộc xóm 5, thôn Kim 

Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra di sản 

của cụ Sen còn có 01 nhà cấp 4 (do cụ Sen được hỗ trợ tiền xây nhà tình nghĩa), 

01 bếp, 02 bể nước, sân gạch, nhà vệ sinh, tường bao, 04 cây na, 16 cây nhãn, 01 

cây mít, 01 cây bưởi, 165 cây chuối. 

2. Chấp nhận sự tự nguyện của các nguyên đơn áng trích 200m2 đất thổ cư 

trong tổng số di sản của hai cụ để trả công sức duy trì, tôn tạo đất di sản cho cụ Sen. 

3. Xác định di sản của cụ Nguyễn Văn Đàm để lại trở thành tài sản chung, 

có tổng diện tích là 545.6m2 đất, trong đó có 204,8m2 đất ở, 208,3m2 ao, 132,5m2 
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vườn tại thửa số 20,33 tờ bản đồ số 58, đất có vị trí tại xóm 5, Kim Đằng, Lam 

Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.  

4. Xác định di sản của cụ Phạm Thị Sen để lại (bao gồm cả diện tích 

200m2 được áng trích công sức) là 591,2 m2. Trong đó có 494,2m2 đất thổ cư, 

97m2 đất vườn tại thửa số 20, tờ bản đồ số 58 thuộc xóm 5, thôn Kim Đằng, 

phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Các di sản khác gồm: 

01 nhà cấp 4, 01 bếp, 02 bể nước, sân gạch, tường rào, nhà vệ sinh, 04 cây na, 

16 cây nhãn, 01 cây mít, 01 cây bưởi, 165 cây chuối. 

5. Chấp nhận yêu cầu của các nguyên đơn, hủy một phần bản di chúc của 

cụ Phạm Thị Sen lập ngày 01/9/2004 đối với phần di sản của cụ Đàm để lại trở 

thành tài sản chung của các đồng thừa kế. 

6. Bác yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn B và anh Phạm Văn C về 

việc chia di sản thừa kế của cụ Phạm Thị Sen theo pháp luật và kỷ phần của cụ 

Nguyễn Văn Đàm chia tài sản chung theo pháp luật. 

7. Bà Phạm Thị D được thừa kế phần di sản của cụ Sen gồm 591,2m2. 

Trong đó có 494,2m2 đất thổ cư và 97m2 vườn tại thửa số 20, tờ bản đồ số 58 

thuộc xóm 5, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên và các di sản trên đất gồm 01 nhà tình nghĩa cấp 4, 01 bếp, 02 bể nước, sân 

gạch, tường bao, 12 cây nhãn, 04 cây na, 01 cây mít, và một số cây chuối. 

8. Tạm giao bà Phạm Thị D tiếp tục quản lý, sử dụng phần tài sản chung 

của các đồng thừa kế là 545,6m2 đất, trong đó có 204,8m2 đất ở, 208,3m2 ao, 

132,5m2 vườn tại thửa số 20,33 tờ bản đồ số 58, đất có vị trí đất tại xóm 5, Kim 

Đằng, Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trên đất có 04 cây nhãn, 

01 cây bưởi, 01 nhà vệ sinh, một số cây chuối và tường bao là di sản của cụ Sen. 

9. Hủy GCNQSDĐ số BL 072243 do UBND thành phố Hưng Yên cấp 

ngày 29/6/2012 cho hộ bà Phạm Thị D đối với 1185,9m2 đất tại các thửa số 20, 

33, tờ bản đồ số 58, vị trí đất tại xóm 5, Kim Đằng, Lam Sơn, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo.  

Ngày 01/12/2017 bà Phạm Thị D kháng cáo toàn bộ bản án đề nghị sửa 

bản án sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; xác định quyền sử dụng 

1136,8m2 đất tại xóm 5, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng 

Yên là tài sản riêng của cụ Phạm Thị Sen; Bác yêu cầu hủy di chúc cụ Phạm Thị 

Sen lập ngày 01/09/2004 và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của nguyên đơn.  

Ngày 04/12/2017 các anh Phạm Văn C và Nguyễn Văn Ba kháng cáo đề 

nghị: Hủy di chúc của cụ Phạm Thị Sen viết ngày 01/09/2004; Phân chia tài sản 

chung của cụ Nguyễn Văn Đàm cho hàng thừa kế thứ nhất là Nguyễn Thị Tấn, 

Nguyễn Thị Nhẫn, Nguyễn Văn Chính. Ngày 03/05/2018 bổ sung kháng cáo, đề 

nghị: chia di sản của cụ Đàm theo pháp luật. 
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Tại phiên tòa: Nguyên đơn thay đổi, bổ sung kháng cáo đề nghị xét xử lại 

toàn bộ bản án sơ thẩm; chia thừa kế di sản là đất ở của cụ Sen và cụ Đàm theo 

quy định của pháp luật; không yêu cầu giải quyết tài sản trên đất.  

Bị đơn thay đổi kháng cáo một phần bản án sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn; xác định quyền sử dụng 1136,8m2 đất tại xóm 5, thôn Kim 

Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên là tài sản riêng của cụ Phạm Thị 

Sen; Bác yêu cầu hủy di chúc cụ Phạm Thị Sen lập ngày 01/09/2004 và yêu cầu 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nguyên đơn. 

Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn, nguyên đơn và những người có quyền 

lợi liên quan có mặt tại phiên tòa đều xác định từ năm 2000 cụ Sen bị ốm, đau 

chân phải ngồi một chỗ không thể tự đi lại được.  

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn đề nghị: Xác định 

toàn bộ diện tích đất 1.136,8m2 đất bà D đang sử dụng tại xóm 5, Kim Đằng, Lam 

Sơn, thành phố Hưng Yên có nguồn gốc là tài sản chung của cụ Nguyễn Văn 

Đàm và cụ Phạm Thị Sen. Cụ Đàm chết năm 1945 không để lại di chúc, năm 

2004 cụ Sen lập di chúc cho bà D được thừa kế toàn bộ diện tích đất trên là vi 

phạm pháp luật vì đã định đoạt cả phần di sản của cụ Đàm và trong khi sức khỏe 

yếu, trí tuệ không còn minh mẫn. Đề nghị hủy bản di chúc do cụ Sen lập ngày 

01/9/2004 và chia di sản của cụ Đàm và cụ Sen theo quy định của pháp luật. 

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích của bị đơn luật sư Phạm Văn 

Tiến, Nguyễn Hồng Sinh thể hiện: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không 

có căn cứ với các lý do: 

+ Quyền sử dụng đất tại các thửa số 20, 33 tờ bản đồ số 58 xóm 5, thôn 

Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên diện tích 1076m2 không phải 

là di sản thừa kế của cụ Đàm; Nhà nước đã công nhận QSDĐ tại thửa đất trên 

cho bà Phạm Thị D. 

+ Di chúc cụ Phạm Thị Sen lập ngày 01/9/2004 trong trạng thái tinh thần 

được minh mẫn, chưa bị bất cứ cá nhân nào yêu cầu Tòa án tuyên bố di chúc bị 

vô hiệu nên có hiệu lực pháp luật. Nội dung di chúc để lại toàn bộ nhà đất tại  

thửa số 20, 33 tờ bản đồ số 58 xóm 5, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành 

phố Hưng Yên cho bà D là đúng quy định của pháp luật. 

Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý yêu cầu bổ sung đơn khởi 

kiện hủy di chúc năm 2004 và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

UBND Thành phố Hưng Yên là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vượt quá 

phạm vi khởi kiện ban đầu, vi phạm khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 244, Khoản 

1 Điều 259 BLTTDS; Khoản 1 Điều 640 Bộ luật dân sự; Khoản 2 Điều 116 Luật 

tố tụng hành chính   

Đề nghị HĐXX sửa bản án sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn.  

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến:  
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Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư 

ký phiên tòa chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Các 

đương sự chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa. 

Về nội dung: Đề nghị HĐXX phúc thẩm áp dụng Khoản 2 Điều 308, Điều 

309 BLTTDS: Chấp nhận  một phần kháng cáo của bà Phạm Thị D, chấp nhận 1 

phần kháng cáo của anh Phạm Văn C và anh Nguyễn Văn B, sửa bản án sơ thẩm 

số 08/2017/DS-ST ngày 21/11/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên 

theo hướng: Xác định cả hai bản di chúc cụ Sen lập đều không có hiệu lực, chia 

thừa kế theo pháp luật đối với di sản của cụ Đàm và cụ Sen. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan, 

đầy đủ các chứng cứ, lời trình bầy của các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự, quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Cụ Nguyễn Văn Đàm và Phạm Thị Sen sinh được 4 người con là Nguyễn 

Thị Tấn, Nguyễn Văn Bút, Nguyễn Thị Nhẫn, Nguyễn Văn Chính. Bà Nhẫn 

(chết năm 2015) có 4 người con là Phạm Thị Tuyết (bị bệnh tâm thần từ nhỏ, 

chết năm 2016, không có chồng con), Phạm Văn C, Phạm Thị Kh, Phạm Thị H. 

Ông Bút hy sinh năm 1950, không có vợ con. Bà Tấn (chết năm 2003) có 7 

người con là Nguyễn Văn K, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị N, 

Nguyễn Văn G, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Nh. Ông Chính (hy sinh năm 1972) 

có vợ là Phạm Thị D, ông Chính và bà D không có con đẻ nhưng có con nuôi là 

chị Nguyễn Thị N (con gái bà Tấn).  

Năm 1945 cụ Đàm chết và không để lại di chúc. Năm 1994 cụ Sen đã lập 

di chúc có nội dung cho hai con gái là Tấn và Nhẫn được thừa kế 03 gian nhà 

lợp ngói hướng Bắc Nam trên diện tích 538m2 đất và cho bà D được thừa kế 

538m2 đất tại thôn Kim Đằng, Lam Sơn, Thị xã Hưng Yên (nay là Thành phố 

Hưng Yên). Ngày 25/6/2007 cụ Sen chết. Sau khi cụ Sen chết giữa bà Tấn, các 

con bà Nhẫn và bà D phát sinh tranh chấp. Anh Nguyễn Văn B, anh Phạm Văn 

C có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân Thành phố Hưng Yên 

Xét kháng cáo của các đương sự : 

 [1]. Về nguồn gốc thửa đất tranh chấp: Quá trình thu thập tài liệu chứng 

cứ không có tài liệu nào thể hiện nguồn gốc thửa đất tranh chấp trước năm 1983 

(trước khi lập bản đồ 299). Kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân phường Lam 

Sơn xác định: Nguồn gốc đất bà Phạm Thị D đang quản lý là của bố mẹ đẻ của 

cụ Đàm để lại. Tại sổ mục kê và bản đồ 299 thể hiện cụ Sen là người đứng tên 

1076m2 đất (bao gồm đất thổ cư, đất vườn và đất ao). Tại đơn xin xác nhận 

quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất của cụ Sen kèm theo bản di chúc cụ Sen 

lập năm 1994, phần nguồn gốc đất có ghi: “của cha ông để lại từ trước năm 

1945”. Những tài liệu này phù hợp với lời khai của các đương sự, cụ thể: 

Nguyên đơn xác định nguồn gốc đất tranh chấp là của bố mẹ đẻ của cụ Đàm để 

lại cho vợ chồng cụ Đàm. Bà Nguyễn Thị Dũng là con cụ Giảng (em gái cụ 
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Đàm) cũng xác định: đất là của bố mẹ cụ Đàm để lại cho cụ Đàm. Ông Phạm 

Văn Vinh (là cháu ruột cụ Sen) khẳng định: nguồn gốc đất là của các cụ để lại 

cho cụ Đàm, cụ Sen kết hôn với cụ Đàm và về ở trên đất.  Do vậy, có căn cứ xác 

định, toàn bộ diện tích đất bà Phạm Thị D đang sử dụng là của bố mẹ cụ Đàm để 

lại cho cụ Đàm quản lý, sử dụng. Tòa án cấp sơ thẩm xác định di sản của cụ 

Nguyễn Văn Đàm và cụ Phạm Thị Sen để lại gồm 1.136,8m2 đất bà D đang 

quản lý, sử dụng tại các thửa 20, 33 tờ bản đồ số 58 thuộc xóm 5, thôn Kim 

Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên là có căn cứ, 

đúng pháp luật. Bà D kháng cáo xác định toàn bộ diện tích đất tranh chấp là tài 

sản riêng của cụ Sen đã để lại cho bà thừa kế là không có cơ sở chấp nhận. 

[2].  Xét yêu cầu khởi kiện chia di sản thừa kế của nguyên đơn:  căn cứ 

nội dung đơn khởi kiện và các lời khai của nguyên đơn đề nghị Tòa án xem xét 

giải quyết chia di sản thừa kế của cụ Đàm và cụ Sen để lại là 1.076m2 đất (theo 

bản đồ 299)  theo quy định của pháp luật. ½ di sản của cụ Đàm đã hết thời hiệu 

khởi kiện chia thừa kế nên đề nghị chia tài sản chung. Ngày 03/05/2018 nguyên 

đơn bổ sung kháng cáo, đề nghị: chia di sản của cụ Đàm theo pháp luật. Tại 

phiên tòa hôm nay nguyên đơn đề nghị chia di sản thừa kế của cụ Đàm và cụ 

Sen để lại theo quy định của pháp luật. Do vậy để giải quyết vụ án được triệt để, 

cần phải xem xét toàn bộ khối di sản cụ Sen và cụ Đàm để lại. 

[2.1] Về thời hiệu  khởi kiện chia thừa kế:  

Cụ Đàm mất năm 1945, không để lại di chúc. Theo quy định tại Khoản 4 

Điều 36 Pháp lệnh thừa kế của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 30/8/1990  thì 

trong trường hợp người để lại di chúc chết trước ngày ban hành pháp lệnh thừa 

kế (30/8/1990) thì việc xác định thời hiệu thừa kế được tính từ ngày công bố 

pháp lệnh thừa kế: 10/9/1990. Đối chiếu với quy định của pháp luật nêu trên, 

tính đến thời điểm nguyên đơn khởi kiện, theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân 

sự năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện  về thừa kế đối với di sản của cụ Đàm vẫn 

còn, nên yêu cầu khởi kiện của anh C và anh B chia thừa kế đối với phần di sản 

này có căn cứ chấp nhận.  

Cụ Sen mất ngày 25/6/2007, để lại hai bản di chúc. Theo quy định tại 

Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 tính đến thời điểm nguyên đơn khởi kiện 

ngày 06/10/2015 là còn thời hiệu khởi kiện chia thừa kế.  

[2.2].  Xét bản di chúc lập ngày 19/4/1994, thấy: di chúc  được lập thành 

văn bản, có chứng thực của Phòng công chứng nhà nước số 2 tỉnh Hải Hưng. Về 

nội dung: Cụ Sen cho bà Phạm Thị D thừa kế 2 gian nhà lợp ngói hướng nam 

nằm trên diện tích đất 538m2; cho bà Nguyễn Thị Tấn và bà Nguyễn Thị Nhẫn 

thừa kế 3 gian nhà lợp ngói hướng Bắc nằm trên diện tích đất 538m2 tại thôn Kim 

Đằng, phường Lam Sơn, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hải Hưng (nay là thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên). Như đã phân tích ở trên, toàn bộ quyền sử dụng diện tích 

đất 1.076 m2 đất (theo di chúc) là di sản của cụ Đàm và cụ Sen. Cụ Đàm mất 

không để lại di chúc. Thời điểm cụ Sen  lập di chúc thì ½ diện tích đất này là di 

sản của cụ Đàm, cụ Sen không có quyền định đoạt. Do cụ Sen chỉ có quyền định 

đoạt đối với ½ khối tài sản nên theo nội dung di chúc, không thể xác định được 
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phần tài sản cụ Sen có quyền định đoạt sẽ cho ai hưởng thừa kế. Mặt khác, vị trí 

và tài sản theo nội dung di chúc đến nay không còn tồn tại, nội dung di chúc 

không rõ ràng nên không có căn cứ để chia di sản thừa kế theo di chúc này. 

Đối với bản di chúc lập ngày 01/9/2004 của cụ Phạm Thị Sen: Di chúc 

được lập thành văn bản, có chữ ký của hai người làm chứng là ông Phạm Văn 

Thuật và ông Phạm Tiến Minh, có xác nhận của trưởng thôn, cán bộ địa chính 

phường và đại diện UBND phường Lam Sơn. 

 Về hình thức: Cụ Sen là người không biết chữ. Theo quy định tại Điều 

652 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 1995: 1.Di chúc được coi là hợp pháp phải có 

đủ các điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong 

khi lập di chúc ..3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người 

không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng 

hoặc chứng thực. 

Điều 656 BLDS năm 1995 quy định: “Trong trường hợp người lập di 

chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng 

phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ 

vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác 

nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc”. 

Điều 658 BLDS năm 1995 quy định: “Việc lập di chúc tại cơ quan công 

chứng hoặc UBND xã phường, thị trấn phải tuân thủ theo thủ tục sau: 1. Người 

lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có 

thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Công chứng viên hoặc 

người có thẩm quyền chứng thực phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc 

đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi đã xác 

nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. 

Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực ký vào bản di chúc”.  

Bà D xác định: cụ Sen  nhờ  cháu viết hộ bản di chúc (nhưng không biết 

người viết hộ là ai). Sau khi bản di chúc được viết bà cùng cụ Sen lên UBND 

phường xin xác nhận (BL 374). 

 Bản di chúc có chữ ký 2 người làm chứng là ông Phạm Văn Thuật và ông 

Phạm Tiến Minh. Ông Thuật xác định không chứng kiến việc cụ Sen lập di chúc 

và không ra UBND phường để xác nhận vào di chúc, không biết di chúc do ai 

viết và viết trong hoàn cảnh nào, không có cán bộ UBND phường đến thẩm tra 

lại việc ký làm chứng trong bản di chúc (BL 269,378); Lời khai của ông Minh 

có nhiều mâu thuẫn với các đương sự khác, cụ thể tại BL 268 ông Minh xác 

định di chúc được lập tại UBND phường Lam Sơn có sự chứng kiến của ông, 

ông Thuật, ông Quang (trưởng thôn), ông Tuyến (cán bộ phụ trách địa chính); 

Bà Nguyễn Thị Hải, nguyên phó chủ tịch UBND phường Lam Sơn, ông Nguyễn 

Quang Tuyến, nguyên cán bộ địa chính phường Lam Sơn cùng xác định: cụ Sen 

đã lập sẵn bản di chúc mang đến UBND phường xin xác nhận, bản di chúc đã có 

chữ ký của những người làm chứng, người thừa kế, trưởng thôn ông Nguyễn 

Đức Quang.  Tại (BL 313)  bà Hải xác định: cụ Sen và bà D mang 1 bản di chúc 

đến UBND phường xin xác nhận, di chúc đã được điểm chỉ, bà đã về thôn Kim 
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Đằng xác minh việc lập di chúc của cụ Sen hỏi trực tiếp những người làm chứng 

đã ký vào di chúc thì những người này đều xác định đã ký vào di chúc. Tại Biên 

bản lấy lời khai ngày 27/4/2018 bà Hải trình bày: không biết ai là người mang 

bản di chúc đến UBND phường. Khi đó di chúc đã được lập sẵn có chữ ký của 

ông Thuật, ông Minh, ông Quang và cán bộ địa chính phường. Bà đã xuống nhà 

cụ Sen để hỏi nguyện vọng của cụ và xuống nhà ông Quang để xác thực việc 

ông Quang ký vào bản di chúc. Tại UBND phường có mặt cụ Sen, bà D bà đã 

viết mẫu lời chứng được có sẵn vào bản di chúc; Ông Nguyễn Đức Tuyến cung 

cấp: Khi đến phường cụ Sen mang theo bản di chúc đã được lập sẵn, cụ Sen 

điểm chỉ tại UBND phường. Do di chúc đã được lập sẵn nên không biết di chúc 

do ai viết ( BL 376). Tại biên bản lấy lời khai ngày 27/4/2018 ông Tuyến trình 

bầy: Bà D trở cụ Sen đến UBND phường mang theo bản di chúc. Khi đó UBND 

phường có: tôi, bà Hải (Phó chủ tịch UBND phường), bà D và cụ Sen, sức khỏe 

cụ Sen bình thường. Di chúc khi mang đến phường đã được lập sẵn và có chữ ký 

của những người làm chứng, chúng tôi đã đọc lại cho cụ Sen nghe và cụ Sen đã 

điểm chỉ vào di chúc trước mặt chúng tôi.  

Như vậy lời khai của những người làm chứng về việc cụ Sen lập di chúc 

là ông Thuật, ông Minh có mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn với lời khai của bà 

Hải, ông Tuyến. Thể hiện không có việc ông Thuật, ông Minh chứng kiến cụ 

Sen lập di chúc và điểm chỉ vào di chúc.  

Lời khai của bà Hải, ông Tuyến có mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với 

chính lời khai của họ. Bà Hải xác định không biết ai là người mang bản di chúc 

đến UBND phường, khi chứng thực chỉ có mặt bà, cụ Sen và bà D; Ông Tuyến 

lại xác định ông và bà Hải cùng có mặt và chứng kiến cụ Sen điểm chỉ vào di 

chúc. Trong khi đó việc xác nhận của cán bộ địa chính và đại diện UBND 

phường được thực hiện ở hai thời điểm khác nhau. Xác nhận của cán bộ địa 

chính trong di chúc vào ngày 14/09/2004, xác nhận của UBND phường ngày 

19/9/2004.  

Từ lời khai của những người làm chứng có căn cứ xác định: Di chúc ngày 

01/9/2004 đã được lập trước khi được mang đến UBND phường xin chứng thực 

(di chúc lập ngày 01/9/2004 được UBND phường xác nhận ngày 19/9/2004), 

không xác định được di chúc lập ở đâu, do ai viết; lời chứng thực tại bản di chúc 

được viết theo mẫu có sẵn. Mặt khác, tại thời điểm lập di chúc năm 2004 cụ Sen 

99 tuổi, theo ông Phạm Văn Vinh (là cháu ruột cụ Sen) xác định: Trước khi mất 

khoảng 10 năm tình trạng sức khỏe của cụ Sen yếu, lẩm cẩm, trí óc không còn 

minh mẫn phù hợp với lời khai của nguyên đơn và những người có quyền lợi 

liên quan.  

Từ những phân tích trên, thấy di chúc ngày 01/9/2004 không tuân thủ 

đúng trình tự thủ tục lập di chúc của người không biết chữ; di chúc có người làm 

chứng cũng như việc lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã, 

phường, thị trấn theo quy định tại Điều 652, 656, 658 Bộ luật dân sự năm 1995 

+ Về nội dung: Toàn bộ quyền sử dụng diện tích đất 1.168m2 đất (theo di 

chúc) là  tài sản chung của cụ Đàm và cụ Sen. Cụ Đàm mất không để lại di chúc. 

138



11 

 

Thời điểm cụ Sen  lập di chúc thì ½ diện tích đất này là di sản của cụ Đàm, cụ 

Sen không có quyền định đoạt.  

Do di chúc ngày 01/9/2004 không đảm bảo theo quy định của pháp luật về 

mặt hình thức và nội dung nên không có hiệu lực. Theo quy định tại Điều 640 

BLDS 2015 thì:  việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc phải do người 

lập di chúc thực hiện. Tòa án căn cứ vào quy định của pháp luật để xác định di 

chúc có hợp pháp hay không để từ đó xác định hiệu lực của di chúc theo quy 

định tại Điều 643 Bộ luật dân sự 2015. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần 

yêu cầu của nguyên đơn, hủy di chúc của cụ Sen lập năm 2004 đối với diện tích 

đất là di sản của cụ Đàm là không chính xác. Do đó, kháng cáo của bà D liên 

quan đến nội dung này có căn cứ chấp nhận. 

Ngoài 2 bản di chúc trên, ngày 20/05/2001 cụ Sen còn có biên bản bàn 

giao tài sản được hưởng thừa kế cho bà Phạm Thị D gồm 3 gian nhà tình nghĩa, 

toàn bộ đất thổ cư và tài sản trên đất. Biên bản có điểm chỉ của cụ Sen, chữ ký 

của bà D, bà Nhẫn, người làm chứng là ông Vẻ, ông Nền và xác nhận cuả 

UBND phường Lam Sơn đề ngày 31/05/2001; Biên bản họp họ ngày 

30/05/2001, nội dung: họp họ để đọc lại biên bản bàn giao tài sản cho bà D, có 

chữ ký của ông Thuật, ông Ao, ông Vinh, ông Vẻ, bà D và bà Nhẫn. Hiện bà 

Nhẫn, ông Ao đã chết; ông Vẻ bị tai biến không còn minh mẫn. Ông Thuật khai 

không nhớ nội dung cuộc họp. Ông Vinh trình bầy: có tham gia và ký vào biên 

bản họp họ, nhưng không được nghe biên bản bàn giao tài sản, không biết lập ở 

đâu và không ký tên làm chứng. Ông Nền xác định: là người viết biên bản họp 

họ, cuộc họp đó chủ yếu do ông Vẻ chủ trì, đọc cho ông viết biên bản, nội dung 

biên bản họp họ thể hiện đọc lại biên bản bàn giao tài sản cho bà D, nhưng thực 

tế 10 ngày sau bà D mới mang biên bản bàn giao tài sản đến nhà cho ông ký, 

ông không biết biên bản do ai viết, viết ở đâu. Như vậy, biên bản bàn giao tài 

sản ngày 20/5/2001 không biết do ai viết, không tuân thủ quy định của pháp luật 

về di chúc có người làm chứng nên không có giá trị.   

Từ những căn cứ trên, có cơ sở xác định bản di chúc lập ngày 19/4/1994 

và ngày 01/9/2004 là di chúc không hợp pháp. Do đó cần áp dụng quy định của 

pháp luật để chia thừa kế toàn bộ khối di sản cụ Sen và cụ Đàm để lại theo yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

 [3].  Về di sản thừa kế:  

 [3.1]. Về diện tích đất di sản: Theo sổ mục kê và bản đồ 299 đất di sản 

của cụ Phạm Thị Sen và cụ Nguyễn Văn Đàm  nằm tại 3 thửa đất số 74, 97, 98 

có tổng diện tích 1.076m2; theo bản đồ VLap tổng diện tích đất gia đình cụ Sen 

là 1.185,4m2.  

Kết quả xem xét thẩm định tại chỗ thể hiện: Thửa đất tranh chấp có diện 

tích 1.136,8 m2, trong đó có 699m2 đất thổ cư, 229,5m2 đất trồng cây lâu năm 

khác (vườn) và 208,3m2 đất ao. Tổng giá trị:  4.021.100.000 đồng. Trên đất có 

một số cây cối trị giá 66.300.000 đồng. Ngoài ra, trên đất còn có 1 ngôi nhà tình 

nghĩa cấp 4 và công trình phụ, các đương sự không yêu cầu định giá. Lý giải về 

diện tích đất có biến động UBND phường Lam Sơn  cung cấp: Nguyên nhân 
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diện tích đất tranh chấp thực tế theo hiện trạng ít hơn so với giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là do địa phương mở rộng đường giao thông nông thôn đã lấn 

vào. Diện tích đất này gia đình  cụ Sen ở ổn định lâu dài, không tranh chấp nên 

thuộc diện được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Do đó, có cơ sở xác định khối tài sản chung của cụ Đàm và cụ Sen là 

1.136,8m2 đất bao gồm: đất thổ cư, đất trồng cây lâu năm khác (vườn) và đất ao. 

Các nguyên đơn tự nguyện đề nghị Tòa phân chia theo diện tích và không yêu 

cầu các bên phải trả chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất cho nhau là phù hợp 

nên có cơ sở chấp nhận.   

[3.2]. Cụ Đàm mất từ năm 1945, năm 1959 bà D kết hôn với ông Chính 

và về sống tại đất tranh chấp cùng cụ Sen. Cụ Sen, bà D có công trông nom, tôn 

tạo thửa đất nên cần xem xét áng trích công sức bảo quản, trông nom, tôn tạo tài 

sản cho cụ Sen và bà D tương ứng với 500m2 đất. Phần diện tích đất này nên 

giao cho bà D được hưởng. Sau khi trừ phần áng trích công sức tôn tạo, trông 

nom khối di sản trên cho bà D. Di sản của cụ Đàm, cụ Sen để lại còn 636,8m2 

đất, phần của cụ Đàm và cụ Sen để lại (mỗi người = ½= 318,4m2)  

+ Phần di sản của cụ Đàm để lại là 318,4m2 đất: hàng thừa kế thứ nhất của 

cụ Đàm gồm 5 người: Cụ Sen, bà Tấn, ông Bút, bà Nhẫn, ông Chính. Mỗi người 

sẽ được hưởng 1/5 di sản của cụ Đàm để lại bằng 63,68m2 đất 

+ Ông Bút hy sinh năm 1950, không có vợ con nên cụ Sen (là mẹ đẻ) sẽ 

được hưởng phần di sản ông Bút để lại  

+ Ông Chính hy sinh năm 1972, có vợ là bà D. Ông Chính và bà D không 

có con đẻ nhưng trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án đã xác định: ông Chính 

và bà D có nhận chị Nguyễn Thị N (con của bà Tấn) làm con nuôi. Mặc dù việc 

nhận con nuôi không có văn bản giấy tờ do thời điểm này Luật chưa quy định 

việc nhận nuôi con nuôi phải thể hiện bằng văn bản. Căn cứ vào hồ sơ quân 

nhân ông Chính khai trước khi nhập ngũ, căn cứ vào giấy báo tử của ông 

Nguyễn Văn Chính, lời khai của chị N, vợ chồng bà Dùng, ông Thuật (cô ruột 

của ông Chính) và các nguyên đơn đều xác định khi ông Chính đi bộ đội có 

nhận chị N làm con nuôi, chị N ở với bà D đến khi đi lấy chồng. Do vậy có đủ 

căn cứ xác định chị N là con nuôi hợp pháp của ông Chính bà D. Chị N, bà D và 

cụ Sen mỗi người sẽ được hưởng 1/3 di sản của ông Chính để lại bằng 21,22m2 

đất 

+ Phần di sản của cụ Sen gồm: 318,4m2 (Phần di sản trong khối tài sản 

chung với cụ Đàm)  + 63,68m2 đất (phần cụ Sen được thừa kế của cụ Đàm) + 

63,68m2 đất (phần cụ Sen được thừa kế của ông Bút) + 21,22 m2 (phần cụ Sen 

được thừa kế của ông Chính) = 466.98m2 +  Nhà tình nghĩa + Công trình phụ + 

cây cối. Quá trình Tòa án giải quyết đã xác định ngôi nhà tình nghĩa + Công 

trình phụ + cây cối là do cụ Sen và bà D thêm tiền xây dựng, trồng trọt. Do các 

đương sự không yêu cầu giải quyết nên cần giao toàn bộ phần tài sản này cho bà 

D quản lý là phù hợp. Đối với phần diện tích đất là di sản của cụ Sen sẽ chia 

thừa kế theo pháp luật. 
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Cụ Sen mất năm 2007, hàng thừa kế thứ nhất của cụ Sen gồm: bà Nhẫn, 

con ông Chính (được hưởng thừa kế thế vị) và các con bà Tấn (được hưởng thừa 

kế thế vị). Do vậy mỗi kỷ phần được hưởng 1/3 di sản của cụ Sen bằng 

155.66m2 

Các đương sự được hưởng thừa kế cụ thể như sau: 

- Các con bà Tấn gồm: Anh K, chị T, chị V, anh G, chị N, chị Nh, anh B 

mỗi người được hưởng 1/7 di sản của bà Tấn được hưởng của cụ Đàm  và 1/7 

được hưởng thừa kế thế vị của cụ Sen  = (63,68m2 :7 ) + (155.66m2 :7 ) = 

31.33m2 đất  

- Các con bà Nhẫn gồm: Anh C, chị Kh, chị H mỗi người được hưởng 1/3 

di sản của bà Nhẫn = 1/3 di sản của bà  Nhẫn được hưởng của cụ Đàm và 1/3 di 

sản bà Nhẫn được hưởng thừa kế di sản của cụ Sen = (63,68m2 : 3 ) + (155.66m2 

: 3 ) = 73.1 m2 đất. 

- Chị N (con nuôi ông Chính) được hưởng:  1/3 di sản của ông Chính (do 

được thừa kế di sản của cụ Đàm) + 1/3 di sản của cụ Sen (được thừa kế thế vị) + 

1/7 di sản của bà Tấn = 21,22 m2 + 155.66m2 + 31.33m2 =  208.2 m2 đất. 

- Bà D được hưởng: Phần diện tích đất áng trích công sức bằng 500 m2 + 

1/3 di sản của ông Chính (do được thừa kế di sản của cụ Đàm) = 521,22 m2 đất. 

Giao cho bà D phần đất có diện tích đất thổ cư nhiều hơn để bảo đảm giá trị sử 

dụng đất cũng như quyền lợi của bà D.    

Anh K, chị T, chị V, anh G, chị Nh (con bà Tấn) đều ủy quyền cho anh 

Nguyễn Văn B nhận di sản được chia; chị Kh, chị H (con bà Nhẫn) có giấy ủy 

quyền cho anh Phạm Văn C nhận di sản được chia. Bởi vậy kỷ phần thừa kế của 

các anh chị trên sẽ được giao chung cho người được ủy quyền nhận là đảm bảo 

về quyền lợi của người hưởng di sản cũng như giá trị sử dụng đất.  

Về tài sản trên đất  gồm: 04 cây na, 16 cây nhãn, 01 cây mít, 01 cây bưởi, 

165 cây chuối. Tổng trị giá cây cối là 66.300.000đồng. Những cây cối này xác 

định do bà D trồng và chăm sóc nên khi phân chia đất di sản những cây lâu năm 

nằm trên phần đất được chia của thừa kế nào người đó có trách nhiệm trả giá trị 

tài sản cho bà D; đối với 165 cây chuối do bà D trồng bà D có trách nhiệm di 

chuyển hoặc phá bỏ để trả lại mặt bằng đất cho các thừa kế.   

 Đối với 01 nhà cấp 4 là nhà tình nghĩa, 01 bếp, 02 bể nước, sân gạch (các 

đương sự tự nguyện không yêu cầu định giá ) hiện bà D đang sử dụng nên tiếp 

tục giao cho bà D quản lý sử dụng để ổn định cuộc sống; nhà vệ sinh,  tường bao 

nằm trên phần đất được chia của thừa kế nào người đó được hưởng.    

Đối với yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 072243 do 

Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên cấp cho bà Phạm Thị D ngày 29/6/2012, 

thấy: Mặc dù, yêu cầu khởi kiện bổ sung của nguyên đơn vượt quá phạm vi khởi 

kiện ban đầu, nhưng yêu cầu này có liên quan  trực tiếp đến quá trình giải quyết 

vụ án. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015 thì: “Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt 
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trái pháp luật của  cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm đến quyền, 

lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải 

quyết”. Do không có quy định về thời hiệu hủy quyết định cá biệt khi giải quyết 

vụ án dân sự, Tòa án cấp sơ thẩm hủy GCNQSDĐ số BL 072243 do UBND 

thành phố Hưng Yên cấp ngày 29/6/2012 cho hộ bà Phạm Thị D là có căn cứ 

đúng quy định của pháp luật. Bởi vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của 

bà Phạm Thị D và đề nghị của người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn.    

Từ những phân tích trên có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo của bà 

Phạm Thị D, chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Bà D, anh C, anh B không 

phải chịu án phí phúc thẩm. Bà D, chị N được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14.   

Vì các lẽ trên                                     

                                    QuyÕt ®Þnh: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp 

nhận một phần kháng cáo của bà Phạm Thị D; chấp nhận kháng cáo của nguyên 

đơn anh Nguyễn Văn B và Phạm Văn C. Sửa bản án dân sự sơ thẩm.  

Áp dụng: Điều 650, 652, 653, 656, 658 Bộ luật dân sự năm 1995; Điều 

623, 643, 649, 650, 651, 652, 653, 658, 660 Bộ luật dân sự năm 2015.  

Xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Nguyễn 

Văn B và anh Phạm Văn C. 

1. Tuyên bố bản di chúc lập ngày 19/4/1994 và ngày 01/9/2004 là vô hiệu.  

2. Xác  định hàng thừa kế thứ nhất của cụ Nguyễn Văn Đàm và cụ Phạm 

Thị Sen gồm: bà Nguyễn Thị Tấn, ông Nguyễn Văn Bút, bà Nguyễn Thị Nhẫn 

và  ông Nguyễn Văn Chính. 

3. Xác định di sản thừa kế của cụ Nguyễn Văn Đàm và cụ Phạm Thị Sen 

để lại gồm: 1.136,8m2 đất (trong đó có 699m2 đất thổ cư, 229,5m2 đất trồng cây 

lâu năm khác (vườn) và 208,3m2 đất ao). Trị giá 4.021.100.000đồng  nằm tại 

các thửa 20, 33 tờ bản đồ số 58 thuộc xóm 5, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trên đất có 01 nhà cấp 4 (do cụ Sen được 

hỗ trợ tiền xây nhà tình nghĩa), 01 bếp, 02 bể nước, sân gạch, nhà vệ sinh, tường 

bao (không định giá) và  04 cây na, 16 cây nhãn, 01 cây mít, 01 cây bưởi, 165 

cây chuối trị giá 66.300.000 đồng. Chấp nhận sự tự nguyện của các nguyên đơn 

phân chia đều đất di sản theo m2, không tính theo mục đích sử dụng đất. 

4. Áng trích công sức trông nom, tôn tạo di sản cho bà Phạm Thị D bằng 

500m2 đất từ di sản thừa kế của cụ Đàm, cụ Sen. 

Giao cho bà Phạm Thị D quản lý, sử dụng 521,2 m2 đất (trong đó có 444 

m2 đất thổ cư và  77,2 m2 đất vườn). Trị giá 2.152.400.000 đồng ( hai tỷ một 

trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng). Nằm tại các thửa 20, 33 tờ bản 

đồ số 58 thuộc xóm 5, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 
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tỉnh Hưng Yên. Trên đất có có 01 nhà cấp 4, 01 bếp, 02 bể nước, sân gạch, 09 

cây nhãn, 01 cây mít, 03 cây na   

Giao cho chị Nguyễn Thị N quản lý, sử dụng 208.2 m2 đất (trong đó có 

112,7 m2 đất thổ cư, 55,5 m2 đất vườn và 40 m2 đất ao). Trị giá 698.150.000đ 

(sáu trăm  chín mươi tám triệu, một trăm lăm mươi ngàn đồng). Nằm tại các 

thửa 20, 33 tờ bản đồ số 58 thuộc xóm 5, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trên đất có 01 nhà vệ sinh, 03 cây nhãn, 

01 cây Na. Chị N phải trả tiền tài sản trên đất cho bà D bằng: 13.630.000đồng 

(mười ba triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng). 

Giao cho anh Nguyễn Văn B (đại diện cho những người hưởng thừa kế 

của bà Nguyễn Thị Tấn gồm: Anh K, chị T, chị V, anh G,chị Nh, anh B)  quản 

lý, sử dụng 188,1 m2 đất. (trong đó có 65,9 m2 đất thổ cư, 48,5 đất vườn  và  

73,7 m2 đất ao). Trị giá: 540.950.000đ (năm trăm bốn mươi triệu, chín trăm lăm 

mươi ngàn đồng). Nằm tại các thửa 20, 33 tờ bản đồ số 58 thuộc xóm 5, thôn 

Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trên đất có 

01 cây nhãn. Anh K, chị T, chị V, anh G, chị Nh, anh B phải trả tiền tài sản trên 

đất cho bà D bằng: 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm ngàn đồng). 

Giao cho anh Phạm Văn C ( đại diện cho những người hưởng thừa kế của 

bà Nguyễn Thị Nhẫn gồm: Anh C, chị Kh, chị H)  quản lý, sử dụng 219,3 m2 

đất. (trong đó có 76,4 m2 đất thổ cư;  48,3 m2  đất vườn  và  94,6 m2 đất ao). Trị 

giá: 629.600.000đồng ( sáu trăm hai mươi chín ngàn, sáu trăm đồng). Nằm tại 

các thửa 20, 33 tờ bản đồ số 58 thuộc xóm 5, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trên đất có 02 cây nhãn, 01 cây bưởi. 

Anh C, chị Kh, chị H phải trả tiền tài sản trên đất cho bà D bằng: 9.330.000 

đồng (chín triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng).  

  Các thửa đất giao các đương sự quản lý, sử dụng đều có sơ đồ kèm theo 

5. Hủy GCNQSDĐ số BL 072243 do UBND thành phố Hưng Yên cấp 

ngày 29/6/2012 cho hộ bà Phạm Thị D đối với 1.185,9m2 đất tại các thửa số 20, 

33, tờ bản đồ số 58, vị trí đất tại xóm 5, Kim Đằng, Lam Sơn, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

6. Về án phí:  

Anh Nguyễn Văn B (đại diện cho những người hưởng thừa kế của bà 

Nguyễn Thị Tấn) phải chịu 27.272.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm, không phải 

chịu án phí phúc thẩm. Đối trừ số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm anh B đã nộp 

là 300.000 đồng theo biên lai thu số 002984 ngày 08/12/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự Thành phố Hưng Yên. Anh B còn phải nộp 26.972.500 đồng.  

Anh Phạm Văn C (đại diện cho những người hưởng thừa kế của bà 

Nguyễn Thị Nhẫn) phải chịu 31.946.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm, không 

phải chịu án phí phúc thẩm. Đối trừ số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm anh C 

đã nộp là 4.350.000 đồng theo biên lai thu số 00240 ngày 26/10/2015 và 

300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu số 002985 ngày 
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8/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Hưng Yên. Anh C còn 

phải nộp 27.296.500 đồng.  

Hoàn trả bà Phạm Thị D 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

theo biên lai thu số 002980 ngày 04/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

Thành phố Hưng Yên   

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

đề nghị THA hợp pháp,  nếu  bên phải thi hành chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền 

thì phải chịu lãi suất chậm trả tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.  

Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết kháng cáo, kháng nghị.  

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự, người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận 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. 

 

 
Nơi gửi: 
- VKSND tỉnh Hưng Yên; 

- TAND thành phố Hưng Yên; 

- THADS thành phố Hưng Yên; 

- Các đương sự, 

- Lưu HS, TA. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

                               Vũ Thị Thu Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

Bản án số: 205/2018/DS – PT 

Ngày: 19/7/2018 
V/v “Yêu cầu chia di sản thừa 

kế” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương 

Các thẩm phán:  Ông Huỳnh Ngọc Dũng 

 Bà Hồ Thị Thanh Thúy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Sương – Thư ký Tòa án nhân dân

tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre: Bà Nguyễn Thị Minh

Phượng– Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 111/2018/TLPT- DS ngày 04 tháng 

6 năm 2018 về việc “Tranh chấp thừa kế”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 25/2018/DS – ST ngày 10 tháng 4 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Bình Đại bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 143/2018/QĐPT-DS 

ngày 06 tháng 6 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn :ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1963 (có mặt);

ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1967 (có mặt); 

Địa chỉ: ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Nguyễn Văn 

H, ông Nguyễn Văn B: Luật sư Lê Văn Ly- Văn phòng luật sư Chiến Ly- Đoàn 

luật sư tỉnh Bến Tre (có mặt); 

- Bị đơn:Bà Nguyễn Thị Kim P (Nguyễn Thị P), sinh năm 1965 (có mặt);

Địa chỉ: ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre; 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn bà Nguyễn Thị Kim P 

(Nguyễn Thị P): Luật sư Nguyễn Hữu Dũng – Văn phòng Luật sư Nguyễn Hữu 

Dũng – Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre (có mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện H; 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Lê Văn Đ – phó trưởng phòng Tài nguyên 

và môi trường huyện H ( Theogiấy ủy quyền số 05/QĐ-UBND ngày 15/3/2018); 

2. Bà NLQ2, sinh năm 1969 (có mặt); 

Địa chỉ: ấp 2, xã X1, huyện H1, tỉnh Đồng Tháp; 

3. Bà NLQ3, sinh năm 1969; 

4. Bà NLQ4, sinh năm 1999; 

Cùng địa chỉ: ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre; 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà 

NLQ3 và NLQ4: ông Nguyễn Văn B (Theo văn bản ủy quyền ngày 04/12/2015); 

5. Bà NLQ5, sinh năm 1969; 

6. Ông NLQ6, sinh năm 1965; 

7. Ông NLQ7, sinh năm 1974; 

Cùng địa chỉ: ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre; 

- Người kháng cáo: bị đơn bà Nguyễn Thị P; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn ông Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Văn B trình bày: 

Cụ ông Nguyễn Văn P1 chết ngày 20/12/2012, cụ bà Trần Thị Đ1 chết ngày 

29/7/2013 là cha mẹ của các ông. Hai cụ có tất cả 05 người con gồm: Nguyễn Văn 

H, Nguyễn Thị Kim P (Nguyễn Thị P), Nguyễn Văn B, NLQ2 và Nguyễn Văn 

Hân. Ông Hân chết năm 2002 không có con chung, vợ Nguyễn Thị Liên chung 

sống năm 2011, không có đăng ký kết hôn. Hai cụ chung sống có tạo lập được 

khối tài sản chung gồm: thửa 1681 diện tích 300m2, thửa 1682 diện tích 10.412m2 

và thửa 1067 diện tích 1.067m2, tờ bản đồ số 02. Tổng diện tích đất là 18.747m2 

do cha các ông là cụ Nguyễn Văn P1 đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cấp ngày 10/3/1994, 01 ngôi nhà, 01 tủ thờ bằng cây gõ, 01 tủ đứng bằng 

cây thau lau 01 bên làm bằng kiếng, 03 cái bàn tròn bằng cây thau lau (01 bàn 

tròn mặt bằng đá), 01 đi văng nhỏ, 02 tủ mangge bằng cây tạp, 01 bàn dài bằng 

cây me tây, 01 bàn dài bằng inox, 01 giường tròng bằng cây thau lau, 02 giường 

đôi bằng cây tạp, 01 tủ kiếng đựng tivi chén bằng ván ép, 01 tivi hiệu pannaes, 01 
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máy bơm nước ruộng, 10 ghế đôn bằng cây dầu, cây thau lau, 15 cây mai vàng, 

02 cây mù u (01 cây trên 10 năm tuổi, 01 cây trên 20 năm tuổi), 02 cây tràm bông 

vàng, 07 cây tràm bông trắng 30 năm tuổi, 01 cây bạch đằng trên 10 năm tuổi, 01 

cây long nhãn, 02 ống hồ xi măng và nhà tắm cha mẹ làm chung với ngôi nhà 

chính. Toàn bộ tài sản cha mẹ các ông chết không để lại di chúc. Di chúc của cha 

mẹ ông mà phía bị đơn cung cấp là hoàn toàn không hợp pháp, không đúng quy 

định của pháp luật. Hiện nay toàn bộ tài sản của cha mẹ ông do bà Nguyễn Thị 

Kim P đang quản lý sử dụng và ông Nguyễn Văn B sử dụng 01 phần diện tích đất 

ruộng và đất vườn cất nhà cùng các công trình phụ, trồng cây để sinh sống khi cha 

mẹ còn sống đến nay. Nay các ông khởi kiện yêu cầu hủy hai di chúc của cụ 

Nguyễn Văn P1 và Trần Thị Đ1 lập ngày 14/11/2012 do không hợp pháp. Yêu 

cầu chia di sản thừa kế là đất của cụ P1 và cụ Đ1 để lại bằng hiện vật theo pháp 

luật cho 04 người con là Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Kim P, 

NLQ2. Riêng nhà, tài sản trong nhà và cây trồng thì ai nhận hiện vật hoàn trả giá 

trị bằng tiền cho các đồng thửa kế còn lại. 

Tại phiên tòa sơ thẩm các ông vẫn giữ yêu cầu chia di sản thừa kế là đất bằng 

hiện vật theo pháp luật cho 04 người con là Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, 

Nguyễn Thị Kim P, NLQ2, yêu cầu hoàn trả lại các chi phí tố tụng. Riêng nhà, tài 

sản trong nhà và cây trồng không yêu cầu phân chia di sản thừa kế, đồng ý để lại 

cho bà P sở hữu, sử dụng. 

Theo án sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án bị 

đơn bà Nguyễn Thị Kim P trình bày: 

Bà thống nhất với lời trình bày của nguyên đơn về tên cha mẹ, ngày chết, 

hàng thừa kế và tài sản nhà, đất, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Tuy nhiênkhi 

cha mẹ bà là cụ P1 và cụ Đ1 chết có để lại 02 giấy di chúc, nhờ người làm chứng 

là ông Trần Văn Thì viết tay hộ, đề ngày 14/11/2012, di chúc có chứng thực tại 

Ủy ban nhân dân xã X theo quy định của pháp luật vào ngày 24/11/2012, thời 

điểm lập di chúc cha mẹ bà vẫn còn minh mẫn. Trước khi chết cha mẹ bà đưa bà 

giữ hai tờ di chúc này, bà không có công bố di chúc cho anh chị em trong gia đình 

biết. Di chúc của cha mẹ để lại tài sản đất ruộng và đất vườn cho 03 chị em là 

Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Kim P và NLQ2. Riêng nhà và tài sản trong nhà thì 

để lại toàn bộ cho bà để thờ cúng. Ông Nguyễn Văn H không được chia theo di 

chúc vì lúc cha mẹ còn sống đã cho phần ông H. Tài sản cha mẹ chết để lại hiện 

bà đang quản lý, sử dụng và ông B quản lý, sử dụng một phần đất vườn cất nhà 

để ờ và đất ruộng từ lúc cha mẹ còn sống đến nay. Phần diện tích đất ruộng bà 

đang quản lý trước đó do ông Bùi Tiến Dũng thuê để trồng lúa, sau đó ông Dũng 

không tiếp tục thuê nên đã trả lại đất cho bà. Hiện bà đang cho vợ chồng ông 

NLQ6, bà NLQ5 và vợ chồng ông NLQ6, bà NLQ5 cho ông NLQ7 trồng cỏ nuôi 

bò, dê từ tháng 02/2017 âm lịch đến nay. Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy 

di chúc của cụ Nguyễn Văn P1 và Trần Thị Đ1 lập ngày 14/11/2017 do không 

hợp pháp và yêu cầu chia di sản thừa kế bằng hiện vật theo pháp luật cho 04 người 

con là Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Kim P và NLQ2 thì bà không 

đồng ý. Bà yêu cầu chia di sản thừa kế của cha mẹ bà theo di chúc lập ngày 
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24/11/2012 vì 02 di chúc được lập hợp pháp. Đối với phần đất đang cho thuê bà 

sẽ tự thương lượng với người thuê đất. 

Theo án sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà NLQ2 trình bày: 

Bà là con của cụ Nguyễn Văn P1,Trần Thị Đ1. Bà thống nhất với lời trình 

bày của nguyên đơn về thời gian cha mẹ mất và tên các anh chị em. Cha mẹ bà 

chết có để lại di chúc đất vườn và đất ruộng chia cho 03 người con là ông Nguyễn 

Văn B, Nguyễn Thị Kim P và bà. Nhà và đồ sinh hoạt trong nhà thì chia cho bà P 

để thờ cúng. Di chúc cha mẹ chia cho bà được nhận 2.700m2 đất ruộng và 2.500m2 

đất vườn dừa. Bà yêu cầu chia theo di chúc và bà được nhận di sản phần bà. 

Trường hợp di chúc không hợp pháp bà yêu cầu được chia thừa kế theo pháp luật. 

Theo án sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà NLQ5 trình bày: 

Vợ chồng bà có thuê phần đất ruộng của bà Nguyễn Thị Kim P để trồng cỏ 

nuôi bò vào ngày 21/02/2017 âm lịch cho đến nay, thời hạn thuê 03 năm, diện tích 

đất thuê là 06 công, trả tiền thuê hằng năm với số tiền 9.000.000 đồng. Khi thuê 

đất có làm hợp đồng thuê viết tay giữa bà với bà P, hợp đồng lập thành 01 bản. 

Việc vợ chồng bà thuê đất của bà P thì ông Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Văn B 

đều biết. Thời điểm bà thuê đất ruộng của bà P vợ chồng bà đều biết giữa bà P với 

ông H, ông B đang tranh chấp thừa kế nhưng vợ chồng bà vẫn thuê đất. Vợ chồng 

bà có cho ông NLQ7 trồng cỏ trên diện tích 01 công đất để trông giữ đất thuê cho 

vợ chồng bà, không có lấy tiền thuê. Trường hợp Toà án giải quyết chia thừa kế 

mà phần đất ruộng vợ chồng bà đang thuê không chia hết cho bà P 06 công mà 

chia cho nhiều người thì vợ chồng bà đồng ý trả lại. Tiền thuê đất giữa vợ chồng 

bà với bà P sẽ thoả thuận giải quyết riêng. Riêng chi phí trồng cỏ và cỏ trồng hiện 

có trên đất bà không yêu cầu Toà án giải quyết.  Bà yêu cầu giải quyết vắng mặt 

bà. 

Theo án sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông NLQ7 trình bày: 

Ông đang trồng cỏ nuôi bò trên diện tích 01 công đất đang tranh chấp, trồng 

vào tháng 4/2017 do bà NLQ5 cho ông trồng để giữ đất thuê, không lấy tiền thuê 

đất. Trường hợp Toà án giải quyết vụ án chia thừa kế mà phần đất ruộng ông đang 

trồng cỏ ông đồng ý trả lại đất cho người được Toà án chia đất. Chi phí trồng cỏ 

và cỏ trồng hiện có trên đất tranh chấp ông không yêu cầu giải quyết. Ông yêu 

cầu giải quyết vắng mặt ông. 

Theo án sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án 

người đại diện theo uỷ quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban 

nhân dân huyện H là ông Lê Văn Đ trình bày: 

Diện tích đất cấp cho ông Nguyễn Văn P1 vào ngày 10/3/1994 theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (số liệu cũ) thửa 1681 diện tích 300m2, thửa 1682 

diện tích 10.412m2 tờ bản đồ số 02 và diện tích đất theo kết quả đo đạc thực tế 

ngày 15/4/2014 là 11,216.1m2, có sự chênh lệch là do sai số trong quá trình đo 

148



5 

 

đạc của cơ quan nhà nước. Diện tích đất đo đạc thực tế ngày 15/4/2014 tăng lên 

504.1m2, phần diện tích tăng lên này vẫn thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn 

Văn P1 và nằm trong diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho ông. Thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn 

P1 vào ngày 10/3/1994, căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cấp cho 

cá nhân ông Nguyễn Văn P1. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho 

cá nhân ông Nguyễn Văn P1 vào ngày 10/3/1994 có thể hiện thửa 1681 diện tích 

300m2, tờ bản đồ số 02, mục đích sử dụng là đất thổ cư. Tuy nhiên theo kết quả 

đo đạc thực tế ngày 15/4/2014 trên hoạ đồ không thể hiện đất thổ cư nằm ở vị trí 

nào là do trước đây khi đo đạc bằng không ảnh cơ quan nhà nước chỉ ghi diện tích 

đất thổ cư nằm ở vị trí nào, vị trí đất thổ cư này sau này chủ sử dụng đất được 

quyền lựa chọn. Hiện nay diện tích đất thổ cư 300m2 này không có biến động. 

Ông yêu cầu Toà án giải quyết vụ án vắng mặt ông. 

Sau khi hòa giải không thành, Tòa án nhân dân huyện Bình Đại đưa vụ án 

ra xét xử, tại bản án số: 25/2018/DSST ngày 10 tháng 4  năm 2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Bình Đại đã tuyên: 

Căn cứ Điều 633, 645, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 674, 675, 

điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 676, khoản 2 Điều 685 Bộ luật Dân sự năm 

2005;Điều 468, 623, 688 Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 99 Luật Đất đai năm 

2013; khoản 4 Điều 68, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, khoản 1 Điều 254, 

khoản 1 Điều 157, khoảng 2 Điều 165, khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, 

chứng thực, pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí 

Toà án. Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn H, ông 

Nguyễn Văn B về việc yêu cầu huỷ 02 giấy di chúc của cụ Nguyễn Văn P1 và 

Trần Thị Đ1 lập ngày 14/11/2012. 

Huỷ 02 giấy di chúc của cụ Nguyễn Văn P1 và Trần Thị Đ1 lập ngày 

14/11/2012 do không hợp pháp, không phát sinh hiệu lực pháp luật. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn H, ông 

Nguyễn Văn B đối với bà Nguyễn Thị Kim P (Nguyễn Thị P) về việc yêu cầu chia 

di sản thừa kế. 

Phân chia di sản thừa kế của hai cụ Nguyễn Văn P1 và Trần Thị Đ1 thuộc 

các thửa đất số 1681, 1682 tờ bản đồ số 02 (Theo số liệu đo đạc mới là thửa 259 

và 280 tờ bản đồ số 28, đất vườn dừa) và thửa đất số 1067, tờ bản đồ số 02 (thửa 

mới là thửa 7, 298, 299 tờ bản đồ số 28, đất ruộng), toạ lạc tại ấp A, xã X, huyện 

H, tỉnh Bến Tre cho các ông bà Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Kim 

P, NLQ2 như sau: 

Ông Nguyễn Văn H được chia và nhận di sản thừa kế diện tích đất là:  

+ 2804m2 đất vườn dừa thuộc một phần thửa số 1681, 1682 tờ bản đồ số 02 

(Theo số liệu đo đạc mới là thửa 259 tờ bản đồ số 28) thửa 259-1 toạ lạc tại ấp A, 

xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre. 
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+ 1956.3m2 (đất ruộng) thuộc một phần thửa 1067, tờ bản đồ số 02 (Theo số 

liệu đo đạc mới chính quy là thửa đất số 299, tờ bản đồ số 28, toạ lạc tại ấp A, xã 

X, huyện H, tỉnh Bến Tre. 

Ông Nguyễn Văn B được chia và nhận di sản thừa kế diện tích đất là:  

+ 2804.1 m2 đất vườn dừa thuộc một phần thửa số 1681, 1682 tờ bản đồ số 

02 (Theo số liệu đo đạc mới là thửa 259 tờ bản đồ số 28) thửa 259-2 toạ lạc tại ấp 

A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre, trong đó có 150m2 đất thổ cư. Phần đất ông B 

được chia và nhận nằm ở vị trí gắn liền với ngôi nhà có kết cấu bằng cột dầu gió, 

lợp tole phiro xi măng, 02 cháy nhà lợp lá dừa nước, lợp tole thiếc, vách dừa, mặt 

trước và mặt sau nhà xây tường chưa tô, trước nhà trán xi măng xây dựng năm 

2001. Nhà củi có kết cấu tole thiếc, cây tạp lợp lá dừa nước xé, xây dựng năm 

2002.Chuồng gà lá dừa nước, nền đất xây dựng năm 2001, 02 ống hồ nước, 01 

hầm xí, 08 cái mái chứa nước bằng sành, 02 cây mai vàng trồng năm 2002 thuộc 

quyền sở hữu riêng của vợ chồng ông B và bà NLQ3 hiện đang quản lý, sử dụng 

nhà, tài sản, cây trồng có trên đất. 

+ 1956.4m2 (đất ruộng) thuộc một phần thửa 1067, tờ bản đồ số 02 (Theo số 

liệu đo đạc mới chính quy là thửa đất số 7, 299, tờ bản đồ số 28, được biểu thị ở 

các thửa 7 diện tích 1902.7m2, thửa 299-1 diện tích 9.3m2, toạ lạc tại ấp A, xã X, 

huyện H, tỉnh Bến Tre. 

Bà Nguyễn Thị Kim P được chia và nhận di sản thừa kế diện tích đất là:  

+ 2804.1m2 đất vườn dừa thuộc một phần thửa số 1681, 1682 tờ bản đồ số 

02 (Theo số liệu đo đạc mới là thửa 259, 280 tờ bản đồ số 28) thửa 280 diện tích 

1998.1m2, thửa 259-3 diện tích 806m2, trong đó có 150m2 đất thổ cư, toạ lạc tại 

ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre. 

+ 1956.3m2 (đất ruộng) thuộc một phần thửa 1067, tờ bản đồ số 02 (Theo số 

liệu đo đạc mới chính quy là thửa đất số 298,  299, tờ bản đồ số 28,được biểu thị 

ở thửa 299b diện tích 95.1m2, thửa 298a diện tích 1005m2 toạ lạc tại ấp A, xã X, 

huyện H, tỉnh Bến Tre. 

Bà NLQ2 được chia và nhận di sản thừa kế diện tích đất là:  

+ 2804m2 đất vườn dừa thuộc một phần thửa số 1681, 1682 tờ bản đồ số 02 

(Theo số liệu đo đạc mới là thửa 259 tờ bản đồ số 28) được biểu thị ở thửa 259 

toạ lạc tại ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre. 

+ 1956.3m2 (đất ruộng) thuộc một phần thửa 1067, tờ bản đồ số 02 (Theo số 

liệu đo đạc mới chính quy là thửa đất số 299, tờ bản đồ số 28,) được biểu thị ở 

thửa 298  toạ lạc tại ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre. 

Phần diện tích đất thuộc thửa 1681, 1682 tờ bản đồ số 02 (theo số liệu đo đạc 

chính quy là thửa 259, 280 tờ bản đồ số 28) mà các ông bà Nguyễn Văn H, Nguyễn 

Văn B, NLQ2, Nguyễn Thị Kim P được chia và nhận trên đất có cây dừa của cụ 

P1 và cụ Đ1 để lại thì các ông bà được hưởng, sở hữu những cây trồng đó, không 

hoàn giá trị cho nhau. 
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Ghi nhận ông Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, bà NLQ2 không yêu cầu chia 

di sản thừa kế đối với di sản là nhà, các đồ dùng sinh hoạt, cây trồng có trên đất 

vườn dừa của cụ Nguyễn Văn P1 và cụ Trần Thị Đ1. Đồng ý để lại cho bà Nguyễn 

Thị Kim P được toàn quyền sở hữu và sử dụng để thờ cúng cha mẹ. 

Bà Nguyễn Thị Kim P được sở hữu, sử dụng di sản là nhà của cụ P1, cụ Đ1, 

các đồ dùng sinh hoạt, cây trồng có trên thửa đất số 1681, 1682 tờ bản đồ số 02 

(theo số liệu đo đạc mới chính quy là thửa đất số 259, 280 tờ bản đồ số 28) toạ lạc 

tại ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre gồm: 

+01 ngôi nhà của cụ Nguyễn Văn P1, cụ Trần Thị Đ1 (ký hiệu t) có kết cấu 

như sau: 

Nhà chính, cột dừa, dầu gió, lợp tole phi ro xi măng, nền đất, vách bằng tole 

và lá dừa nước xé xây dựng năm 1994. Nhà phụ đòn tay và cột bằng cây dầu gió 

và cây tre, vách tole thiếc, nền đất xây dựng năm 2004; 

01 nhà củi bằng gỗ tạp, nền đất đã mục xya6 dựng năm 2005; 

01 tủ thờ bằng cây gõ, 01 tủ đứng bằng cây thau lau 01 bên làm bắng kiếng, 

03 cái bàn tròn làm bằng cây thau lau (có 01 bàn tròn bằng mặt đá), 01 đi văng 

nhỏ, 02 tủ mangge bằng cây tạp, 01 bàn dài bằng cây me tây, 01 bàn dìa bằng 

inox, 01 giường tròng bằng cây thau lau, 02 giường đôi bằng cây tạp, 01 tủ kiểu 

đựng tivi, chén bằng ván ép; 01 tivi hiệu pananes bị hư, 01 máy bơm nước ruộng, 

10 cái ghế đôn bằng cây dầu, cây thau lau, 07 cây mai vàng, 02 cây mù u (01 cây 

trên 10 năm tuổi, 01 cây trên 20 năm tuổi), 01 cây tràm bông vàng; 06 cây tràm 

bông trắng 30 năm tuổi, 01 cây bạch đằng trên 10 năm tuổi, 01 cây long nhãn, 02 

ống hồ xi măng chứa nước và nhà vệ sinh làm chung với nhà chính. 

Thực tế phần đất, tài sản và cây trồng trên đất mà ông B, bà P được chia, 

nhận thừa kế và được sở hữu hiện do ông B, bà P đang quản lý, sử dụng thì tiếp 

tục quản lý, sử dụng và sở hữu. Riêng phần đất ông H, bà NLQ2 được chia và 

nhận thừa kế thì hiện nay bà P, ông NLQ6, bà NLQ5 , ông NLQ7 đang quản lý, 

sử dụng thì các ông bà phải có nghĩa vụ giao trả lại đất cho ông H, bà NLQ2 phần 

được chia và nhận. 

Các ông bà Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, NLQ2 và Nguyễn Thị Kim P có 

nghĩa vụ liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với các phần đất được chia và nhận 

thừa kế. 

Ghi nhận ông Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, NLQ2 không yêu cầu giải 

quyết tài sản là nhà củi có kết cấu cột gỗ tạp, vách lá, nền đất, mái tole xây dựng 

năm 2015 vì đây là tài sản riêng của bà P. 

Ghi nhận bà Nguyễn Thị Kim P, NLQ5, NLQ6, NLQ7 không yêu cầu chi 

phí trồng cỏ trên đất cũng như tiền thuê đất. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về chi phí tố tụng, ám phí và quyền kháng cáo 

của các đương sự. 

Ngày 20/4/2018 bà Nguyễn Thị P có đơn kháng cáo. 
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Theo đơn kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm bà Nguyễn Thị P trình bày: 

bà kháng cáo toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 25/2018/DS-ST ngày 10/4/2018 

của Toà án nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Yêu cầu Toà án cấp phúc 

thẩm sửa Bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn 

ông Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Văn B, công nhận hai tờ di chúc của cụ Nguyễn 

Văn P1 và Trần Thị Đ1 lập ngày 14/11/2012 và chia di sản thừa kế của hai cụ 

theo di chúc lập ngày 14/11/2012 và bà xin được nhận một phần tài sản theo di 

chúc. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Nguyễn Thị Kim P trình 

bày quan điểm tranh luận: Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là 

không có căn cứ. Bởi lẽ, di sản mà cụ P1 và cụ Đ1 (là cha là mẹ của nguyên đơn, 

bị đơn) có di chúc để lại cho các con trừ ông Nguyễn Văn H, di chúc có chứng 

thực của Ủy ban nhân dân xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre, theo đúng qui định pháp 

luật tại Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2005. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm chấp nhận kháng cáo của bà P, sửa Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, bác yêu cầu khởi kiện của ông H, ông B. Chia di 

sản của cụ P1 và cụ Đ1 cho những người được hưởng theo di chúc của hai cụ lập 

vào ngày 14/11/2012. 

Nguyên đơn ông Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Văn B không đồng ý với yêu 

cầu kháng cáo của bị đơn. Đề nghị giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm Bản án 

dân sự sơ thẩm số 25/2018/DS-ST ngày 10/4/2018 của Toà án nhân dân huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn ông Nguyễn Văn 

H, ông Nguyễn Văn B trình bày quan điểm tranh luận: Di chúc của cụ P1 và cụ 

Đ1 lập vào ngày 14/11/2012 là không hợp pháp. Bởi lẽ, thời gian lập di chúc của 

cụ P1 tính đến ngày cụ P1 chết chỉ có 01 tháng 06 ngày, trong khi đó không có 

căn cứ nào xác định cụ P1 khi lập di chúc còn minh mẫn để quyết định tài sản của 

mình. Đồng thời, tài sản là của cụ P1, nên cụ Đ1 lập di chúc để lại cho các con là 

không phù hợp. Về hình thức của di chúc cũng không tuân thủ theo qui định tại 

Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2005. Do đó, đề nghị cấp phúc thẩm bác kháng cáo 

của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh 

Bến Tre.  

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu cho rằng: Về tố tụng: 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng 

đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Về nội dung: Bà P kháng cáo cho 

rằng di chúc của cụ P1 và cụ Đ1 lập vào ngày 14/11/2012 là hợp pháp, yêu cầu 

cấp phúc thẩm sửa án, bác yêu cầu khởi kiện của ông H và ông B. Tuy nhiên, qua 

nghiên cứu hồ sơ và qua tranh tụng tại phiên tòa thấy rằng, di chúc của cụ P1, cụ 

Đ1 không đúng qui định theo Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2005. Xét kháng cáo 

của bà P là không có căn cứ, nên không được chấp nhận, đề nghị giữ y Bản án 

dân sự sơ thẩm số: 25/2018/DS – ST ngày10 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Bình Đại. 
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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. Xét kháng cáo của bà 

Nguyễn Thị P và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Các đương sự đều thống nhất với nhau về thời điểm mở thừa kế, hàng 

thừa kế và di sản thừa kế của cụ Nguyễn Văn P1 và cụ Trần Thị Đ1 và không có 

kháng cáo về vấn đề này nên có cơ sở xác định: 

Cụ Nguyễn Văn P1 chết ngày 20/11/2012 và cụ Trần Thị Đ1 chết ngày 

29/7/2013 có để lại di sản là tài sản chung của vợ chồng bao gồm:  

+Thửa đất số 1067, tờ bản đồ số 02, diện tích 7,825.3m2 (số liệu đo đạc mới 

là thửa 7, 298, 299 tờ bản đồ số 28) đất lúa, toạ lạc tại ấp A, xã X, huyện H, tỉnh 

Bến Tre, do cụ Nguyễn Văn P1 đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cấp ngày 10/3/1994. Hiện do bà P cho vợ chồng ông NLQ6, NLQ5 thuê, ông 

NLQ7 đang canh tác một phần và ông B đang trực tiếp quản lý, sử dụng 01 phần 

diện tích. 

+ Thửa 1681, thửa 1682, tờ bản đồ số 02 (đất vườn dừa) có diện tích đo đạc 

thực tế là 11,216.1m2, có 300m2 đất thổ cư ( theo số liệu đo đạc mới là thửa 259, 

280 tờ bản đồ số 28), toạ lạc tại ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre, do cụ Nguyễn 

Văn P1 đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 10/3/1994. Đất 

hiện do bà P đang quản lý, sử dụng và vợ chồng ông B cất nhà trên một phần diện 

tích đất. 

+ 01 ngôi nhà và các tài sản trong nhà. 

Hai cụ có 05 người con là Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Kim P, Nguyễn Văn 

B, NLQ2 và Nguyễn Văn Hân. Ông Hân chết trước cụ P1 và cụ Đ1 nhưng không 

có con nên hàng thừa kế thứ nhất của cụ P1 và cụ Đ1 là ông H, ông B, bà P và bà 

NLQ2. 

[2] Bà P kháng cáo cho rằng cụ Đ1 và cụ P1 có để lại di chúc ngày 

14/11/2012 để phân chia tài sản cho các con nhưng Tòa án sơ thẩm chấp nhận yêu 

cầu của nguyên đơn, không công nhận di chúc này là không phù hợp.  

Xét thấy, 

-Về hình thức: di chúc của cụ P1 được lập tại nhà, có chứng kiến của hai 

người làm chứng là ông Trần Văn Thì và bà Trần Thị Kim Anh và công chức tư 

pháp xã X nhưng trong bản di chúc không thể hiện phần làm chứng của công chức 

tư pháp là chưa đảm bảo tính khách quan trong thủ tục chứng thực. Di chúc của 

cụ P1 do người khác viết hộ, tuy có chữ ký của hai người làm chứng nhưng hai 

người làm chứng chỉ ký tên vào bản di chúc mà không có sự xác nhận đó chính là 

điểm chỉ của người lập di chúc nên chưa đảm bảo theo quy định ở Điều 656 Bộ 

luật Dân sự năm 2005. Đối với di chúc của cụ Trần Thị Đ1 là người không biết 

chữ, do ông Trần Văn Thì viết thay nhưng bản di chúc không có người làm chứng 

là không đúng quy định theo Điều 656 Bộ luật Dân sự năm 2005. Quá trình giải 
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quyết vụ án cả bà P và ông Thì đều khai thống nhất là di chúc của cụ Đ1 viết 

trước, năm ngày sau ông Thì mới viết di chúc của cụ P1 nhưng thời gian ghi lập 

di chúc cùng ngày 14/11/2012 không thể hiện đúng thời gian lập di chúc. Mặt 

khác, hai giấy di chúc được lập thành 02 bản, có cùng nội dung nhưng Ủy ban 

nhân dân xã X chứng thực chung cho hai di chúc vào ngày 21/11/2012, cách 07 

ngày sau khi hai giấy di chúc được lập là không đúng quy định của pháp luật. Hai 

bản di chúc của cụ P1 và cụ Đ1 được lập cùng ngày 14/11/2012 và được chứng 

thực cùng 01 văn bản vào ngày 21/11/2012 là chưa đúng quy định tại khoản 5 

Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005. 

- Về nội dung: cả hai tờ di chúc không có nội dung cụ thể, không thể hiện 

được di sản là quyền sử dụng đất gồm những thửa nào, toạ lạc ở đâu, giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cấp cho ai, di sản là nhà gì nằm trên phần đất nào theo 

như quy định tại Điều 653 Bộ luật dân sự năm 2005. 

Do vậy, về hình thức và nội dung cả hai di chúc của cụ P1 và cụ Đ1 lập ngày 

14/11/2012 đều không đảm bảo theo quy định của pháp luật nên không phát sinh 

hiệu lực. Do đó, Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

H, ông B về việc huỷ hai giấy di chúc của cụ Nguyễn Văn P1 và Trần Thị Đ1 là 

có căn cứ. 

[3] Đối với yêu cầu chia di sản thừa kế của cụ P1 và cụ Đ1 để lại: 

Do di chúc của cụ P1 và cụ Đ1 không hợp pháp và không phát sinh hiệu lực 

nên Tòa án cấp sơ thẩm chia thừa kế theo pháp luật là có căn cứ. Tuy nhiên, việc 

phân chia di sản chưa hợp lý:  

Thứ nhất, theo kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất thì ông B đang sử dụng 

thửa đất 280 diện tích 1998,1m2, trên đất có nhà của ông B, còn bà P đang quản 

lý sử dụng thửa 259 trên đất có nhà và các công trình khác do cụ P1 cụ Đ1 để lại 

và các đương sự thống nhất để lại cho bà P nhưng khi phân chia di sản thừa kế thì 

Tòa án cấp sơ thẩm lại phân chia phần di sản đất bà P đang quản lý cho ông B và 

phần đất ông B đang quản lý cho bà P là không phù hợp với hiện trạng sử dụng 

đất. 

Thứ hai, theo lời trình bày của các đương sự thì cụ P1 và cụ Đ1 trước đây 

sống chung với ông Hân, cho đến khi ông Hân chết thì bà P về sống chung và 

chăm sóc hai cụ. Do cụ P1 và cụ Đ1 đã lớn tuổi, không có sức lao động nên bà P 

có công sức trong việc cải tạo, gìn giữ phần đất này. Di chúc của cụ P1 để lại tuy 

không có hiệu lực nhưng vẫn thể hiện ý chí là để lại phần đất vườn cho bà P để 

thờ cúng ông bà nên bà P cần được nhận thêm một kỷ phần trong khối di sản thừa 

kế của cụ P1, cụ Đ1 để lại và nhận hiện vật là phần đất vườn nhiều hơn. 

Thứ ba, theo đơn xin xác nhận ngày 22/01/2013 của cụ Trần Thị Đ1, được 

Ủy ban nhân dân xã X chứng thực ngày 06/3/2013 có nội dung vào năm 1998 vợ 

chồng bà có tặng cho con là Nguyễn Văn H, sinh năm 1959 một mãnh vườn với 

diện tích 1200m2. Kể từ nay về sau ông H không được quyền tranh chấp với các 

thành viên trong gia đình bà nữa. Như vậy có căn cứ cho rằng ông H đã được cha 

mẹ tặng cho một phần đất vườn trước khi cụ P1 và cụ Đ1 lập di chúc. Do đó, việc 
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Tòa án cấp sơ thẩm tiếp tục phân chia cho ông H hiện vật (một phần đất vườn) là 

ảnh hưởng quyền lợi của những người thừa kế còn lại. 

[4] Di sản của cụ P1 và cụ Đ1 để lại gồm các thửa đất số 1067, diện tích 

7825,3m2  tờ bản đồ số 02 (số liệu đo đạc mới là thửa 7, 298, 299 tờ bản đồ số 28) 

đất lúa, thửa 1681 và thửa 1682, tờ bản đồ số 02 (đất vườn dừa) có diện tích đo 

đạc thực tế là 11,216.1m2, có 300m2 đất thổ cư ( theo số liệu đo đạc mới là thửa 

259, 280 tờ bản đồ số 28), toạ lạc tại ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre. Theo 

biên bản định giá ngày 04/5/2017 thì các phần đất có giá trị như sau: 

- Thửa đất số 1067(số liệu đo đạc mới là thửa 7, 298, 299, diện tích là tờ bản 

đồ số 28), đất lúa có giá là 80.000 đồng x 7825,3m2= 626.024.000 đồng. 

- Thửa đất số 1681và thửa 1682 ( theo số liệu đo đạc mới là thửa 259, 280 tờ 

bản đồ số 28) trong đó đất thổ cư có diện tích 300m2, có giá là 180.000 đồng x 

300m2 = 54.000.000 đồng và diện tích đất vườn có giá 95.000 đồng x 10,916.1m2 

= 1.037.029.500 đồng. Tổng cộng 02 thửa có giá trị 1.091.029.500 đồng. 

Tổng giá trị của các phần đất trên là 1.717.053.500 đồng. 

Một kỷ phần thừa kế có giá trị là 1.717.053.500 đồng/5 = 343.410.600 đồng. 

Bà P nhận 02 kỷ phần, ông H, ông B bà NLQ2 mỗi người nhận một kỷ phần. 

Diện tích đất được phân chia như sau: 

- Bà P được nhận thửa 259-1, 259-2, diện tích 5608.1m2 trong đó có 150m2 

đất thổ cư và phần đất ruộng có diện tích 1956,3m2 thuộc thửa 299b và 298a. Các 

phần đất bà P nhận có tổng giá trị là 702.023.500 đồng. 

- Ông B được nhận thửa 280, diện tích 1998.1m2, thửa 259-3, diện tích 806m2 

và thửa 299-1, 299a, diện tích 1956,4m2. Các phần đất ông B nhận có tổng giá trị 

là 435.651.500 đồng.  

- Bà NLQ2 được nhận thửa 259, diện tích 2,804m2 và thửa 298, diện tích 

1956,3m2. Các phần đất bà NLQ2 nhận có tổng giá trị là 422.884.000 đồng.. 

- Ông H được nhận thửa 299, diện tích 1956,3m2 có giá trị 156.504.000 đồng. 

Tất cả các thửa đất của những người được nhận nêu trên đều sử dụng theo số 

liệu mới có họa đồ kèm theo. 

Do bà P, ông B, bà NLQ2 nhận đất có giá trị cao hơn, nên các ông bà phải 

hoàn lại giá trị cho ông Nguyễn Văn H là người nhận đất ít hơn. Cụ thể mỗi người 

phải hoàn như sau (các số tiền lẽ sẽ được tính tròn): 

- Bà Nguyễn Thị Kim P (Nguyễn Thị P) phải hoàn lại cho ông Nguyễn Văn 

H số tiền 15.202.000 đồng. 

- Ông Nguyễn Văn B phải hoàn lại cho ông Nguyễn Văn H số tiền 

92.240.500 đồng; 

- Bà NLQ2 phải hoàn lại cho ông Nguyễn Văn H số tiền 79.473.000 đồng. 

[5] Về án phí sơ thẩm các đương sự phải chịu theo kỷ phần được nhận, cụ 

thể: 
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Bà P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 31.472.800 

đồng; 

Ông B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 17.170.000 

đồng; 

Ông H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 17.170.000 

đồng; 

Bà NLQ2 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 

17.170.000 đồng; 

[6] Do sửa án sơ thẩm một phần nên bà P không phải chịu án phí phúc thẩm 

theo Điều 148 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Quan điểm của Viện kiểm sát không phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử, nên không được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; 

Căn cứ Điều 633, 645, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 674, 675, 

điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 676, khoản 2 Điều 685 Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Điều 468, 623, 688 Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 99 Luật Đất đai năm 2013; 

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, 

chứng thực, Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí 

Toà án, Nghị quyết số 326/2016/UNTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016.  

Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Nguyễn Thị P. 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 25/2018/DS-ST ngày 10/4/2018 của Toà án 

nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn H, ông 

Nguyễn Văn B về việc yêu cầu huỷ 02 giấy di chúc của cụ Nguyễn Văn P1 và 

Trần Thị Đ1 lập ngày 14/11/2012. 

Hủy 02 giấy di chúc của cụ Nguyễn Văn P1 và Trần Thị Đ1 lập ngày 

14/11/2012 do không hợp pháp, không phát sinh hiệu lực pháp luật. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn H, ông 

Nguyễn Văn B đối với bà Nguyễn Thị Kim P (Nguyễn Thị P) về việc yêu cầu chia 

di sản thừa kế. Đồng thời, tính công sức đóng góp, quản lý cải tạo đất thêm một 

kỷ phần cho bà P. 

Phân chia di sản thừa kế của hai cụ Nguyễn Văn P1 và Trần Thị Đ1 cho các 

ông bà Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Kim P (bà P được nhận 02 

kỷ phần gồm 01 kỷ phần thừa kế, 01 kỷ phần công sức đóng góp, quản lý cải tạo 

đất) và NLQ2 theo pháp luật như sau: 
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- Bà P được nhận thửa 259-1, 259-2, diện tích 5608.1m2 trong đó có 150m2 

đất thổ cư và phần đất ruộng có diện tích 1956,3m2 thuộc thửa 299b và 298a.  

- Ông B được nhận thửa 280, diện tích 1998.1m2 , trong đó có 150m2 đất thổ 

cư, thửa 259-3, diện tích 806m2 và thửa 299-1, thửa 299a, thửa số 07 diện tích 

1956,4m2.  

- Bà NLQ2 được nhận thửa 259, diện tích 2,804m2 và thửa 298, diện tích 

1956,3m2. 

- Ông H được nhận thửa 299, diện tích 1956,3m2. 

Tất cả các thửa đất của những người được nhận nêu trên đều sử dụng theo số 

liệu mới cùng tờ bản đồ số 28, toạ lạc tại ấp A, xã X, huyện H, tỉnh Bến Tre, có 

họa đồ kèm theo. 

3. Bà Nguyễn Thị Kim P (Nguyễn Thị P) phải hoàn lại cho ông Nguyễn Văn 

H số tiền 15.202.000 đồng ( Mười lăm triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng). 

- Ông Nguyễn Văn B phải hoàn lại cho ông Nguyễn Văn H số tiền 

92.240.500 đồng (Chín mươi hai triệu hai trăm bốn mươi nghìn năm trăm đồng); 

- Bà NLQ2 phải hoàn lại cho ông Nguyễn Văn H số tiền 79.473.000 đồng ( 

Bảy mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn đồng). 

4. Đối với những thửa đất bà P đang quản lý thì bà phải có trách nhiệm giao 

đất cho những người được nhận như quyết định đã tuyên. Các ông bà được hưởng, 

sở hữu những cây trồng, tài sản trên phần đất được chia, không hoàn giá trị cho 

nhau. 

4. Ghi nhận ông Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, bà NLQ2 không yêu cầu 

chia di sản thừa kế đối với di sản là nhà, các đồ dùng sinh hoạt, cây trồng có trên 

đất vườn dừa của cụ Nguyễn Văn P1 và cụ Trần Thị Đ1. Đồng ý để lại cho bà 

Nguyễn Thị Kim P được toàn quyền sở hữu và sử dụng để thờ cúng cha mẹ. 

Các ông bà Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B, NLQ2 và Nguyễn Thị Kim P có 

nghĩa vụ liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với các phần đất được chia và nhận 

thừa kế. 

5. Ghi nhận bà Nguyễn Thị Kim P, NLQ5, NLQ6, NLQ7 không yêu cầu chi 

phí trồng cỏ trên đất cũng như tiền thuê đất. 

6. Về chi phí tố tụng: 

Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ số tiền 16.367.000 đồng, chi phí cắt chia 

phần đất tranh chấp số tiền 603.000 đồng, chi phí định giá tài sản số tiền 526.000 

đồng, tổng cộng là 17.496.000 đồng. Buộc bà P, bà NLQ2, ông H, ông B mỗi 

người phải chịu số tiền là 4.374.000 đồng. Do ông H, ông B đã tạm ứng và quyết 

toán xong nên buộc bà P, bà NLQ2, mỗi người có trách nhiệm hoàn lại cho ông 

H và ông B số tiền 4.374.000 đồng (Bốn triệu ba trăm bảy mươi bốn nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, 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 
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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. 

7. Về án phí sơ thẩm các đương sự phải chịu theo kỷ phần được nhận, cụ thể: 

Bà P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 31.472.800 

đồng; 

Ông H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 17.170.000 

đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.513.000 đồng 

theo biên lai thu số 0002966 ngày 06/5/2014, 0015511 ngày 14/12/2015 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Bình Đại. ông H còn phải nộp tiếp số tiền 14.657.000 

đồng (Mười bốn triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng). 

Ông B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 17.170.000 

đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.013.000 đồng 

theo biên lai thu số 0002967 ngày 06/5/2014, 0015510 ngày 14/12/2015 tại Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Bình Đại. ông B còn phải nộp tiếp số tiền 14.157.000 

đồng (Mười bốn triệu một trăm năm mươi bảy nghìn đồng); 

Bà NLQ2 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 

17.170.000 đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

2.500.000 đồng theo biên lai thu số 0003182 ngày 16/7/2014 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Bình Đại. Bà NLQ2 còn phải nộp tiếp số tiền 14.670.000 đồng 

(Mười bốn triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng); 

8. Án phí dân sự phúc thẩm bà P không phải chịu, Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Bình Đại có trách nhiệm hoàn lại cho bà P số tiền 300.000 đồng theo 

biên lai thu số 0015024 ngày 23/4/2018. 

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 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. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bến Tre(1b); 

- TAND huyện Bình Đại(1b); 

- Chi cục THADS huyện Bình Đại (1b); 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, Vp(3b). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Ngọc Hương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH NAM ĐỊNH 

Bản án số: 44/2018/DS-PT 

Ngày: 21-9-2018 
V/v: Tranh chấp xác nhận quyền thừa 

kế theo di chúc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

        Các Thẩm phán:   Bà Vũ Thị Mai Hương 

   Bà Vũ Thị Thu 

- Thư ký phiên toà: Bà Đoàn Thị Kim Phượng- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Nam Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông

Trần Trọng Dần - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 22/8 và 21/9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam 

Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 12/2018/TLPT- DS ngày 06 

tháng 6 năm 2018 về việc: Tranh chấp xác nhận quyền thừa kế theo di chúc.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2018/DS-ST ngày 29 tháng 3 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 76/2018/QĐ-PT ngày 03 

tháng 8 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Vũ Xuân Đ; cư trú tại: Tổ dân phố số 14, thị trấn T, huyện

H, tỉnh N. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Vũ Xuân Đ: Anh Trình Kiên C; cư trú 

tại: Huyện T, Thành phố H(Theo Hợp đồng ủy quyền ngày 06-9-2018). 

- Bị đơn:

1. Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại: Tổ dân phố số 10, thị trấn T, huyện H, tỉnh

N. 

2. Bà Nguyễn Thị H1; cư trú tại: Tổ dân phố số 9, thị trấn T, huyện H, tỉnh

N. 

3. Bà Vũ Thị H2; cư trú tại: Tổ dân phố số 20, thị trấn T, huyện H, tỉnh N.
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị G; cư trú tại: Tổ dân 

phố số 14, thị trấn T, huyện H, tỉnh N. 

- Người làm chứng:  

1. Anh Vũ Xuân Đ; cư trú tại:  phường Y, quận C, Thành phố H. 

2. Bà Nguyễn Thị Thúy T; cư trú tại: Tổ dân phố số 10, thị trấn T, huyện H, 

tỉnh N.  

- Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị H1, bà Vũ Thị H2 là 

bị đơn trong vụ án. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu. 

Tại phiên tòa: Có mặt ông Đ, anh C, bà H1, bà H2, bà G, bà T, anh Đ, ông A. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 04 tháng 9 năm 2017 và quá trình tham gia tố tụng 

tại Toà án, nguyên đơn ông Vũ Xuân Đ trình bày: Bố nuôi ông là cụ Vũ Xuân Đ1 

(chết ngày 14-3-2005), mẹ nuôi ông là cụ Nguyễn Thị T1 (chết ngày 26-4-2014). 

Khi còn sống bố mẹ nuôi ông không có con nên đã nhận ông là Vũ Xuân Đ, bà Vũ 

Thị H2, ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị H1 về làm con nuôi từ khi còn nhỏ 

cho đến khi dựng vợ, gả chồng. Di sản của cụ Đ1 và cụ T1 để lại là một nhà mái 

bằng một tầng diện tích khoảng 50 m2 trên diện tích đất 116 m2 (trừ diện tích Nhà 

nước đã lấy khi mở đường) tại tờ Bản đồ số 31, số thửa 99 tại tổ dân phố số 9, thị 

trấn T, ngoài ra không còn tài sản gì khác. Sau khi cụ Đ1 và cụ T1 chết, toàn bộ số 

tài sản này do ông quản lý được hơn 3 năm, đến tháng 7 năm 2017 thì ông A, bà 

H1, bà H2, bà T đến phá khóa cửa đưa khóa khác đến khóa, nên hiện nhà để 

không. Nay, ông đề nghị Tòa án giải quyết giao di sản của cụ Đ1 và cụ T1 (nêu 

trên) cho ông quản lý, sử dụng theo đúng nội dung biên bản họp gia đình vào ngày 

13-02-2005. Khi đó cụ Đ1 và cụ T1 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, buổi họp do hai cụ 

chủ trì, ý kiến của cụ Đ1 là nhà mái bằng sau khi hai cụ chết, để lại làm nơi thờ 

cúng cho hai cụ và họp mặt con cháu đi về, thành phần họp gồm có cụ Đ1, cụ T1, 

cụ X là chị gái cụ Đ1 (nay cụ X đã chết tại miền nam), vợ chồng ông và con trai 

ông là anh Vũ Xuân Đ; vợ chồng ông A, bà T; vợ chồng bà H2, ông L; vợ chồng 

ông M, bà H1 cùng toàn thể con cháu của bốn gia đình, hai cụ đã chỉ định cho ông 

là người viết biên bản họp gia đình. Sau khi ông viết biên bản xong ông đã đọc lại 

cho mọi người cùng nghe mọi người đều nhất trí. Sau đó cụ Đ1, cụ T1, vợ chồng 

ông, ông L, ông A, bà H1, anh Đ đã ký vào biên bản.  

Tại các bản tự khai và quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, bị đơn bà Nguyễn 

Thị H1, bà Vũ Thị H2, ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị Thúy T đều trình bày 

thống nhất với lời khai của ông Đ về việc nhận nuôi con nuôi của cụ Đ1, cụ T1, 

ngày cụ Đ1, cụ T1 chết và di sản của các cụ để lại. Theo bị đơn sau khi cụ Đ1, cụ 

T1 chết, di sản của hai cụ không giao cho ai quản lý. Việc ông Đ khởi kiện đề nghị 
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Tòa án giao nhà đất của cụ Đ1, cụ T1 để lại cho ông Đ quản lý, sử dụng thì bà H1, 

bà H2, bà T, ông A, không đồng ý mà quan điểm của bị đơn là để lại nhà đất nói 

trên làm nơi thờ cúng cho cụ Đ1, cụ T1  và là nơi con cháu đi về, không giao cho 

ai quản lý, sử dụng, cũng không chia thừa kế. Bị đơn thừa nhận khi tổ chức họp gia 

đình vào ngày 13-02-2005 cụ Đ1 và cụ T1 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, buổi họp do 

hai cụ chủ trì, ý kiến của cụ Đ1 là nhà mái bằng sau khi hai cụ chết, để lại làm nơi 

thờ cúng và họp mặt con cháu đi về. Khi viết biên bản xong ông Đ có đọc lại biên 

bản cho mọi người cùng nghe, sau đó có ông Đ, bà G, anh Đ, bà H1, ông L, ông A 

ký vào biên bản, còn bà H2, bà T, cụ Đ1, cụ T1 không ký. Nhưng biên bản không 

ghi việc giao cho vợ chồng ông Đ sở hữu nhà đất, mà do ông Đ tự viết thêm vào. 

Tại bản tự khai và quá trình tham gia tố tụng, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan bà Phạm Thị G (vợ ông Đ) có lời khai thống nhất với lời khai của ông Đ. 

Bà G nhất trí với yêu cầu khởi kiện của ông Đ và không nhất trí với nội dung trình 

bày của bà H1, bà H2, bà T. 

Từ nội dung trên, Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2018/DS-ST ngày 29 tháng 3 

năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu đã quyết định: 

Căn cứ các Điều 697, 698, 702 Bộ luật Dân sự (Sau đây viết tắt là BLDS) 

năm 2005, các Điều 623, 624, 628, 630, 631, 634, 643, 645, điểm b khoản 1 Điều 

688 BLDS năm 2015. Các Điều 105, 106 Luật Đất đai năm 2003, Điều 166, khoản 

1 Điều 167, điểm d khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013; Điều 147 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự (Sau đây viết tắt là BLTTDS) năm 2015; điểm a khoản 7 Điều 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án,   

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia di sản thừa kế theo di chúc của ông Vũ 

Xuân Đ, yêu cầu chia di sản thừa kế của cụ Vũ Xuân Đ1 và cụ Nguyễn Thị T1 để 

lại là hợp pháp;  

2. Giao cho vợ chồng ông Vũ Xuân Đ, bà Phạm Thị G được quyền sở hữu, sử 

dụng một nhà mái bằng một tầng diện tích 44,59 m2 và quản lý, sử dụng  diện tích 

đất 111 m2 tại tờ Bản đồ số 31, số thửa 99 tại Tổ dân phố số 9, thị trấn T, huyện H, 

tỉnh N để làm nơi thờ cúng cho cụ Vũ Xuân Đ1, cụ Nguyễn Thị T1 và làm nơi họp 

mặt con cháu.  

Ngày 03-4-2018 ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị H1, bà Vũ Thị H2 là bị 

đơn trong vụ án có đơn kháng cáo với nội dung: Không nhất trí với bản án sơ thẩm 

vì đã giao cho ông Đ sở hữu nhà đất để thờ cúng, trong khi ngay tại phiên toà ông 

Đ đã có quan điểm không thực hiện trách nhiệm thờ cúng, đã từ bỏ trách nhiệm thờ 

cúng bố mẹ. Việc Bản án công nhận biên bản họp gia đình vào ngày 13-02-2018 là 

không đúng, đề nghị xét xử phúc thẩm lại, giao quyền quản lý di sản của cụ Đ1 và 

cụ T1 cho các ông bà để làm nơi thờ cúng. 

Ngày 12-4-2018 Viện kiểm sát nhân dân (Sau đây viết tắt là VKSND) huyện 

Hải Hậu có Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-KNPT với nội dung: Nguyên đơn 

yêu cầu công nhận quyền được hưởng di sản chứ không phải yêu cầu chia thừa kế. 
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Do vậy việc Toà án chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia di sản thừa kế là vi phạm 

quyền tự định đoạt của đương sự. Về nội dung: Biên bản họp gia đình ngày 13-02-

2005 có mặt cụ Đ1 , cụ T1  và các con, tuy hình thức không đảm bảo theo quy định 

của pháp luật, nhưng cần xem đây là bản di chúc của các cụ để lại nhằm định đoạt 

khối tài sản của mình làm nơi thờ cúng sau khi qua đời là chính đáng, phù hợp 

thuần phong mỹ tục và tín ngưỡng của người Việt. Đến nay các đương sự đều thừa 

nhận biên bản trên là có. Bản án cũng nhận định nội dung di chúc cụ Đ1, cụ T1  

dành tài sản dùng vào việc thờ cúng, nhưng lại chấp nhận đơn khởi kiện chia và 

giao cho vợ chồng ông Đ sở hữu là trái quy định tại Điều 645 BLDS năm 2015 

“Trong trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ 

cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế mà được giao cho người đã được 

chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng”. Như vậy, khối di sản 

trên chỉ được giao cho một trong các đồng thừa kế đứng ra quản lý mới phù hợp 

quy định của pháp luật và đảm bảo quyền của người lập di chúc.  

Tại phiên toà phúc thẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, các 

đương sự không thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, người kháng 

cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày: Năm 2005 có việc họp gia đình, 

nhưng chỉ có cụ Đ1 ký biên bản, còn cụ T1, bà H1 không ký. Biên bản cũng không 

ghi việc giao cho ông Đ sở hữu nhà đất và không lâu sau cụ Đ1  đã lấy lại biên bản 

họp từ ông Đ. Khi cụ Đ1 chết đột ngột biên bản họp gia đình năm 2005 cụ Đ1 còn 

bỏ trong túi áo. Không ngờ ông Đ đã lấy lại lúc nào, để nay mang ra khởi kiện. Sau 

đó cụ T1 còn sống thêm gần 10 năm nữa, cụ T1 và các con không ai còn nhắc đến 

biên bản họp gia đình đó. Khi còn sống cụ T1 đã làm đơn ra chính quyền xin thừa 

kế di sản của cụ Đ1, đơn đó do chính ông Đ là người giao nộp cho Toà án. Vì vậy, 

Biên bản họp gia đình năm 2005 không phải là di chúc, cũng không có giá trị để 

thực hiện, đề nghị Toà án không chấp nhận yêu cầu của ông Đ mà công nhận 

quyền sở hữu chung nhà đất cho 4 anh em để sử dụng vào việc thờ cúng bố mẹ. 

Ông Đ và người đại diện theo uỷ quyền của ông Đ trình bày: Khi họp gia đình 

có mặt cả cụ Đ1 và cụ T1. Cụ Đ1 thì đã ký, còn cụ T1 không có ý kiến gì. Theo 

biên bản họp thể hiện ý chí cụ Đ1 và cụ T1 là, khi các cụ còn sống giao nhà đất 

cho vợ chồng ông Đ sở hữu làm nơi thờ cúng, còn khi các cụ qua đời thì giao cho 

vợ chồng ông Đ toàn quyền sở hữu, định đoạt, không có điều kiện gì, ý chí đó hoàn 

toàn phù hợp với pháp luật. Sau đó có việc bán căn nhà cấp bốn lấy tiền trang trải 

trả nợ và chi tiêu cho cụ T1 là đúng với một phần nội dung thống nhất trong biên 

bản càng đã chứng tỏ biên bản họp là sự thật và đã được thực hiện một phần trên 

thực tế. Vì vậy, đề nghị công nhận biên bản họp gia đình là di chúc hợp pháp, giao 

nhà đất cho vợ chồng ông Đ sở hữu theo đúng ý nguyện của cụ Đ1, cụ T1 . Việc bị 

đơn kháng cáo là không có cơ sở vì vợ chồng ông Đ vẫn thực hiện nghĩa vụ thờ 

cúng đã có nhiều người làm chứng cho ông Đ. Sau đó ông Đ không thờ cúng ở đó 

nữa là vì anh em có mâu thuẫn, ông A khoá cửa. Nhưng ông Đ vẫn đưa bát hương 

cụ Đ1, cụ T1 về thờ cúng tại nhà riêng của mình. Việc ông Đ đập bát hương các bị 

đơn tự ý đặt tại nhà cụ Đ1 là vì trong bát hương có tờ giấy ghi việc thờ đạo lạ, 

không phải thờ cụ Đ1, cụ T1. Ông Đ cũng đã nộp thuế nhà đất, như vậy ông Đ đã 

thực hiện đúng theo nội dung biên bản họp gia đình, chứ không phải không thực 
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hiện. Mặt khác, tại thời điểm cụ Đ1, cụ T1 chết vẫn còn 129m2 đất, chưa bị lấy làm 

đường, nên phải xác định di sản là 129m2 để sau này nếu có việc đền bù người 

thừa kế của cụ Đ1, cụ T1 mới được nhận tiền. Bản án sơ thẩm xác định di sản chỉ 

có 111m2 đất là không đúng, chưa kể vẫn còn thiếu 10m2 nữa không biết đi đâu. 

Đồng thời, qua diễn biến tại phiên toà vào ngày 22-8-2018 các bị đơn đã ký biên 

bản thoả thuận giao nhà đất cho ông Đ sở hữu để nhận số tiền 1,4 tỷ, chứng tỏ các 

bị đơn có ý định bán nhà đất, không phải mục đích muốn giữ lại làm nơi thờ cúng 

như đơn kháng cáo. Vì vậy, đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên Bản 

án sơ thẩm. 

Các bị đơn đối đáp: Việc nộp thuế nhà đất tiện ai người đó nộp thay cho cụ 

Đ1 , cụ T1 , nên ông Đ có nộp nhưng chỉ nộp một vài năm, còn lại do các anh chị 

em khác nộp. Việc diện tích đất chỉ còn 111m2 là do trước đây từ khi Nhà nước 

chưa làm đường, cụ Đ1 còn sống đã tự nguyện hiến đất làm đường. Các hộ khác 

cũng vậy, nên đến khi Nhà nước tiến hành làm đường, không có ai được nhận tiền 

đền bù. Việc tại phiên toà anh chị em cùng ký biên bản thoả thuận giao nhà đất cho 

ông Đ, anh em khác nhận bằng tiền là do chính gia đình ông Đ đề xuất, trong điều 

kiện anh em đã mâu thuẫn thì phải chấp nhận. Nay ông Đ thay đổi quan điểm đã 

thoả thuận thì đề nghị Toà án giao nhà đất cho các ông bà để các ông bà thờ cúng 

bố mẹ, các ông bà sẽ có trách nhiệm thanh toán kỷ phần của ông Đ. 

Ông Đ và đại diện của ông Đ đối đáp: Ông Đ chỉ xuất trình được 4 biên lai 

nộp thuế nhưng là tiền nộp thuế nhà đất của 5 năm, còn biên lai các năm khác ông 

Đ đã làm mất và mặc dù biên lai nộp thuế ghi tên cụ Đ1, cụ T1 nhưng ông Đ là 

người nộp thuế thì mới là người giữ biên lai. Đề nghị cấp phúc thẩm không chia 

thừa kế như yêu cầu của bị đơn vì nếu chia là vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu, 

khi kháng cáo bị đơn chỉ đề nghị để lại nhà đất làm nơi thờ cúng. 

  Đại diện VKSND tỉnh Nam Định phát biểu quan điểm: Những người tiến 

hành tố tụng và tham gia tố tụng đã chấp hành đúng những quy định của BLTTDS 

năm 2015. Về nội dung: Mặc dù khi nhận con nuôi không làm văn bản, nhưng họ 

hàng, làng xóm đã thừa nhận và không có ai tranh chấp nên đề nghị xác định ông 

Vũ Xuân Đ, bà Nguyễn Thị H1, bà Vũ Thị H2, ông Nguyễn Văn A là con nuôi 

thực tế của cụ Đ1, cụ T1. Do ông Đ thực hiện không tốt việc quản lý di sản làm nơi 

thờ cúng dẫn đến phát sinh tranh chấp. Ông Đ khởi kiện xin xác nhận quyền thừa 

kế, cấp sơ thẩm lại chia thừa kế là vượt quá yêu cầu khởi kiện. Có căn cứ xác định 

việc họp gia đình là có thật và thể hiện ý chí cụ Đ1 , cụ T1 mong muốn để lại căn 

nhà mái bằng làm nơi thờ cúng. Tuy nhiên, việc cấp sơ thẩm giao di sản dùng vào 

việc thờ cúng cho vợ chồng ông Đ sở hữu là trái với quy định của điều luật. Không 

đúng khái niệm quyền sở hữu, không thể bị ràng buộc bởi nghĩa vụ của người quản 

lý di sản quy định tại các Điều 616, 617, 618 BLDS năm 2015. Những nội dung 

Toà án đã tuyên mâu thuẫn nhau và trái với quy định của pháp luật về thừa kế. 

Việc giao quyền sở hữu cho ông Đ, ông Đ sẽ có toàn quyền định đoạt, dễ dẫn đến 

nguyện vọng của người để lại di sản không được thực hiện. Về mặt thực tế ông Đ 

là người được cụ Đ1 , cụ T1 giao trông nom, quản lý di sản, nhưng ông Đ đã thực 

hiện không đúng, không tổ chức cho con cháu họp mặt cúng giỗ tại nhà do các cụ 

để lại, mà đưa bát hương về nhà mình thờ cúng, rồi cho thuê ngôi nhà lấy tiền sử 
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dụng vào mục đích riêng. Như vậy, vợ chồng ông Đ đã vi phạm nghĩa vụ thờ cúng, 

mà vẫn yêu cầu Toà án công nhận di sản thuộc quyền sở hữu của mình là không 

phù hợp với Điều 645 BLDS năm 2015 “Nếu người được chỉ định không thực hiện 

đúng theo di chúc hoặc không theo thoả thuận của những người thừa kế thì những 

người thừa kế có quyền giao di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý 

để thờ cúng..”. Nên kháng cáo của bị đơn và kháng nghị của VKSND huyện Hải 

Hậu là có cơ sở. Tuy nhiên, để thực hiện đúng nguyện vọng của cụ Đ1, cụ T1, đề 

nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm xác định toàn bộ di sản của cụ Đ1, cụ T1 để 

dùng vào việc thờ cúng và là nơi con cháu đi về, nhưng giao cho vợ chồng ông Đ 

trông coi, quản lý (không có quyền sở hữu) và có trách nhiệm thờ cúng cụ Đ1, cụ 

T1. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Xét nội dung kháng nghị về quan hệ pháp luật thấy rằng: Ông Vũ Xuân Đ 

khởi kiện “Yêu cầu xác nhận quyền thừa kế theo di chúc, còn các bị đơn bác bỏ 

quyền thừa kế theo di chúc của ông Đ, yêu cầu để lại nhà đất nói trên làm nơi thờ 

cúng và họp mặt con cháu đi về, mặc dù vẫn là một trong 4 loại quan hệ pháp luật 

tranh chấp về thừa kế được quy định tại khoản 5 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 

năm 2015, nhưng quan hệ pháp luật cụ thể cần được xác định là “Tranh chấp xác 

nhận quyền thừa kế theo di chúc” không phải “Tranh chấp chia thừa kế”, nên 

kháng nghị của VKSND huyện Hải Hậu về nội dung này là có căn cứ chấp nhận. 

[2] Việc cụ Đ1 , cụ T1 nhận ông Vũ Xuân Đ, ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn 

Thị H1, bà Vũ Thị H2 làm con nuôi từ khi còn nhỏ, sau đó chăm sóc nuôi dưỡng 

cho đến khi trưởng thành, khi nhận nuôi do cả 4 người đều là cháu họ nên không 

lập thành văn bản cũng không làm thủ tục nhận nuôi con nuôi theo quy định của 

pháp luật. Xét việc cụ Đ1, cụ T1 nhận con nuôi có gia đình, họ hàng, làng xóm đều 

biết, đến nay cả ông Đ, ông A, bà H1, bà H2 đều thừa nhận không có tranh chấp. 

Tại mục a điểm 6 Nghị quyết số 01/HĐTP TAND tối cao ngày 20/01/1988 hướng 

dẫn áp dụng một số quy định Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Nếu việc nuôi 

con nuôi trước đây chưa được ghi vào sổ hộ tịch, nhưng việc nuôi con nuôi đã 

được mọi người công nhận và cha mẹ nuôi đã thực hiện nghĩa vụ với con nuôi thì 

việc nuôi con nuôi vẫn có những hậu quả pháp lý do luật định” và tại mục A phần 

III Thông tư số 81/TANDTC ngày 24/7/1981 của TAND tối cao hướng dẫn giải 

quyết các tranh chấp về thừa kế quy định: “Trong thực tế có những trường hợp do 

nhân dân chưa hiểu biết pháp luật cho nên chưa xin chính quyền công nhận và 

đăng ký vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi. Trong trường hợp này, nếu việc nhận 

con nuôi là ngay thẳng, cha mẹ đẻ của đứa trẻ hoàn toàn tự nguyện, việc nuôi 

dưỡng được bảo đảm thì coi là con nuôi thực tế. Con nuôi và bố mẹ nuôi có quyền 

thừa kế lẫn nhau”. Như vậy, việc cấp sơ thẩm xác định ông Đ, ông A, bà H1, bà 

H2 là con nuôi thực tế của cụ Đ1 và cụ T1 là đúng. 
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[3] Xét kháng cáo của các bị đơn thấy rằng: Khi lập biên bản họp gia đình 

ngày 13-02-2005, mặc dù cụ Đ1 và cụ T1 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, thể hiện ý 

chí là sẽ bán ngôi nhà cấp bốn để sử dụng cho việc chi tiêu sinh hoạt, trả nợ làm 

nhà của 2 cụ. Còn ngôi nhà mái bằng một tầng sẽ để làm nơi thờ cúng họp mặt con 

cháu. Tuy nhiên việc cấp sơ thẩm coi biên bản họp gia đình là di chúc hợp pháp 

của cụ Đ1 , cụ T1 là không đúng, bởi các lẽ sau: 

[4] Khi lập biên bản họp gia đình hai cụ còn khoẻ mạnh, bình thường, nên 

việc họp nhằm thảo luận dân chủ trong việc sử dụng tài sản của cụ Đ1, cụ T1, do 

nhu cầu trước mắt cần bán ngôi nhà cấp bốn lấy tiền chi tiêu và trả nợ, chưa phải là 

buổi họp cuối cùng với mục đích lập di chúc để định đoạt tài sản sau khi chết, 

chính vì vậy tiêu đề văn bản là “Biên bản họp gia đình”. Trong biên bản có đoạn 

còn bỏ trống dòng, nhiều người tham gia họp nhưng chỉ 1/2 trong số những người 

có mặt ký vào biên bản. Bà H1 là một trong 4 người con nuôi có mặt nhưng không 

ký, biên bản cũng không thể hiện lý do vì sao không ký. Sau buổi họp gia đình 

được ít ngày cụ Đ1 bị ngã và chết đột ngột, cụ T1 còn sống thêm gần 10 năm nữa, 

suốt quá trình đó không khi nào cụ T1 đề cập đến biên bản họp gia đình, thậm chí 

khi muốn bán căn nhà cấp bốn con cái không thống nhất được, cụ T1 còn làm đơn 

ra chính quyền xin nhận thừa kế di sản của cụ Đ1 gồm 2 căn nhà mái bằng và nhà 

cấp bốn. Sau đó cụ T1 còn phải nhờ chính quyền đứng ra can thiệp mới bán được 

căn nhà cấp bốn vào năm 2009. Từ năm 2009 sau khi làm đơn ra chính quyền xin 

nhận thừa kế di sản của cụ Đ1 (Bl 137) được xác định cụ T1 đã thay đổi quan điểm 

so với nội dung biên bản họp gia đình cho đến năm 2014 cụ T1 chết không khi nào 

cụ T1 nêu quan điểm về việc sẽ để lại căn nhà mái bằng cho ai, làm gì. Năm 2014, 

sau khi cụ T1 chết cũng không có ai đưa ra công bố biên bản họp gia đình hay bất 

cứ văn bản nào liên quan đến di sản của cụ Đ1, cụ T1. Chỉ đến năm 2016 sau khi 

ông Đ tự ý cho Công ty xe buýt thuê nhà, đưa bát hương đi nơi khác, anh em phát 

sinh mâu thuẫn ông Đ mới đưa biên bản họp gia đình ra và cho rằng cụ Đ1, cụ T1 

đã cho vợ chồng ông Đ vô điều kiện, không cần giữ làm nơi thờ cúng. Biên bản 

họp gia đình nếu mục đích là lập di chúc hoặc xác định là văn bản họp cuối cùng 

nhằm định đoạt đối với di sản của cụ Đ1, cụ T1 sau khi chết thì không thể nào cụ 

Đ1, cụ T1 và các thành viên gia đình chỉ viết 1 bản duy nhất, không niêm phong 

bảo quản. Cụ Đ1, cụ T1 không quản lý biên bản, không ký từng trang như quy 

định tại khoản 2 Điều 653 BLDS năm 2005, không yêu cầu những người có mặt 

phải ký đầy đủ, sau đó cũng không đề nghị chính quyền xác nhận để có giá trị pháp 

lý, không gửi giữ di chúc, mà lại để cho chính người trực tiếp viết biên bản và 

thông qua biên bản quản lý, dẫn đến có việc sau đó biên bản bị sửa chữa, viết thêm 

nội dung hay không đến nay không đủ căn cứ để kết luận. Nhưng rõ ràng nội dung 

biên bản rất mâu thuẫn, không phù hợp với quy định của pháp luật, nguyện vọng 

cụ Đ1, cụ T1 khó được bảo đảm thực hiện, không phù hợp với diện tích trên thực 

tế cả phần nhà mái bằng khi đó chưa mở đường nên phải là 129m2 (không phải chỉ 

có 116m2), phần nhà cấp bốn phải là 117m2 (không phải chỉ có 80m2), cũng như 

tổng diện tích của thửa đất phải là 246m2, (không phải chỉ có 116m2+80m2= 

196m2). Về hình thức, bản phôtô do bị đơn nộp (BL 34) thì có đoạn còn để trống 

đến 2 dòng và phần cuối không có chữ Nguyễn Thị Đ. Bản chính (BL 143) do 
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nguyên đơn nộp lại được điền đầy đủ vào phần để trống dòng và có thêm chữ 

Nguyễn Thị Đ nhưng bằng màu mực khác nhạt hơn.  

[5] Việc nội dung biên bản họp gia đình (BL 143) thể hiện cụ Đ1 , cụ T1 để 

lại nhà mái bằng làm nơi thờ cúng nhưng lại giao quyền sở hữu cho ông Đ là mâu 

thuẫn, trái ngược nhau, không phù hợp với quy định tại Điều 670 BLDS năm 2005: 

“Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ 

cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã 

được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng”. Như vậy, người 

có quyền quản lý di sản thờ cúng chỉ có quyền quản lý và hưởng dụng mà không 

có quyền sở hữu, không có quyền định đoạt di sản thờ cúng dưới bất kỳ hình thức 

nào.  

[6] Đến nay, chính quan điểm của ông Đ cũng không thống nhất, khi thì cho 

rằng ý chí của cụ Đ1, cụ T1 giao nhà mái bằng cho vợ chồng ông Đ sở hữu làm nơi 

thờ cúng, nhưng chỉ tại thời điểm cụ Đ1, cụ T1 còn sống. Còn sau khi cụ Đ1, cụ T1 

đã qua đời thì không phải thờ cúng nữa, mà tặng cho ông Đ toàn quyền sở hữu, 

không có điều kiện gì. Khi thì ông Đ lại cho rằng cụ Đ1, cụ T1 cho ông sở hữu để 

làm nơi thờ cúng. Điều đó đã chứng tỏ nếu có là di chúc đi nữa thì cũng thuộc 

trường hợp không rõ ràng, không thể giải thích thống nhất được, phải coi là không 

có di chúc theo quy định tại Điều 673 BLDS năm 2005. Vì Điều 673 BLDS năm 

2005 về giải thích nội dung di chúc quy định: “Trong trường hợp nội dung di chúc 

không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì người công bố di chúc và 

những người thừa kế phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện 

đích thực trước đây của người chết….. Khi những người này không nhất trí về 

cách hiểu nội dung di chúc thì coi như không có di chúc và việc chia di sản được 

áp dụng theo quy định về thừa kế theo pháp luật”. Như vậy, do có nhiều cách hiểu 

khác nhau, phải giải thích di chúc của cụ Đ1, cụ T1 , cho đến nay những người 

thừa kế của cụ Đ1, cụ T1 không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì phải coi 

như không có di chúc và việc chia di sản được áp dụng theo quy định về thừa kế 

theo pháp luật, không thể nào vừa xác định di sản để làm nơi thờ cúng lại vừa giao 

quyền sở hữu cho ông Đ như Bản án sơ thẩm được. 

[7] Mặt khác, Điều 654 BLDS năm 2005 về người làm chứng cho việc lập di 

chúc quy định: “Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những 

người sau đây: 1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di 

chúc. 2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc” Như vậy, 

các con nuôi của cụ Đ1 , cụ T1 và các con dâu, con rể của cụ Đ1 , cụ T1 không thể 

là người làm chứng. Các đối tượng nêu trên làm chứng dẫn đến người lập di chúc 

bị tác động về tâm lý, không thể tự do định đoạt theo ý chí của chính bản thân họ, 

sẽ không thể khách quan. Để đảm bảo tính khách quan trong việc lập di chúc kể cả 

chỉ là thi hành nhiệm vụ Điều 659 BLDS năm 2005 quy định về việc công chứng, 

chứng thực di chúc những đối tượng như nêu trên cũng không được công chứng, 

chứng thực di chúc và Điều 656 quy định “Người lập di chúc phải ký hoặc điểm 

chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng 
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phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc” thì di chúc mới hợp pháp. 

Trong khi đó Biên bản họp gia đình (nêu trên) không ai có đủ điều kiện là người 

làm chứng, không có ai ghi nội dung xác nhận “Đúng chữ ký, điểm chỉ cụ Đ1, cụ 

T1”. Đến nay mỗi người trình bày mỗi khác về việc cụ T1 có ký hay không ký biên 

bản. Bản gốc thì có đủ chữ ký, chữ viết đầy đủ họ tên cụ T1, mà bản photo lại chỉ 

có chữ ký không có phần chữ viết đầy đủ họ tên. Kết luận giám định khẳng định 

không đủ cơ sở xác định chữ ký cụ T1 . Ông Đ thừa nhận việc viết họ tên đầy đủ 

“Nguyễn Thị Đ” là do ông Đ viết. Như vậy nếu vẫn là “Biên bản họp gia đình” 

đúng như tên gọi, thì không có chữ ký bà H1, còn cụ T1 thì chưa đủ cơ sở xác định 

có ký hay không ký, biên bản không được công chứng, chứng thực thì không có 

giá trị pháp lý để thực hiện, không thể được coi như đã tặng cho và việc tặng cho 

đã có hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 467 BLDS năm 2005. Còn nếu coi là 

di chúc thì không có người làm chứng có đủ điều kiện là người làm chứng theo 

quy định tại Điều 654 BLDS năm 2005. Nội dung lại mâu thuẫn, trái ngược, nên 

cũng không đủ điều kiện được coi là di chúc hợp pháp. Do vậy, không có căn cứ 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đ xin xác nhận quyền thừa kế theo di chúc. 

Cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đ là không phù hợp, kháng cáo 

của các bị đơn và kháng nghị của VKSND huyện Hải Hậu là có căn cứ chấp nhận. 

[8] Về diện tích, theo sơ đồ hiện trạng sử dụng đất (BL103) thửa đất hiện chỉ 

còn 111 m2 nên không có căn cứ chấp nhận quan điểm của người đại diện theo uỷ 

quyền của ông Đ đề nghị xác định di sản có diện tích 129m2. Đối với phần diện 

tích đất 18m2 Nhà nước đã lấy để làm đường 489, theo quy định của pháp luật 

những người thừa kế của cụ Đ1, cụ T1 gồm ông Đ, ông A, bà H2, bà H1 đương 

nhiên được hưởng quyền lợi, nếu có việc đền bù.  

[9] Đối với quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên toà cho rằng “Ông Đ đã vi 

phạm nghĩa vụ thờ cúng, nên những người thừa kế có quyền giao di sản dùng vào 

việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng theo quy định tại Điều 645 

BLDS năm 2015. Vì vậy, kháng cáo và kháng nghị là có cơ sở”, nhưng lại đề nghị 

Hội đồng xét xử giao di sản dùng vào việc thờ cúng cho ông Đ trông coi quản lý để 

thờ cúng là mâu thuẫn, không phù hợp quy định tại Điều 645 BLDS năm 2015 

(Nêu trên) và không khả thi, vì việc thờ cúng chỉ có thể là sự tự nguyện, không thể 

cưỡng chế. Hơn nữa, như nhận định ở phần trên, biên bản họp gia đình không phải 

di chúc, càng không phải là di chúc hợp pháp. Nên không có căn cứ chấp nhận. 

 [10] Cho đến nay, không có ai, kể cả ông Đ đều không có nguyện vọng phân 

chia di sản thừa kế trong trường hợp không công nhận di chúc hợp pháp nên Toà 

án không xem xét. Giành quyền khởi kiện vụ án chia di sản thừa kế cho các đương 

sự bằng vụ án khác (nếu có yêu cầu và còn trong thời hiệu khởi kiện 30 năm kể từ 

ngày người để lại di sản chết) 

 [11] Án phí dân sự sơ thẩm và các chi phí, lệ phí giám định, định giá tài sản 

vợ chồng ông Vũ Xuân Đ, bà Phạm Thị G phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 

147 và khoản 1 Điều 157 BLTTDS năm 2015, do yêu cầu khởi kiện không được 
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chấp nhận. Do sửa án sơ thẩm nên án phí phúc thẩm người kháng cáo không phải 

nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 

2015, 

Chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị H1, bà Vũ Thị 

H2, sửa Bản án sơ thẩm; 

Căn cứ khoản 1 Điều 467, các Điều 631, 632, 633, 634, 635, 638, 639, 645, 

646, 650, 652, khoản 2 Điều 653, các Điều 654, 656, 659, 665, 668, 670, 673, 674, 

675, 676 BLDS năm 2005, khoản 1 Điều 623, điểm b khoản 1 Điều 688 BLDS 

năm 2015, khoản 1 Điều 5 BLTTDS năm 2015, mục a điểm 6 Nghị quyết số 

01/HĐTP TAND tối cao ngày 20/01/1988 hướng dẫn áp dụng một số quy định 

Luật Hôn nhân và gia đình và mục A phần III Thông tư số 81/TANDTC ngày 

24/7/1981 của TAND tối cao, 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện xác nhận quyền thừa kế theo di chúc 

của vợ chồng ông Vũ Xuân Đ;  

2. Giao cho ông Vũ Xuân Đ, ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị H1, bà Vũ 

Thị H2 được quyền sở hữu chung một nhà mái bằng một tầng diện tích 44,59 m2 

cùng các tài sản trên đất và được quyền sử dụng chung diện tích đất 111 m2 (97m2 

đất ở, 14m2 đất vườn) tại tờ Bản đồ số 31, số thửa 99 tại Tổ dân phố số 9, thị trấn 

T, huyện H, tỉnh N;  

Ông Vũ Xuân Đ có nghĩa vụ giao lại quyền sở hữu chung (Tài sản trên) cho 

ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị H1, bà Vũ Thị H2;  

Ông Vũ Xuân Đ, ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị H1, bà Vũ Thị H2 có 

quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quyết định của Bản án và nếu có thực hiện việc đền bù đối với diện 

tích 18m2 đất đã thu hồi để làm đường thì ông Đ, ông A, bà H1, bà H2 có quyền 

liên hệ với cơ quan có thẩm quyền trong việc giải phóng mặt bằng để được giải 

quyết quyền lợi;  

3. Căn cứ vào khoản 1 Điều 147, khoản 2 Điều 148, khoản 1 Điều 157 

BLTTDS năm 2015; các khoản 1, 3 Điều 26, điểm a khoản 2 Điều 27, khoản 2 

Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, 
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Vợ chồng ông Vũ Xuân Đ, bà Phạm Thị G phải nộp 300.000đ (ba trăm nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) tại Biên lai số 09088 ngày 12-10-2017 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Hải Hậu. Tuyên trả lại cho ông Vũ Xuân Đ 

4.700.000đ (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng); 

 Ông Vũ Xuân Đ phải nộp 5.000.000đ tiền lệ phí giám định, lệ phí xem xét 

thẩm định và định giá tài sản. (Ông Đ đã nộp đủ). 

 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 thi hành kể từ ngày tuyên án.                  

Nơi nhận:    
- Các đương sự;                                                

- VKSND tỉnh Nam Định;                                  

- TAND huyện Hải Hậu; 

- Chi cục THA huyện Hải Hậu; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
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TOA AN NHAN DAN 
TINH BINH DINH 

hin an s6: 19/2019/DS-PT 
�gay: 10 - 4 - 2019 
1/v yeu du tuyen b6 di chuc v6 hi�u 

CQNG HOA XA. HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM 
Di}c l�p - T\f do - H�nh phuc 

NHANDANH 
NUOC CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM 

TOA AN NHAN DAN TINH BINH DJNH 

- Thanh phfin Hi)i il6ng xet XU phuc thdm g6m co:

Thdm phan - Chu t9a phien toa: Ong Vo Cong Phuang. 

Cac Thdm phan: Ba Hf> Tu�n Anh. 

Ong Nguy€n Van Nghia. 

- Thu ky phien toa: Ba Huynh Thi Phuang Thuy la Thu ky Toa an nhan
dan tinh B inh Dinh. 

- D(li ditn Vitn ki€m sat nhan dan tlnh Binh Djnh tham gia phien toa:
Ba Vo Thi L� Giang - Ki€m sat vien. 

Ngay 10 thang 4 nam 2019, t�i tni sa Toa an nhan dan tinh Binh Dinh xet 
xu phuc th�m cong khai V\l an thl) ly s6 19/2019/TLPT-DS ngay 07 thang 01 nam 
2019 v€ vi�c tranh ch�p "Yeu cdu tuyen b6 di chuc v6 hi¢u". 

Do Ban an dan su sa th�m s6 125/2018/DS-ST ngay 18 thang 9 nam 2018 
cua Toa an nhan dan huy�n H, bi khang cao. 

Theo Quy€t dinh dua V\l an ra xet xu phuc th�m s6 26/2019/QDXXST
DS ngay 05 thang 3 nam 2019, giua cac duang su: 

- Nguyen don: Ong Tang H, sinh nam 1961; cu tru t�i Kh6i 1, thi tr� T,
huy�n H, tinh Binh Dinh. 

Nguai baa V? quyin, lr;i [ch hr;p phap cua 6ng Tang H: Ong Nguy€n Van 
Tr la lmlt SU cua Van phong lmlt SU Tr va Cong Sl)' thuoc Doan lmlt SU tinh Binh 
Dinh. 

- Bi don: Ong Tang Long Ch, sinh nam 1948; cu tru t�i Kh6i 1, thi tr�n T,
huy�n H, tinh Binh Dinh. 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

Bản án số: 110/2019/DS-PT 

Ngày: 12 - 4 - 2019 

V/v tranh chấp về thừa kế tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Cao Khánh

Các Thẩm phán:          Bà Bùi Thị Phương Loan

      Ông Hồ Minh Tấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Hà là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà

Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh C tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn

Thị Thúy Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 251/2018/TLPT-DS ngày 19 tháng 11 năm 

2018 về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 38/2018/DS-ST ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 67/2019/QĐ-PT ngày 18 

tháng 02 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Tiêu Hồng N1, sinh năm 1958 (Có mặt).

Địa chỉ: Ấp D, xã V, huyện P, tỉnh C.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Nguyễn

Thành S  – Công ty luật TNHH Luật Sống – Đoàn luật sư tỉnh C (Có mặt). 

- Bị đơn:

1. Ông Tiêu Tấn T1 (Tiêu Văn T1), sinh năm 1971 (Đã chết).

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Tiêu Tấn T1:

- Bà Phan Hồng Nh, sinh năm 1979 (Vắng mặt).

- Cháu Tiêu Quốc K, sinh ngày 09 tháng 10 năm 2000 (Vắng mặt).

- Cháu Tiêu Hiên H, sinh ngày 06 tháng 11 năm 2007 (Vắng mặt).

Người đại diện theo pháp luật của cháu Kiệt và cháu Huyên: Bà Phan Hồng

Nh, sinh năm 1979. 

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã P, huyện P, tỉnh C. 

2. Ông Tiêu TR1ệu P, sinh năm 1992 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp D, xã V, huyện P, tỉnh C.

3. Bà Võ Thị D1 (Đốm), sinh năm 1952 (Vắng mặt).
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Hộ khẩu thường trú: Số 497, đường 2/9, khóm 1, thị t, huyện C, tỉnh C. 

Địa chỉ: Ấp D, xã V, huyện P, tỉnh C. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Võ Thị D1: Bà Tiêu Hồng D2, sinh năm 

1987 (Có mặt). 

Địa chỉ: Số 497, đường 2/9, khóm 1, thị t, huyện C, tỉnh C.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Tiêu Văn N2, sinh năm 1973 (Vắng mặt).  

2. Bà Phan Thị T2, sinh năm 1978 (Vắng mặt). 

3. Ông Tiêu Văn Nh, sinh năm 1970 (Vắng mặt). 

4. Ông Tiêu Văn H1, sinh năm 1968 (Vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Ấp B, xã V, huyện N, tỉnh C. 

5. Bà Tiêu Hồng D2, sinh năm 1987 (Có mặt). 

Địa chỉ: Số 497, đường 2/9, khóm 1, thị t, huyện C, tỉnh C. 

6. Bà Tiêu Thị U1, sinh năm 1989 (Vắng mặt). 

Nơi ĐKHKTT: Số 497, đường 2/9, khóm 1, thị t, huyện C, tỉnh C. 

Chỗ ở hiện nay: Ấp D, xã V, huyện P, tỉnh C. 

7. Bà Tiêu Thanh T3, sinh năm 1979 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp N, thị t, huyện C, tỉnh C. 

8. Bà Tiêu Thị N4, sinh năm 1956 (Vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Tiêu Thị N4: Bà Tiêu Hồng N1, sinh 

năm 1958 (Có mặt).  

9. Bà Tiêu Hồng N5, sinh năm 1973 (Vắng mặt). 

10. Bà Tiêu Hồng N6, sinh năm 1976 (Vắng mặt). 

11. Ông Tiêu Văn U2, sinh năm 1983 (Vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Ấp D, xã V, huyện P, tỉnh C. 

12. Bà Tiêu Thị X, sinh năm 1981 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp V, xã P, huyện P, tỉnh C. 

13. Bà Tiêu Hồng H2, sinh năm 1979 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 03/45B, đường L, khóm 5, phường 6, thành phố B, tỉnh B. 

14. Bà Tiêu Thị D3, sinh năm 1987 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện P, tỉnh C. 

15. Bà Quách Thị Ch, sinh năm 1997 (Vắng mặt).  

Địa chỉ: Ấp D, xã V, huyện P, tỉnh C.  

- Người kháng cáo: Bà Tiêu Hồng N1 – nguyên đơn và bà Võ Thị D1 – bị 

đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Nguyên đơn bà Tiêu Hồng N1 trình bày: Ngày 27/4/2011, tại Phòng Công 

chứng số 1 Cà Mau - tỉnh C, bà được bà Nguyễn Thị L lập di chúc tặng cho 

quyền sử dụng đất theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ) 

số BD 501006, diện tích 4.800m
2
, tờ bản đồ số 05, thửa 149, do Ủy ban nhân dân 
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huyện P cấp ngày 04/3/2011; giấy CNQSDĐ số BD 501007, diện tích 9.500m
2
, 

tờ bản đồ số 05, thửa 150, do Ủy ban nhân dân huyện P cấp ngày 04/3/2011 và 

giấy CNQSDĐ số BD 501008, diện tích 1268,5m
2
, tờ bản đồ số 05, thửa 155, do 

Ủy ban nhân dân huyện P cấp ngày 04/3/2011. Tổng diện tích theo đo đạc thực tế 

là 15.907,3m
2
. Đất tọa lạc tại ấp Dân Quân, xã Việt Thắng, huyện P, tỉnh C, do bà 

Nguyễn Thị L đứng tên quyền sử dụng đất. Phần đất nêu trên hiện nay bà D1 và 

các con bà D1 đang quản lý sử dụng.  

Bà yêu cầu Tòa án công nhận di chúc của bà L hợp pháp và được thừa kế 

diện tích đất nêu trên, đồng thời buộc bà D1 và những người đang quản lý di sản 

của bà L giao trả phần đất nêu trên cho bà. Bà đồng ý nhận các công trình kiến 

trúc và cây trồng có trên đất và trả giá trị cho gia đình bà D1 theo kết quả định 

giá của Hội đồng định giá tài sản huyện P. Đối với hai ao nuôi tôm công nghiệp 

bà không đồng ý trả tiền đầu tư vì hai ao này phát sinh sau khi bà L khởi kiện ông 

N2 và bà T2. Đối với nhà mồ do gia đình bà D1 xây dựng bà đồng ý hỗ trợ cho 

gia đình bà D1 10.000.000 đồng. Đối với yêu cầu của bà D1 về bồi thường thành 

quả và công sức đóng góp với số tiền 150.000.000đ bà không đồng ý, vì vào năm 

1993 ông R và bà D1 đã được bà L chia phần đất khác, phần đất này thuộc quyền 

sử dụng của bà L. 

Bị đơn bà Võ Thị D1 trình bày: Vào năm 1970 bà kết hôn với ông Tiêu Văn 

R (là con của bà Nguyễn Thị L). Sau khi kết hôn bà cùng với ông R và bà L quản 

lý, canh tác phần đất tranh chấp. Bà cùng với ông R và bà L đã đầu tư cải tạo phần 

đất tranh chấp từ đất hoang hóa thành đất lập vườn, cải tạo thành đầm nuôi thủy 

sản và xây dựng nhà ở trên phần đất. Đến năm 1993 thì Ủy ban nhân dân huyện 

Cái Nước cấp đất cho bà L. Đến năm 2002 bà L không còn chung sống với bà và 

ông R. Đến năm 2009 ông R chết, bà giao phần đất tranh chấp cho con bà là ông 

Tiêu Văn N2 quản lý canh tác. Năm 2011 bà L khởi kiện yêu cầu ông N2 trả đất, 

trong khi vụ án đang được giải quyết thì bà L chết. Tòa án nhân dân huyện P và 

Tòa án nhân dân tỉnh C đã giải quyết công nhận đất của bà L. Bà cho rằng di chúc 

của bà L là không hợp pháp vì tại thời điểm lập di chúc bà L đang bệnh ung thư đã 

xạ trị tại bệnh viện ung bứu Thành phố Hồ Chí Minh, sức khỏe rất yếu, tinh thần 

không còn minh mẫn, bà yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của di chúc và yêu cầu 

hủy di chúc của bà L để chia thừa kế theo quy định của pháp luật. Nếu di chúc hợp 

pháp thì bà yêu cầu bà N1 trả lại thành quả lao động và công sức đóng góp của gia 

đình bà với số tiền 150.000.000đ và bồi thường các công trình kiến trúc và cây 

trồng có trên đất. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tiêu Thị N4 trình bày: Bà thống 

nhất toàn bộ ý kiến và yêu cầu của bà Tiêu Hồng N1, bà yêu cầu Tòa án công 

nhận di chúc của bà L lập ngày 27/4/2011, vì cho rằng di chúc nêu trên là hợp 

pháp. Trường hợp di chúc không hợp pháp thì bà cũng không yêu cầu chia thừa 

kế theo quy định của pháp luật trong vụ án này, có tranh chấp bà sẽ yêu cầu bằng 

vụ án khác.  
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tiêu Hồng N6 trình bày: Bà yêu 

cầu Tòa án công nhận di chúc của bà L lập ngày 27/4/2011, vì cho rằng di chúc 

nêu trên là hợp pháp. Trường hợp di chúc không hợp pháp thì bà cũng không yêu 

cầu chia thừa kế theo quy định của pháp luật trong vụ án này, có tranh chấp bà sẽ 

yêu cầu bằng vụ án khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tiêu Văn N2 trình bày: Di chúc 

của bà L lập ngày 27/4/2011 là không hợp pháp. Nay ông không có tranh chấp, 

không yêu cầu chia thừa kế theo quy định pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tiêu Văn Nh trình bày: Ông 

không có tranh chấp, không yêu cầu chia thừa kế, yêu cầu Tòa án xét xử theo quy 

định pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tiêu Hồng D2 trình bày: Bà 

thống nhất với lời trình bày của bà D1, bà yêu cầu Tòa án hủy di chúc của bà L 

lập ngày 27/4/2011, vì cho rằng di chúc không hợp pháp. Trường hợp di chúc 

không hợp pháp thì bà yêu cầu chia thừa kế theo quy định của pháp luật và yêu 

cầu xem xét thành quả lao động và công sức đóng góp của ông R và bà D1. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Quách Thị Ch trình bày: Bà 

đang sinh sống trên phần đất tranh chấp với ông Tiêu TR1ệu P và bà Võ Thị D1, 

bà không có ý kiến về việc tranh chấp giữa bà N1 và bà D1, mọi việc do bà D1 

quyết định.  

Đối với ông Tiêu TR1ệu P, ông Tiêu Văn H1, ông Tiêu Văn U2, bà Phan 

Thị T2, bà Tiêu Thị U1, bà Tiêu Hồng N5, bà Tiêu Thị X, bà Tiêu Hồng H2, bà 

Tiêu Thị D3, bà Tiêu Thanh T3 đã được Tòa án cấp sơ thẩm tR1ệu tập hợp lệ 

nhưng vắng mặt và không có ý kiến gì đối với vụ án. 

Từ nội dung tranh chấp trên, tại bản án dân sự sơ thẩm số: 38/2018/DS-ST 

ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân đã quyết định: 

Áp dụng khoản 5 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 147; Điều 165; Điều 227; Điều 228; Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; Các điều 638, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 657,667 và 670 của 

Bộ luật dân sự năm 2005 và Điều 106 của Luật đất đai năm 2003;  

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Tiêu Hồng N1. Công nhận di chúc 

của bà Nguyễn Thị L lập ngày 27/4/2011, tại Phòng Công chứng số 1 Cà Mau - 

tỉnh C là di chúc hợp pháp. 

 Buộc bà Võ Thị D1, ông Tiêu TR1ệu P và bà Quách Thị Ch phải giao trả 

phần đất có diện tích theo đo đạc thực tế là 15.907,3m
2
, đất tọa lạc tại ấp Dân 

Quân, xã Việt Thắng, huyện P, tỉnh C. Đất có hai phần cụ thể như sau: 

- Phần đất thứ nhất có diện tích 1.858,6m
2
 tại thửa số 61, tờ bản đồ số 

01, có vị trí như sau: 

+ Đông giáp phần đất bà Nguyễn Thị Nhĩ dài 41,57m. 

+ Tây giáp phần đất bà Lê Thị Huệ dài 54,18m. 
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+ Nam giáp phần lộ xe Cái Đôi Vàm – Việt Thắng dài 40,04m. 

+ Bắc giáp sông Cái Chim dài 38,73m.  

- Phần đất thứ hai có diện tích 14.048,7m
2
 tại các thửa số 84, 131, tờ bản 

đồ số 01, có vị trí như sau: 

+ Đông giáp phần đất bà Nguyễn Thị Nhĩ dài 140,25m + 199,13m. 

+ Tây giáp phần đất bà Lê Thị Huệ dài 178,45m + 145,09m. 

+ Nam giáp phần đất bà Tiêu Thị N4 dài 41,44m. 

+ Bắc giáp lộ xe Cái Đôi Vàm – Việt Thắng dài 33,76m. 

(có bản đồ hiện trạng vị trí trích đo kèm theo) 

Bà Tiêu Hồng N1 được quản lý sử dụng các công trình kiến trúc và các cây 

trồng gồm: 02 ao nuôi tôm công nghiệp; nhà sau diện tích 96m
2
; mái che tạm diện 

tích 45m
2

, mái chắn (vách nhà) diện tích 27m
2

; nhà vệ sinh diện tích 4,6m
2
; hồ 

nước, cống xổ vuông; chòi vuông diện tích 14,8m
2
; 05 cây đu đủ đang cho trái; 04 

bụi thanh long đang cho trái; 05 cây xoài sắp cho trái 03 cây dừa đang cho trái; 07 

cây dừa sắp cho trái; 03 cây lý; 01 cây lê ki ma; 50m
2
 dừa nước; 06 cây bạch đàn, 

đường kính 15cm; 30 cây đước đường kính 12cm; 80 bụi chuối; 15 cây tre; 01 cây 

lựu đang cho trái. 

Buộc bà Võ Thị D1, ông Tiêu TR1ệu P và bà Quách Thị Ch tháo dở di dời 

mái che tạm của nhà sau diện tích 50,4m
2
; di dời toàn bộ cây kiểng và hoa màu còn 

lại trên đất để giao trả phần đất cho bà Tiêu Hồng N1. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Võ Thị D1.  

Buộc bà Tiêu Hồng N1 có nghĩa vụ trả cho bà Võ Thị D1 và những người 

thừa kế của ông Tiêu Văn R gồm: ông Tiêu Văn N2, ông Tiêu Văn Nh, ông Tiêu 

Văn H1, ông Tiêu Tấn T1 (do bà Phan Hồng Nh kế thừa quyền và nghĩa vụ), bà 

Tiêu Thanh T3, bà Tiêu Hồng D2, ông Tiêu TR1ệu P, bà Tiêu Thị U1 giá trị 02 ao 

nuôi tôm công nghiệp; nhà sau, mái che tạm, mái chắn (vách nhà); nhà vệ sinh, hồ 

nước, cống xổ vuông, 05 cây đu đủ, 04 bụi thanh long, 05 cây xoài, 03 cây dừa 

đang cho trái; 07 cây dừa sắp cho trái; 03 cây lý; 01 cây lê ki ma, 50m
2
 dừa nước, 

06 cây bạch đàn, 30 cây đước, 80 bụi chuối, 15 cây tre, 01 cây lựu  với số tiền 
110.696.852đ (một trăm mười tR1ệu, sáu trăm chín mươi sáu ngàn, tám trăm năm 

mươi hai đồng). 

Buộc bà Tiêu Hồng N1 có nghĩa vụ trả cho bà Võ Thị D1 và những người 

thừa kế của ông Tiêu Văn R gồm: ông Tiêu Văn N2, ông Tiêu Văn Nh, ông Tiêu 

Văn H1, ông Tiêu Tấn T1 (do bà Phan Hồng Nh kế thừa quyền và nghĩa vụ), bà 

Tiêu Thanh T3, bà Tiêu Hồng D2, ông Tiêu TR1ệu P, bà Tiêu Thị U1 công sức 

đóng góp đầu tư cải tạo phần đất với số tiền 75.515.000đ (bảy mười lăm tR1ệu 

năm trăm mười lăm ngàn đồng). 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Tiêu Hồng N1 về việc hỗ trợ cho bà Võ Thị 

D1 10.000.000đ (mười tR1ệu đồng) tiền xây dựng nhà mồ. 
Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trường hợp thi hành án, chi phí tố tụng, án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định. 
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Ngày 25/10/2018, bà Tiêu Hồng N1 kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm sửa 

bản án sơ thẩm theo hướng bác một phần yêu cầu phản tố của bà Võ Thị D1 về giá 

trị bồi hoàn cải tạo 02 ao nuôi tôm công nghiệp và không chấp nhận chi trả bất kỳ 

khoản tiền nào về công sức đóng góp và thành quả lao động của bà D1.  

Ngày 26/10/2018, bà Võ Thị D1 kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm hủy bản 

án sơ thẩm và hủy di chúc lập ngày 27/4/2011 của bà Nguyễn Thị L về việc giao 

phần đất cho bà Tiêu Hồng N1. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Tiêu Hồng N1, bà Tiêu Hồng D2 giữ nguyên 

yêu cầu kháng cáo. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh C phát biểu quan điểm:  

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy 

định của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và 

nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định. 

Về nội dung: Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 38/2018/DS-ST ngày 

11 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân. 
 

Tại tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày: 

Bị đơn cho là cụ L không minh mẫn khi lập di chúc nhưng cụ L đã có khám sức 

khỏe trước khi lập di chúc. Cụ L lập di chúc có công chứng, do đó di chúc có hiệu 

lực pháp luật như Tòa án cấp sơ thẩm tuyên là có căn cứ. 

Bị đơn cho là cụ L lập di chúc tại thời điểm đất tranh chấp nhưng không đưa 

ra được chứng cứ thể hiện có tranh chấp. Cụ L lập di chúc trước khi cụ L gửi đơn 

khởi kiện đến Tòa án, vụ án lần đầu tiên được thụ lý tại Tòa án huyện P vào ngày 

05/5/2011. Mặt khác, không có quy định pháp luật nào quy định đất tranh chấp thì 

không được lập di chúc. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số: 38/2018/DS-ST ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Phú Tân. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Xét kháng cáo của nguyên đơn bà Tiêu Hồng N1 và bị đơn bà Võ Thị D1 

(Đốm), Hội đồng xét xử xét thấy: Vợ chồng cụ Tiêu Văn S (chết năm 1959) và cụ 

Nguyễn Thị L (chết năm 2011) có 05 người con là Tiêu Văn R1 (chết năm 1966); 

Tiêu Văn R (chết năm 2009); Tiêu Văn M (chết năm 2002); Tiêu Thị N4 và Tiêu 

Hồng N1. 

Vào khoảng năm 1945 vợ chồng cụ Tiêu Văn S và cụ Nguyễn Thị L có khai 

phá, tạo lập được một số phần đất tại huyện Cái Nước, tỉnh C (nay là huyện P, tỉnh 

C). Sau khi cụ S qua đời vào năm 1959, cụ L là người trực tiếp quản lý, sử dụng 

các phần đất trên. Năm 1993, cụ L có phân chia đất cho các con là ông Tiêu Văn 

R, ông Tiêu Văn M, bà Tiêu Thị N4 và bà Tiêu Hồng N1, cụ L còn chừa lại một 

phần đất. Đối với phần đất chừa lại, vào năm 1996, cụ L được UBND huyện Cái 
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Nước cấp giấy CNQSDĐ với diện tích là 16.400m
2
. Đến năm 2011, cụ L được 

UBND huyện P cấp đổi giấy CNQSDĐ với diện tích theo đo đạc thực tế là 

15.907,3m
2
, đất tọa lạc tại ấp Dân Quân, xã Việt Thắng, huyện P, tỉnh C. 

 

[2] Cụ L sinh sống cùng với gia đình ông R, bà D1 tại phần đất trên. Sau khi 

ông M qua đời vào năm 2002, cụ L sang sinh sống cùng với vợ và các con của ông 

M tại phần đất cụ đã cho ông M trước đó, cặp với phần đất của cụ L. Đến khoảng 

năm 2008 thì cụ L chuyển đến sinh sống cùng với bà N1 tại thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Khi ông R qua đời vào năm 2009, vợ và các con của ông R (Tiêu Văn N2, 

Tiêu Văn H1, Tiêu Tấn T1, Tiêu Thanh T3, Tiêu Thị U1, Tiêu Hồng D2, Tiêu 

Triệu P) là những người trực tiếp quản lý, sử dụng phần đất của cụ L cho đến nay. 
 

[3] Năm 2010, do biết việc bà D2 (con ông R) giữ các giấy CNQSDĐ của 

mình nên cụ L đã nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương buộc bà D2 trả lại các 

giấy CNQSDĐ. Vợ và các con của ông R cho rằng cụ L đã hứa cho ông R phần đất 

trên và trong phần đất cụ L được cấp giấy CNQSDĐ có một phần là đất của ông R 

nhận chuyển nhượng từ bà N1 nên không đồng ý trả lại các giấy CNQSDĐ cho cụ 

L. Sự việc được UBND xã Việt Thắng hòa giải nhiều lần nhưng không thành nên 

cụ L làm tờ cớ mất các giấy CNQSDĐ. Đến ngày 04/3/2011 cụ L được UBND 

huyện P cấp lại giấy CNQSDĐ, thời điểm này vợ, con ông R vẫn đang quản lý, sử 

dụng phần đất của cụ L. 

Tại “Biên bản hòa giải” về việc tranh chấp đất, nhà ở nội bộ gia đình do 

UBND xã Việt Thắng, huyện P hòa giải vào ngày 07/4/2011 (bút lục 533; theo hồ 

sơ thụ lý số: 71/2011/TLST-DS ngày 05/5/2011 về việc tranh chấp QSDĐ giữa 

nguyên đơn là bà Nguyễn Thị L và bị đơn là ông Tiêu Văn N2 là bút lục số 35). 

Tại biên bản này, cụ L có ý kiến như sau: “… Lý do con cháu của bà không nuôi 

nấng, chăm sóc bà nên bà bỏ đi vất vả, hiện tại phần đất của bà, bà đòi lại để bà cất 

nhà tự sống và nhờ con khác chăm sóc…”. Sau đó, tranh chấp về phần đất của cụ L 

vẫn tiếp tục diễn ra. 

Ngày 27/4/2011, tại phòng Công chứng số 1 tỉnh C, cụ L lập di chúc để lại 

toàn bộ tài sản (các phần đất có tổng diện tích theo đo đạc thực tế là 15.907,3m
2
, 

tọa lạc tại ấp Dân Quân, xã Việt Thắng, huyện P, tỉnh C) cho bà N1.  

Ngày 28/4/2011, cụ L làm đơn khởi kiện ông N2 (con ông R) để yêu cầu ông 

N2 trả lại phần đất tranh chấp nêu trên cho cụ, yêu cầu khởi kiện của cụ L được 

Tòa án nhân dân huyện P thụ lý vào ngày 05/5/2011. 

Như vậy, tại thời điểm cụ L lập di chúc để lại tài sản cho bà N1 thì phần đất 

đang có tranh chấp với gia đình ông R, hơn nữa cụ L cũng không phải là người 

trực tiếp quản lý, sử dụng phần đất tranh chấp. Do đó, cụ L chưa có đủ điều kiện để 

thực hiện quyền của người sử dụng đất, cụ thể là quyền lập di chúc để lại quyền sử 

dụng đất cho bà N1 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai năm 
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2003. Việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định di chúc của cụ L hợp pháp là chưa phù 

hợp với các quy định của pháp luật.  

Do đó, cần sửa án sơ thẩm, tuyên di chúc của cụ L lập ngày 27/4/2011 tại 

Phòng Công chứng số 1 là không hợp pháp; bác yêu cầu của nguyên đơn về việc 

yêu cầu được hưởng di sản của cụ L theo di chúc. Do bác yêu cầu nên kháng cáo 

của nguyên đơn không được Hội đồng xét xử chấp nhận. Sau này, nếu các đương 

sự không thỏa thuận được về phân chia di sản của cụ L, được quyền khởi kiện yêu 

cầu chia di sản theo pháp luật. 

Từ những phân tích trên cho thấy yêu cầu kháng cáo của bị đơn là có căn cứ 

nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.  
 

[4] Tại phiên tòa phúc thẩm, bà D2 người đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

rút một phần yêu cầu phản tố đối với việc yêu cầu bà N1 hoàn trả giá trị các công 

trình, vật thể có trên đất tranh chấp và tiền công sức đóng góp, đầu tư cải tạo phần 

đất tranh chấp. Xét việc rút yêu cầu phản tố của bị đơn là tự nguyện nên được Hội 

đồng xét xử chấp nhận. Do đó, phải hủy một phần bản án dân sự sơ thẩm số 

38/2018/DS-ST ngày 11/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân về phần 

phản tố của bà D1 (do bà D1 rút yêu cầu), đình chỉ đối với yêu cầu phản tố này của 

bị đơn. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với phần yêu cầu 

phản tố xin rút lại theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, bà D1 là 

người cao tuổi, tại cấp phúc thẩm bà có đơn xin miễn án phí, nên Hội đồng xét xử 

phúc thẩm xét miễn án phí sơ thẩm và phúc thẩm cho bà. 
 

[5] Nguyên đơn bà Tiêu Hồng N1 là thân nhân liệt sĩ và có đơn xin miễn án 

phí nên được miễn án phí theo luật định. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 2, 3 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa 

án.  

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Tiêu Hồng N1. 

Chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Võ Thị D1 (Đốm). 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số: 38/2018/DS-ST ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân. 

Tuyên xử: Tuyên bố di chúc của cụ Nguyễn Thị L lập ngày 27/4/2011, tại 

Phòng Công chứng số 1 Cà Mau - tỉnh C là không hợp pháp. 

1. Bác yêu cầu của bà Tiêu Hồng N1 về việc yêu cầu được nhận di sản của 

cụ Nguyễn Thị L theo di chúc lập ngày 27/4/2011, tại Phòng Công chứng số 1 Cà 

Mau - tỉnh C đối với các phần đất có diện tích theo đo đạc thực tế là 15.907,3m
2
, 

tọa lạc tại ấp Dân Quân, xã Việt Thắng, huyện P, tỉnh C. 
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2. Hủy một phần bản án dân sự sơ thẩm số 38/2018/DS-ST ngày 11/10/2018 

về phần phản tố của bà D1, đình chỉ đối với yêu cầu phản tố của bà Võ Thị D1 

(Đốm) về việc yêu cầu bà Tiêu Hồng N1 hoàn trả giá trị các công trình, vật thể có 

trên đất và công sức đóng góp, đầu tư, cải tạo phần đất có diện tích theo đo đạc 

thực tế là 15.907,3m
2
, tọa lạc tại ấp Dân Quân, xã Việt Thắng, huyện P, tỉnh C. 

3. Các đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản của cụ Nguyễn Thị 

L theo pháp luật, nếu không tự thỏa thuận được với nhau. 

4. Về án phí:  

Bà Tiêu Hồng N1 được miễn toàn bộ án phí sơ thẩm và phúc thẩm. Ngày 

18/6/2015 bà N1 đã dự nộp tạm ứng án phí số tiền 3.976.000đ (ba tR1ệu chín trăm 

bảy mươi sáu nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 08763 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện P, được nhận lại. 

Bà Võ Thị D1 được miễn toàn bộ án phí sơ thẩm và phúc thẩm. Ngày 

27/5/2016, bà D1 đã dự nộp tạm ứng án phí số tiền 1.875.000đ (một tR1ệu tám 

trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 09285; ngày 26/10/2018, 

bà D1 đã dự nộp tạm ứng án phí số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) theo biên 

lai thu tiền số 0007339 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P, được nhận lại.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh C; 

- Tòa án nhân dân huyện P; 

- Chi cục THADS huyện P; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu VT (TM:TANDTCM). 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đỗ Cao Khánh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

Bản án số: 06/2019/DS - PT 

Ngày 25 - 4 - 2019 

V/v “Yêu cầu tuyên bố Văn bản công 

chứng và bản Di chúc vô hiệu” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

- Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Minh Quán 

Các Thẩm phán: Ông Trương Quyết Thắng 

     Ông Đặng Phi Long. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thu Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Lào Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà

Đoàn Quỳnh Anh - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 29/3/2019 và ngày 25/4/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2019/TLPT-DS 

ngày 04 tháng 01 năm 2019 về “Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng và Bản di 

chúc vô hiệu” do bản án dân sự số 27/2018/DSST ngày 29/11/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2019/QĐ-PT ngày 

13/02/01/2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguy n Mạnh  , sinh năm 1959;

Địa chỉ: Số nhà 014  phố T, T  10  thị tr n S  huy n S  tỉnh Lào Cai. 

Ng  i đ i diện theo ủy quy n: Bà Phạm Thị T;  

Địa chỉ: T  18  phư ng B, thành phố L  tỉnh Lào Cai - Có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị đơn: Văn phòng công ch ng  .

Địa chỉ: Số nhà 103  đư ng C  phư ng C  thành phố L  tỉnh Lào Cai 

Ngư i đại di n theo pháp lu t: Ông Dương Quang V - Ch c vụ: Trưởng văn 

phòng. Có mặt tại phiên tòa. 

   Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan: 

- Bà Nguy n Thị T, sinh năm 1956 - Địa chỉ: Phố C, thị tr n S, huy n S,

tỉnh Lào Cai - Vắng mặt. 
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- Bà Nguy n Hải Ư, sinh năm1967 - Địa chỉ: T  10, thị tr n S, huy n S, 

tỉnh Lào Cai - Vắng mặt. 

- Bà Đoàn Thị H  sinh năm 1966 - Địa chỉ: Số nhà 014  phố T, t  10  thị tr n 

S, huy n S  tỉnh Lào Cai - Vắng mặt  đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Bà Nguy n  ải  , sinh năm 1970 - Địa chỉ: Số nhà 521  đư ng N  t  40  

phư ng C  thành phố L  tỉnh Lào Cai – Có mặt. 

- Chị Đ  Ng c Quỳnh T, sinh năm 1992 - Địa chỉ: Số nhà 014  phố T  t  10 

thị tr n S  huy n S  tỉnh Lào Cai - Vắng mặt. 

Ng  i đ i diện theo ủy quy n của bà Nguyễn Hải Y và chị Đỗ Ngọc Quỳnh 

T: Ông Bùi Xuân D - Địa chỉ: Số nhà 142  đư ng Trần Đăng Ninh  phư ng Cốc 

Lếu, thành phố  Lào Cai  tỉnh Lào Cai. Có mặt tại phiên tòa. 

4  Ng  i kháng cáo:  

- Bà Nguy n Hải Y và chị Đ  Ng c Quỳnh T. 

- Văn phòng công ch ng H. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại đơn khởi kiện ngày 20/7/2018, các bản tự khai nguyên đơn ông 

Nguyễn Mạnh H trình bày:  

Cụ Nguy n Mạnh H1 (sinh năm 1930  chết ngày 10/5/2013) và vợ là cụ Lê 

Thị X (sinh năm 1936, chết ngày 19/5/2018) có các con là bà Nguy n Thị T  ông 

Nguy n Mạnh H  bà Nguy n Hải Ư  bà Nguy n Hải Y. Sau khi cụ H1 chết  ngày 

12/5/2014 cụ Lê Thị X và các con là bà T, ông  , bà Ư, bà   l p văn bản thỏa 

thu n phân chia di sản thừa kế, nội dung: Về phần xác nh n tài sản chung của cụ 

H1, cụ X gồm có: 2.203,4m
2
 đ t trong đó đ t ở có 150m

2
  đ t nông nghi p 

2.053,4m
2
 tại t  10, thị tr n S, huy n S, tỉnh Lào Cai theo Gi y ch ng nh n 

quyền sử dụng đ t (GCNQSDĐ) số BL 158166 ngày 12/6/2012 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) huy n S, tỉnh Lào Cai c p cho hộ ông Nguy n Mạnh H1. Về 

phần chia di sản có nội dung: Bà T, ông  , bà Ư, bà   từ chối nh n phần di sản 

thừa kế và như ng kỷ phần thừa kế cho cụ Lê Thị X. Riêng phần chia tài sản 

trên đ t không thỏa thu n. Ngày 11/02/2015 cụ X được UBND huy n S c p 

Gi y ch ng nh n quyền sử dụng đ t số BO 756992  đ ng tên bà Lê Thị X, di n 

tích đ t 2.415,2m
2
, trong đó có đ t HNK 2.265,2m

2
. Tài sản gắn liền với đ t của 

cụ X gồm: 01 nhà xây 02 tầng; 01 nhà xây c p IV làm nơi th  cúng  01 nhà xây 

c p IV (chưa đăng ký quyền sở hữu). Sau khi cụ H1 chết, vợ chồng ông   về ở 

cùng với cụ X, vợ chồng ông có xây thêm 01 nhà c p IV để ở; 01 nhà để xe; đ  

bê tông đư ng đi dài khoảng 20m, rộng 2m. Đến ngày 19/5/2018 cụ Lê Thị X 

chết  toàn bộ di sản của cụ X để lại vợ chồng ông đang quản lý và sử dụng. Sau 

khi cụ X chết được 49 ngày, Văn phòng công ch ng H đến công bố Bản di chúc 

của cụ Lê Thị X l p ngày 04/5/2018 với nội dung cụ X để lại toàn bộ tài sản cho 

con gái là  bà Nguy n Hải Y và cháu ngoại là chị Đ  Ng c Quỳnh T (con gái bà 

Nguy n Hải Y).  

187



  3 

 

Nguyên đơn cho rằng văn bản công ch ng di chúc của cụ Lê Thị X l p ngày 

04/5/2018 vi phạm quy định của pháp lu t về nội dung và hình th c. Vì v y 

nguyên đơn khởi ki n yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố L giải quyết: Tuyên bố 

Văn bản công ch ng di chúc số 1148, quyển số: 01-2018TP/CC-SCC/ NGĐ 

ngày 04/5/2018 của Văn phòng công ch ng H là vô hi u và bản di chúc của cụ Lê 

Thị X l p ngày 04/5/2018 là vô hi u. 

Tại bản tự khai người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công 

chứng H - Ông Dương Quang V trình bày:  

Trước ngày 04/5/2018 khoảng một tuần  ông Bùi Văn   (cán bộ Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố L) có đến Văn phòng công ch ng H cung c p tài 

li u về nhân thân  tài sản và ý nguy n của cụ Lê Thị X sinh năm 1936 (là mẹ đẻ 

của bà Nguy n Hải Y) và đề nghị văn phòng soạn thảo di chúc theo ý nguy n 

của cụ X  khi nào soạn xong sẽ đưa cụ X đến Văn phòng để ký. Ông có hỏi ông 

Y là cụ X có tỉnh táo minh mẫn và nh n th c được vi c làm di chúc không thì 

ông   nói cụ đang yếu m t nhưng còn tỉnh táo minh mẫn lắm, muốn làm di chúc 

để yên tâm khi qua đ i. Sau khi kiểm tra gi y t  tài li u  văn phòng công ch ng 

đã soạn sẵn dự thảo di chúc và đưa cho ông   đem về cho cụ X xem trước. Hết 

gi  làm vi c chiều ngày 04/5/2018 ông   đến văn phòng công ch ng nói cụ X 

đã xem và đồng ý nội dung di chúc do văn phòng công ch ng soạn thảo  đề nghị 

văn phòng công ch ng in  n và nếu được thì đến nơi cụ X đang ở để cho cụ X 

ký vào di chúc vì cụ đã già  đi lại khó khăn. Ông đồng ý và đi cùng ông   đến 

gặp cụ X  đến nơi ông đã tìm hiểu s c khỏe và khả năng nh n th c của cụ X, 

th y cụ hoàn toàn tỉnh táo  minh mẫn, ngồi d y được, tự đ c lại và nh n th c 

được  đồng ý với nội dung di chúc  đã ký và điểm chỉ vào các trang của di chúc 

và phiếu yêu cầu công ch ng. Cụ X có nói về lý do làm di chúc có nội dung như 

v y là các con khác của cụ cũng đã được cụ chia đ t cho từ trước. Lúc đó ngoài 

ông và cụ X ra còn có bà Nguy n Hải Y  ông Bùi Văn   và bà Nguy n Thị H là 

hàng xóm với bà  . Sau khi cụ X ký và ông đã giúp điểm chỉ xong, bà   có hỏi 

lại ông ngư i ch ng kiến ký vào đâu  ông đã trả l i là cụ X nói được  đã tự đ c 

được và hiểu được nội dung di chúc  tự ký và điểm chỉ vào di chúc được thì 

không cần có ngư i ch ng kiến nữa. Sau đó ông đem di chúc về văn phòng ký 

và đóng d u. Ông cho rằng cụ X l p di chúc trong trạng thái tinh thần tỉnh táo  

minh mẫn  đủ s c khỏe  hoàn toàn tự nguy n  không bị lừa dối  đe d a  cưỡng 

ép khi thực hi n ý chí để định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cụ 

khi chết để lại cho ai là ngư i thừa kế được hưởng di sản và được hưởng bao 

nhiêu là quyền của ngư i để lại di sản  hoàn toàn đúng pháp lu t  không trái đạo 

đ c xã hội. Vi c Văn phòng công ch ng H công ch ng ngoài trụ sở thuộc 

trư ng hợp được pháp lu t cho phép  tuy nhiên vi c không sửa địa điểm công 

ch ng trong di chúc khi thay đ i địa điểm ngư i l p di chúc ký là do sơ xu t về 

thủ tục khi soạn thảo nhưng không vi phạm Điều 631 Bộ lu t dân sự  không ảnh 

hưởng đến nội dung di chúc. Vi c không đưa ngư i làm ch ng vào di chúc vì 

không thuộc trư ng hợp phải có ngư i làm ch ng theo khoản 2 Điều 636 Bộ 

lu t dân sự. Công ch ng viên có sự ch ng kiến của nhiều ngư i đã trực tiếp xác 

nh n vi c cụ Lê Thị X ký và điểm chỉ vào di chúc  hoàn toàn khách quan  đúng 
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với ý chí của ngư i l p di chúc. Do v y Văn phòng công ch ng H cho rằng yêu 

cầu của nguyên đơn là không có căn c  ch p nh n. 

Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Hải Y 

và Đỗ Ngọc Quỳnh T trình bày: 

Quá trình sinh sống trước đây cụ H1 và cụ X có tạo dựng được khoảng 

7.000m
2
 đ t ở tại T  10, thị tr n S, huy n S, tỉnh Lào Cai nhưng mới đăng ký 

quyền sử dụng đ t 2.415,2m
2
  trong đó đ t ở đô thị 150m

2
  đ t hàng năm khác 

2.265,2m
2
, th i hạn sử dụng đ t tháng 5/2032. Trên đ t cụ H1 và cụ X xây dựng 

nhà 02 tầng chưa đăng ký quyền sở hữu. Năm 1999 bà   xây dựng thêm 02 

phòng độc l p gắn liền với đ t để cho khách thuê. Th i điểm xây dựng bà   có 

thuê thiết kế, thợ xây dựng ở Sa Pa. Bà Y xây dựng hết 80.000.000đồng. Năm 

2013, cụ H1 chết, cụ X ra ở với vợ chồng bà   thì ông Nguy n Mạnh H tự lên ở 

nhà của bố mẹ bà   và có xây dựng lên thêm 02 b c tư ng và làm khoảng 10m 

đư ng, ông   tự xây dựng không hỏi ý kiến ai. Trước ngày 04/5/2018 khoảng 1 

tuần cụ X có đưa các tài li u về nhân thân và tài sản nh  anh Bùi Văn   đang 

công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L  tìm hộ văn phòng công 

ch ng để cụ X nh  l p di chúc theo di nguy n của cụ X là thừa kế lại cho con 

gái Nguy n Hải Y toàn bộ tài sản trên đ t là 01 nhà xây 02 tầng; 01 nhà xây c p 

IV và 60% đ t ở  đ t HNK; cho cháu Đ  Ng c Quỳnh T 40% đ t ở và đ t HNK. 

Vi c nh  anh Bùi Văn   tìm hộ văn phòng công ch ng l p di chúc là hoàn toàn 

tự nguy n. Anh Y đã đến Văn phòng công ch ng H gặp ông Dương Quang V, 

công ch ng viên và đề nghị Văn phòng công ch ng l p di chúc theo ý nguy n 

của cụ X. Cụ X l p di chúc trong trạng thái tinh thần tỉnh táo  minh mẫn  đủ s c 

khỏe  hoàn toàn tự nguy n  không bị lừa dối  đe d a  cưỡng ép khi thực hi n ý 

chí để định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cụ có mặt công ch ng 

viên và 02 ngư i làm ch ng là ông   và bà  , do bản di chúc này là hoàn toàn 

đúng nguyên tắc pháp lu t về quyền tự định đoạt tài sản của ngư i để lại di sản 

theo quy định tại các Điều 624, 625, 626 Bộ lu t dân sự và di chúc của cụ X 

được l p theo đúng quy định tại các Điều 627, 628, 630, 631, 635, 639, 641 Bộ 

lu t dân sự nên các cá nhân  cơ quan  t  ch c có nghĩa vụ thực hi n di chúc. 

Vi c nguyên đơn khởi ki n cho rằng th i điểm l p di chúc và công ch ng viên 

thực hi n vi c công ch ng cụ X là ngư i già  ốm yếu, đi lại khó khăn  không đ c 

được thuộc trư ng hợp bị hạn chế về thể ch t và không đ c được di chúc là 

không có căn c . Vì v y bà  , chị Thi yêu cầu Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi 

ki n của nguyên đơn. 

Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Hải Ư 

trình bày:  

Bà Ư xét th y bản di chúc của cụ X không để lại tài sản gì cho bà vì v y bà 

không có ý kiến đề nghị gì. Bà Ư đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi ki n 

của nguyên đơn. 

Tại bản tự khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn 

Thị T trình bày:  
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Bà T xét th y bản di chúc của cụ X không để lại tài sản gì cho bà vì v y bà 

không có ý kiến đề nghị gì. Bà đã có đơn xin vắng mặt tại các bu i làm vi c và 

xét xử của tòa án. 

Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đoàn Thị H 

trình bày:  

Bà   không liên quan đến di sản là quyền sử dụng đ t mà cụ H1, cụ X để 

lại mà chỉ liên quan đến phần tài sản trên đ t do bà và ông   đã xây dựng. Bà H 

đề nghị tòa án xem xét, giải quyết vụ án theo quy định của pháp lu t. Tại phiên 

tòa bà vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt gửi tòa án.   

Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2018/DSST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân 

dân thành phố L, tỉnh Lào Cai đã quyết định: 

Căn c  vào khoản 11 Điều 26  Điều 147 Bộ lu t tố tụng dân sự; Điều 122, 

Điều 123  Điều 129  Điều 631  Điều 634, khoản 2 Điều 636 Bộ lu t dân sự. 

Tuyên xử: 

1. Ch p nh n yêu cầu khởi ki n của ông Nguy n Mạnh H: Tuyên bố văn 

bản công ch ng di chúc số 1148, quyển số: 01-2018 TP/CC-SCC/ NGĐ ngày 

04/5/2018 của Văn phòng công ch ng H là vô hi u và di chúc của bà Lê Thị X 

l p ngày 04/5/2018 là vô hi u. 

Ngoài ra  bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các đương sự. 

Ngày 10/12/2018 và 11/12/2018, Văn phòng công ch ng H và ngư i có 

quyền lợi liên quan bà Nguy n Hải Y, chị Đ  Ng c Quỳnh T kháng cáo không 

nh t trí với bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa Văn phòng công ch ng   và ngư i có quyền lợi liên quan bà 

Nguy n  ải    chị Đ  Ng c Quỳnh T giữ nguyên nội dung kháng cáo  đề nghị 

Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến:  

Về vi c ch p hành pháp lu t tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước 

th i điểm Hội đồng xét xử nghị án thì  ội đồng xét xử  thư ký tòa án đã thực 

hi n đúng theo trình tự, thủ tục tố tụng dân sự, những ngư i tham gia tố tụng 

đều ch p hành đúng quy định của Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn c  vào khoản 

2 Điều 308; Điều 309 Bộ lu t Tố tụng dân sự: Ch p nh n kháng cáo của Văn 

phòng công ch ng H và ngư i có quyền lợi liên quan bà Nguy n Hải Y, chị Đ  

Ng c Quỳnh T, sửa bản án sơ thẩm số 27/2018/DSST ngày 29/11/2018 của Tòa 

án nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai theo hướng Ch p nh n một phần đơn 

khỏi ki n của ông Nguy n Mạnh H  tuyên bố văn bản công ch ng di chúc số 

1148, quyển số: 01-2018 TP/CC-SCC/ NGĐ ngày 04/5/2018 của Văn phòng 

công ch ng H và di chúc của bà Lê Thị X l p ngày 04/5/2018 là vô hi u phần 

liên quan đến tài sản trên đ t. 

Về án phí sơ thẩm và phúc thẩm  đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo 

quy định của pháp lu t. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn c  vào các tài li u, ch ng c  có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa. Căn c  vào kết quả tranh lu n tại phiên tòa trên cơ sở xem xét  đánh 

giá đầy đủ  toàn di n các ch ng c . Hội đồng xét xử nh n định: 

[1] Ngày 19/5/2018, cụ Lê Thị X chết  trước khi chết  ngày 04/5/2018 cụ X 

có l p bản di chúc và được Văn phòng công ch ng H công ch ng theo văn bản 

số 1148, quyển số: 01-2018 TP/CC-SCC/ NGĐ ngày 04/5/2018. Ông Nguy n 

Mạnh H cho rằng bản di chúc của cụ X để lại và đã được công ch ng ch ng 

thực là không   pháp nên đã khởi ki n yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố L 

tuyên bố văn bản công ch ng di chúc số 1148, quyển số: 01-2018 TP/CC-

SCC/ NGĐ ngày 04/5/2018 của Văn phòng công ch ng H là vô hi u và di chúc 

của bà Lê Thị X l p ngày 04/5/2018 là vô hi u. Bản án số 27/2018/DSST ngày 

29/11/2018 của TAND thành phố L đã xử: Ch p nh n yêu cầu khởi ki n của ông 

Nguy n Mạnh H, tuyên bố văn bản công ch ng di chúc số 1148, quyển số: 01-

2018 TP/CC-SCC/ NGĐ ngày 04/5/2018 của Văn phòng công ch ng H là vô 

hi u và di chúc của bà Lê Thị X l p ngày 04/5/2018 là vô hi u. 

[2] Xét kháng cáo của Văn phòng công ch ng H và ngư i có quyền lợi liên 

quan bà Nguy n Hải Y, chị Đ  Ng c Quỳnh T, Hội đồng xét xử nh n định:  

Về hình th c di chúc: Di chúc của cụ Lê Thị X được l p dưới hình th c di 

chúc bằng văn bản có công ch ng tại Văn phòng công ch ng    tỉnh Lào Cai  có 

chữ ký  điểm chỉ của cụ X và chữ ký của công ch ng viên  không có chữ ký của 

ngư i làm ch ng. 

- Bản di chúc l p ngày 04/5/2018 của cụ Lê Thị X được công ch ng viên 

Văn phòng công ch ng H soạn thảo  công ch ng ch ng thực. Vi c cụ X nh  anh 

Bùi Văn   tìm hộ văn phòng công ch ng để l p di chúc là hoàn toàn tự nguy n. 

Khi ông Dương Quang V, công ch ng viên đến gặp cụ X tại nhà riêng, cụ X 

trong trạng thái tinh thần tỉnh táo  minh mẫn  đủ s c khỏe  hoàn toàn tự nguy n, 

không bị lừa dối  đe d a  cưỡng ép thể hi n cụ X là ngư i đã ký vào phiếu yêu 

cầu công ch ng. Trước khi Công ch ng viên đ c bản thảo Di chúc của cụ X, 

Công ch ng viên đã hỏi rõ ý nguy n của cụ; cụ X cũng nói về lý do làm Di chúc 

là do các con khác của cụ cũng đã được cụ chia đ t cho từ trước. Lúc đó ngoài 

Công ch ng viên và cụ X ra còn có bà Nguy n Hải Y, ông Bùi Văn   và bà 

Nguy n Thị H là hàng xóm làm ch ng vi c cụ X tuyên bố ý nguy n của cụ và 

vi c Công ch ng viên l p di chúc cụ X ký  điểm chỉ vào Di chúc và Công ch ng 

viên công ch ng bản di chúc của cụ X. 

Theo l i khai của bà Nguy n Thị H  ông Bùi Văn   là những ngư i làm 

ch ng có hỏi ông Dương Quang V, ngư i làm ch ng ký vào đâu thì ông Vi t trả 

l i: Cụ X nói được  đã tự đ c, nghe được và hiểu được nội dung di chúc  tự ký 

và điểm chỉ vào di chúc được thì không cần có ngư i làm ch ng ký và Di chúc. 

Theo khoản 2 Điều 636 Bộ lu t Dân sự quy định: “Tr  ng h p ng  i lập 

di chúc không đọc đ  c hoặc không nghe đ  c bản di chúc  không ký hoặc 
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không điểm chỉ đ  c thì phải nh  ng  i  àm chứng và ng  i này phải ký xác 

nhận tr ớc mặt công chứng viên hoặc ng  i c  thẩm quy n chứng thực của Uỷ 

ban nhân dân cấp xã  Công chứng viên hoặc ng  i c  thẩm quy n chứng thực 

của Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc tr ớc mặt ng  i lập di 

chúc và ng  i  àm chứng”  

Trong trư ng hợp này  cụ Lê Thị X là ngư i đã trực tiếp được nghe công 

ch ng viên đ c, hiểu rõ và xác định đúng ý nguy n của mình và đã tự mình ký  

điểm chỉ vào Di chúc vì v y những ngư i làm ch ng không cần thiết phải ký 

vào di chúc là phù hợp với quy định của pháp lu t. 

Tại trang 2 bản Di chúc có ghi: “Tôi (Lê Thị X) đã đ  c nghe đọc   i bản 

di chúc  xác nhận toàn bộ nội dung do công chứng viên so n thảo  à đúng với ý 

chí và nguyện vọng của tôi” và tại l i ch ng của công ch ng viên có ghi: 

“Ng  i  ập di chúc đã đ  c nghe đọc   i toàn bộ nội dung ghi trong di chúc; đã 

hiểu rõ quy n  ngh a v     i ích h p pháp của mình và hậu quả pháp  ý của việc 

 ập di chúc và ký vào di chúc tr ớc sự chứng kiến của công chứng viên”  Điều 

đó khẳng định cụ X đã được nghe đ c lại bản di chúc, xác nh n nội dung của 

bản Di chúc do công ch ng viên soạn thảo là đúng ý nguy n của cụ và cụ hoàn 

toàn tự nguy n ký vào bản di chúc trước sự ch ng kiến của công ch ng viên và 

ngư i làm ch ng. 

Như v y Di chúc của cụ X được Văn phòng công ch ng H l p ngày 

04/5/2018 và được công ch ng là đúng quy định tại khoản 1 Điều 636 Bộ lu t 

Dân sự và không vi phạm khoản 2 Điều 636 Bộ lu t Dân sự như nh n định của 

bản án sơ thẩm. 

Tuy nhiên  về nội dung: Theo bản Di chúc thì cụ Lê Thị X để lại di sản 

thừa kế cho con gái là Nguy n Hải Y toàn bộ tài sản gắn liền với đ t gồm 01 

ngôi nhà xây 02 tầng di n tích sàn khoảng 100m
2
  01 nhà bếp khoảng 20m

2
;   

Theo biên bản thẩm định ngày 12/4/2019, của Tòa án nhân dân tỉnh, khối 

tài sản là nhà ở  nhà bếp  nhà để th   nhà kho .v.v… không được xây dựng đúng 

vị trí đ t ở  mà xây dựng l n vào phần đ t  NK và phần đ t chưa được nhà nước 

c p quyền sử dụng đ t và đây là khối tài sản có giá trị lớn. 

Theo Văn bản thỏa thu n phân chia di sản ngày 12/5/2014 và ch ng c  

khác xác định đây là tài sản chung của cụ Nguy n Mạnh H1 và cụ Lê Thị X. Cụ 

H1 chết, phần di sản của cụ để lại là tài sản trên đ t chưa được phân chia mà vẫn 

do cụ X quản lý, do v y tài sản này không phải là tài sản riêng của cụ X mà là 

tài sản chung của cụ X và các con của cụ H1 và cụ X. Vi c cụ X l p di chúc để 

lại toàn bộ di sản này cho bà   là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

ông Nguy n Mạnh H và những ngư i được hưởng thừa kế theo pháp lu t. Phần 

di chúc này của cụ X là không   pháp. 

Căn c  theo khoản 4 Điều 643 Bộ lu t Dân sự, phần di chúc của cụ Lê Thị X 

l p ngày 04/5/2018 về để lại di sản thừa kế cho con gái là Nguy n Hải Y toàn bộ 

tài sản gắn liền với đ t gồm 01 ngôi nhà xây 02 tầng di n tích sàn khoảng 

100m
2
  01 nhà bếp khoảng 20m

2
 không   pháp, không có hi u lực nhưng không 
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ảnh hưởng đến những phần khác của di chúc nên những phần khác của di chúc vẫn 

có hi u lực. 

Từ những phân tích trên xét th y kháng cáo của Văn phòng công ch ng H 

và ngư i có quyền lợi liên quan bà Nguy n Hải Y, chị Đ  Ng c Quỳnh T là có 

căn c , cần ch p nh n, sửa một phần bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành 

phố L. 

[3] Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí dân sự theo quy định của 

pháp lu t. 

[4] Về chi phí thẩm định  định giá tài sản: Bà Nguy n  ải   phải chịu 

khoản tiền chi phí thẩm định và định giá tài sản. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn c  khoản 2 Điều 308; Điều 309 Bộ lu t Tố tụng Dân sự:  

Sửa bản án sơ thẩm số 27/2018/DSST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân 

dân thành phố L  tỉnh Lào Cai như sau:  

Căn c  vào khoản 11 Điều 26  Điều 147 Bộ lu t tố tụng dân sự; Điều 624, 

Điều 627; Điều 630  Điều 631  khoản 1 Điều 636; Điều 639; Điều 643 Bộ lu t 

Dân sự: 

Ch p nh n một phần đơn khởi ki n của ông Nguy n Mạnh  , tuyên bố văn 

bản công ch ng di chúc số 1148  quyển số: 01-2018 TP/CC-SCC/ NGĐ ngày 

04/5/2018 của Văn phòng công ch ng   và Di chúc của bà Lê Thị X l p ngày 

04/5/2018 bị vô hi u phần Di chúc về tài sản gắn liền với đ t. (Cụ thể phần 

Nguy n Thị  ải  ến được hưởng toàn bộ tài sản gắn liền với đ t (01 nhà xây 2 

tầng di n tích sàn khoảng 100m
2
; 01 nhà bếp khoảng 20m

2
). Phần còn lại của Di 

chúc có hi u lực theo quy định. 

2. Về chi phí thẩm định  định giá tài sản: Bà Nguy n  ải   phải chịu 

10.000.000 đồng tiền chi phí thẩm định  định giá tài sản. Xác nh n bà   đã nộp 

đủ tiền chi phí thẩm định và định giá tài sản. 

3. Về án phí: Căn c  vào Điều 148 Bộ lu t Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQ 14 quy định về m c thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án:  

Ông Nguy n Mạnh   không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, được hoàn 

trả lại số tiền tạm  ng đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên 

lai thu tiền tạm  ng án phí số AB/2012/0005325 ngày 25/7/2018 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố L  tỉnh Lào Cai. 

Văn phòng công ch ng   phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) 

tiền án phí dân sự sơ thẩm; không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Số tiền 

tạm  ng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu 

tiền tạm  ng án phí số AB/2012/0005675 ngày 12/12/2018 của Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố L  tỉnh Lào Cai được kh u trừ vào tiền án phí dân sự sơ 
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thẩm phải nộp.  

Bà Nguy n  ải    chị Đ  Ng c Quỳnh T không phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm. Bà Nguy n  ải   và chị Đ  Ng c Quỳnh T m i ngư i được hoàn 

trả lại số tiền tạm  ng đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên 

lai thu tiền tạm  ng án phí số AB/2012/0005673 ngày 12/12/2018 và Biên lai 

thu tiền tạm  ng án phí số AB/2012/0005674 ngày 12/12/2018  của Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố L  tỉnh Lào Cai.  

Bản án phúc thẩm có hi u lực kể từ ngày tuyên án. 

“Tr  ng h p bản án  quyết định đ  c thi hành theo quy định t i đi u 2 

Luật thi hành án dân sự thì ng  i đ  c thi hành án dân sự ng  i phải thi hành 

án dân sự c  quy n thỏa thuận thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  tự 

nguyện thi hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định t i các đi u 6, 

7  7a  7b và 9 Luật thi hành án dân sự; Th i hiệu thi hành án đ  c thực hiện 

theo quy định t i đi u 30 Luật thi hành án dân sự”  

 

Nơi nhận: 

- TAND c p cao tại  à Nội; 

- VKSND tỉnh Lào Cai (2); 

- TAND Tp.Lào Cai; 

- Chi cục THADS Tp.Lào Cai; 

- Các đương sự; 

- Lưu VT   SVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Vũ Minh Quán 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 34/2019/DS-PT 

Ngày: 20/9/2019 
V/v tranh chấp đòi lại tài sản quyền 

sử dụng đất; yêu cầu tháo dỡ công 

trình xây dựng trên đất; yêu cầu bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 

yêu cầu hủy di chúc; chia thừa kế 

theo pháp luật 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Võ Minh Tiến 

Các Thẩm phán:   Bà Lê Thị Mỹ Giang 

  Bà Trịnh Thị Thu Lan 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Thanh Tân- Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên toà:

Bà Bùi Thị Thanh Hiền- Kiểm sát viên. 

Ngày 20/9/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 36/2019/TLPT-DS
 
ngày 10/6/2019, về 

“Tranh chấp đòi lại tài sản quyền sử dụng đất; yêu cầu tháo dỡ công trình xây 

dựng trên đất; yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; yêu cầu hủy di chúc; 

chia thừa kế theo pháp luật”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-ST ngày 27/02/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện M bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 89/2019/QĐ-PT ngày 

30/7/2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 70/2019/QĐ-PT ngày 13/8/2019; Quyết 

định hoãn phiên tòa số 78/2019/QĐ-PT ngày 29/8/2019; Quyết định tạm ngừng 

phiên tòa số 18/2019/QĐPT-DS ngày 12/9/2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1964.

Địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn N: Bà Võ Thị Thủy T; 

địa chỉ: Số 276 đường N, tổ dân phố 5, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn N: Luật sư 

Trịnh Văn Hương – Văn phòng Luật sư Quang Tín, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh 

Quảng Ngãi. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1949. 

Địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị L: Luật sư 

Huỳnh Ngọc Ất –Văn phòng Luật sư Quốc Ân, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng 

Ngãi. 

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

- Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện M. 

Địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Tấn T- Chủ tịch UBND xã Đ. 

- Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1957. 

- Bà Võ Thị V, sinh năm 1955. 

- Ông Nguyễn Trung P, sinh năm 1984. 

Cùng địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bà Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1976. 

Địa chỉ: Số 18/DC2, tổ 16, B, huyện T, tỉnh Bình Dương. 

- Bà Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1974. 

Địa chỉ: Số 557/34C đường T, phường A, quận B, thành phố Cần Thơ. 

- Chị Nguyễn Thị Thu S, sinh năm 1985. 

- Chị Nguyễn Thị Tuyết L, sinh năm 1987. 

- Chị Nguyễn Thị Tuyết L1, sinh năm 1991. 

Cùng địa chỉ: Số 765/71/29 đường X, phường 26, quận B, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Ông Trần C, sinh năm 1948. 

Địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ông Thiều Quang H, sinh năm 1950. 

Địa chỉ: Thôn Bàn An, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Người làm chứng: 

- Ông Trần Thanh H. 

- Ông Nguyễn T. 

- Ông Mai Tấn D. 

Cùng địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 
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5. Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn N. 

Ông Nguyễn Văn N, bà Nguyễn Thị L, bà Võ Thị Thủy T, Luật sư Huỳnh 

Ngọc Ất, Luật sư Trịnh Văn Hương có mặt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đ, ông 

Trần Thanh H, ông Nguyễn T, ông Mai Tấn D, ông Thiều Quang H có đơn xin xét 

xử vắng mặt; ông Nguyễn Văn S, bà Võ Thị V, ông Nguyễn Trung P, bà Nguyễn 

Thị Kim T, bà Nguyễn Thị Kim O, chị Nguyễn Thị Thu S, chị Nguyễn Thị Tuyết 

L, chị Nguyễn Thị Tuyết L1, ông Trần C vắng mặt không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 27/10/2016, đơn khởi kiện bổ sung, các lời khai 

trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn là bà Võ Thị Thủy T trình bày: 

          Nguyên thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44, diện tích 286,7m
2
 tại xã Đ, huyện 

M đã được Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) huyện M cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AD 666346, vào sổ số H00016 cho bà Châu Thị L (M) vào 

ngày 08/02/2006 (Sau đây được viết tắt là thửa đất 420)  là của cha mẹ nguyên 

đơn cụ Nguyễn L2 (Đ) và cụ Châu Thị L (M) tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Năm 

2005, cụ Nguyễn L2 chết. Năm 2006, cụ Châu Thị L làm thủ tục sang tên quyền sử 

dụng đất đứng tên cụ Châu Thị L. Năm 2009, cụ Châu Thị L chết nhưng trước khi 

chết, cụ Châu Thị L có lập di chúc ngày 15/9/2006 được Chủ tịch UBND xã Đ 

chứng thực ngày 15/9/2006 để lại toàn bộ thửa đất số 420 cho nguyên đơn. Sau khi 

cụ Châu Thị L chết, nguyên đơn đã công bố di chúc cho các anh chị em trong gia 

đình và tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ thửa đất này. Sau đó, tiến hành xây dựng 

tường rào, trồng một số cây hàng năm khác, cây ăn quả, cây thuốc nam cho gà và 

làm khu vực chăn nuôi gà.  

Ngày 02/01/2014, bà Nguyễn Thị L là chị gái nguyên đơn dẫn con trai là 

Trần Thiện K đến thửa đất này để đập phá toàn bộ tường rào, đập gãy 02 trụ xi 

măng, mở lưới B40 do nguyên đơn xây dựng. Việc này, có chính quyền địa 

phương lập biên bản đình chỉ các hoạt động xây dựng trên thửa đất này để chờ sự 

giải quyết của pháp luật nhưng sang hôm sau bà L ngang nhiên đưa xe đổ đất, cát 

trên thửa đất này và tiếp tục xây dựng. Hành vi làm nhà trái phép của bà L ngày 

28/4/2017 đã được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giải quyết vụ án hành chính 

tại Bản án số 14/2017/HC-ST đã xử: Hủy quyết định số 744/QĐ-UBND, ngày 

25/4/2016 của Chủ tịch UBND huyện M về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Nguyễn Văn N; hủy quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 18/12/2015 của Chủ tịch 

UBND xã Đ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Văn N. Buộc 

Chủ tịch UBND xã Đ và Chủ tịch UBND huyện M thực hiện thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị L vì đã có hành vi xây dựng nhà trái 

phép trên thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44, Thôn T, xã Đ, huyện M. 

Nay, nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc bà Nguyễn Thị L phải tháo dỡ toàn 

bộ nhà cửa, vật kiến trúc có diện tích xây dựng 150m
2
 trên thửa đất số 420, tờ bản 

đồ số 44, diện tích 286,7m
2
 trả lại đất cho nguyên đơn và buộc bà Nguyễn Thị L 
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bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho nguyên đơn số tiền 30.750.000 đồng (Ba 

mươi triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) do không thực hiện được hợp đồng 

thuê đất. 

Tại đơn phản tố, bản tự khai, các lời khai tại Tòa án và tại phiên tòa bị đơn 

bà Nguyễn Thị L trình bày:  

Cha mẹ bà là ông Nguyễn L2 (tên gọi khác Đ) và bà Châu Thị L (tên gọi 

khác M) sinh được 04 người con gồm  Nguyễn Văn L3 (chết năm 2010), Nguyễn 

Thị L, Nguyễn Văn S và Nguyễn Văn N. Ngoài những người con như bà đã trình 

bày trên thì cha mẹ bà không còn người con nào khác (kể cả không có con nuôi). 

Nguyên trước đây cha mẹ bà được ông, bà nội lưu hạ 01 mảnh vườn tọa lạc tại khu 

dân cư 19B, Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi; cha mẹ bà đã sinh sống ổn 

định trên mảnh vườn này và sinh được 04 người con.  

Năm 1975, cha mẹ bà có mua của ông Lê B diện tích đất khoảng 1.500m
2
 tại 

khu dân cư số 15, Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi (nay là thuộc một 

phần thửa đất đang tranh chấp và phần lớn đã cho ông Nguyễn Văn N, Nguyễn 

Văn L3 và Nguyễn Văn S). Lúc này cha mẹ bà còn khó khăn nên bảo bà đóng góp 

một phần để mua thửa đất trên và hứa sau này sẽ chia cho bà một phần đất làm nhà 

ở; Bà đồng ý và đã góp 03 cây vàng để cha mẹ bà mua thửa đất trên. Sau khi mua 

đất của ông Lê B, cha mẹ bà đến làm nhà ở, cư trú ổn định tại đây. Thời gian sau 

cha mẹ làm nhà cho anh L3 ở và tiếp đó làm nhà cho Nguyễn Văn S cũng ở trên 

diện tích đất này. 

Năm 1988, ông Nguyễn Văn N có vợ, cha bà chia cho N toàn bộ mảnh vườn 

của cha mẹ được ông bà lưu hạ tại khu dân cư số 19B, Thôn T, xã Đ, huyện M, 

tỉnh Quảng Ngãi. Khoảng năm 2003 ông Nguyễn Văn N xin cha mẹ bà cho thêm 

một phần đất trên diện tích đất của cha mẹ đã mua của ông B và ông N làm nhà 

vào khoảng năm 2004. Từ đây phần đất còn lại của cha mẹ bà có diện tích khoảng 

300m
2
 (đo thực tế hiện nay là: 286,7m

2
) và do cha bà đứng tên trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Năm 2005 cha bà qua đời, không để lại di chúc; từ đó mẹ 

bà quản lý thửa đất trên. 

Trước khi qua đời, cha bà có nói là giao cho bà toàn bộ diện tích đất còn lại, 

việc này có ông Nguyễn N (trưởng tộc) và em trai bà tên Nguyễn Văn S biết rõ. 

Tuy  nhiên, cha bà nghĩ mình còn khỏe nên chủ quan chưa viết giấy cho bà. Năm 

2014 bà tiến hành xây dựng nhà ở thì Nguyễn Văn N ngăn cản và vụ việc được đưa 

đến hòa giải tại UBND xã Đ. 

Qua hòa giải tại UBND xã Đ, ông Nguyễn Văn N đưa ra 01 tờ Di chúc và 

cho rằng vào ngày 15/9/2006 mẹ đã lập di chúc cho ông toàn bộ thửa đất trên. Qua 

nội dung tờ di chúc, thấy rằng: Thửa đất này là tài sản chung của cha mẹ bà, cha bà 

qua đời không để lại di chúc nên phần di sản của cha bà chưa được phân chia cho 

các đồng thừa kế nên mẹ bà không được quyền lập di chúc toàn bộ thửa đất này 

cho ông Nguyễn Văn N. Tại thời điểm lập di chúc mẹ bà đã 82 tuổi, không còn 

minh mẫn nhưng người chứng thực vẫn thực hiện việc chứng thực là không đúng 

thực tế. Theo quy định tại khoản 3 điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005 thì: Di chúc 
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của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và phải 

được Công chứng, chứng thực. Tại điều 656 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: 

Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể 

nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di 

chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; 

Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký 

vào bản di chúc. Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật viện dẫn trên thì 

việc mẹ bà không biết chữ, không tự lập di chúc nhưng không có người viết giúp, 

chỉ có 01 người làm chứng là trái với quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền 

thừa kế của bà.  

Nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết:  

- Tuyên bố Di chúc lập ngày 15/9/2006 đứng tên người lập di chúc bà Châu 

Thị L (tên gọi khác M) được Chủ tịch UBND xã Đ chứng thực ngày 15/9/2006 là 

không hợp pháp. 

- Chia thừa kế diện tích đất 287,6m
2
 thuộc thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44 

xã Đ là di sản của cha mẹ là ông Nguyễn L2 (tên gọi khác Đ) và bà Châu Thị L 

(tên gọi khác M) cho bị đơn và các đồng thừa kế là ông Nguyễn Văn S, ông 

Nguyễn Văn N và vợ con của ông Nguyễn Văn L3 (đã chết). Theo đó mỗi đồng 

thừa kế được hưởng di sản tương ứng với diện tích 287,6m
2
: 4= 71,9m

2
, cụ

 
thể bị 

đơn yêu cầu được nhận diện tích đất 150,9m
2
 hiện đang có căn nhà cấp 4 do bị đơn 

xây dựng năm 2014, bị đơn đồng ý thanh toán lại giá trị tiền chênh lệch cho các 

đồng thừa kế. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn S trình bày: Về 

nguồn gốc đất ông công nhận như lời trình bày của nguyên, bị đơn là đúng. Ông 

không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông N, ông yêu cầu Tòa án tuyên bố di 

chúc lập ngày 15/9/2006 đứng tên người lập di chúc bà Châu Thị L (tên gọi khác 

M) vô hiệu và chia di sản thừa kế; Phần di sản của ông được nhận ông giao cho bà 

Nguyễn Thị L quản lý, sử dụng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị V trình bày: Bà là vợ của 

ông Nguyễn Văn L3. Về nguồn gốc đất bà công nhận như lời trình bày của nguyên, 

bị đơn là đúng. Bà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị Kim O, chị 

Nguyễn Thị Kim T, anh Nguyễn Trung P, chị Nguyễn Thị Thu S, Nguyễn Thị 

Tuyết L1 là con của ông Nguyễn Văn L3 đều công nhận nguồn gốc đất như 

nguyên đơn, bị đơn trình bày, đề nghị Tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần C trình bày: Ông là chồng 

của bà Nguyễn Thị L, căn nhà mà bà L xây dựng hiện nay ông N yêu cầu tháo dỡ 

là tài sản riêng của bà L, ông không có đóng góp gì và  cũng không có ý kiến gì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, UBND xã Đ do ông Mai Tấn T đại 

diện trình bày: Uỷ ban nhân dân xã Đ xác định vào 15/9/2006 bà Châu Thị L đến 

trụ sở UBND xã Đ yêu cầu chứng thực Di chúc để toàn bộ thửa đất số 420, tờ bản 
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đồ số 44 cho ông Nguyễn Văn N, bà L điểm chỉ có người làm chứng ông Nguyễn 

T, sau đó cán bộ Tư pháp xã trình lên Chủ tịch UBND xã Đ chứng thực. Việc bà 

Nguyễn Thị L yêu cầu hủy Di chúc lập ngày 15/9/2006 thì UBND xã đề nghị Tòa 

án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Thiều Quang H trình bày: Trước 

đây ông và ông Nguyễn Văn N ký kết hợp đồng cho thuê đất để mở điểm thu mua 

phế liệu nhưng kể từ khi ký hợp đồng ngày 25/11/2013 đến khi xảy ra tranh chấp 

giữa ông N và gia đình ông N thì ông và ông N chưa thực hiện những điều khoản 

nào trong hợp đồng. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 06/9/2017, biên bản đối chất ngày 26/8/2019 

người làm chứng ông Trần Thanh H xác định: Ngày 15/9/2006, bà Châu Thị L (M) 

mang tờ di chúc đã soạn sẵn đến phòng Tư pháp xã Đ (có sự chứng kiến của ông 

Nguyễn T), yêu cầu chứng thực di chúc là quyền sử dụng đất đã được Nhà nước 

cấp cho bà Châu Thị L tại thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44, diện tích 286,7m
2
 để 

lại tài sản quyền sử dụng đất cho con trai là ông Nguyễn Văn N. Lúc đó ông là 

Công chức Tư pháp-Hộ tịch, ông đã kiểm tra nội dung di chúc và thông qua nội 

dung di chúc cho bà L, ông T nghe, sau đó bà L trực tiếp áp chỉ vào di chúc, ông T 

đọc lại và ký vào di chúc và sau đó ông soạn thảo lời chứng thực của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Đ. Sau khi soạn thảo xong thì ông mang tờ di chúc này lên  phòng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đ để ông Mai Tấn D ký chứng thực di chúc. Khi 

mang tờ di chúc lên phòng Chủ tịch Ủy ban thì chỉ có một mình ông, không có ông 

T, bà L. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 01/9/2017, biên bản đối chất ngày 26/8/2019 

người làm chứng ông Nguyễn T xác định: Ngày 15/9/2006, bà Châu Thị L có nhờ 

ông chở bà đến Ủy ban nhân dân xã Đ để chứng thực di chúc là quyền sử dụng đất 

đã được Nhà nước cấp cho bà Châu Thị L tại thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44, diện 

tích 286,7m
2
 để lại tài sản quyền sử dụng đất cho con trai là ông Nguyễn Văn N 

(ông là hàng xóm, không có quan hệ bà con). Sau khi ông Trần Thanh H là Tư 

pháp xã Đ thông qua bản di chúc của bà L tại phòng Tư pháp xã Đ thì bà L trực 

tiếp áp chỉ vào bản di chúc và ông ký vào bản di chúc với tư cách là người làm 

chứng. Sau đó ông Trần Thanh H soạn “Lời chứng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Đ” và ông H mang di chúc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đ ký chứng thực 

vào di chúc. Ông và bà L ở tại phòng Tư pháp xã. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 01/9/2017, đơn trình bày ngày 26/8/2019, 

biên bản làm việc ngày 16/9/2019 người làm chứng ông Mai Tấn D xác định: 

Ngày 15/9/2006, ông với chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đ, ông có ký 

chứng thực vào Di chúc của bà Châu Thị L (M) tại số chứng thực 12, quyển số 

01/TP/CC-SCT/HĐGD. Tại thời điểm năm 2006, theo quy định về chứng thực di 

chúc thì công dân phải thực hiện ký, điểm chỉ trước mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch. 

Tuy nhiên đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã do đặc thù công việc phải thường 

xuyên bận họp và đi xuống cơ sở, vì vậy để tạo điều kiện cho công dân khi đến 

giao dịch hành chính tại Ủy ban nhân dân xã nên lãnh đạo thống nhất giao cho 
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công chức Tư pháp (ông Trần Thanh H) trực tiếp giám sát chữ ký hoặc điểm chỉ 

của công dân trong lĩnh vực chứng thực (thay vì công dân phải ký hoặc điểm chỉ 

trước mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch). 

Nội dung di chúc không phải do ông H soạn thảo vì thông thường thì do công 

dân làm ở nhà mang tới để Ủy ban chứng thực, còn lời chứng thực là do ông H 

đánh máy vi tính và nội dung lời chứng thực là tùy từng sự việc ghi cho phù hợp. 

Việc chứng thực di chúc của bà Châu Thị L (M), bà L điểm chỉ vào di chúc tại 

phòng Tư pháp có sự giám sát của ông Trần Thanh H và sau đó ông H mang lên 

phòng làm việc của ông để ông ký chứng thực di chúc và tại thời điểm ông ký 

chứng thực di chúc chỉ có Công chức Tư pháp (ông Trần Thanh H) chứ không có 

mặt bà L và ông Nguyễn T. 

Ông khai các nội dung chứng thực trong di chúc như sau:  

- Bà Châu Thị L (M) đã tự nguyện lập di chúc này: Vì ông tin cán bộ Tư pháp 

tham mưu, mặc khác ông cũng biết bà L đang ở với ông N nên ông nghĩ bà L sẽ để 

lại tài sản cho ông N. 

- Theo sự nhận biết của ông thì tại thời điểm chứng thực, bà L có đầy đủ năng 

lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật: Do tin tưởng cán bộ Tư 

pháp và bản thân ông cũng biết thời điểm đó bà Châu Thị L còn minh mẫn làm chủ 

được hành vi. Nếu thời điểm đó mà bà L không minh mẫn thì ông H không dám 

tham mưu để ông ký chứng thực vào di chúc của bà L, vì Ủy ban đã giao cho ông 

H chịu trách nhiệm tham mưu trong lĩnh vực chứng thực. 

- Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức 

xã hội: Thực tế ông không nắm rõ pháp luật về dân sự, việc này cũng do ông tin 

tưởng cán bộ Tư Pháp. Ngoài ra, thời điểm đó ông suy nghĩ bà L đang ở với ông N 

để ông N chăm sóc, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà L đứng tên nên bà L 

có quyền lập di chúc để lại di sản cho ông N là  hoàn toàn phù hợp, chứ không suy 

nghĩ tài sản chung thì bà L chỉ được quyền định đoạt phần tài sản của bà. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-ST ngày 27/02/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện M đã tuyên xử: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn 

Văn N yêu cầu bà Nguyễn Thị L phải tháo dỡ toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc có 

diện tích xây dựng 150m
2
 trên thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44, diện tích 286,7m

2
 

đã được Ủy ban nhân dân huyện M cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ 

ông Nguyễn Văn N do ông N quản lý theo di chúc của bà Châu Thị L (M) lập ngày 

15/9/2006 và buộc bà Nguyễn Thị L bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng số tiền 

30.750.000 đồng (Ba mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) do không thực 

hiện được hợp đồng thuê đất. 

2. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn bà Nguyễn Thị L. 

2.1. Tuyên bố Di chúc lập ngày 15/9/2006 đứng tên người lập di chúc bà 

Châu Thị L (tên gọi khác M) được Chủ tịch UBND xã Đ chứng thực ngày 

15/9/2006 là không hợp pháp. 
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2.2. Chia di sản thừa kế của cụ Nguyễn L2 và cụ Châu Thị L (M) để lại theo 

pháp luật.  

2.2.1 Chia cho bà Nguyễn Thị L được nhận quyền sử dụng đất có diện tích 

150,9m
2
 ở phía Đông thửa đất số số 420, tờ bản đồ số 44, xã Đ, huyện M, tỉnh 

Quảng Ngãi; Phần đất này có giới cận như sau:  

 Phía Đông giáp với nhà của bà Võ Thị V, từ điểm M1 M2, có số đo 28,1m; 

 Phía Tây giáp với phần đất còn lại của thửa đất số 420 phần đất được chia 

cho ông Nguyễn Văn N, từ điểm  M3 M4, có số đo 27,21m; 

 Phía Nam giáp đường Quốc lộ 24B, từ điểm M2 M3, có số đo 5,09m; 

 Phía Bắc giáp thửa đất số 278, từ điểm M1 M4, có số đo 5,88m; 

 (Phần di sản chia cho bà Nguyễn Thị L có sơ đồ kèm theo bản án là một bộ 

phận không tách rời của bản án). 

2.2.2. Chia cho ông Nguyễn Văn N quyền sử dụng đất có diện tích 150,9m
2
 

ở phía Tây thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44 xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi, phần 

đất này có giới cận như sau: 

Phía Đông giáp phần đất còn lại thửa đất số 420, phần đất được chia cho bà 

Nguyễn Thị L, từ điểm M3 M4, có số đo 27,21m; 

 Phía Tây giáp với thửa đất số 338, từ điểm M5 M6, có số đo 26,71m;   

 Phía Nam giáp đường Quốc lộ 24B, từ điểm M3 M6, có số đo 4,49m; 

 Phía Bắc giáp thửa đất số 278, từ điểm M4 M5, có số đo 6,76m; 

 (Phần di sản chia cho ông N có sơ đồ kèm theo bản án là một bộ phận 

không tách rời của bản án). 

2.3. Ông Nguyễn Văn N có trách nhiệm thanh toán trả cho các đồng thừa kế 

ông Nguyễn Văn L3 là bà Võ Thị V, anh Nguyễn Trung P, chị Nguyễn Thị Kim T, 

chị Nguyễn Thị Kim O, chị Nguyễn Thị Thu S, chị Nguyễn Thị Tuyết L, chị 

Nguyễn Thị Tuyết L1 mỗi người số tiền 19.822.000 đồng (Mười chín triệu tám 

trăm hai mươi hai nghìn đồng). 

2.4. Bà Nguyễn Thị L có trách nhiệm thanh toán trả cho các đồng thừa kế 

ông Nguyễn Văn L3 là bà Võ Thị V, anh Nguyễn Trung P, chị Nguyễn Thị Kim T, 

chị Nguyễn Thị Kim O, chị Nguyễn Thị Thu S, chị Nguyễn Thị Tuyết L, chị 

Nguyễn Thị Tuyết L1 mỗi người số tiền 19.822.000 đồng (Mười chín triệu tám 

trăm hai mươi hai nghìn đồng). 

3. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị L về 

việc ông Nguyễn Văn S tự nguyện cho bà Nguyễn Thị L 01 kỷ phần diện tích đất 

được nhận là 60.36m
2
 giá trị đất thành tiền là 277.504.000 đồng (Hai trăm bảy 

mươi bảy triệu năm trăm lẽ bốn nghìn đồng). 
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4. Các đương sự phải có trách nhiệm liên hệ đến cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền để làm thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất cho phù 

hợp với kết quả xét xử và theo quy định của pháp luật về đất đai. 

5. Về chi phí tố tụng:  

- Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Bà Nguyễn Thị L 

phải có trách nhiệm trả lại cho ông N 3.600.000 đồng (bà L chịu 1.800.000 đồng 

cho phần ông S); Các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L3 là bà Võ Thị V, anh 

Nguyễn Trung P, chị Nguyễn Thị Kim T, chị Nguyễn Thị Kim O, chị Nguyễn Thị 

Thu S, chị Nguyễn Thị Tuyết L, chị Nguyễn Thị Tuyết L1 mỗi người phải trả lại 

cho ông N 257.000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng).  

- Chi phí đo đạc: Ông Nguyễn Văn N phải trả lại cho bà L 880.000 đồng; 

Các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L3 là bà Võ Thị V, anh Nguyễn Trung P, 

chị Nguyễn Thị Kim T, chị Nguyễn Thị Kim O, chị Nguyễn Thị Thu S, chị 

Nguyễn Thị Tuyết L, chị Nguyễn Thị Tuyết L1 mỗi người phải trả lại cho bà L 

63.000 đồng (Sáu mươi ba nghìn đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Văn N có đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết: Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-ST 

ngày 27/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện M do vi phạm nghiêm trọng về thủ 

tục tố tụng và trong việc áp dụng luật dân sự 2005. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Văn N rút một phần yêu cầu khởi kiện 

buộc bà Nguyễn Thị L bồi thường thiệt hại số tiền là 30.750.000đ và thay đổi nội 

dung kháng cáo, ông yêu cầu Tòa án công nhận ½ thửa đất 420 cụ L (M) di chúc 

cho ông là hợp pháp, ½ thửa đất 420 là di sản của cụ L2 (Đ) yêu cầu chia thừa kế 

theo pháp luật. Ông yêu cầu Tòa án sửa bản án sơ thẩm. 

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn:  

Di chúc của cụ Châu Thị L lập trong khi cụ minh mẫn, cụ Châu Thị L không 

biết chữ thì chỉ cần một người làm chứng là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 

658 Bộ luật dân sự năm 2005. Bản án sơ thẩm cho rằng phải có hai người làm 

chứng theo Điều 656 là không đúng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận ½ 

thửa đất 420 là phần đất cụ Nguyễn Thị L3 có ý chí để lại cho ông Nguyễn Văn N, 

chia thừa kế ½ thửa đất 420 là phần của cụ Nguyễn L2 trong đó tính công sức cho 

ông N và buộc bà Nguyễn Thị L phải tháo dỡ toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc xây 

dựng trên thửa đất 420. 

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: 

Cụ L không biết chữ nên di chúc phải có hai người làm chứng theo quy định 

tại Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2005, nhưng chỉ có một người làm chứng là 

không đúng quy định. Cụ Châu Thị L di chúc định đoạt để lại toàn bộ thửa đất 420 

cho ông N là không đúng. Khi cụ Châu Thị L lập di chúc, những người làm chứng 
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khai cụ còn minh mẫn là không có cơ sở. Khi Chủ tịch UBND xã Đ ký chứng thực 

không có mặt cụ Châu Thị L là không đúng quy định tại Điều 11 Nghị định 75 của 

Chính phủ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông 

Nguyễn Văn N, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: 

- Về chấp hành pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử, 

đương sự thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý 

vụ án đến giai đoạn xét xử và tại phiên tòa. 

- Về nội dung kháng cáo: Cụ Châu Thị L là người không biết chữ, nhưng di 

chúc do cụ L lập ngày 15/9/2006 chỉ có 01 người làm chứng là không đúng quy 

định tại Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2005, trong trường hợp này phải có 02 người 

làm chứng. Khi Chủ tịch UBND xã Đ ký chứng thực di chúc không có mặt cụ L là 

không đúng quy định tại khoản 2 Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2005 và quy định 

tại điều 11 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực về ký, điểm chỉ trong việc thực hiện công chứng, chứng thực. 

Khoản 2 Điều 658 Bộ luật dân sự và Điều 11 Nghị định 75/2000/CP quy định việc 

ký, điểm chỉ của người yêu cầu công chứng, chứng thực phải được thực hiện trước 

mặt người thực hiện công chứng, chứng thực. Tại thời điểm lập di chúc, cụ L đã 82 

tuổi nhưng không có căn cứ cụ còn minh mẫn hay không. Mặt khác, thửa đất 420 

là tài sản chung của hai cụ Nguyễn L2 và Châu Thị L, nhưng cụ Châu Thị L lập di 

chúc để lại toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất 420 cho ông N là xâm 

phạm đến quyền lợi của các đồng thừa kế của cụ Nguyễn L2. Bản án sơ thẩm căn 

cứ Điều 675 Bộ luật dân sự năm 2005, chia thừa kế thửa đất 420 theo pháp luật là 

phù hợp. Sau khi chia thì phần xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc của bà L nằm toàn 

bộ trên phần đất được chia nên không buộc bà L tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc là 

phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông 

Nguyễn Văn N, giữ nguyên bản án sơ thẩm về chia thừa kế và không chấp nhận 

yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng, vật kiến trúc của bà L trên thửa đất số 420. 

Tuyên hủy phần quyết định của bản án sơ thẩm về giải quyết yêu cầu của ông 

Nguyễn Văn N, yêu cầu bà Nguyễn Thị L phải bồi thường thiệt hại cho ông số tiền 

là 30.750.000đ và đình chỉ xét xử đối với yêu cầu này. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về tố tụng:  

- Tại giai đoạn sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ là Biên bản 

lấy lời khai của người làm chứng ngày 01/9/2017 lấy lời khai của ông Mai Tấn D 

nguyên là Chủ tịch UBND xã Đ, cùng ngày lấy lời khai của ông Nguyễn T tại nhà 

ông Nguyễn T, ngày 06/9/2017 lấy lời khai của ông Trần Thanh H nguyên là Công 

chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đ tại TAND huyện M nhưng Tòa án nhân dân huyện M 

không thông báo về chứng cứ này cho các đương sự là vi phạm quy định tại khoản 

5 Điều 97 BLTTDS.  
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- Tuy nhiên, tại Đơn yêu cầu ngày 10/01/2019 của người đại diện hợp pháp 

theo ủy quyền của ông N (BL 379) yêu cầu phô tô toàn bộ tài liệu do Tòa án thu 

thập thì Tòa án đã chấp nhận và phô tô đầy đủ các tài liệu theo đơn yêu cầu này. 

Như vậy, nguyên đơn cho rằng ngày 22/02/2019 mới xuất hiện chứng cứ là các 

Biên bản trên là không phù hợp với các tài liệu có tại hồ sơ vụ án. 

- Đối với các ông Mai Tấn D, Trần Thanh H, Nguyễn T đã được cấp sơ thẩm 

xác định là những người làm chứng trong vụ án, nhưng không triệu tập các ông 

này đến Tòa án với tư cách là người làm chứng, trong Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử không đưa các ông này tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng là thiếu 

sót, cấp phúc thẩm đã khắc phục thiếu sót này nên cấp sơ thẩm cần rút kinh  

nghiệm. 

- Tại Điều 24 của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính 

phủ về Công chứng, Chứng thực quy định UBND cấp xã có thẩm quyền chứng 

thực di chúc, nên UBND xã Đ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ 

án, không phải là Chủ tịch UBND xã Đ như cấp sơ thẩm xác định, Tòa án cấp phúc 

thẩm cần xác định lại cho chính xác. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn thay đổi nội dung kháng cáo, không 

yêu cầu hủy bản án sơ thẩm mà yêu cầu sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận di chúc lập 

ngày 15/9/2006 của cụ Châu Thị L hợp pháp đối với phần di sản của cụ là ½ diện 

tích thửa đất 420, còn di sản của cụ Nguyễn L2 là ½ diện tích thửa đất 420 yêu cầu 

chia thừa kế theo pháp luật và có chia phần công sức cho nguyên đơn, việc thay 

đổi nội dung kháng cáo của nguyên đơn không vượt quá phạm vi kháng cáo ban 

đầu nên được xem xét. Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn rút một phần 

yêu cầu khởi kiện buộc bị đơn bồi thường thiệt hại số tiền là 30.750.000đ, việc rút 

một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện và được bị đơn đồng ý 

nên được chấp nhận, hủy và đình chỉ một phần bản án sơ thẩm đối với quan hệ 

tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; nguyên đơn vẫn phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm là phù hợp với quy định tại 

khoản 1 điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Về nội dung: 

[2.1] Xét về tính hợp pháp của di chúc do cụ Châu Thị L (M) được Ủy ban 

nhân dân xã Đ chứng thực ngày 15/9/2006 thì thấy rằng: Bản di chúc được đánh 

máy chữ, cụ L điểm chỉ vào bản di chúc và không có một chữ viết tay nào của cụ L 

(M) trong bản di chúc, như vậy có đủ cơ sở xác định cụ L (M) không biết chữ; căn 

cứ lời khai của ông Nguyễn T là người ký làm chứng trong bản di chúc này thì bản 

di chúc này không phải do ông T lập, ông T chỉ là người được cụ L (M) nhờ chở 

đến Ủy ban nhân dân xã Đ để chức thực di chúc. Về việc chứng thực di chúc thì 

theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của 

Chính phủ quy định: “1. Việc ký, điểm chỉ của người yêu cầu công chứng, chứng 

thực phải được thực hiện trước mặt người thực hiện công chứng, chứng thực, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Việc ký, điểm chỉ của người làm chứng 

phải được thực hiện trước mặt người công chứng, chứng thực và người yêu cầu 
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công chứng, chứng thực”, nhưng theo lời khai của những người làm chứng là ông 

Mai Tấn D, ông Trần Thanh H, ông Nguyễn T thì khi cụ L (M) và ông T là người 

làm chứng trong bản di chúc ký vào bản di chúc không ký trước mặt ông D là 

người thực hiện chứng thực. Bản di chúc của cụ L (M) không được thực hiện đúng 

quy định tại khoản 3 Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005 và không được chứng thực 

đúng quy định tại Điều 11 Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000, cấp sơ 

thẩm tuyên bố di chúc này không hợp pháp là có căn cứ, đúng pháp luật.  

Xét lời trình bày của nguyên đơn cho rằng đây là di chúc được lập tại Ủy 

ban nhân dân xã theo đúng quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự nên là di chúc hợp 

pháp thì thấy rằng: Căn cứ vào lời khai của ông Trần Thanh H là công chức Tư 

pháp xã Đ thì vào ngày 15/9/2006, cụ L (M) mang tờ di chúc đã soạn sẵn đến tư 

pháp xã Đ yêu cầu chứng thực di chúc, có ông Nguyễn T là người làm chứng ký 

vào tờ di chúc, cụ L (M) được nghe đọc lại tờ di chúc công nhận là đúng và trực 

tiếp áp chỉ vào tờ di chúc, sau đó ông Nguyễn T ký vào tờ di chúc, sau đó ông soạn 

lời chứng của Chủ tịch và mang tờ di chúc đến phòng Chủ tịch UBND xã Đ chứng 

thực; ông Mai Tấn D nguyên là chủ tịch UBND xã Đ khai di chúc của bà Châu Thị 

L lập ngày 15/9/2006 đã được đánh máy trước, ông Trần Thanh H soạn thảo lời 

chứng, cụ Châu Thị L điểm chỉ vào di chúc còn điểm chỉ ở đâu thì ông không biết, 

có người làm chứng ký nhưng ký ở đâu lúc nào thì ông không biết, sau đó, Tư 

pháp xã Đ đem di chúc đến cho ông ký xác nhận vào di chúc không có mặt cụ 

Châu Thị L cũng như người làm chứng ông Nguyễn T. Lời khai của ông H và ông 

D hoàn toàn phù hợp với lời khai của ông Nguyễn T là người làm chứng ký vào di 

chúc. Ngày 16/9/2019, Tòa án tiếp tục lấy lời khai của ông Mai Tấn D thì ông khai 

ông tin tưởng vào tham mưu là ông H và ông cũng biết cụ L minh mẫn vì cụ L là 

người địa phương, còn ông không biết được quy định của luật quy định cụ L chỉ có 

quyền để lại tài sản phần của mình, cụ không có quyền định đoạt phần tài sản của 

cụ Nguyễn L2 (Đ). Tại khoản 1 Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2005 về thủ tục lập 

di chúc tại cơ quan Công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn quy định: “Việc 

lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo 

thủ tục sau đây: Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công 

chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp 

xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc 

ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép 

chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm 

quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc”. Như vậy, có 

đủ cơ sở xác định di chúc của cụ L (M) do cụ Mau tự mang đến UBND xã, không 

phải do người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã Đ ghi chép lại nội dung cụ 

L (M) tuyên bố. Tại khoản 2 Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Trong 

trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, 

không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này 

phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng 

thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công chứng viên, người có thẩm 

quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng nhận bản di 
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chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng”, tuy nhiên như lời khai của 

ông H, ông D và ông T thì ông T là người làm chứng trong bản di chúc không ký 

trước mặt ông D là người có thẩm quyền chứng thực bản di chúc và ông D cũng 

không chứng nhận vào bản di chúc trước mặt cụ L (M) và ông T. Như đã nhận 

định, bản di chúc này không được lập tại UBND xã Đ và được chứng thực theo 

đúng quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự nên lời trình bày của nguyên đơn không 

được chấp nhận. 

Cấp sơ thẩm chia di sản thừa kế của cụ Nguyễn L2 (Đ) và cụ Châu Thị L 

(M) là thửa đất 420 theo pháp luật cho bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn S, ông 

Nguyễn Văn N và những người thừa kế của ông Nguyễn Văn L gồm bà Võ Thị V 

và các anh, chị Nguyễn Trung P, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị Kim O, Nguyễn 

Thị Thu S, Nguyễn Thị Tuyết L, Nguyễn Thị Tuyết L1; ghi nhận sự tự nguyện của 

ông S giao kỷ phần được hưởng cho bà L và chia thêm cho ông N công sức gìn giữ 

tài sản, nuôi dưỡng, chăm sóc cha, mẹ tương đương với một kỷ phần thừa kế là 

phù hợp với quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 650, khoản 1 Điều 651, 

Điều 660 Bộ luật dân sự năm 2015 nên được giữ nguyên. Toàn bộ nhà cửa, vật 

kiến trúc của bị đơn đã xây dựng trên thửa đất 420 đều thuộc phần đất đã chia cho 

bị đơn nên cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu buộc tháo dỡ của nguyên đơn là 

phù hợp. 

[2.3] Về giá trị tài sản tranh chấp các đương sự không thống nhất lựa chọn tổ 

chức thẩm định giá, nguyên đơn yêu cầu tổ chức thẩm định giá thẩm định tài sản 

tranh chấp, bị đơn yêu cầu Tòa án thành lập hội đồng định giá, cấp sơ thẩm lấy giá 

trung bình cộng của mức giá do tổ chức thẩm định giá đưa ra và của Hội đồng định 

giá là không đúng quy định tại Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự, tuy nhiên sau khi 

xét xử sơ thẩm các bên đương sự đều không có kháng cáo về giá tài sản tranh chấp 

nên được giữ nguyên. 

Cấp sơ thẩm giải quyết về các chi phí tố tụng, án phí phù hợp với quy định 

của pháp luật nên được giữ nguyên. 

Như đã nhận định, không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của ông Nguyễn Văn 

N.  

Ông N phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là phù hợp với quy định tại khoản 

1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và của người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của bị đơn được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn không 

được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào khoản 5, 6, 14 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a, c khoản 

1 Điều 39, các Điều 144, 147, khoản 1 Điều 148, 157, 165, 235, 266, 271, 273, 

khoản 1 Điều 299, khoản 1 Điều 308, Điều 311 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Các Điều 128, 652, 658 Bộ luật dân sự 2005; các Điều 610, 611, 612, 613, 

614, điểm a, điểm b khoản 1 Điều 650, khoản 1 Điều 651, Điều 660 Bộ luật dân sự 

năm 2015;  

Điều 11 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về 

công chứng, chứng thực; 

Điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 26, khoản 7 Điều 

27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Nguyễn Văn N, hủy và đình chỉ một phần bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-

ST ngày 27/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện M đối với yêu cầu khởi kiện của 

ông N về việc buộc bà Nguyễn Thị L bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng số tiền 

30.750.000 đồng. 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn N về việc buộc 

bà Nguyễn Thị L phải tháo dỡ toàn bộ nhà, vật kiến trúc có diện tích xây dựng 

150m
2
 trên thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44, diện tích 286,7m

2
 đã được Ủy ban 

nhân dân huyện M cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ Châu Thị L (M) 

cho ông N quản lý theo di chúc của cụ Châu Thị L (M) lập ngày 15/9/2006. 

3. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn bà Nguyễn Thị L: 

3.1. Tuyên bố Di chúc do cụ Châu Thị L (M) điểm chỉ ngày 15/9/2006  được 

Chủ tịch UBND xã Đ chứng thực ngày 15/9/2006 không hợp pháp. 

3.2. Chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất thửa đất số 420, tờ bản đồ số 

44, diện tích 286,7m
2
 (đo đạc thực tế là 301,8m

2
) của cụ Nguyễn L2 và cụ Châu 

Thị L (M) theo pháp luật. 

- Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị L về việc 

ông S tự nguyện giao cho bà L hưởng 01 kỷ phần thừa kế chia cho ông S là 

60,36m
2
, giá trị đất thành tiền là 277.504.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu 

năm trăm lẻ bốn nghìn đồng). 

 - Chia cho bà Nguyễn Thị L được nhận quyền sử dụng đất có diện tích 

150,9m
2
 ở phía Đông thửa đất số số 420, tờ bản đồ số 44, xã Đ, huyện M, tỉnh 

Quảng Ngãi, phần đất này có giới cận như sau:  

+ Phía Đông giáp với nhà của bà Võ Thị V, từ điểm M1 đến M2, có số đo 

28,1m; 
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+ Phía Tây giáp với phần đất còn lại của thửa đất số 420 phần đất được chia 

cho ông Nguyễn Văn N, từ điểm  M3 đến M4, có số đo 27,21m; 

+ Phía Nam giáp đường Quốc lộ 24B, từ điểm M2 đến M3, có số đo 5,09m; 

+ Phía Bắc giáp thửa đất số 278, từ điểm M1 đến M4, có số đo 5,88m; 

- Chia cho ông Nguyễn Văn N quyền sử dụng đất có diện tích 150,9m
2
 ở 

phía Tây thửa đất số 420, tờ bản đồ số 44 xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi, phần 

đất này có giới cận như sau: 

+ Phía Đông giáp phần đất còn lại thửa đất số 420, phần đất được chia cho 

bà Nguyễn Thị L, từ điểm M3 đến M4, có số đo 27,21m;  

+ Phía Tây giáp với thửa đất số 338, từ điểm M5 đến M6, có số đo 26,71m; 

+ Phía Nam giáp đường Quốc lộ 24B, từ điểm M3 đến M6, có số đo 4,49m; 

+ Phía Bắc giáp thửa đất số 278, từ điểm M4 đến M5, có số đo 6,76m; 

(có sơ đồ chia đất kèm theo). 

4. Ông Nguyễn Văn N có trách nhiệm thanh toán cho các đồng thừa kế của 

ông Nguyễn Văn L2 là bà Võ Thị V, anh Nguyễn Trung P, chị Nguyễn Thị Kim T, 

chị Nguyễn Thị Kim O, chị Nguyễn Thị Thu S, chị Nguyễn Thị Tuyết L, chị 

Nguyễn Thị Tuyết L1 mỗi người số tiền 19.822.000 đồng (Mười chín triệu, tám 

trăm hai mươi hai nghìn đồng). 

5. Bà Nguyễn Thị L có trách nhiệm thanh toán cho các đồng thừa kế của ông 

Nguyễn Văn L3 là bà Võ Thị V, anh Nguyễn Trung P, chị Nguyễn Thị Kim T, chị 

Nguyễn Thị Kim O, chị Nguyễn Thị Thu S, chị Nguyễn Thị Tuyết L, chị Nguyễn 

Thị Tuyết L1 mỗi người số tiền 19.822.000 đồng (Mười chín triệu, tám trăm hai 

mươi hai nghìn đồng). 

6. Các đương sự phải có trách nhiệm liên hệ đến cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền để làm thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất cho phù 

hợp với kết quả xét xử và theo quy định của pháp luật về đất đai. 

7. Về chi phí tố tụng:  

- Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Bà Nguyễn Thị L 

phải có trách nhiệm trả lại cho ông N 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm nghìn 

đồng). Các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L3 là bà Võ Thị V, anh Nguyễn 

Trung P, chị Nguyễn Thị Kim T, chị Nguyễn Thị Kim O, chị Nguyễn Thị Thu S, 

chị Nguyễn Thị Tuyết L, chị Nguyễn Thị Tuyết L1 mỗi người phải trả lại cho ông 

N 257.000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng).  

- Chi phí đo đạc: Ông Nguyễn Văn N phải trả lại cho bà L 880.000 đồng 

(Tám trăm tám mươi nghìn đồng). Các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L3 là bà 

Võ Thị V, anh Nguyễn Trung P, chị Nguyễn Thị Kim T, chị Nguyễn Thị Kim O, 

chị Nguyễn Thị Thu S, chị Nguyễn Thị Tuyết L, chị Nguyễn Thị Tuyết L1 mỗi 

người phải trả lại cho bà L 63.000 đồng (Sáu mươi ba nghìn đồng). 
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8. Án phí dân sự sơ thẩm:  

- Bà Nguyễn Thị L phải chịu 13.875.000 đồng (Mười ba triệu, tám trăm bảy 

mươi lăm nghìn đồng). 

- Ông Nguyễn Văn N phải chịu 26.200.000 đồng (Hai mươi sáu triệu hai 

trăm nghìn đồng) và 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), khấu trừ số tiền tạm ứng 

án phí đã nộp 3.525.000 đồng (Ba triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng) theo 

biên lai thu số AA/2016/0000925 ngày 21/12/2017 và số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp 5.625.000 đồng (Năm triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng) theo biên lai 

thu số AA/2014/0004060 ngày 16/3/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện M. 

Ông N còn tiếp tục phải nộp 17.350.000 đồng (Mười bảy triệu ba trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

- Các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L3 là Võ Thị V, Nguyễn Trung P, 

Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị Kim O, Nguyễn Thị Thu S,  Nguyễn Thị Tuyết L, 

Nguyễn Thị Tuyết L1 mỗi người phải chịu 1.982.000 đồng (Một triệu chín trăm 

tám mươi hai nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

9. Ông Nguyễn Văn N phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí 

dân sự phúc thẩm, khấu trừ 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ông N đã nộp tạm 

ứng án phí dân sự phúc thẩm theo biên lai thu tạm ứng án phí số 

AA/2016/0003877 ngày 29/3/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện M. 

10. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các 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 cho đến khi thi hành 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. 

11. 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, 7a, 7b 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 pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- TAND, VKSND huyện M;  

- Chi cục THADS huyện M;  

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ; Tòa Dân sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Võ Minh Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Bản án số: 21/2019/DS-ST 

Ngày 14-11-2019 
V/v tranh chấp về thừa kế tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Đào Minh Đa 

Ông Nguyễn Thanh Điền 

Ông Huỳnh Văn Điểm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Kim Thoa – Thư ký Tòa án nhân dân

tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên

tòa:  Ông Phạm Văn Xông – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 13 và 14/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 28/2019/TLST-DS ngày 

23/4/2019 về “tranh chấp thừa kế tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

sơ thẩm số 36/2019/QĐST-DS ngày 22/10/2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Lê Văn T, sinh năm 1964; địa chỉ: 4/3, khu phố Đ,

phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Lê Trần Vân A; địa chỉ: Số 

119, đường T2, phường P, thành phố T3, tỉnh Bình Dương (văn bản ủy quyền 

ngày 09/4/2019); có mặt. 

- Bị đơn: Bà Lê Ngọc M11, sinh năm 1966; địa chỉ: Số 28A/1B, khu phố

Đ 1, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Lê Văn H1, sinh năm 1957; quốc tịch: Hoa Kỳ

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết O, sinh năm 1959; quốc tịch: Hoa Kỳ

Cùng địa chỉ thường trú: 1041 T4, T5, Hoa Kỳ; địa chỉ liên lạc tại Việt 

Nam: 4/3, khu phố Đ, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương; 
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Người đại diện hợp pháp của ông H: Chị Đàm Thị Minh T6, sinh năm 

1995; địa chỉ: Số 119, đường T2, phường P, thành phố T3, tỉnh Bình Dương 

(văn bản ủy quyền ngày 23/4/2019); có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bà O: Chị Nguyễn Ngọc Ái N, sinh năm 

1999; địa chỉ: Số 119, đường T2, phường P, thành phố T3, tỉnh Bình Dương 

(văn bản ủy quyền ngày 10/6/2019); có mặt. 

3. Bà Vương Thị M2, sinh năm 1979; địa chỉ: 12/2, khu phố B1, phường 

B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

4. Chị Lê Ngọc T7, sinh năm 1992; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

5. Anh Lê Hoàng S, sinh năm 1994; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

Cùng địa chỉ: 4/3, khu phố Đ, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung các đơn khởi kiện ngày 09/4/2019, lời khai trong quá trình 

tố tụng, nguyên đơn và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình  ày:  

Vợ chồng cụ Lê Văn X chết năm 2015 và cụ Nguyễn Thị H2, chết năm 

2002 có 03 con chung: 

1. Ông Lê Văn H1, sinh năm 1957; 

2. Ông Lê Văn T, sinh năm 1964; 

3. Bà Lê Ngọc M1, sinh năm 1966. 

Ngoài những người con nêu trên thì cụ X và cụ H2 không có con riêng, 

con nuôi; cha mẹ cụ X, cụ H2  đều đã chết trước cụ X, cụ H2. 

Cụ X, cụ H2 có để lại quyền sử dụng đất diện tích 1.710,39 m
2 

(trong đó 

có 300m
2
 đất thổ cư) thửa đất số A và B, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do 

Cơ quan U huyện (nay là thị xã) T1 cấp ngày 25/7/1994 (đổi lần 1, được cấp lại 

ngày 24/01/1998 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: 

C/SDĐ/CQ-BH,  thửa đất mới số D và E, diện tích 1.945m
2
; đổi lần 2, được cấp 

lại ngày 26/01/2007 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH, 

thửa đất số D và E, diện tích 1.739m
2
).  

Năm 2000, khi  cụ H2 còn sống, cụ X và cụ H2 chuyển nhượng cho nhiều 

người (thửa đất số E), đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và một phần 

diện tích đất bị giải tỏa làm đường. Ngoài ra,  cụ X và cụ H2 tặng cho con gái là 

bà Lê Ngọc M1 diện tích 345m
2 

(có 80m
2
 đất thổ cư) thuộc một phần thửa E 

(mặt tiền tỉnh lộ I), đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng 

nhận cho bà M1. Sau khi chuyển nhượng đất, cụ X và cụ H2 xây nhà trọ (10 

căn) trên thửa đất số E và giao cho bà M1 quản lý, thu tiền trọ cho đến nay. 

Ông T sống chung với  cụ H2 và  cụ X tại thửa đất số D. Sau khi  cụ H2 

chết (năm 2000) thì vợ chồng ông H, bà O (định cư tại Hoa Kỳ) gửi tiền về cho 

cụ X sinh sống và giúp  cụ X xây lại nhà (01 trệt, 01 lầu như hiện tại) trên thửa 
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đất số D. Ngày 17/8/2002,  cụ X lập di chúc để lại cho vợ chồng ông H, bà O 

thửa đất số D và nhà gắn liền đất, nội dung di chúc có ghi: “…Nguyên tôi có 

thửa đất thổ cư với tổng diện tích 660m
2
 thửa đất số…tọa lạc tại ấp Đ, xã B, 

huyện T1, tỉnh Bình Dương có tứ cận: Đông giáp  ò sáu nghé, tây giáp đường 

xe  ò, nam giáp tỉnh lộ I,  ắc giáp  à T8; ... đứa con lớn đã xuất cảnh sang 

nước ngoài hiện nó cấp dưỡng và lo toàn  ộ cho gia đình, tôi và đứa con thứ  a 

hiện đang chung sống trong gia đình.. nay tôi đã lớn tuổi thường hay  ệnh đau 

không  iết số phận ra sao nên tôi giao lại thửa đất và nhà cửa nói trên cho vợ 

chồng con trai lớn Lê Văn H và Nguyễn Thị Tuyết O…” 

Hiện nay, diện tích đất còn lại theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cấp năm 2007 (đăng ký biến động ở trang 4) thửa D diện tích 553m
2 

(có 73,5m
2
 

đất thổ cư, nhà 01 trệt, 01 lầu trên đất do ông T quản lý); thửa E diện tích 

193,7m
2 

(44m
2
 đất thổ cư, có 10 căn nhà trọ do bà M1 quản lý). Nguyên đơn 

thống nhất theo kết quả đo đạc ngày 02/10/2019 của Văn phòng Đi tỉnh Bình 

Dương; thửa D diện tích 547,7m
2
; thửa E diện tích 206,7m

2 
(trong đó có 1,1m

2
 

liền ranh và chưa rõ ràng về ranh giới với đất người khác nên nguyên đơn không 

tranh chấp); thống nhất kết quả định giá ngày 11/9/2019. 

Nguyên đơn đồng ý tính giá trị nhà xây dựng trên thửa đất E (xây dựng 

sau khi cụ H2 chết) là tài sản chung của cụ X và cụ H2; xác định  cụ X lập di 

chúc trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt; chữ viết, chữ ký trong di 

chúc đúng là của cụ X. Tuy nhiên, tài sản là của chung  cụ X và cụ H2 nên yêu 

cầu cầu Tòa án tuyên vô hiệu 1/2 di chúc liên quan đến tài sản của cụ H2, 1/2 di 

chúc liên quan đến tài sản của  cụ X đối với nhà và đất (thửa D) có hiệu lực. cụ 

X và cụ H2 không để lại nghĩa vụ về tài sản sau khi chết, nguyên đơn không yêu 

cầu xem xét công sức bảo quản di sản, chi phí tang lễ, mồ mả của cụ X, cụ H2; 

đề nghị Tòa án chia di sản thừa kế của cụ X và cụ H2 theo di chúc và theo pháp 

luật.  

Theo  ản tự khai ngày 17/6/2019, ngày 09/8/2019 và ngày 04/11/2019,  ị 

đơn bà M1 trình bày:  

Bị đơn bà M1 thống nhất với nguyên đơn về quan hệ huyết thống và tài 

sản thừa kế do cụ X, cụ H2 để lại. Bà M1 được cụ X, cụ H2 cho diện tích đất 

361m
2
 của thửa đất số E; ông T cũng được cụ X, cụ H2 cho 01 phần đất ở nơi 

khác vì không thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho cụ X nên bà 

M1 không rõ; ông H ở Hoa Kỳ nên chưa được cho đất. 

Khi còn sống, cụ X, cụ H2 đã chuyển nhượng cho nhiều người thửa đất số 

E, diện tích còn lại hơn 200m
2
 và có nhà trọ trên đất mà Tòa án có xuống đo 

đạc; nhà trọ do bà M1 quản lý, khai thác từ khi xây dựng cho đến nay. Nhà ở 

của  cụ X (trên thửa đất số D) do ông H gửi tiền về xây nhưng là nhà thờ nên 

không đồng ý chia thừa kế. 

Đối với di chúc: Đúng là chữ viết, chữ ký của cụ X nhưng bà M1 không 

rõ, không đồng ý chia thừa kế; không có yêu cầu gì khác. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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Người đại diện hợp pháp của Ông Lê Văn H1 và người đại diện hợp pháp 

của bà Nguyễn Thị Tuyết O thống nhất với ý kiến và yêu cầu chia thừa kế của 

nguyên đơn ông Lê Văn T. 

Bà Vương Thị M2, chị Lê Ngọc T7, anh Lê Hoàng S (vợ và con ông Lê 

Văn T) thống nhất ý kiến và yêu cầu chia thừa kế của nguyên đơn ông Lê Văn 

T. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn ông Lê Văn T trình bày: Thống nhất 

với lời trình bày của người đại diện của ông T đã khai trong quá trình tố tụng, 

khi  cụ X còn sống có cho riêng ông T 400m
2
 đất ở nơi khác (ông T đã chuyển 

nhượng cho người khác), ông H chưa được cho đất. 

Người đại diện hợp pháp của ông T yêu cầu Tòa án chia thửa đất số D và 

tài sản trên đất cho ông T và vợ chồng ông H, bà O đồng sở hữu, đồng thời xác 

định tỷ lệ sở hữu cho từng người, trường hợp giá trị tài sản nhận nhiều hơn phần 

chia cho bà M1 (thửa E và tài sản gắn liền) thì ông H thanh toán giá trị chênh 

lệch cho bà M1. 

Người đại diện hợp pháp của ông H thống nhất ý kiến và yêu cầu của ông 

T. 

Người đại diện hợp pháp của bà O thống nhất ý kiến và yêu cầu của ông 

T; phần thừa kế của bà O được hưởng theo di chúc bà O tự nguyện cho lại ông 

H (chồng bà O). 

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương:  

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Các đương sự đều thống nhất về quan hệ hôn nhân và huyết 

thống, và di sản do cụ Lê Văn X và cụ Nguyễn Thị H2 để lại. Di chúc do cụ Lê 

Văn X lập ngày 17/8/2002 là có hiệu lực 1/2 đối với di sản do cụ Lê Văn X để 

lại về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa D, tờ bản đồ H 

(diện tích theo giấy chứng nhận là 553m
2
; đo đạc thực tế 547,4m

2 
(có 73,5m

2
 đất 

thổ cư) tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã 

T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH 

cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007. Tại phiên tòa, nguyên đơn và người 

đại diện hợp pháp của ông H, bà O đề nghị Tòa án giao kỷ phần thừa kế của bà 

O theo di chúc cho ông H; ông H thanh toán chênh lệch cho bị đơn bà M1; giao 

cho ông T, ông H là đồng sở hữu đất và nhà gắn liền thửa đất E và ghi rõ tỷ lệ sở 

hữu của từng người. 

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của ông T, ông H, 

bà O, tuyên vô hiệu 1/2 di chúc liên quan đến tài sản của  cụ H2, 1/2 di chúc liên 

quan đến tài sản của cụ X đối với nhà và đất (thửa D) có hiệu lực và chia thừa kế 

tài sản còn lại của cụ X, cụ H2 theo quy định của pháp luật.   

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát.  

215



5 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn ông Lê Văn T khởi kiện bị đơn bà Lê Ngọc 

M1 yêu cầu chia thừa kế tài sản; vụ án có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

là Ông Lê Văn H1, bà Nguyễn Thị Tuyết O cùng cư trú tại Hoa Kỳ nên theo quy 

định tại Điều 26, điểm c khoản 1 Điều 37, Điều 469 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.  

Quá trình tố tụng, bị đơn bà M1 có mặt và có ý kiến tại phiên đối chất, xem 

xét thẩm định tại chỗ, đo đạc và định giá, có mặt tại buổi họp công khai chứng cứ 

và hòa giải nhưng đều không ký các văn bản tố tụng. Tuy nhiên, toàn bộ các văn 

bản tố tụng bà M1 yêu cầu được nhận bản sao để có ý kiến chính thức bằng văn 

bản độc lập của riêng cá nhân bà M1, Tòa án đã cấp toàn bộ các văn bản tố tụng, 

các chứng cứ của vụ án cho bà M1, bà M1 không khiếu nại hành vi tố tụng, các 

văn bản tố tụng của Tòa án; do đó, quyền và nghĩa vụ của bà M1 trong quá trình 

tố tụng đối với vụ án được đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

Bà M1 đã có ý kiến bằng văn bản và ý kiến của bà M1 tại phiên tòa đều 

thống nhất cơ bản với ý kiến của nguyên đơn; về di chúc bà M1 thừa nhận do cụ 

X viết nhưng không hiểu, nhà để thờ cúng nên không đồng ý chia thừa kế.  

[2] Về nội dung: 

Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thống nhất về 

những người thừa kế ở hàng thứ nhất của cụ X, cụ H2 và thống nhất về di sản do 

cụ X, cụ H2 để lại. 

Như vậy, cụ  Xê và cụ H2 có 02 người con là 03 thừa kế ở hàng thứ nhất 

gồm: Ông Lê Văn H1, ông Lê Văn T và bà Lê Ngọc M1. 

Tài sản do  cụ H2, cụ X để lại là quyền sử dụng đất diện tích 1.710,39m
2 

(trong đó có 300m
2
 đất thổ cư) tại ấp Đ, xã B, huyện T1 nay thuộc khu phố Đ 1, 

phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương. Quyền sử dụng đất 1.710,39m
2
 được 

cấp cho cá nhân cụ Lê Văn X theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 

25/7/1994 (thửa đất số A và B); cụ X đăng ký đổi lại giấy chứng nhận và được 

cấp lại ngày 24/01/1998 (số vào sổ: C/SDĐ/CQ-BH, thửa đất số D và E, diện 

tích 1.945m
2
) và cấp đổi lại lần hai ngày 26/01/2007 (số vào sổ: K/BH, thửa đất 

số D và E, diện tích 1.739m
2
). Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã T1 cung cấp toàn 

bộ hồ sơ cấp đất nhưng không có ý kiến trả lời Tòa án lý do vì sao quyền sử 

dụng đất của cá nhân cụ X thành quyền sử dụng đất của hộ  cụ X. Hồ sơ cấp đất 

cho cụ X thể hiện: 02 lần cấp đổi lại năm 1998 và 2007, cơ quan có thẩm quyền 

ghi cấp đất cho “hộ ông Lê Văn X” nhưng trong hồ sơ không có văn bản thỏa 

thuận của “hộ ông Lê Văn X” hoặc ý chí của “ông Lê Văn X giao đất lại cho hộ 

gia đình” là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Tuy nhiên, trong vụ án này các 

đương sự (đồng thời là thành viên hộ gia đình ông Lê Văn X) không tranh chấp 

về quyền sử dụng đất của hộ gia đình và đều thống nhất quyền sử dụng đất là tài 

sản chung của vợ chồng cụ X, cụ H2 là đúng bản chất của quan hệ tài sản và phù 
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hợp với pháp luật nên Tòa án ghi nhận quyền sử dụng đất tranh chấp là di sản 

thừa kế do cụ X, cụ H2 để lại. 

Nhà trên đất (02 thửa D và E) các đương sự thống nhất là tài sản chung 

của cụ X, cụ H2 nên Tòa án ghi nhận. 

[3] Các đương sự thống nhất khi  cụ H2 còn sống, cụ X và cụ H2 chuyển 

nhượng cho nhiều người (thửa đất số E), đã được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận và một phần diện tích đất bị giải tỏa làm đường. Ngoài ra, cụ X và cụ H2 

tặng cho con gái là bà Lê Ngọc M1 diện tích 361m
2 

thuộc một phần thửa E (mặt 

tiền tỉnh lộ I), đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận 

cho bà M1, số vào sổ: V/BH ngày 25/3/2008 (diện tích theo giấy chứng nhận 

361m
2
). Sau khi chuyển nhượng đất, cụ X và cụ H2 xây nhà trọ (10 căn) trên 

thửa đất số E và cho bà M1 quản lý, thu tiền trọ cho đến nay. Ông T sống chung 

với cụ H2 và cụ X tại thửa đất số D. Sau khi cụ H2 chết (năm 2000) thì vợ 

chồng ông H, bà O (định cư tại Hoa Kỳ) gửi tiền về cho  cụ X sinh sống và giúp  

cụ X xây lại nhà (01 trệt, 01 lầu như hiện tại) trên thửa đất số D. Tại biên bản 

xác minh ngày 12/11/2019, Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã T1 xác định: Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp ngày 26/01/2007, thửa đất 

E có 149,7m
2
 đất nông nghiệp và 44m

2
 đất ở; thửa đất E có 479,5m

2
 đất nông 

nghiệp và 73,5m
2
 đất ở. 

 Hiện nay, các đương sự thống nhất di sản thừa kế do cụ X và cụ H2 để lại 

được đo đạc, định giá như sau: 

[4] Thửa đất E, diện tích 205,6m
2
 (có 44m

2
 đất thổ cư), trên đất có 10 căn 

phòng trọ (bà M1 quản lý, cho công nhân thuê) được định giá như sau: 

Đất thổ cư: 44m
2
 x 15.000.000 đồng/m

2
 = 660.000.000 đồng; đất nông 

nghiệp: 205,1m
2
- 44m

2
 = 161,6m

2 
x 12.000.000 đồng/m

2
 = 1.939.200.000 đồng. 

10 căn nhà trọ: 145,6m
2
 x 2.213.400 đồng/m

2
 x 45% = 145.021.968 đồng; 

sân xi măng trị giá 6.708.000 đồng. 

Tổng giá trị nhà, đất (thửa đất số E) = 2.750.929.968 đồng. 

[5] Thửa đất E, diện tích 547,4m
2 

(có 73,5m
2
 đất thổ cư), trên đất có nhà 

cấp III (ông T ở và quản lý) được định giá như sau: 

Đất thổ cư: 73,5m
2
 x 35.000.000 đồng/m

2
 = 2.572.500.000 đồng. 

Đất nông nghiệp và hành lang đường bộ: 547,4m
2
 – 73,5m

2
 = 473,9m

2
 x 

31.000.000 đồng/m
2
 = 14.690.900.000 đồng. 

Nhà: 214,6m
2
 x 2 = 429,2m

2
 x 8.720.000 đồng/m

2
 x 50% = 1.871.312.000 

đồng.  

Mái che 52,5m
2 
+ hàng rào + cổng sắt = 165.719.500 đồng. 

Tổng giá trị nhà, đất, tài sản trên đất (thửa đất số D) là 19.300.431.500 

đồng. 
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[6] Tổng giá trị di sản do cụ X, cụ H2 để lại bằng 22.051.361.468 đồng; 

các đương sự đều thống nhất là tài sản chung của cụ H2,  cụ X; không có chứng 

cứ cũng như ý kiến nào khác xác định công sức của hai cụ đối với khối tài sản 

chung là khác nhau; do đó, theo quy định của pháp luật,  cụ X và cụ H2, mỗi 

người để lại di sản trị giá 11.025.680.734 đồng. 

[7]  Cụ H2 chết trước cụ X, nên phần di sản của  cụ H2 được chia cho 04 

thừa kế (cụ X và 03 người con ông H, ông T và bà M1), mỗi thừa kế được 

hưởng di sản trị giá: 2.756.420.183 đồng. Do đó, phần di sản  cụ X để lại trị giá: 

13.782.100.917 đồng. 

[8] Di chúc do cụ X lập ngày 17/8/2002, cụ X lập di chúc với nội dung 

như sau: “…Nguyên tôi có thửa đất thổ cư với tổng diện tích 660m
2
 thửa đất số 

…tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1, tỉnh Bình Dương có tứ cận: Đông giáp  ò 

sáu nghé, tây giáp đường xe  ò, nam giáp tỉnh lộ I,  ắc giáp bà T8; ... đứa con 

lớn đã xuất cảnh sang nước ngoài hiện nó cấp dưỡng và lo toàn  ộ cho gia 

đình, tôi và đứa con thứ  a hiện đang chung sống trong gia đình.. nay tôi đã lớn 

tuổi thường hay  ệnh đau không  iết số phận ra sao nên tôi giao lại thửa đất và 

nhà cửa nói trên cho vợ chồng con trai lớn Lê Văn H và Nguyễn Thị Tuyết 

O…”. Di chúc do cụ X viết ngày 17/8/2002 nhưng cơ quan U xã (nay là 

phường) B2, huyện (nay là thị xã) T1 xác nhận ngày 16/8/2002 là có sai sót. Kết 

quả xác minh của Tòa án tại biên bản ngày 16/10/2019, người có thẩm quyền đã 

xác nhận chính họ ký xác nhận trong di chúc, thời điểm xác nhận di chúc, cụ X 

hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, ngày tháng năm ghi trong di chúc do cán bộ văn 

phòng ghi nên không biết có sai sót. Theo yêu cầu của Tòa án về việc cung cấp 

chứng cứ là hồ sơ, sổ sách lưu trữ có nội dung xác nhận liên quan đến di chúc, 

tại Văn bản số G/UBND-VX ngày 12/9/2019, Cơ quan U phường B2 trả lời Tòa 

án là không tìm ra hồ sơ lưu trữ. Quá trình tố tụng và tại phiên tòa, 03 thừa kế ở 

hàng thừa kế thứ nhất (các đương sự trong vụ án) của cụ X đều khai nhận đúng 

chữ viết, chữ ký của cụ X trong di chúc, thời điểm lập di chúc năm 2002 sức 

khỏe cụ X rất tốt, tinh thần sáng suốt, minh mẫn....Do đó, có căn cứ xác định di 

chúc do  cụ X lập ngày 17/8/2002 thể hiện đúng ý chí nguyện vọng của cụ X. 

Nội dung di chúc chỉ đề cập đến nhà và thửa đất số D do cụ X đang ở, nhà và tài 

sản gắn liền thửa đất E là tài sản chung của cụ X và cụ H2 nên di chúc chỉ có giá 

trị đối với tài sản của cụ X (tức là có giá trị đối với 1/2 đất và tài sản khác gắn 

liền của thửa đất số D). 

Vậy, vợ chồng ông H và bà O được hưởng di sản thừa kế của cụ X theo di 

chúc là giá trị của 1/2 nhà, đất và tài sản khác gắn liền của thửa đất số D là: 

19.300.431.500 đồng: 2 = 9.650.215.750 đồng; phần di sản còn lại của  cụ X 

(đất và tài gắn liền thửa đất số E và hưởng phần thừa kế từ cụ H2) là: 

13.782.100.917 đồng - 9.650.215.750 đồng = 4.131.885.167 đồng. 

[9] Cụ X, cụ H2 không để lại nghĩa vụ về tài sản, các đương sự không yêu 

cầu tính bất kỳ chi phí nào khác trước khi chia thừa kế; do đó phần di sản của  

cụ X và cụ H2 để lại trị giá: 2.756.420.183 đồng x 3 + 4.131.885.167 đồng = 

12.401.145.716 đồng, được phân chia theo quy định của pháp luật thừa kế cho 
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03 kỷ phần ông H, bà M1 và ông T, mỗi kỷ phần trị giá 4.133.715.238 đồng. Bà 

M1 đang quản lý đất và nhà trọ trên đất của thửa đất E nên giao cho bà M1 được 

quyền quản lý đất và sở hữu nhà trọ trên đất của thửa đất E (giá trị tài sản bà M1 

nhận là 2.750.929.968 đồng, bà M1 còn được nhận thêm là 1.382.785.270 

đồng); giao cho vợ chồng ông H, bà O và ông T đồng sở hữu nhà và quản lý sử 

dụng thửa đất số D là phù hợp với thực tế sử dụng.  

[10] Tại phiên tòa: Người đại diện hợp pháp của bà O tự nguyện cho lại 

ông H kỷ phần thừa kế bà O hưởng theo di chúc của  cụ X; người đại diện hợp 

pháp của ông T và người đại diện hợp pháp của ông H thống nhất ông H thanh 

toán giá trị chênh lệch về tài sản cho bà M1, theo đó tăng thêm tỷ lệ sở hữu tài 

sản của ông H trong phần tài sản chung giữa ông H và ông T. Xét sự tự nguyện 

của đương sự là không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên Tòa án ghi nhận. 

Vậy, ông T, ông H được nhận thừa kế đất, nhà và tài sản gắn liền của thửa 

đất E trị giá 19.300.431.500 đồng; ông H có trách nhiệm thanh toán giá trị chênh 

lệch cho bà M1 trị giá 1.382.785.270 đồng; ông H, ông T là đồng sở hữu nhà, 

đất và tài sản gắn liền của thửa đất số D, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số 

vào sổ: K/BH cấp ngày 26/01/2007 (diện tích theo giấy chứng nhận 553m
2
, đo 

đạc thực tế 547,4 m
2 

(có 73,5m
2
 đất thổ cư); trong đó ông T được sở hữu tỷ lệ 

21,417%, ông H được sở hữu tỷ lệ 78,583% (bao gồm phần ông H, bà O được 

hưởng theo di chúc của  cụ X, ông H được hưởng theo pháp luật của  cụ H2 và 

phần ông H thanh toán chênh lệch cho bà M1). 

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là có 

căn cứ, đúng pháp luật. 

[12] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá: Các đương sự phải 

chịu theo quy định pháp luật. 

[13] Về án phí dân sự sơ thẩm: Các đương sự phải chịu theo quy định 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 5, Điều 26, khoản 3 Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 37; 

các Điều: 147, 157, 165, 266 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ các Điều: 623, 643, 650, 659, 660 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ 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;    

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Văn T về việc 

“tranh chấp thừa kế tài sản”. 

1.1. Tuyên bố di chúc do cụ Lê Văn X lập ngày 17/8/2002 có hiệu lực 1/2 

đối với di sản do cụ Lê Văn X để lại về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất thuộc thửa D, tờ bản đồ X (diện tích theo giấy chứng nhận là 553m
2
; đo đạc 
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thực tế 547,4m
2 

(có 73,5m
2
 đất thổ cư, nay gọi là đất ở) tọa lạc tại ấp Đ, xã B, 

huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 

26/01/2007.  

Hủy 1/2 di chúc do cụ Lê Văn X lập ngày 17/8/2002 đối với di sản do cụ 

Lê Văn X để lại về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa D, 

tờ bản đồ X (diện tích theo giấy chứng nhận là 553m
2
; đo đạc thực tế 547,4m

2 

(có 73,5m
2
 đất thổ cư, nay gọi là đất ở) tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là 

khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007. 

1.2. Chia di sản do cụ Lê Văn X và cụ Nguyễn Thị H2 để lại như sau: 

Bà Lê Ngọc M1 được quản lý, sử dụng diện tích đo đạc thực tế 205,6m
2 

(có 44m
2
 đất thổ cư, nay gọi là đất ở) và tài sản gắn liền với đất (10 phòng trọ, 

sân xi măng); đất thuộc thửa E (diện tích theo giấy chứng nhận 193,7m
2
), tờ bản 

đồ X tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã 

T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH 

cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007.  

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Tuyết O về việc cho lại ông Lê 

Văn H1 phần tài sản thừa kế mà bà Nguyễn Thị Tuyết O được hưởng theo di 

chúc đối với tài sản là một phần thửa đất số D và một phần tài sản gắn liền thửa 

đất số D, tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị 

xã T1), tỉnh Bình Dương. 

Chia cho ông Lê Văn T, Ông Lê Văn H1 được quyền quản lý, sử dụng 

diện tích đất đo đạc thực tế 547,4 m
2 

(có 73,5m
2
 đất thổ cư, nay gọi là đất ở) và 

tài sản gắn liền với đất (nhà, mái che, tường rào…); đất thuộc thửa D (diện tích 

theo giấy chứng nhận là 553m
2
), tờ bản đồ X tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 

(nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007.  

1.3. Ông Lê Văn H1 phải bồi thường giá trị chênh lệch tài sản cho bà Lê 

Ngọc M1 số tiền 1.382.785.270 đồng (một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, bảy 

trăm tám mươi năm nghìn, hai trăm bảy mươi đồng). 

1.4. Ông Lê Văn T và Ông Lê Văn H1 là đồng sở hữu nhà, đất diện tích 

đo đạc thực tế 547,4 m
2 

(có 73,5m
2
 đất thổ cư, nay gọi là đất ở) và tài sản gắn 

liền với đất (nhà, mái che, tường rào…); đất thuộc thửa D (diện tích theo giấy 

chứng nhận là 553m
2
), tờ bản đồ X tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu 

phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007; trong đó 

ông Lê Văn T sở hữu tỷ lệ 21,417%; ông Lê Văn H1 sở hữu tỷ lệ 78,583%. 

(Kèm theo sơ đồ bản vẽ). 
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Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp ngày 26/01/2007 để cấp lại cho 

các đương sự sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

2. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá: Ông Lê Văn T phải 

chịu 3.300.000 đồng (ba triệu, ba trăm nghìn đồng); khấu trừ tạm ứng ông Lê 

Văn T đã nộp; bà Lê Ngọc M1 phải chịu 3.300.000 đồng (ba triệu, ba trăm 

nghìn đồng) để trả cho ông Lê Văn T. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Bà Lê Ngọc M1 phải chịu 112.133.715 đồng (một trăm mười hai triệu, 

một trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm mười lăm đồng). 

Ông Lê Văn T phải chịu 112.133.715 đồng (một trăm mười hai triệu, một 

trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm mười lăm đồng), khấu trừ số tiền 7.068.950 

đồng (bảy triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn, chín trăm năm mươi đồng) 

tạm ứng ông T đã nộp theo Biên lai thu số R ngày 22/4/2019 của Cục T9 tỉnh 

Bình Dương. Ông Lê Văn T còn phải chịu 105.064.765 đồng (một trăm lẻ năm 

triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn, bảy trăm sáu mươi lăm đồng). 

Ông Lê Văn H1 phải chịu 121.784.072 đồng (một trăm hai mươi mốt 

triệu, bảy trăm tám mươi tư nghìn, không trăm bảy mươi hai đồng). 

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án 

mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án 

hoặc được tống đạt hợp lệ./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Cục T9 tỉnh Bình Dương; 

- Các đương sự; 

- Tổ HCTP TAND tỉnh Bình Dương; 

- Lưu: Hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

 

Đào Minh Đa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA

Bản án số 10/2020/DS-PT 

Ngày 20-5-2020 

V/v: Tranh chấp về thừa kế tài sản, 

quyền sở hữu tài sản và tranh chấp 

liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn 

bản công chứng vô hiệu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN
 
TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tòng Thị Hiền 

Các Thẩm phán:   Ông Hoàng Trung Thành 

  Ông Cầm Văn Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thu Phương – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Sơn La. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Sơn La tham gia phiên toà: Bà

Phạm Minh Phương - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Sơn La, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2019/TLPT-DS 

ngày 02 tháng 12 năm 2019 về việc Tranh chấp về thừa kế tài sản, quyền sở 

hữu tài sản và tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng 

vô hiệu giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Giang Thị K, sinh năm: 1965. Địa chỉ: Xóm X, tiểu

khu Y, thị trấn HL, huyện MS, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Châu Loan, sinh năm: 1970. Địa chỉ: Xóm X,

tiểu khu W, thị trấn HL, huyện MS, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Lê Trọng M – thuộc Văn 

phòng luật sư Thành Sơn và đồng sự. Địa chỉ: Số A808, Tòa nhà M3-M4, 91 

Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Có 

mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Thanh 

Sơn – Luật sư Văn phòng luật sư Thành Sơn và đồng sự. Địa chỉ: Số A808, Tòa 

nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội. Có mặt. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
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+ Văn phòng Công chứng Hồng Hà, tỉnh Sơn La (nay là Văn phòng công 

chứng Lê Xiêm).  

Địa chỉ: Tiểu khu Q, thị trấn HL, huyện MS, tỉnh Sơn La. Đại diện theo 

pháp luật: Ông Lê Hải X1 – Trưởng văn phòng. Vắng mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm: 1930. Địa chỉ: Tiểu khu 13, thị trấn HL, 

huyện MS, tỉnh Sơn La (đã chết). 

+ Cháu Hoàng Gia B, sinh ngày 12/4/2011. Địa chỉ: Xóm 1, tiểu khu 1, 

thị trấn HL, huyện MS, tỉnh Sơn La.  

Đại diện theo pháp luật của cháu Hoàng Gia B: Ông Hoàng Văn Đồng, 

bà Ma Thị Thanh Hà. Địa chỉ: Xóm 1, tiểu khu 1, thị trấn HL, huyện MS, tỉnh 

Sơn La. Có mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm: 1940. Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vắng mặt. 

+ Chị Hoàng Thái X, sinh năm: 1998. Địa chỉ: Tiểu khu 20, thị trấn HL, 

huyện MS, tỉnh Sơn La. Vắng mặt. 

4. Người kháng cáo
 
:  

- Bà Giang Thị K - Nguyên đơn; 

- Bà Nguyễn Thị Châu L – Bị đơn; 

- Ông Hoàng Văn Đ – Đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan cháu Hoàng Gia B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN
 

* Theo nội dung đơn khởi kiện, bản tự khai, các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa sơ thẩm: 

Nguyên đơn bà Giang Thị K trình bày: 

Bà và chồng cũ là ông Hoàng T có tài sản chung là trang trại, diện tích 

21.160 m2, đất thầu khoán 50 năm nhận từ Nông trường TH Sơn La đã trồng 

cây ăn quả, nay thuộc quản lý của tiểu khu 3/2, xã CN, huyện MS, tỉnh Sơn La. 

Ông bà ly hôn năm 2004 và đã chia nhau mỗi người một nửa  diện tích đất là 

10.580m
2
 cùng cây ăn quả trồng trên đất. Trước khi mất, ông Hoàng Tđã lập di 

chúc có công chứng ngày 14/8/2014, tại trụ sở văn phòng công chứng Hồng Hà 

tỉnh Sơn La. Di chúc chia số tài sản riêng của ông T như sau: 

Cháu Hoàng Thanh TX (con riêng của bà K và ông T) được hưởng thửa 

kế tổng diện tích là 5.290m
2
 chia theo chiều mặt đường dân sinh, có chiều rộng 

tiếp giáp với mặt đường dân sinh tại tiểu khu 1 là 23m, chiều sâu hết đất là 

230m, cùng toàn bộ cây ăn quả gắn liền trên đất. Tứ cận tiếp giáp: Phía Tây 

Nam giáp đường dân sinh, Đông Nam giáp với đất hộ gia đình anh Sơn Trinh, 

phía Đông Bắc tiếp giáp với đường lô, phía Tây Bắc tiếp giáp với đất của cháu 

Hoàng Gia B. 
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Cháu Hoàng Gia B (con riêng của ông T với vợ thứ hai là bà Nguyễn Thị 

Châu L). Cháu Bđược hưởng 5.290m
2
 chia theo chiều mặt đường dân sinh, có 

chiều rộng tiếp giáp với đường dân sinh tại tiểu khu 1 là 23m, chiều sâu hết đất 

230m cùng toàn bộ tài sản trên đất là ngôi nhà xây cấp 4, cùng công trình phụ 

kèm theo, hoa màu cây ăn quả gắn liền với đất. Trong thời gian cháu Hoàng Gia 

B còn nhỏ, bà L là mẹ đẻ của cháu B sử dụng tài sản của cháu Bđến khi cháu 

Btrưởng thành thì giao lại cho cháu Bảo.  

Nhưng khi ông T mất, bà L không chia đất cho cháu Hoàng Thanh TX 

theo như di chúc của ông T. Ngày 01/10/2017, cháu Hoàng Thanh TX đã đột 

ngột qua đời. Ông T đã để lại di chúc cho cháu TX khối tài sản (như bản di chúc 

ngày 14/8/2014, đã nêu ở phần trên). Ngoài ra cháu TX còn có tài khoản thuộc 

Ngân hàng Công Thương Hà Nội. Do vậy, chỉ có bà K là mẹ đẻ của cháu TX là 

người thừa kế hàng thứ nhất của cháu Hoàng Thanh TX, nên bà phải được 

hưởng di sản thừa kế và tài khoản tại Ngân hàng Công Thương của cháu TX. 

Còn mẹ kế của cháu TX là bà Nguyễn Thị Châu L không được hưởng di sản 

thừa kế và không có quyền và nghĩa vụ nào khác liên quan đến di sản để lại cho 

cháu Hoàng Thanh TX.  

Do vậy, bà làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân huyện MS xem xét giải 

quyết cho bà được hưởng di sản thừa kế của cháu Hoàng Thanh TX theo quy 

định của pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án, bà Giang Thị K đề nghị nhượng 

lại toàn bộ phần di sản thừa kế mà bà được hưởng từ anh Hoàng Thanh TX cho 

chị Hoàng Thái X. 

Tại đơn yêu cầu phản tố đề ngày 23/8/2018, lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, bị đơn bà Nguyễn Thị Châu L và người đại 

diện theo ủy quyền của bà L là anh Lê Trọng M trình bày như sau: 

Bà L và ông Hoàng T (mất năm 2014) kết hôn với nhau từ năm 2008 theo 

giấy chứng nhận kết hôn số 149 ngày 05/11/2008 của UBND thị trấn HL. Ông 

bà có 01 con chung là cháu Hoàng Gia B (sinh năm 2011). Sinh thời chồng bà 

có hai người con chung với bà Giang Thị K là cháu Hoàng Thanh TX (mất năm 

2017) và cháu Hoàng Thái X (sinh năm 1998). Tại bản án sơ thẩm số 12/DSST 

ngày 23/3/2014 của Tòa án nhân dân huyện MS đã giao cho ông Hoàng Tnuôi 

dưỡng cháu Hoàng Thanh TX và giao cho bà Giang Thị K nuôi dưỡng cháu 

Hoàng Thái X. Về tài sản Tòa án phân chia: 

Ông Hoàng Tđược chia 01 ngôi nhà xây, 01 bếp, 01 xe máy và 01 trang 

trại tại Km39 theo đường lô 50m, sâu 200m. 

Bà Giang Thị K được chia 01 gian nhà xây giáp đường nhựa, ½ đất vườn 

trang trại 50 theo đường lô sâu 200m chiều sâu và tiền chênh lệch tiền xe máy. 

Một phần diện tích đất sử dụng là do khai hoang. Một phần là đất nhận giao 

khoán số 201/HĐGK tháng 5/1993 với Nông trường TH. 

Sau khi Tòa án phân chia, do gia đình bà vẫn có nhu cầu sử dụng đất để 

canh tác nên diện tích đất giao khoán cho chồng bà được chia là 0,75ha theo Bản 
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án số 12/DSST ngày 23/3/2004 của Tòa án nhân dân huyện MS tiếp tục được 

Công ty Nông nghiệp TH giao khoán cho hộ gia đình nhận khoán theo hợp đồng 

giao khoán sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt 

nước nuôi trồng thủy sản số 345 HĐ/CT/2009 ngày 01/01/2009. Trong đó, Công 

ty Nông nghiệp TH giao khoán cho gia đình bà 0,75ha đất trồng cây lâu năm, 

thời hạn hợp đồng là 1 năm, hợp đồng giao khoán được ký kết lại hàng năm. 

Thời điểm năm 2009, hộ gia đình bà gồm chồng bà, và bà.  

Sau khi chồng bà mất năm 2014, bà vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của hộ gia đình được giao khoán đất trồng cây theo hợp đồng với Công 

ty Nông nghiệp TH. Diện tích thực tế hiện nay bà đang sử dụng cụ thể bà cũng 

không biết bao nhiêu mét.  

Việc bà Giang Thị K khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia di sản cho bà 

Giang Thị K 5.290m
2
 đất và đang quản lý với lý do trước khi mất chồng bà là 

Hoàng T đã lập di chúc ngày 14/8/2014 được Công chứng tại Văn phòng Công 

Chứng Hồng Hà, tỉnh Sơn La. Bà không đồng ý với yêu cầu của bà Giang Thị 

K, đồng thời cho rằng di chúc này là giả mạo, không đúng sự thật, không đúng ý 

chí của chồng bà. Cụ thể: 

Chồng bà chưa bao giờ lập di chúc nào định đoạt di sản của chồng bà. 

Trong quá trình chồng bà bị bệnh ung thư, bà là người chăm sóc. Tuy nhiên 

chưa bao giờ bà nghe thấy chồng nói gì về việc lập di chúc. Cho đến thời điểm 

chồng bà chết. Chồng bà chưa lập bất cứ một di chúc nào để chia di sản cho ai. 

Chồng bà mất ngày 01/9/2014, văn bản công chứng di chúc thể hiện ngày 

14/8/2014. Tuy nhiên thời điểm đó chồng bà đang bị bệnh ung thư giai đoạn 

cuối nằm ở nhà do bà trực tiếp chăm sóc, không thể đi ra khỏi nhà để lập di chúc 

được, bà cũng không nhìn thấy người làm chứng Đỗ Duy E nào đến nhà bà.  

Tài sản trên đất là tài sản của gia đình bà, trong đó bà cũng có quyền sử 

dụng. Ông T không  được tự ý định đoạt tài sản chung khi chưa có sự đồng ý 

của bà. Mặt khác, diện tích đất trên là đất do Công ty Nông nghiệp TH giao 

khoán cho hộ gia đình bà canh tác, theo quy định của pháp luật và hợp đồng, các 

thành viên của hộ gia đình phải được sử dụng đúng mục đích. Như vậy khi 

chồng bà mất thì những người còn lại trong hộ gia đình tiếp tục được sử dụng. 

Vì vậy bà yêu cầu Tòa án giải quyết: 

1. Tuyên bố Văn bản di chúc ngày 14/8/2014 do Văn phòng Công chứng 

Hồng Hà Tỉnh Sơn La Công chứng số 0381423, quyển số 02/TP/CC-SCC-

HĐGD vô hiệu; 

2. Yêu cầu Tòa án công nhận bà (với tư cách là thành viên của hộ gia đình 

được giao khoán đất) là người có quyền sử dụng diện tích 0,75ha đất được giao 

khoán theo hợp đồng giao khoán sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản số 345 HĐ/CT/2009 ngày 

01/01/2009 giữa đại diện chủ hộ ông Hoàng T giao kết với công ty Nông nghiệp 

TH.  
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Tại đơn yêu cầu độc lập ngày 18/01/2009, và lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, chị Hoàng Thái X trình bày như sau: 

Chị là con thứ hai của ông Hoàng T và bà Giang Thị K. Ngày 01/9/2014, 

ông Hoàng Tmất. Chị hoàn toàn nhất trí theo di chúc của bố chị để lại. Tuy 

nhiên để bảo vệ quyền lợi cho chị, chị đề nghị Tòa án xem xét đến quyền lợi của 

chị theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào nội dung của di chúc trên. 

Nếu như trong trường hợp di chúc của bố chị vô hiệu, chị mong Tòa án sẽ chia 

thừa kế theo quy định của pháp luật toàn bộ di sản của bố chị để lại. Trong đó 

quyền sử dụng đất và nhà khoảng 100 triệu và khoản tiền bảo hiểm được hưởng 

khi mất.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Ng trình bày:  

Ông Hoàng T là con trai ruột thứ 5 của bà, ông T đã mất. Do bà tuổi cung 

đã cao, nếu được hưởng phần di sản thừa kế của ông T (con trai bà) để lại thì 

phần của bà được nhận bà sẽ để lại cho cháu B (là con chung của ông T và bà 

L). Đối với phần tiền tử tuất một lần của ông Hoàng Tđược bảo hiểm xã hội chi 

trả bà có ý kiến nếu được nhận thì bà sẽ sử dụng số tiền này để chi tiêu chăm sóc 

cho tuổi già của bà.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lê Hải Q – Đại diện theo 

pháp luật của văn phòng Công chứng Hồng Hà (nay đổi tên thành văn phòng 

Công chứng Lê Q)trình bày: 

Ngày 14/8/2014, ông được Hoàng T liên hệ nhờ làm thủ tục soạn thảo và 

công chứng di chúc. Khi đó ông T đã trình bày đang bị ốm. Ông đã đến tận nhà 

ông T để thực hiện việc Công chứng. Khi ông đến thì đã có ông Đỗ Văn E có 

mặt ở đó. Ông T đã cung cấp cho ông 01 hợp đồng nhận khoán với nông trường 

TH và trao đổi nguyện vọng được lập di chúc về việc chia tài sản riêng của ông 

T sau khi ly hôn với bà K cho hai con trai. Sau đó ông xác định nguồn gốc tài 

sản. Cụ thể: Trước khi ông T kết hôn với bà L, ông T đã có tài sản riêng này. 

Ông T có quyền định đoạt tài sản riêng của mình theo quy định của pháp luật và 

không phụ thuộc vào ai. Việc lập di chúc của ông T ngoài công chứng viên và 

người làm chứng không ai biết và cũng không cần phải biết. Bản thân ông phải 

có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí mật cho bản di chúc của ông T. Việc ông T 

lập di chúc định đoạt phần tài sản của mình hoàn toàn hợp lý và đúng với ý chí 

của ông T. Tuy nhiên trong thời gian đó ông T cũng bệnh nặng nhưng đầu óc 

minh mẫn sáng suốt. Việc thụ lý hồ sơ theo yêu cầu công chứng của ông T được 

thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Và ông đã nhận 

được phí công chứng 40.000đ. Bản di chúc do ông Hoàng Tlập là di chúc hợp 

pháp có hiệu lực pháp luật từ ngày công chứng. Sau khi công chứng thì không 

có ai khiếu nại thắc mắc gì. Vì vậy ông đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định 

của pháp luật và không nhất trí với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Châu 

L về việc tuyên bố văn bản di chúc vô hiệu.  
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Ông Hoàng Văn Đ là người đại diện theo pháp luật của người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án cháu Hoàng Gia B có ý kiến như sau:  

Ông là em trai ruột của ông Hoàng Thanh. Sau khi ông T phát hiện có 

bệnh đã có tâm nguyện là ông sẽ có trách nhiệm chăm sóc các con của ông T khi 

ông T mất. Nên vào ngày 22/7/2014 vợ chồng ông đã làm thủ tục đăng ký nhận 

con nuôi đối với cháu Hoàng Gia B tại Ủy ban nhân dân thị trấn HL, MS, Sơn 

La theo quy định của pháp luật. Ông là người em thân thiết nhất với ông T, ông 

T có tâm nguyện không muốn chia tài sản mà muốn để toàn bộ phần tài sản là 

nhà và đất tại tiểu khu 1, thị trấn HL, MS, Sơn La của ông T cho bà L và cháu 

Btiếp tục được sử dụng. Nếu sau này bà L có đi bước nữa thì ông phải có trách 

nhiệm chăm sóc cho cháu Bđến khi trưởng thành. Còn cháu TX đã trưởng thành 

có công việc rồi thì sẽ tự có trách nhiệm với bản thân, nếu có khó khăn gì thì 

ông sẽ có trách nhiệm với cháu. Đối với Di chúc của ông T để lại như bà K đã 

cung cấp cho Tòa án thì ông không được biết về nội dung này. Đối với diện tích 

đất ông T và bà L đang sử dụng có nguồn gốc là đất của Nông trường TH nên 

không thể chia còn tài sản trên đất thì phải xác định rõ công sức đóng góp của bà 

L để phân chia cho công bằng theo hàng thừa kế. Nếu trường hợp Tòa án xem 

xét giải quyết theo hướng sẽ chia di sản thừa kế của ông T thì phải xác định đất 

có nguồn gốc của Nông trường TH nên không thể chia mà phải tiếp tục giao cho 

bà L để quản lý sử dụng vì là người trực tiếp đang ở trên đất. Còn đối với các tài 

sản trên đất thì phải xác định rõ công sức đóng góp của bà L để xác định phần 

của bà L riêng, chỉ chia phần của ông T cho các hàng thừa kế. Kỷ phần thừa kế 

cháu B được hưởng theo quy định thì ông sẽ là người đại diện nhận để giữ cho 

cháu. Đối với phần tử tuất khi ông T mất mà gia đình được nhận thì theo ông số 

tiền này cháu Blà người sẽ được hưởng phần này vì cháu là người con duy nhất 

chưa đủ tuổi trưởng thành. Cháu Hoàng Thái X thì đã đi học đại học, bà K có 

trách nhiệm nuôi dưỡng. Còn bà L là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu B nên 

việc sử dụng số tiền này như thế nào thì bà L có quyền định đoạt để đảm bảo 

cuộc sống cho hai mẹ con. ông chỉ đề nghị Tòa án xác định rõ phần công sức 

đóng góp của bà L vì từ khi kết hôn với ông T bà L là người rất có trách nhiệm 

với gia đình chồng con. Thời điểm ông T ốm bệnh bà L cũng hết lòng vay mượn 

chạy chữa cho chồng. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 07/10/2019, bà Nguyễn Thị Đ là người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày như sau:  

Bà và ông Nguyễn Hữu V có 05 người con chung. Bà Nguyễn Thị Châu L 

là con thứ hai của ông bà. Năm 2008, bà L kết hôn với ông Hoàng Thanh. Bà 

được biết là một thời gian sau kết hôn ông T nghỉ ở nhà không đi làm, bà L đi 

làm công nhân ở nhà máy xi măng, còn vợ chồng bà L có thu nhập như thế nào 

thì bà không rõ. Năm 2014 ông T mất, bà L ở nhà chăm sóc con, nghỉ làm công 

nhân. Bà là thân nhân của ông T thuộc diện được nhận phần tiền tử tuất của ông 

T, bà đề nghị nhượng lại toàn bộ phần tiền tuất bà được hưởng của ông T cho bà 

L. 
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Tại bản án dân sự sơ thẩm số 21/2019/DS-ST ngày 14/10/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện MS, tỉnh Sơn La quyết định: 

Căn cứ Điều 33, 66 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Căn cứ Điều 633, 634, 635, Điều 637, Điều 649, Điều 650; Điều 652; Điều 

657, Điều 658, Điều 661, Khoản 4 Điều 667, Điều 669, Điều 684, Điều 711, Điều 

714 Bộ luật dân sự 2005; 

Căn cứ Điểm c khoản 2 Điều 179 Luật đất đai năm 2013;  

Căn cứ Khoản 7 Điều 3, khoản 1 Điều 63, Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 

năm 2006, 

Căn cứ Điều 9, khoản 2 Điều 12, Điều 36, Điều 39, Điều 43 Luật công 

chứng năm 2006; Điều 50 Luật công chứng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2018. 

Căn cứ khoản 2, khoản 5, khoản 11 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 157; khoản 2 Điều 165; khoản 5 Điều 

69; điểm a khoản 1 Điều 87; Điều 227; Điều 228; Điều 244, Điều 266, Điều 

271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;  

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Giang Thị K về 

việc chia di sản thửa kế của cháu Hoàng Thanh TX. Chấp nhận một phần yêu cầu 

phản tố của bị đơn Nguyễn Thị Châu Loan về việc đề nghị tuyên bố Di chúc lập 

ngày 14/8/2014 vô hiệu. Chấp nhận một phần yêu cầu của người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập về việc chia thừa kế và chia tiền tử tuất của 

ông Hoàng Thanh. Tách yêu cầu khởi kiện bổ sung của bà L tại phiên tòa về việc 

thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại, cụ thể là đối với các khoản tiền bà L khai 

vay để nhằm mục đích chữa trị bệnh cho ông T và lo mai táng cho ông T xem xét 

giải quyết trong vụ án khác. 

1. Xác định hàng thừa kế thứ nhất của ông Hoàng Tgồm: Bà Nguyễn Thị 

Ng, bà Nguyễn Thị Châu L, anh Hoàng Thanh TX, cháu Hoàng Gia B, chị Hoàng 

Thái X.  

2. Di sản thừa kế của ông Hoàng T gồm:  

2.1. Ngôi nhà xây cấp bốn có diện tích 60,84m
2
 cùng khu công trình phụ 

trên đất gồm: bếp có diện tích 31,2m
2
, kho có diện tích 39m

2
, nhà vệ sinh có diện 

tích 4,6m
2
, bể nước 8m

3
. Tổng giá trị tài sản trên là 93.873.000đ được xác định là 

tài sản chung của ông Hoàng T và bà Nguyễn Thị Châu L. Phần di sản của ông 

Hoàng T bằng ½ giá trị khối tài sản trên là 46.936.500đ. 

Các công trình còn lại gắn liền với nhà gồm sân bê tông, kho, mái tôn gắn 

liền, liền kề với nhà là tài sản riêng của bà Nguyễn Thị Châu Loan. 

2.2. Giá trị cây trồng trên đất là 249.699.000đ được xác định có mật độ cây 

trồng, độ phủ tán trải đều trên toàn bộ diện tích đất trồng cây có tranh chấp là 
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9.295,1m
2
. Trung bình giá trị cây cối trên 1m

2
 là 26.864đ/1m

2
.  

Phần di sản của ông T gồm: 216 cây nhãn ghép chín muộn có giá trị 

220.320.000đ. Trong đó xác định công sức đóng góp của bà L chăm sóc cây cối là 

20% giá trị bằng 44.064.000đ. Giá trị di sản thực còn là 176.256.000đ. 

Xác định 72 cây na cho quả từ 3 năm đến dưới 5 năm có giá trị 

10.800.000đ; 02 cây bưởi trồng từ 4 năm trở lên trị giá 100.000đ; 03 cây Bơ cho 

quả từ 3 đến 5 năm trị giá 1.050.000đ; 33 cây mậm, mơ cho quả từ 3 đến dưới 5 

năm trị giá 9.174.000đ. 16 cây xoan trồng từ 4 năm đến khi khép tán trị giá 

272.000đ; 06 cây Xoài cho quả từ 3 đến dưới 5 năm trị giá 2.100.000đ là tài sản 

chung của vợ chồng ông T và bà L có tổng giá trị là 23.496.000đ. Phần di sản của 

ông T bằng ½ giá trị cây cối trên là 11.748.000đ. 

Phần cây cối còn lại gồm 8 cây nhãn chưa cho thu hoạch từ 1 đến 2 năm trị 

giá 552.000đ; 3 cây đu đủ cho thu hoạch dưới 3 năm trị giá 165.000đ; 21 cây bơ 

gép chiết trồng từ 1 đến dưới 2 năm trị giá 1.449.000đ; 20 cây bương già trị giá 

1.200.000đ; 37 cây bương non trị giá 1.295.000đ; 02 cây chanh trị giá 44.000đ; 

01 cây ổi trị giá 22.000đ; 1 cây táo trị giá 22.000đ; hàng rào cây sống 1.134.000đ. 

Có tổng giá trị là 5.883.000đ là tài sản riêng của bà L trồng sau khi ông T chết. 

Tổng di sản thừa kế của ông T có giá trị 234.940.500đ. 

3. Tuyên bố di chúc ông Hoàng T lập ngày 14/8/2014 vô hiệu đối với việc 

định đoạt quyền sử dụng diện tích đất 10580m
2
. Trong đó: 7500m

2
 có nguồn gốc 

nhận thầu khoán của nông trường theo hợp đồng số 345 giao khoán sử dụng đất 

vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản 

ngày 01/01/2010 được ký giữa bên giao khoán là Công ty Nông nghiệp TH và 

bên nhận khoán là ông Hoàng T và 3.080m
2 

và khai hoang sử dụng thêm. Hiện 

toàn bộ diện tích đất trên được giao cho UBND huyện MS quản lý theo quyết 

định số 2787/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi 

đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên nông nghiệp TH tại huyện MS, tỉnh Sơn 

La. Đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vô hiệu đối với việc 

định đoạt ½ giá trị ngôi nhà là tài sản chung của ông Hoàng Tvới bà L. Xác định 

thời điểm mở thừa kế là ngày 01/9/2014. 

Yêu cầu Văn phòng công chứng Hồng Hà (nay là văn phòng Công chứng 

Lê Xiêm) phải sửa lỗi kỹ thuật trong đánh máy văn bản tại phần ghi địa điểm 

công chứng. Sửa từ: Tại trụ sở văn phòng công chứng Hồng Hà tỉnh Sơn La thành 

tại nhà ông Hoàng T tiểu khu 1, thị trấn HL, huyện MS, tỉnh Sơn La. 

Trong phần lời chứng của công chứng viên (Việc sửa lỗi kỹ thuật được 

thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Công chứng năm 2014 sửa đổi, bổ sung 

năm 2018. 

4. Toàn bộ di sản của ông Hoàng Tđược chia như sau:  

- Bà Nguyễn Thị Ng, bà Nguyễn Thị Châu Lvà chị Hoàng Thái X mỗi 
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người được chia kỷ phần có giá trị bằng 2/3 mỗi kỷ phần được chia theo pháp 

luật. Mỗi kỷ phần được chia cho bà Ng, bà L, chị X là 31.325.400đ.  

- Anh Hoàng Thanh TX và cháu Hoàng Gia B mỗi người được chia kỷ 

phần bằng ½ giá trị di sản còn lại của ông T sau khi đã được chia cho bà Ng, bà L, 

chị Xuân. Mỗi kỷ phần của anh TX và cháu B là 70.482.100đ. 

5. Xác định thân nhân của ông Hoàng T thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất 

một lần gồm: bà Nguyễn Thị Ng, bà Nguyễn Thị Châu L, cháu Hoàng Thanh TX, 

cháu Hoàng Gia B, cháu Hoàng Thái X, bà Nguyễn Thị Đ. Số tiền trợ cấp tuất 

một lần là 171.450.693đ. Bà Ng, bà L, cháu B, anh TX, chị X, bà Đ mỗi người 

được số tiền 28.575.115đ. 

Buộc bà L phải có trách nhiệm trả cho chị X và anh TX mỗi người 

28.575.115đ. 

Đối với phần tiền tuất của bà Ng, cháu B, bà Đ do các đương sự trên không 

có yêu cầu độc lập nên Tòa án không xem xét, giải quyết. Nếu sau này phát sinh 

tranh chấp sẽ được giải quyết ở một vụ án khác khi có yêu cầu. 

6. Xác định di sản của cháu TX để lại trước khi chết gồm phần di sản được 

chia theo di chúc do ông Hoàng Tđể lại và khoản tiền được hưởng trong số tiền 

trợ cấp tuất một lần của ông Hoàng T. Tổng di sản thừa kế của anh Hoàng Thanh 

TX là: 101.960.966đ. Thời điểm mở thừa kế của anh TX là ngày 01/10/2017. 

7. Xác định hàng thừa kế thứ nhất của anh Hoàng Thanh TX là bà Giang 

Thị K. Toàn bộ di sản của anh TX được chia theo pháp luật. Bà Giang Thị K 

được nhận kỷ phần là toàn bộ di sản thừa kế của anh TX có giá trị: 101.960.966đ. 

8. Ghi  nhận việc bà Giang Thị K nhượng lại toàn bộ kỷ phần được hưởng 

thừa kế của anh Hoàng Thanh TX cho chị Hoàng Thái X. Chị Hoàng Thái X được 

hưởng toàn bộ di sản thừa kế của anh Hoàng Thanh TX có giá trị là 

101.960.966đ. Trong đó có kỷ phần của anh Hoàng Thanh TX được hưởng của 

ông Hoàng T có giá trị 70.482.100đ và khoản tiền được hưởng trong số tiền trợ 

cấp tuất một lần của ông Hoàng T là 31.325.400đ. 

9. Chia hiện vật cụ thể như sau: 

9.1. Bà Nguyễn Thị Châu L được quyền sở hữu và sử dụng toàn bộ ngôi 

nhà cùng công trình phụ trên đất (bao gồm toàn bộ di sản của ông Hoàng T nằm 

trong khối tài sản chung của vợ chồng là nhà ở, bếp, bể nước, công trình phụ, và 

các tài sản khác gồm sân bê tông, kho, mái tôn được bà L làm sau khi ông Hoàng 

T chết) gắn liền với phần diện tích đất được tạm giao là: 463,6m
2
. Phần di sản bà 

L được chia có giá trị 46.936.500đ. So với kỷ phần được hưởng còn thừa 

15.611.100đ.  

Phần giá trị cây cối bà L được chia là 61.695.000đ (gồm giá trị phần công 

sức đóng góp trong việc chăm sóc cây cối, cây trồng sau khi ông T chết là tài sản 

riêng của bà L và ½ giá trị cây trồng được hình thành trong thời kỳ hôn nhân với 

ông T). Sau khi bù trừ với phần còn thừa của kỷ phần được hưởng 15.611.100đ 
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còn lại là 46.084.000đ. Bà L được sở hữu toàn bộ cây trồng có giá trị 46.084.000đ 

nằm trên phần diện tích đất được tạm giao là 1.715,5m
2
. 

Tổng diện tích đất bà L được tạm giao là 2.179,1m
2
. Vị trí thửa đất như 

sau: 

Phía Tây Bắc giáp đất nhà ông Phạm Văn S (V) có chiều dài 221,17m. 

Phía Tây Nam giáp đường đi tiểu khu 3/2 có chiều dài 15,41m. 

Phía Đông Nam giáp đất được chia cho Hoàng Thái B là 29,49m và 

191,84m; 

Phía Đông Bắc giáp đất được chia cho Hoàng Thái B là 6,83m và giáp 

đường đất là 8,94m. 

9.2. Chị Hoàng Thái X được sở hữu và chăm sóc toàn bộ cây trồng có giá 

trị 31.325.400đ nằm trên phần diện tích đất được tạm giao là 1.166m
2
 (kỷ phần 

của chị X được hưởng thừa kế của ông Hoàng T) và sở hữu và chăm sóc toàn bộ 

cây trồng có giá trị 70.482.100đ nằm trên phần diện tích đất được tạm giao là 

2.623,7m
2
 (kỷ phần của anh Hoàng Thanh TX được hưởng thừa kế của ông 

Hoàng T). Tổng giá trị cây cối được sở hữu là: 101.807.500đ nằm trên tổng diện 

tích đất được tạm giao là  3.789,7m
2
. Vị trí thửa đất như sau: 

Phía Tây Bắc giáp đất được tạm giao cho cháu Bcó chiều dài 221,69m. 

Phía Tây Nam giáp đường đi tiểu khu 32 có chiều dài 18,5m. 

Phía Đông Bắc giáp đường đất dài 14,67m 

Phía Đông Nam giáp đất ông Sơn Vinh sử dụng có chiều dài 184,30m 

+39m = 223,3m. 

Trên thửa đất được tạm giao cho chị Hoàng Thái X có 18,67m + 39m + 

18,50m  tường rào xây bằng gạch ba vanh. Chị X phải có trách nhiệm trả cho bà 

Nguyễn Thị Châu L giá trị phần hàng rào xây gạch ba vanh là 12.340.000đ. Bù 

trừ với nghĩa vụ bà L phải trả cho chị X tiền tử tuất là 62.957.732đ (gồm tiền tử 

tuất của chị X và anh TX được hưởng). Bà L còn phải trả cho chị Xsố tiền là 

50.617.732đ.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (chị 

Xuân) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án (bà L) còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

9.3. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Ng cho cháu Hoàng Gia B 

kỷ phần thừa kế được hưởng có trị giá 31.325.400đ. Cháu Hoàng Gia B được sở 

hữu và chăm sóc toàn bộ cây trồng có giá trị 101.807.500đ (gồm giá trị cây cối 

tương ứng với kỷ phần được hưởng là 70.482.100đ và giá trị cây cối tương ứng 

với kỷ phần do bà Ng tự ngyện cho là 31.325.400đ) nằm trên phần diện tích đất 

được tạm giao là 3.789,7m
2
. Vị trí thửa đất như sau: 
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Phía Tây Bắc giáp đất được tạm giao cho bà L có chiều dài 191,84m và 

29,49m; 

Phía Tây Nam giáp đường đi tiểu khu 32 có chiều dài 14,04m. 

Phía Đông Bắc giáp đường đất dài 16,38m, giáp đất tạm giao cho bà L là 

6,83m; 

Phía Đông Nam giáp đất tạm giao cho chị Xcó chiều dài 221,69m.  

(Kèm theo bản án là sơ đồ đo đạc kèm theo biên bản xem xét thẩm định 

tại chỗ ngày 08/10/2019 và phụ lục sơ đồ tạm giao quyền sử dụng đất cho các 

đương sự theo bản án) 

10. Về án phí và chi phí tố tụng:  

10.1. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản là 

10.000.000đ, bà L đã tạm nộp 1.500.000đ, bà Kđã tạm nộp là 8.500.000đ. Bà 

Kphải chịu chi phí là 3.000.000đ được khấu trừ vào số tiền đã tạm nộp. Chị 

Hoàng Thái X phải chịu chi phí là 3.045.000đ, cháu Hoàng Gia B phải chịu chi 

phí là 3.045.000đ. bà L phải chịu chi phí xem xét thẩm định tai chỗ là 910.000đ 

được khấu trừ vào số tiền đã tạm nộp. Cháu B còn phải trả cho bà L tiền xem xét 

thẩm đinh tại chỗ là 590.000đ, trả cho bà K tiền xem xét thẩm định tại chỗ là 

2.455.000đ; Chị X phải trả cho bà K tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và 

định giá tài sản là 3.045.000đ. 

 10.2. Về án phí:  

Bà L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với phần thừa kế 

được hưởng của ông T là 1.566.300đ. Chịu án phí đối với yêu cầu của chị X, bà 

Kvề tử tuất được tòa án chấp nhận là 3.147.900đ. Được khấu trừ vào tiền tạm 

ứng án phí đã nộp là 300.000đ  theo biên lai thu số AA/2016/0001878 ngày 

25/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện MS, tỉnh Sơn La. Bà L còn phải 

nộp tiếp số tiền án phí là 4.414.200đ (làm tròn là 4.141.000đ). 

Chị X phải chịu án phí có giá ngạch đối với phần thừa kế được hưởng của 

ông T là 5.090.400đ nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

2.500.000đ theo biên lai thu số AA/2016/00021028 ngày 23/01/2019 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện MS, tỉnh Sơn La. Chị X còn phải nộp tiếp số tiền 

án phí là 2.590.400đ (làm tròn là 2.590.000đ). 

Bà K phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch đối với một 

phần yêu cầu khởi kiện không được tòa án chấp nhận là 300.000đ nhưng được 

khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.250.000đ theo biên lai thu số 

AA/2013/04849 ngày 02/8/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện MS, tỉnh 

Sơn La. Bà K còn được nhận lại số tiền 950.000đ (chín trăm năm mươi nghìn 

đồng). 

Cháu Hoàng Gia B không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 
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Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm:  

- Ngày 15/10/2019, bị đơn bà Nguyễn Thị Châu L có đơn kháng cáo; 

ngày 16/12/2019, đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Châu L có đơn 

kháng cáo bổ sung không nhất trí với quyết định của bản án sơ thẩm với nội 

dung: 

 + Tòa án cấp sơ thẩm cố tình xác định sai về hợp đồng thầu khoán đất, 

nguồn gốc đất và quan hệ pháp luật đối với việc sử dụng diện tích đất mà phía 

nguyên đơn tranh chấp. 

+ Tòa án cấp sơ thẩm quyết định phân chia cho các đồng thừa kế của ông 

Hoàng Tđược sử dụng đất là không phù hợp và trái quy định của pháp luật 

+ Tòa án cấp sơ thẩm không giải quyết các khoản nợ của ông T là không 

đúng. Không chấp nhận bị đơn bổ sung yêu cầu này vào yêu cầu phản tố nhưng 

vẫn yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ, sau đó tách yêu cầu trên ra không xem 

xét là trái quy định. 

+ Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị đơn phải chịu chi phí thẩm định, định giá 

cho 03 lần thẩm định, định giá là không đúng. 

          + Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Ủy ban nhân dân huyện MS, Công ty 

Nông nghiệp TH vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan; đưa ông Hoàng Văn Đ vào tham gia tố tụng với lần xét xử thứ 3 

nhưng không tổ chức cho các bên hòa giải với ông Đ là vi phạm nghiêm trọng 

thủ tục tố tụng. 

Do đó đề nghị cấp phúc thẩm trong trường hợp khắc phục được những 

thiếu sót của cấp sơ thẩm, đề nghị xác định diện tích đất hiện nay UBND tỉnh 

Sơn La giao cho UBND huyện MS không phải là diện tích đất được phân chia, 

tạm giao; đối với các tài sản phải phân chia, đề nghị trước khi phân chia phải 

thực hiện theo thứ tự thanh toán, phân chia, xác định nghĩa vụ của ông Hoàng 

Tđể lại. Trường hợp không khắc phục được các sai sót của cấp sơ thẩm, đề nghị 

hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại đúng quy định của pháp luật. 

- Ngày 15/10/2019, đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan cháu Hoàng Gia B – ông Hoàng Văn Đ có đơn kháng cáo không 

nhất trí với quyết định của bản án sơ thẩm với nội dung: 

+ Việc tạm giao đất cho những người thừa kế di sản của ông Hoàng T là 

trái pháp luật. 

+ Tòa án chưa xác định các nghĩa vụ của ông Hoàng Tđể lại trước khi mất 

để trừ vào di sản đã phân chia. 

+ Tòa án cấp sơ thẩm đưa ông Đ vào tham gia tố tụng nhưng ông Đ không 

được hòa giải, tiếp cận, công khai chứng cứ là vi phạm tố tụng. 

233



13 

 

+ Cấp sơ thẩm không tuyên giao đất cho cháu Hoàng Gia B và buộc cháu 

phải chịu án phí và chi phí tố tụng là không đúng quy định. 

- Ngày 28/10/2019, nguyên đơn bà Giang Thị K có đơn kháng cáo không 

nhất trí với quyết định của bản án sơ thẩm với nội dung : 

+ Không nhất trí với việc cấp sơ thẩm xác định bà L được hưởng riêng 

20% tổng giá trị tài sản trên đất của ông T. 

+ Không nhất trí với việc cấp sơ thẩm xác định bà L được hưởng 2/3 của 

một xuất thừa kế do bà L cố tình che dấu di chúc, giả mạo giấy tờ và khai báo 

không trung thực gây thiệt hại cho những người được thừa kế khác. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn: Giữ nguyên nội dung đơn kháng 

cáo và yêu cầu khởi kiện và không chấp nhận kháng cáo của bị đơn và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Bị đơn: Giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo, không chấp nhận nội dung 

khởi kiện, kháng cáo của nguyên đơn. 

 Quan điểm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Hoàng Gia B (đại diện 

ông Hoàng Văn Đ): Giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo và không chấp nhận 

kháng cáo của nguyên đơn. 

Quan điểm giải quyết của Kiểm sát viên về việc tuân theo pháp luật tố 

tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia 

tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án đã thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

Hướng giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đề nghị căn cứ khoản 2 Điều 308, 

Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự sửa bản án sơ thẩm theo hướng khấu trừ phần 

mai táng phí của ông Hoàng Tvào phần tài sản ông T để lại trước khi chia cho 

các đồng thừa kế. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định như sau:  

[1] Về quan hệ pháp luật: 

Ông Hoàng Tvà vợ cũ là bà Giang Thị K ly hôn năm 2004, tại thời điểm 

ly hôn, ông bà có hai người còn chung là Hoàng Thanh TX (sinh năm 1989) và 

Hoàng Thái X (sinh năm 1998). Khi ly hôn ông Hoàng T được phân chia một 

diện tích đất cùng với tài sản là nhà cửa và cây ăn quả trên đất. Năm 2008, ông 

T kết hôn với bà Nguyễn Thị Châu L, sau đó sinh được 01 người con là cháu 

Hoàng Gia B (sinh năm 2011). Năm 2014, ông T chết có để lại di chúc. Tuy 

nhiên di chúc chưa được thực hiện. Năm 2017, anh Hoàng Thanh TX (một trong 

hai đồng thừa kế theo di chúc của ông T) chết. Bà K– người thừa kế thuộc hàng 
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thừa kế thứ nhất của anh TX khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của ông T 

hiện do bà L chiếm hữu. Sau khi bà Kkhởi kiện, bà L có yêu cầu phản tố yêu cầu 

tuyên bố di chúc của ông T (có công chứng) là vô hiệu; chị X có yêu cầu độc lập 

yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế và khoản tiền tử tuất mà Bảo hiểm xã 

hội thanh toán cho thân nhân của ông T (hiện do bà L chiếm hữu). Cấp sơ thẩm 

xác định quan hệ pháp luật là Tranh chấp về thừa kế tài sản, quyền sở hữu tài 

sản và Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu 

là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[2] Về tố tụng: 

 Bị đơn bà Nguyễn Thị Châu Loan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

ông Hoàng Văn Đcho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Ủy ban nhân dân 

huyện MS, Công ty Nông nghiệp TH vào tham gia tố tụng với tư cách là người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; đưa ông Hoàng Văn Đ vào tham gia tố tụng với 

lần xét xử thứ 3 nhưng không tổ chức cho các bên hòa giải với ông Đồng là vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Tại thời điểm ông T mất ngày 01/9/2014, giữa hộ gia đình ông T, bà L và 

công ty Nông Nghiệp TH tồn tại hợp đồng giao khoán. Tuy nhiên đến ngày 

17/10/2014, UBND tỉnh Sơn La đã có quyết định thu hồi đất (trong đó có diện 

tích đất giao khoán) và giao phần đất cho UBND huyện quản lý sử dụng theo 

quy hoạch. Do đó hợp đồng giữa hộ gia đình ông T, bà L và Công ty Nông 

Nghiệp TH chấm dứt do đối tượng của hợp đồng không còn. Giữa các bên 

không có tranh chấp về các nghĩa vụ tài sản theo hợp đồng. Do đó Công ty Nông 

Nghiệp TH không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án 

này. Hiện nay diện tích đất trên do UBND huyện MS quản lý theo thẩm quyền, 

cấp sơ thẩm tạm giao đất nhưng không đưa UBND huyện MS vào tham gia tố 

tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là thiếu sót. Tuy nhiên 

quá trình giải quyết tại cấp sơ thẩm đã xác định hiện nay diện tích đất trên chưa 

có quy hoạch. Cấp phúc thẩm xét thấy việc tạm giao đất là cần thiết, quá trình 

giải quyết tại cấp phúc thẩm đã tiến hành khắc phục thiếu sót, lấy ý kiến của 

UBND huyện MS. UBND huyện MS đã có công văn số 239/UBND-TNMT 

ngày 07/02/2020 đề nghị Tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật. Xét thấy 

việc tạm giao đất không ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhà 

nước. Do đó việc không đưa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan UBND 

huyện MS vào tham gia tố tụng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. 

Đối với kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm đưa ông Hoàng Văn Đ vào tham 

gia tố tụng với lần xét xử thứ 3 nhưng không tổ chức cho các bên hòa giải với 

ông Đ là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Quá trình giải quyết vụ án, xác định bà L (mẹ đẻ của cháu B) là người đại 

diện theo pháp luật cho cháu B. Trong các phiên họp công khai chứng cứ, hòa 

giải, và 02 phiên xét xử trước đó, bà L đều tham dự. Sau khi thu thập bổ sung 

chứng cứ, xác định ngoài bà L, còn có ông Đ, bà H là bố mẹ nuôi của cháu B. 
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Do quyền lợi của bà L, cháu B có sự mâu thuẫn nên cấp sơ thẩm đưa ông Đ, bà 

H là người đại diện theo pháp luật cho cháu B là đúng quy định. Ông Đ cho rằng 

không được công khai chứng cứ và hòa giải, xét các thủ tục trên được thực hiện 

trước khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử, thời điểm ông Đồng tham gia vụ án 

đã là phiên tòa thứ 3 nên không tổ chức lại công khai chứng cứ, hòa giải là đúng 

quy định. Mặt khác việc tiếp cận chứng cứ được quy định tại phần quyền của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; tại phiên tòa, các đương sự vẫn có quyền 

hòa giải với nhau. Do đó nội dung kháng cáo trên là không có căn cứ chấp nhận. 

[3] Về nội dung vụ án: Xét kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: 

[3.1] Về việc chia di sản của ông Hoàng Thanh: 

[3.1.1] Về di chúc của ông Hoàng Thanh:  

Ngày 01/9/2014, ông Hoàng Tchết có để lại di chúc. Trong di chúc ông T 

xác định phần di sản thừa kế để lại cho các con bao gồm cả quyền sử dụng 

10.580m
2
 đất và tài sản trên đất cho hai người con là Hoàng Thanh TX và 

Hoàng Gia B. Quá trình xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc xác định diện tích đất 

thực tế là 9.758,7m
2
. Tiến hành xác minh nguồn gốc đất trên xác định diện tích 

đất trên gồm 7.500m
2
 có nguồn gốc là đất nhận giao khoán hằng năm của hộ gia 

đình ông Hoàng T, bà Nguyễn Thị Châu L do ông Hoàng T– đại diện chủ hộ 

đứng ra ký kết hợp đồng với Công ty nông nghiệp TH và 2258,7m
2
 đất là đất tự 

khai phá. Diện tích đất trên ông T không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Hộ gia đình ông Hoàng T sử dụng đất với tư cách bên nhận khoán và 

phải tuân thủ điều khoản về quyền, nghĩa vụ của bên nhận khoán theo hợp đồng 

đã ký kết cũng như quy định tại Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 

của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, và đất có 

mặt nước nuôi trồng thủy sản trong nông trường quốc doanh, lâm trường quốc 

doanh. Việc cấp sơ thẩm xác định ông Hoàng T sử dụng đất với tư cách là người 

được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm là không chính 

xác. Căn cứ điều khoản về quyền, nghĩa vụ của bên nhận khoán theo hợp đồng 

đã ký kết; theo quy định tại Điều 10 Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 

08/11/2005 của Chính phủ quy định về nghĩa vụ và quyền hạn của bên nhận 

khoán thì ông Hoàng T không có quyền để lại thừa kế đối với quyền sử dụng đất 

này. 

Ngoài ra ông Hoàng Tcòn định đoạt toàn bộ tài sản trên đất (gồm tài sản 

trước hôn nhân và cả phần tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân đối 

với bà L (tài sản chung vợ chồng) là vượt quá quyền hạn của mình. Cấp sơ thẩm 

chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị Châu L, xác định di 

chúc ông Hoàng T để lại vô hiệu đối với phần phân chia quyền sử dụng đất cũng 

như phần giá trị tài sản của bà L trong khối tài sản chung vợ chồng là có căn cứ, 

đúng quy định. 

[3.1.2] Về di sản để lại của ông Hoàng Thanh: 
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Do di chúc xác định không chính xác phần tài sản cũng như di sản để lại 

nên cần xác định lại phần tài sản và di sản của ông Hoàng T. 

Căn cứ theo kết quả xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản xác định: 

Phần tài sản chung của ông Hoàng T và bà Nguyễn Thị Châu L là phần nhà 

ở và các công trình xây dựng trên đất có tổng giá trị là 93.873.000đ. Cấp sơ thẩm 

xác định phần giá trị tài sản thuộc sở hữu của của ông Hoàng T trong khối tài sản 

chung này được xác định bằng ½ giá trị khối tài sản trên là 46.936.500đ là có căn 

cứ, đúng quy định. 

Đối với tài sản là cây cối trên đất, xác định phần tài sản của ông T gồm:  

+ 216 cây nhãn chín muộn cho quả từ 5 đến 10 năm, là tài sản riêng của 

ông Hoàng Tcó trước khi ông T kết hôn với bà L. Kết quả định giá tài sản có trị 

giá: 220.320.000đ. Cấp sơ thẩm xác định giá trị tài sản thuộc sở hữu của của ông 

T trong khối tài sản chung này là 80%, còn của bà L là 20%, Bà Kkháng cáo cho 

rằng bà L không có công sức đóng góp đối với khối tài sản này do đi làm công 

nhân, toàn bộ cây trồng này của ông T và do ông T chăm sóc, bà L không được 

hưởng 20% giá trị tài sản trên. Hội đồng xét xử nhận định: Mặc dù đây là tài sản 

riêng của ông T có trước thời kỳ hôn nhân, trong thời kỳ hôn nhân, bà L có công 

việc chính là công nhân, tuy nhiên xác định tài sản trên để thu được hoa lợi, lợi 

tức phải thường xuyên được chăm sóc, cải tạo, cắt ghép, do đó xác định bà L có 

công chăm sóc, cải tạo làm tăng giá trị tài sản trên. Phần giá trị tài sản có trong 

thời kỳ hôn nhân là tài sản chung vợ chồng nên cấp sơ thẩm xác định mỗi bên ông 

T, bà L được hưởng 50% giá trị phần tài sản này tương đương 20% giá trị tổng tài 

sản là có căn cứ, đúng quy định. 

Đối với số cây trồng được trồng trong thời kỳ hôn nhân của ông T, bà L 

được xác định có trị giá 23.496.000đ. Cấp sơ thẩm xác định phần giá trị tài sản 

thuộc sở hữu của ông T, bà L mỗi người tương ứng ½ tổng giá trị tài sản bằng 

11.748.000đ là có căn cứ, đúng quy định. 

Đối với số cây trồng được trồng sau khi ông T chết có tổng trị giá là 

5.883.000đ được xác định là tài sản riêng của bà L. 

Như vậy, tổng giá trị tài sản trên đất là 387.668.000đ. Trong đó: 

Phần tài sản do ông T để lại là 234.840.500đ (trong đó phần tài sản là cây 

cối có trị giá 188.004.000đ). 

Phần tài sản thuộc sở hữu riêng của bà L là 152.827.500đ (trong đó phần 

tài sản là cây cối là 61.695.000đ). 

Di sản của ông Hoàng T được xác định là phần tài sản còn lại của ông 

Hoàng T sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan 

đến thừa kế được quy định tại điều 683 Bộ luật dân sự 2005. 

Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, sau khi vụ án được đưa ra xét 

xử, bị đơn bà Nguyễn Thị Châu L đề nghị Tòa án cấp sơ thẩm xem xét đến các 
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nghĩa vụ do ông T để lại, cụ thể là các khoản tiền vay nhằm mục đích chữa bệnh 

cho ông T và lo mai táng cho ông T. Phần nghĩa vụ này bà L đã thực hiện xong 

thay cho ông T nên đề nghị được khấu trừ vào toàn bộ di sản thừa kế của ông T. 

Cấp sơ thẩm xác định tại đơn yêu cầu phản tố của bà L không thể hiện nội dung 

này, trong quá trình giải quyết vụ án đến trước khi mở phiên tòa bà L cũng không 

có yêu cầu và xác định đây là một mối quan hệ pháp luật tranh chấp khác liên 

quan đến việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại, đã vượt quá 

phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu. Yêu cầu được thực hiện tại phiên tòa sau thời 

điểm công khai chứng cứ và tại phiên tòa nên cũng không được Tòa án xác định 

là yêu cầu phản tố được thụ lý giải quyết. Do vậy, cấp sơ thẩm không xem xét 

giải quyết yêu cầu này trong vụ án mà tách ra để giải quyết ở một vụ án khác 

trong trường hợp bà L có yêu cầu. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định: Khoản tiền mai táng phí, cũng như 

các khoản nợ riêng, nợ chung trong thời kỳ hôn nhân phải được xem xét trong 

cùng một vụ án khi tiến hành chia thừa kế, như vậy mới có thể xác định được các 

nghĩa vụ tài sản để từ đó xác định chính xác di sản của người chết để lại, đảm bảo 

đúng theo quy định tại Điều 683 Bộ luật dân sự 2005. Nhận định nêu trên của cấp 

sơ thẩm là không chính xác. 

Đối với yêu cầu của bị đơn về việc khấu trừ các khoản nợ đã vay, thấy 

rằng: Bị đơn xác định tại thời điểm ông T bị bệnh cũng như khi qua đời, bị đơn bà 

L đã vay các khoản tiền vay nhằm mục đích chữa bệnh cho ông T và lo mai táng 

cho ông T. Cụ thể bà L có xuất trình các giấy vay nợ:  

+ Giấy biên nhận vay tiền giữa bà L và bà Phạm Thị Nhương (địa chỉ: 

CN, MS, Sơn La) đề ngày 22/8/2013; 25/2/2014 với tổng số tiền vay là 

160.000.000đ. Ngày 10/6/2017, bà L đã thanh toán toàn bộ số tiền gốc 

160.000.000đ và tiền lãi 49.950.000đ. 

+ Giấy biên nhận vay tiền giữa bà L và bà Ma Thị Thanh Hà (không ghi 

địa chỉ) đề ngày 11/8/2013 với số tiền vay là 60.000.000đ. Ngày 18/02/2015, bà 

L đã thanh toán toàn bộ tiền gốc 60.000.000đ và tiền lãi 840.000đ. 

+ Giấy biên nhận vay tiền giữa bà L và bà Nguyễn Thị Hải Yến (địa chỉ: 

Tiểu khu 40, thị trấn nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) đề ngày 

15/9/2013 với số tiền vay là 30.000.000đ. Ngày 21/2/2015, bà L đã thanh toán 

toàn bộ số tiền 30.000.000đ nói trên. 

+  Giấy biên nhận vay tiền giữa bà L và bà Đinh Thị Huyền Trang (địa 

chỉ: Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) đề 

ngày 05/12/2013 và 07/01/2014 với tổng số tiền vay là 150.000.000đ. Ngày 

05/7/2015, bà L đã thanh toán toàn bộ số tiền gốc 150.000.000đ và tiền lãi là 

25.000.000đ. 

+ Giấy xác nhận của bà Hoàng Thị Thanh Hồng (địa chỉ: Số nhà 07, tiểu 

khu 4, thị trấn HL, huyện MS, tỉnh Sơn La) xác nhận việc năm 2012 đã cho vợ 
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chồng ông T, bà L vay 20.000.000đ. Năm 2015, bà L đã trả hết số tiền 

20.000.000đ. 

+ Bản photo giấy biên nhận vay tiền giữa bà L và bà Lê Thị Nhung 

(không ghi địa chỉ) đề ngày 18/2/2013, 17/8/2013 với tổng số tiền 30.000.000đ. 

Ngày 02/3/2016, bà L đã trả hết số tiền 30.000.000đ.  

Đối với các giấy tờ, chứng cứ bà L xuất trình, xét thấy các giấy tờ đều đề 

ngày vay tại thời điểm ông T còn sống và đề ngày trả sau thời điểm ông T chết. 

Tuy nhiên các giấy vay tiền trên không có chữ ký xác nhận của ông T. Bị đơn bà 

L cũng không cung cấp được thêm bất cứ tài liệu chứng cứ nào khác thể hiện 

việc bà đã sử dụng số tiền bà đã vay để phục vụ vào việc chữa bệnh, mai táng 

cho ông T (các hóa đơn, bệnh án, giấy tờ điều trị, hóa đơn mua thuốc, bảng kê 

khai quá trình đi lại, điều trị, bảng kê khai chi phí mai táng...). Theo quy định tại 

Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì đương sự có nghĩa vụ phải đưa ra các tài 

liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ. Với các tài liệu 

chứng cứ bà L cung cấp, Hội đồng xét xử thấy rằng không đủ căn cứ để chứng 

minh cho yêu cầu trên của bị đơn bà Nguyễn Thị Châu L. 

Đối với khoản tiền mai táng phí: Có căn cứ xác định bà L là người bỏ ra 

chi phí để lo mai táng cho ông T. Quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, 

phía bị đơn xuất trình bảng kê chi tiết các khoản chi phí mai táng với tổng giá trị 

là 60.000.000đ. Mặc dù bị đơn không cung cấp hóa đơn chứng từ song xét các 

khoản chi phí mai táng mà bị đơn kê khai là phù hợp với thực tế, phù hợp với 

phong tục tập quán về mai táng ở địa phương, cần chấp nhận. Tuy nhiên số tiền 

mai táng phí này cần được khấu trừ vào số tiền 11.500.000 đồng Trợ cấp mai 

táng do Bảo hiểm xã hội đã chi trả cho bà L. Phần chi phí mai táng phải được 

khấu trừ vào phần tài sản của ông T để lại để thanh toán cho bà L trước khi chia 

di sản. Số tiền cần phải khấu trừ là 60.000.000đ – 11.500.000đ = 48.500.000đ. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự thỏa thuận thống nhất 

khấu trừ khoản tiền này vào tiền tử tuất do ông Hoàng Tđể lại, còn lại được chia 

theo quy định. Xét thấy sự thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không trái 

quy định của pháp luật, cần chấp nhận. Do đó xác định di sản ông Hoàng T để 

lại là 234.840.500đ như cấp sơ thẩm đã xác định là có căn cứ. 

[3.1.3] Việc xác định người thừa kế và thời điểm mở thừa kế của ông 

Hoàng Thanh:  

Căn cứ lời khai của các đương sự, đối chiếu hồ sơ bảo hiểm xã hội; cấp sơ 

thẩm xác định thời điểm mở thừa kế là ngày ông Hoàng Tmất – ngày 01/9/2014 

và những người thừa kế theo di chúc gồm anh Hoàng Thanh TX, cháu Hoàng Gia 

B; những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc gồm chị Hoàng Thái X, bà 

Nguyễn Thị Ng, bà Nguyễn Thị Châu L. Việc xác định thời điểm mở thừa kế và 

người thừa kế của cấp sơ thẩm là có căn cứ, đúng quy định. 

[3.1.4] Về việc chia thừa kế:  
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Về việc chia thừa kế: Cấp sơ thẩm xác định bà L, bà Nghĩa, chị X là những 

người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc, mỗi người được hưởng kỷ phần bằng 

2/3 xuất một người thừa kế theo pháp luật, tương đương tài sản trị giá 

31.325.400đ. Xác định anh Hoàng Thanh TX, cháu Hoàng Gia B được hưởng 

thừa kế theo di chúc, mỗi người được hưởng kỷ phần bằng ½ giá trị di sản còn lại 

của ông T sau khi đã được chia kỷ phần thừa kế cho bà L, bà Nghĩa, chị X tương 

đương tài sản trị giá 70.482.100đ là có căn cứ, đúng quy định. Nguyên đơn kháng 

cáo cho rằng bị đơn bà L cố tình che dấu di chúc, giả mạo giấy tờ và khai báo 

không trung thực gây thiệt hại cho những người được thừa kế khác và đề nghị 

tước quyền thừa kế của bị đơn là không có căn cứ bởi lẽ quá trình lập di chúc 

không có sự tham dự của bà L, nguyên đơn không xuất trình được tài liệu chứng 

minh việc bà L biết và cố tình che dấu di chúc cũng như việc làm giả các giấy 

tờ. Do đó không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

Quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị Ng tự nguyện chuyển giao kỷ 

phần thừa kế được hưởng cho cháu Hoàng Gia B, cấp sơ thẩm nhận định và ghi 

nhận trong bản án là đúng quy định. Quá trình giải quyết phúc thẩm, bà Nguyễn 

Thị Ng chết. Tại thời điểm bà Nghĩa chết, bà Nghĩa không thay đổi nội dung trên. 

Do đó việc bà Nguyễn Thị Ng tự nguyện chuyển giao kỷ phần thừa kế được 

hưởng cho cháu Hoàng Gia B là có giá trị pháp luật. 

Năm 2017, anh Hoàng Thanh TX chết. Hiện do anh TX đã chết nên kỷ 

phần thừa kế anh TX được từ di sản của ông T được để lại cho các hàng thừa kế. 

Cấp sơ thẩm xác định bà K là người thừa kế duy nhất của anh TX và được hưởng 

kỷ phần thừa kế từ di sản của ông T là có căn cứ, đúng quy định. Quá trình giải 

quyết vụ án bà K tự nguyện chuyển giao phần thừa kế nêu trên cho chị Hoàng 

Thái X, cấp sơ thẩm nhận định và ghi nhận trong bản án là đúng quy định.  

 [3.1.5] Về phân chia di sản bằng hiện vật: 

Đối với nhà cửa vật liệu kiến trúc: Cấp sơ thẩm xác định và phân chia di 

sản của ông Hoàng Tđể lại gồm nhà cửa vật liệu kiến trúc, cây trồng trên đất cho 

bà Nguyễn Thị Châu L, cháu Hoàng Gia B, chị Hoàng Thái X đồng thời tạm giao 

diện tích đất tương ứng với phần tài sản trên đất là có căn cứ, đúng quy định của 

pháp luật. 

Ngoài ra, cấp sơ thẩm xác định trên thửa đất được tạm giao cho chị Hoàng 

Thái X có phần tường rào xây gạch ba vanh do bà Nguyễn Thị Châu L xây dựng. 

Do đó cấp sơ thẩm buộc chị Hoàng Thái X phải thanh toán phần giá trị phần 

tường rào xây gạch ba vanh cho bà Nguyễn Thị Châu L là có căn cứ, đúng quy 

định. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo pháp luật của cháu Hoàng Gia B – 

ông Hoàng Văn Đ tự nguyện giao phần di sản của cháu Hoàng Gia B được hưởng 

cho bà Nguyễn Thị Châu L quản lý đến khi cháu Hoàng Gia B trưởng thành. Xét 

thấy cháu Hoàng Gia B hiện còn nhỏ không có khả năng quản lý, sử dụng khối tài 

sản trên, bà Nguyễn Thị Châu L là mẹ đẻ của cháu B, việc giao quản lý trên 
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không ảnh hưởng đến giá trị của phần di sản cháu B được hưởng, không trái quy 

định của pháp luật, cần chấp nhận. 

 [3.2] Về phần tiền tử tuất do Bảo hiểm xã hội chi trả khi ông T chết: 

Quá trình giải quyết vụ án, chị Hoàng Thái X có yêu cầu độc lập; bà Giang 

Thị K bổ sung nội dung khởi kiện đề nghị chia số tiền tử tuất do Bảo hiểm xã hội 

chi trả khi ông T chết.  

Tại phần nhận định của bản án sơ thẩm, xác định số tiền tử tuất Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Sơn La chỉ trả là 200.373.193đ trong đó khoản tiền tuất chi trả cho 

thân nhân là 188.873.193đ (gồm trợ cấp khu vực một lần 17.422.500đ; trợ cấp 

tuất một lần: 171.450.693đ). Lẽ ra số tiền trên cần chia đều cho các thân nhân 

của ông Hoàng Tđược hưởng khoản trợ cấp này gồm: bà Ng, bà Đ, bà L, cháu 

B, anh TX, chị X. Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bên đương sự thống nhất thỏa 

thuận khấu trừ phần mai táng phí vào tiền tử tuất do ông Hoàng T để lại. Do đó, 

số tiền tử tuất còn lại để chia được xác định lại là 188.873.193đ - 48.500.000đ 

=140.373.193đ 

Bà Ng, bà Đ, bà L, cháu B, anh TX, chị X mỗi người được 1/6 tổng số 

tiền tử tuất còn lại 23.395.532đ. 

Do anh TX đã chết, nên số tiền tuất anh TX được nhận được để lại cho 

người thừa kế theo pháp luật là bà Khuyên. Quá trình giải quyết vụ án, bà Kđề 

nghị chuyển giao toàn bộ kỷ phần thừa kế được hưởng từ di sản của anh TX cho 

chị Xuân. Cấp sơ thẩm nhận định, chấp nhận trong bản án là có căn cứ, đúng 

quy định. 

Đối với phần của bà Ng, bà Đ, cháu B, cấp sơ thẩm xác định các đương 

sự trên không có yêu cầu độc lập và không xem xét giải quyết là chưa toàn diện. 

Do số tiền này bà L đang quản lý nên cần buộc bà L có trách nhiệm thanh toán 

lại cho các thân nhân khác được hưởng theo quy định. 

[3.3] Đối với kháng cáo của bị đơn bà L kháng cáo Tòa án cấp sơ thẩm 

buộc bị đơn phải chịu chi phí thẩm định, định giá cho 03 lần thẩm định, định 

giá, ông Đồng kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm buộc người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan cháu Hoàng Gia B phải chịu chi phí tố tụng là không đúng, Hội 

đồng xét xử thấy rằng: 

Các lần xem xét thẩm định, định giá của cấp sơ thẩm là cần thiết cho việc 

giải quyết vụ án. Đối với nghĩa vụ chịu chi phí định giá, thẩm định giá thì các 

đương sự phải chịu chi phí tương ứng với tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ được 

chia. Do đó cấp sơ thẩm buộc bị đơn phải chịu phần chi phí tố tụng tương ứng 

phần tài sản bị đơn được hưởng đối với các lần định giá, thẩm định giá là đúng 

quy định. 

Từ những nhận định phân tích nêu trên, không chấp nhận kháng cáo của 

nguyên đơn Giang Thị K, chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn Nguyễn 
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Thị Châu L và người có quyền lợi nghĩa vụ liên Hoàng Văn Đ, sửa bản án dân 

sự sơ thẩm. 

 [4] Chi phí tố tụng và án phí:  

Do tiền tử tuất bị chia lại nên cần sửa lại chi phí tố tụng cũng như án phí 

dân sự sơ thẩm. 

Các đương sự không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm do bản án bị sửa. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự 2015: 

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Giang Thị K, chấp nhận một 

phần kháng cáo của bị đơn Nguyễn Thị Châu L và đại diện theo pháp luật của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên Hoàng Gia B, sửa bản án dân sự sơ thẩm số 

21/2019/DS-ST ngày 14/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện MS, tỉnh Sơn La 

như sau:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Giang Thị K về 

việc chia di sản thừa kế của cháu Hoàng Thanh TX. Chấp nhận một phần yêu cầu 

phản tố của bị đơn Nguyễn Thị Châu L về việc đề nghị tuyên bố Di chúc lập ngày 

14/8/2014 vô hiệu. Chấp nhận một phần yêu cầu của người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan có yêu cầu độc lập về việc chia thừa kế và chia tiền tử tuất của ông 

Hoàng T, như sau: 

1. Tuyên bố di chúc ông Hoàng T lập ngày 14/8/2014 vô hiệu đối với việc 

định đoạt quyền sử dụng diện tích đất 10.580m
2
. Trong đó: 7.500m

2
 có nguồn gốc 

nhận thầu khoán của nông trường theo hợp đồng số 345 giao khoán sử dụng đất 

vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản 

ngày 01/01/2010 được ký giữa bên giao khoán là Công ty Nông nghiệp TH và 

bên nhận khoán là ông Hoàng T và 3.080m
2
 và khai hoang sử dụng thêm. Hiện 

toàn bộ diện tích đất trên được giao cho UBND huyện MS quản lý theo quyết 

định số 2787/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi 

đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên nông nghiệp TH tại huyện MS, tỉnh Sơn 

La. Đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vô hiệu đối với việc 

định đoạt ½ giá trị ngôi nhà là tài sản chung của ông Hoàng T với bà L. Xác định 

thời điểm mở thừa kế là ngày 01/9/2014. 

Yêu cầu Văn phòng công chứng Hồng Hà (nay là văn phòng Công chứng 

Lê Q) phải sửa lỗi kỹ thuật trong đánh máy văn bản tại phần ghi địa điểm công 

chứng. Sửa từ: Tại trụ sở văn phòng công chứng Hồng Hà tỉnh Sơn La thành tại 

nhà ông Hoàng T - tiểu khu 1, thị trấn HL, huyện MS, tỉnh Sơn La. 

2. Xác định hàng thừa kế thứ nhất của ông Hoàng T gồm: Bà Nguyễn Thị 

Ng, bà Nguyễn Thị Châu Loan, anh Hoàng Thanh TX, cháu Hoàng Gia B, chị 
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Hoàng Thái X. Những đồng thừa kế này được hưởng di sản thừa kế của ông 

Hoàng T có tổng giá trị là 234.840.500đ 

3. Kỷ phần thừa kế được xác định như sau:  

- Bà Nguyễn Thị Ng, bà Nguyễn Thị Châu L và chị Hoàng Thái X mỗi 

người được chia kỷ phần có giá trị là 31.325.400đ. 

- Anh Hoàng Thanh TX và cháu Hoàng Gia B mỗi người được chia kỷ 

phần có giá trị là 70.482.100đ. 

4. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Ng cho cháu Hoàng Gia B kỷ 

phần thừa kế được hưởng. 

5. Xác định thân nhân của ông Hoàng T thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất 

một lần gồm: Bà Nguyễn Thị Ng, bà Nguyễn Thị Châu Loan, anh Hoàng Thanh 

TX, cháu Hoàng Gia B, chị Hoàng Thái X, bà Nguyễn Thị Đ. Bà Nghĩa, bà L, 

cháu B, anh TX, chị X, bà Đ mỗi người được số tiền 23.395.532đ. 

6. Xác định di sản của anh Hoàng Thanh TX để lại trước khi chết gồm 

phần di sản được chia theo di chúc do ông Hoàng T để lại và khoản tiền được 

hưởng trong số tiền trợ cấp tuất một lần của ông Hoàng Thanh. Tổng di sản thừa 

kế của anh Hoàng Thanh TX là: 70.482.100đ + 23.385.532đ= 93.867.632đ. Thời 

điểm mở thừa kế của anh TX là ngày 01/10/2017. 

6.1 Xác định hàng thừa kế thứ nhất của anh Hoàng Thanh TX là bà Giang 

Thị K. Toàn bộ di sản của anh TX được chia theo pháp luật. Bà Giang Thị K 

được nhận kỷ phần là toàn bộ di sản thừa kế của anh TX. 

6.2  Ghi  nhận việc bà Giang Thị K nhượng lại toàn bộ kỷ phần được 

hưởng thừa kế của anh Hoàng Thanh TX cho chị Hoàng Thái X. Chị Hoàng Thái 

X được hưởng toàn bộ di sản thừa kế của anh Hoàng Thanh TX có giá trị là 

93.867.632đ.  

7. Di sản thừa kế của ông Hoàng T được chia như sau: 

- Bà Nguyễn Thị Châu Lđược hưởng phần thừa kế có trị giá 31.325.400đ. 

- Cháu Hoàng Gia B được hưởng phần thừa kế có trị giá 101.807.500đ. 

- Chị Hoàng Thái X được hưởng phần thừa kế có trị giá 101.807.500đ. 

8. Chia hiện vật cụ thể như sau: 

8.1. Bà Nguyễn Thị Châu L được quyền sở hữu và sử dụng toàn bộ ngôi nhà 

cùng công trình phụ trên đất (bao gồm toàn bộ di sản của ông Hoàng T nằm trong 

khối tài sản chung của vợ chồng là nhà ở, bếp, bể nước, công trình phụ, và các tài 

sản khác gồm sân bê tông, kho, mái tôn được bà L làm sau khi ông Hoàng T chết) 

gắn liền với phần diện tích đất được tạm giao là: 463,6m
2
. Phần di sản bà L được 

chia có giá trị 46.936.500đ. So với kỷ phần được hưởng còn thừa 15.611.100đ.  

Phần giá trị cây cối bà L được chia là 61.695.000đ (gồm giá trị phần công 

sức đóng góp trong việc chăm sóc cây cối, cây trồng sau khi ông T chết là tài sản 
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riêng của bà L và ½ giá trị cây trồng được hình thành trong thời kỳ hôn nhân với 

ông T). Sau khi bù trừ với phần còn thừa của kỷ phần được hưởng 15.611.100đ 

còn lại là 46.084.000đ. Bà L được sở hữu toàn bộ cây trồng có giá trị 46.084.000đ 

nằm trên phần diện tích đất được tạm giao là 1.715,5m
2
. 

Tổng diện tích đất bà L được tạm giao là 2.179,1m
2
. Vị trí thửa đất như sau: 

Phía Tây Bắc giáp đất nhà ông Phạm Văn Sơn (Trinh) có chiều dài 221,17m. 

Phía Tây Nam giáp đường đi tiểu khu 3/2 có chiều dài 15,41m. 

Phía Đông Nam giáp đất được chia cho Hoàng Thái B là 29,49m và 

191,84m; 

Phía Đông Bắc giáp đất được chia cho Hoàng Thái Bảo là 6,83m và giáp 

đường đất là 8,94m. 

8.2. Chị Hoàng Thái X được sở hữu và chăm sóc toàn bộ cây trồng có giá trị 

101.807.500đ (gồm giá trị cây cối tương ứng với kỷ phần được hưởng là 

31.325.400đ và giá trị cây cối tương ứng với kỷ phần do bà K tự nguyện chuyển 

giao từ di sản của anh Hoàng Thanh TX là 70.482.100đ) nằm trên phần diện tích 

đất được tạm giao là 3.789,7m
2
. Vị trí thửa đất như sau: 

Phía Tây Bắc giáp đất được tạm giao cho cháu B có chiều dài 221,69m. 

Phía Tây Nam giáp đường đi tiểu khu 32 có chiều dài 18,5m. 

Phía Đông Bắc giáp đường đất dài 14,67m 

Phía Đông Nam giáp đất ông Sơn Vinh sử dụng có chiều dài 184,30m +39m 

= 223,3m. 

- Buộc chị Hoàng Thái X có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị Châu L giá 

trị phần hàng rào xây gạch ba vanh là 12.340.000đ. 

8.3 Cháu Hoàng Gia B được sở hữu và chăm sóc toàn bộ cây trồng có giá trị 

101.807.500đ (gồm giá trị cây cối tương ứng với kỷ phần được hưởng là 

70.482.100đ và giá trị cây cối tương ứng với kỷ phần do bà Nghĩa tự nguyện cho 

là 31.325.400đ) nằm trên phần diện tích đất được tạm giao là 3.789,7m
2
. Vị trí 

thửa đất như sau: 

Phía Tây Bắc giáp đất được tạm giao cho bà L có chiều dài 191,84m và 

29,49m; 

Phía Tây Nam giáp đường đi tiểu khu 32 có chiều dài 14,04m. 

Phía Đông Bắc giáp đường đất dài 16,38m, giáp đất tạm giao cho bà L là 

6,83m; 

Phía Đông Nam giáp đất tạm giao cho chị Xcó chiều dài 221,69m. 

- Chấp nhận sự tự nguyện của ông Hoàng Văn Đ (đại diện hợp pháp của 

cháu Hoàng Gia B) về việc giao toàn bộ tài sản được hưởng của cháu Hoàng Gia 

B cho bà Nguyễn Thị Châu L quản lý cho đến khi cháu Hoàng Gia B trưởng 
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thành đủ 18 tuổi. 

(Có sơ đồ kèm theo). 

9. Buộc bị đơn bà Nguyễn Thị Châu L phải có trách nhiệm trả cho người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Hoàng Thái X số tiền tử tuất một lần là 

46.791.064đ (làm tròn 46.791.000đ) gồm phần tiền tử tuất một lần được hưởng 

của chị Hoàng Thái X và anh Hoàng Thanh TX. 

Buộc bà Nguyễn Thị Châu L phải có trách nhiệm trả cho người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Ng, cháu Hoàng Gia B, bà Nguyễn Thị Đ số 

tiền tử tuất một lần là 23.395.532đ (làm tròn 23.395.000đ). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (chị 

Xuân) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án (bà L) còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

10. Về án phí và chi phí tố tụng:  

10.1. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản là 

10.000.000đ. Các đương sự bà Nguyễn Thị Châu Loan, cháu Hoàng Gia B, chị 

Hoàng Thái X phải chịu chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản 

tương ứng với kỷ phần được hưởng. Cụ thể: 

Bà Nguyễn Thị Châu L phải chịu chi phí thẩm định tại chỗ, định giá tài 

sản là 1.334.000đ. 

Cháu Hoàng Gia B phải chịu chi phí thẩm định tại chỗ, định giá tài sản là 

4.333.000đ. 

Chị Hoàng Thái X phải chịu chi phí thẩm định tại chỗ, định giá tài sản là 

4.333.000đ. 

Bà Nguyễn Thị Châu L đã  nộp tạm ứng chi phí tố tụng là 1.500.000đ, bà 

Giang Thị K đã nộp tạm ứng chi phí tố tụng là 8.500.000đ. Bà Nguyễn Thị Châu 

L đã nộp đủ chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản.  Cháu Hoàng 

Gia B phải hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Châu L số tiền là 166.000đ, hoàn trả cho 

bà Giang Thị K số tiền là 4.167.000đ - chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định 

giá tài sản mà bà L, bà K đã nộp thay. Chị Hoàng Thái X phải hoàn trả cho bà 

Giang Thị K số tiền là 4.333.000đ - chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá 

tài sản mà bà Kđã nộp thay. 

10.2. Về án phí:  

Nguyên đơn bà Giang Thị K không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch đối với một phần yêu cầu 

khởi kiện không được tòa án chấp nhận là 300.000đ nhưng được khấu trừ vào 

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.250.000đ theo biên lai thu số AA/2013/04849 

ngày 02/8/2018 và tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 300.000đ 

theo biên lai thu số AA/2016/0004101 ngày 08/11/2019 của Chi cục thi hành án 
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dân sự huyện MS, tỉnh Sơn La. Bà K được hoàn lại số tiền 1.250.000đ (Một 

triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Châu L không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm; 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với phần thừa kế được hưởng 

của ông T là 1.566.300đ; phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với 

phần tử tuất một lần được hưởng là 1.169.750đ, được khấu trừ  vào tiền tạm ứng 

án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000đ theo biên lai thu số AA/2016/0001878 

ngày 25/9/2018 và tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 300.000đ 

theo biên lai thu số AA/2016/0003298 ngày 28/10/2019 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện MS, tỉnh Sơn La. Bị đơn bà Nguyễn Thị Châu L còn phải nộp tiếp 

số tiền án phí là 2.136.050đ, làm tròn 2.136.000đ (Hai triệu một trăm ba mươi 

sáu nghìn đồng). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Hoàng Thái X không phải chịu 

án phí phúc thẩm, phải chịu án phí có giá ngạch đối với phần thừa kế được 

hưởng của ông T là 5.090.000đ , phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 

đối với phần tử tuất một lần được hưởng là 2.339.550đ, được khấu trừ vào tiền 

tạm ứng án phí đã nộp là 2.500.000đ theo biên lai thu số AA/2016/00021028 

ngày 23/01/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện MS, tỉnh Sơn La. Chị 

Hoàng Thái X còn phải nộp tiếp số tiền án phí là 4.929.550đ (làm tròn 

4.929.000đ) (Bốn triệu chín trăm hai mươi chín nghìn đồng). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Đ phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với phần tử tuất một lần được hưởng là 

1.169.750đ, làm tròn 1.170.000đ (Một triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cháu Hoàng Gia B không phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm, phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (20/5/2020). 

  “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”. 

 Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Sơn La; 

- VKSND huyện MS; 

- Tòa án nhân dân huyện MS; 

- Chi cục THADS huyện MS; 

- Các đương sự; 

- Phòng KTNV-THADS; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

Tòng Thị Hiền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 Bản án số: 106 /2020/DS-PT 

 Ngày: 15/6/2020 

V/v: Tranh chấp yêu cầu tuyên bố Hợp 

đồng tặng cho QSD đất và di chúc vô 

hiệu; yêu cầu hủy quyết định hành chính; 

yêu cầu chia di sản thừa kế” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Phước Thanh 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Việt Cường 

Ông Nguyễn Xuân Điền 

Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Tuyết Trinh – Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông Nguyễn Xuân 

Thanh – Kiểm sát viên. 

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 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: 71/2019/TLPT-DS ngày 

27/12/2019, về việc “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố Hợp đồng tặng cho QSD đất và di 

chúc vô hiệu; yêu cầu hủy quyết định hành chính; yêu cầu chia di sản thừa kế”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 08/2019/DS-ST ngày 28/10/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Trị bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 

958/2020/QĐ-PT ngày 01 tháng 06 năm 2020, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ông Trương Công A; địa chỉ: Khóm H, thị trấn H, huyện V, tỉnh

Quảng Trị– Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị LL - Cán bộ pháp Lý Công ty Luật 

V; Địa chỉ: tỉnh Quảng Trị (Giấy ủy quyền ngày 23/4/2019) – Có mặt. 

Người bảo vệ quyền lợi: Luật sư Lê Văn H- Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị– Có 

mặt. 

* Bị đơn: Ông Trương Xuân B và bà Trương Thị Y; cùng địa chỉ: Khóm H, thị

trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị– Ông B có mặt, bà Y vắng mặt. 
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Người đại diện theo ủy quyền của ông B và bà Y: Ông Võ Ngọc M; Địa chỉ: tỉnh 

Quảng Trị (Giấy ủy quyền ngày 07/6/2019) – Có mặt. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Trương Quang O; địa chỉ: Khóm H, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị– 

Vắng mặt. 

2/ Ông Nguyễn Hồng Q; địa chỉ: thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị– Vắng 

mặt. 

3/ Bà Nguyễn Thị Hoàng Đ; địa chỉ: thành phố Hồ Chí Minh– Vắng mặt.  

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng 

Đ: Ông Trương Quang O; địa chỉ: Khóm H, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị 

(Giấy ủy quyền ngày 26/6/2019) –  Có mặt. 

4/ Văn phòng công chứng huyện V; địa chỉ: thị trấn H, V, tỉnh Quảng Trị. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Phú P - Trưởng Văn phòng Công 

chứng V– Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt ngày 08/6/2020). 

5/ UBND huyện V, tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: Thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng 

Trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Văn N - Trưởng phòng tài nguyên và 

Môi trường huyện V (giấy ủy quyền số 2508/UBND ngày 21/10/2019) – Vắng mặt 

(có đơn xin xét xử vắng mặt ngày 10/6/2020). 

6/ Ngân hàng A Việt Nam; Địa chỉ: Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Xuân H - Giám đốc phòng giao dịch 

H- Chi nhánh V, Quảng Trị (Giấy ủy quyền số 165 QĐ/NH ngày 16/7/2019) – Vắng 

mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt ngày 19/5/2020). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện, đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện và quá trình giải quyết 

vụ án nguyên đơn ông Trương Công A trình bày: 

Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1927, chết ngày 25/8/2002 và ông Trương Xuân D, 

sinh ngày 10/10/1930, chết ngày 19/11/2015 có 04 người con: ông Trương Quang O, 

sinh 13/2/1963; bà Trương Thị S, sinh năm 1965, chết ngày 20/12/2002; ông Trương 

Xuân B, sinh ngày 29/11/1968; ông Trương Công A, sinh ngày 12/9/1975. 

Ngày 08/6/2001, UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số R 411345 cho hộ ông D với diện tích đất 546m
2
, thửa số 25, tờ bản đồ số 37 tại 

Khóm H, Thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị. Tại thời điểm được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình gồm: ông D (bố), bà N (mẹ), ông A (con). Trên 

diện tích đất, hộ gia đình còn xây dựng ngôi nhà Rường 03 gian bàng gỗ Lim. Do ông 

D, bà N tuổi cao nên giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho ông A cất giữ. 
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Ngày 25/8/2002, bà N chết không để lại di chúc. Ngày 20/12/2002 bà S chết, bà S 

có 02 người con là ông Nguyễn Hồng Q và bà Nguyễn Thị Hoảng Đ là người thừa kế 

thế vị của bà S. 

Năm 2010, ông A tách hộ ở riêng, nhưng làm nhà ở gần để tiện chăm sóc ông D 

đang già yếu. Đầu năm 2013, ông D bị tai biến phải phẫu thuật nên sau khi ra viện ông 

D không thể tự đi lại, mất nhận thức và sức khỏe giảm sút. Ngày 19/11/2015 ông D 

chết. Toàn bộ diện tích đất trên và ngôi nhà anh em ông A làm nơi thờ phụng bố mẹ và 

ông bà tổ tiên. 

Khoảng tháng 3/2019, vợ chồng ông B và bà Y xây nhà trên diện tích đất trên và 

anh em xảy ra tranh chấp. Lúc này ông A mới biết ông B, bà Y lợi dụng ông D lâm 

bệnh, không còn minh mẫn giả mạo chữ ký của ông D và làm thủ tục báo mất Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BU 403161 do UBND huyện V cấp ngày 10/6/2014 cho người sử dụng đất là ông D. 

ông B, bà Y tiếp tục làm giả chữ ký của ông D tách thửa diện tích đất 546m
2
. Ngày 

11/8/2014 UBND huyện V cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403483 và 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403482 cho người sử dụng đất ông D. ông 

B, bà Y giả chữ ký của ông D lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 

15/8/2014 cho ông B và bà Y đôi với thửa đât diện tích 157m
2
 tại Giây chứng nhận 

quyên sử dụng đất số BU 403482 ngày 11/8/2014. Ngày 19/8/2014 UBND huyện V 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông B và Y. Ngày 24/10/2014, ông B, bà 

Y giả mạo chữ ký của ông D lập Di chúc ngày 24/10/2014 để lại diện tích đất 378m
2
 

theo Giấy chúng nhận quyền sư dụng đất số BU 403483 ngày 11/8/2014 cho ông B, bà 

Y. Sau khi ông D mất, ông B, bà Y khai nhận di sản thùa kế tại Văn phòng công chứng 

V và được UBND huyện V cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 308734 

ngày 06/4/2016. 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được UBND tỉnh Quảng Trị cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 411345 ngày 08/6/2001 cho hộ ông D với 

diện tích đất 546m
2
 gồm: ông D, bà N, ông A. Việc UBND huyện V cấp lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403161 ngày 10/6/2014 cho người sử dụng đất 

là ông D là xâm phậm quyền và lợi ích hợp pháp của ông A và những người thùa kế 

theo pháp luật của bà N. 

Việc ông D tự lập hợp đồng tặng cho và lập di chúc để lại tài sản là định đoạt 

khối tài sản chung của hộ gia đình vi phạm quy định Điều 167 Luật đất đai và Điều 

109 BLDS năm 2005. Ông Trương Công A khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết như 

sau: 

- Tuyên bố Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 15/8/2014 giữa ông D với 

ông B, bà Y và Di chúc lập ngày 24/10/2014 của ông D là vô hiệu do vi phạm điều 

cấm của pháp luật. 

- Tuyên hủy các quyết định hành chính và các giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất sau: 
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+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403161 do UBND huyện V cấp 

ngàỵ 10/6/2014 cho ông D. 

+ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND huyện Vĩnh- Linh về 

việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số BU 403161 với diện tích 546m
2
 cho ông D. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403483 do UBND huyện V cấp 

ngày 11/8/2014 cho ông D. 

+ Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất số Bư 403482 do UBND huyện V cấp 

ngàỵ 11/8/2014 cho ông D.  

+ Quyết định số 1349/QĐ-UBND. ngày 11/8/2014 của UBND huyện V về việc 

tách thửa và cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất số BU 403482 với diện tích 123m
2
; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BU 403483 với diện tích 378m
2
 

cho ông D. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 417040 do UBND huyện V cấp 

ngày 19/9/2014 cho ông B và bà Y. 

+ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND huyện V về việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đẩt số BU 417040 với diện tích 123m
2
 cho ông B, bà Y. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 308734 do UBND huyện V cấp 

ngày 06/4/2016 cho ông B và bà Y. 

+ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND huyện V về việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 

CD 308734 với diện tích 378m
2
 cho ông B, bà Y. 

- Buộc ông B, bà Y phải tháo dỡ diện tích ngôi nhà đang xây dựng trái phép trả 

lại tài sản là nhà ở bằng gỗ Lim và quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận R 411345 

ngày 08/6/2001 cho ông A và nhũng đồng thừa kế theo pháp luật của ông D và bà N 

cùng quản lý. 

- Yêu cầu giữ nguyên giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 

411345 do UBND tỉnh Quảng Trị cấp ngày 08/6/2001 cho hộ ông D, bà N và ông A. 

Đồng thời yêu cầu Tòa án công nhận tài sản chung của hộ gia đình hộ ông D, bà N và 

ông A gồm: Nhà ở bằng gỗ Lim và quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số R 411345 do UBND tỉnh Quảng Trị cấp ngày 08/6/2001 cho hộ ông D 

diện tích 50lm
2
, thửa số 25, tờ bản đồ số 37 tại Khóm H, thị trấn H, huyện V, tỉnh 

Quảng Trị và yêu cầu chia thừa kế của ông D, bà Nguyễn Thị N theo pháp luật sau khi 

bị đơn ông B, bà Y có yêu cầu phản tố. 

* Bị đơn ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y trình bày và có yêu cầu phản tố: 

Ông D và bà N sinh sống trên thửa số 25, tờ bản đồ số 37 tại Khóm H, thị trấn H 
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từ năm 1980.  

Ngày 27/9/1996 UBND huyện V ban hành Quyết định số 645/QĐ-UB giao thửa 

đất đó cho ông D và bà N.  

Ngày 20/12/1999 Nhà nước tiến hành lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất ghi chủ sử dụng 

đất ông D và bà N thửa số 25, tờ bản đồ số 37, diện tích sử dụng 546m
2
 và trong sổ địa 

chính, sổ mục kê đều ghi chủ sử dụng đất ông D và bà N. Ngày 20/9/2010 Thông báo 

số 479/PC-VPĐKQSĐ xác định nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất nguồn gốc sử dụng 

đất ổn định từ năm 1980.  

Ngày 08/6/2001, UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số R 411345 cho hộ ông D. Như vậy, diện tích 546m
2
 thuộc quyền sử dụng của ông D, 

bà N, không có chứng cứ nào xác định ông A có quyền sử dụng đất. Sau khi bị mất 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 10/6/2014, UBND huyện V cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BU 403161 cho ông D là đúng quy định pháp luật. Sau khi 

Nhà nước làm đường thu hồi đất, diện tích còn lại 501m
2
. 

Theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình ông D có quyền 

định đoạt phần tài sản của mình là 1/2 diện tích đất với 250,5m
2
 trong diện tích 501m

2
. 

Việc ông D lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất diện tích 123m
2 

trong diện tích 

250,5m
2
 mà ông D có quyền định đoạt cho ông B, bà Y ngày 15/8/2014 là đúng pháp 

luật. Hợp đồng đã được công chứng và đăng ký theo đúng quy định của pháp luật, ông 

B và bà Y đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 417040 ngay 

19/9/2014. 

Bị đơn không chấp nhận việc nguyên đơn ông A và người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan ông O yêu cầu tuyên bố Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 

15/8/2014 giữa ông D với ông B, bà Y là vô hiệu. Nguyên đơn ông A và ngưòi có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông O cho rằng ông B, bà Y giả mạo chữ ký trong Hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 15/8/2014 giữa ông D với ông B, bà Y. Theo 

kết quả giám định chữ ký, chữ viết của ông D tại Công văn số 324/PC09 ngàỵ 

20/8/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thì chữ ký, chữ viết 

trong các tài liệu đó đều là của ông D. 

Vì vậy yêu cầu Tòa án công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông 

Trương Xuân D và ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y là hợp pháp. 

Về phần di sản thừa kế: 

- Bà N mất ngày 25/8/2002, thừa kế được mở vào lúc 01 giờ ngày 25/8/2002 tại 

Điều 636 BLDS năm 1995. Chị gái là bà S mất ngày 22/12/2002, bà S có 02 người con 

là anh Nguyễn Hồng Q và chị Nguyễn Thị Hoàng Đ. Di sản bà N để lại là 1/2 tài sản 

trong diện tích 501m
2
 là 250,5m

2
 và 1/2 ngôi nhà rường xây bao che gắn liền quyền sử 

dụng đất. Bà N không để lại di chúc nên được chia theo pháp luật và được chia theo 

hiện vật theo 05 phần, mỗi phần được hưởng 50,lm
2
. về di sản ngôi nhà chia bằng giá 

trị và giao cho một người sở hữu đê thực hiện được di nguyện của ông D để lại ngôi 
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nhà là nơi thờ cúng ông bà, cha mẹ, ai là người sở hữu có nghĩa vụ hoàn trả phần giá 

trị cho các đồng thừa kế còn lại. 

- Phần di sản của ông Trương Xuân D: Ông D mất ngày 12/11/2015. Trước khi 

mất ông D đã để lại di chúc được công chứng ngày 24/10/2014 đúng theo quy định 

Điều 658 BLDS năm 2005. Mặc dù nguyên đơn cho Tằng bị đơn giả mạo chữ ký, chữ 

viết của ông D, nhưng theo kết quả giám định ngày 20/8/2019 của Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Quảng Trị xác định chữ ký, chữ viết trong Di chúc là của ông D. 

Như vậy, Di chúc có hiệu lực đối với tài sản trong khối tài sản chung của ông D, 

bà N, cụ thể: về quyền sử dụng đất, trong diện tích 250,5m
2
 phần của ông D và diện 

tích 50,lm
2
 được hưởng thừa kế của bà N, tổng cộng 300,6m

2
. Ông D đã lập họp đồng 

tặng cho ông B, bà yến 123m
2
, theo di chúc ông B bà bà yến được hưởng diện tích còn 

lại 177,6m
2
. về giá trị ngôi nhà, theo di chúc của ông D thì ông B, bà yến được hưởng 

lố giá trị ngôi nhà của ông D và 1/5 giá trị phần di sản của ông D được hưởng thừa kế 

của bà N. 

Quyền sử dụng đất ông B, bà Y được hưỏng thừa kế di sản của bà N 50.5m và 

177,6m
2
 là di sản của ồng D để lại theo di chúc. Tổng cộng 228,1m

2
 . Về giá trị ngôi 

nhà, ông B và bà Y được hưởng 1/2 giá trị ngôi nhà là di sản của ông D và 2/5 trong 

1/2 giá trị ngôi nhà kỷ phần thừa kế di sản của bà N để lại mà ông B, ông D được 

hưởng. 

Trong di chúc, ông D để lại thừa kế cho ông B và bà Y dùng vào việc thờ cúng 

không được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp khối tài sản trên. 

Vì vậy, ông Trương Xuân B và bà Trương Thị Y yêu cầu Tòa án công nhận Hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất 123m
2
 giữa ông D và ông B, bà Y là hợp pháp. Yêu 

cầu chia di sản thừa kế ông B, bà Trương Thị Y được hưởng của ông D, bà N để lại 

quyền sử dụng đất với diện tích 228,1m
2
 và yêu cầu Tòa án giao cho ông B và bà Y 

quyền sở hữu ngôi nhà, ông B và bà Y thanh toán phần giá trị ngôi nhà cho các đồng 

thừa kế khác. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trương Công O, ông Nguyễn Hồng 

Q, bà Nguyễn Thị Đ trình bày: 

Việc ông A khởi kiện yêu cầu tuyên bố Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

ngày 15/8/2014 giữa ông D với ông B, bà Y và Di chúc lập ngày 24/10/2014 của ông 

Trương Xuân D là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Yêu cầu tuyên hủy các 

quyết định hành chính và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có cơ sở. 

Nguyên đơn ông A, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông O, ông Q, bà Đ 

không đồng ý chia di sản theo yêu cầu của ông B, bà Y và yêu cầu Tòa án xác định di 

sản thừa kế của ông D và bà N trong khối tài sản chung của hộ gia đình tại thời điểm 

ngàỵ 08/6/2001 được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đât 

sô R 411345 cho hộ ông Trương Xuân D diện tích 546m
2
 gồm: ông D, bà N, ông A. 

Trên thửa đất đã làm 01 nhà Rường 03 gian bằng gỗ Lim nay đã hết giá trị sử dụng để 
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chia thừa kế theo pháp luật. 

Năm 2015, Nhà nước mở rộng đường giao thông nên đã thu hồi một phần diện 

tích đất của hộ gia đình. Hiện nay diện tích đất còn là 501m
2
. 

Mỗi người trong hộ gia đình ông D, bà N, ông A quyền sử dụng đất diện tích 

501m
2
: 3 = 167m

2
. 

- Di sản của bà N (chết ngày 25/8/2002) để lại diện tích đất 167m
2
 được chia cho

những người thừa kế theo pháp luật gồm: ông D, ông A, ông O, ông B, ông Nguyễn 

Hồng Q, bà Nguyễn Thị Đ mỗi người được hưởng diện tích đất 167m
2
 : 5 = 33,4m

2
.

Di sản của ông D (chết ngày 19/11/2015) để lại diện tích đất 167m
2
 và 33,4m

2
 = 

200,4m
2
 được chia cho những người thừa kế theo pháp luật gồm: ông A, ông B, ông O, 

bà S (ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Đ) mỗi người được hưởng diện tích đất 

200,4m
2
 : 4 = 50,1 m

2
. 

Ông A, ông B, ông O, bà S (ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Đ) mỗi người 

được nhận trong khối di sản của ông D, bà N diện tích 83,5m
2
, trị giá 33.333.000 đồng 

ông B, bà Y đã xây dựng nhà trên diện tích đất 163,68m
2
. 

Đề nghị giao phần di sản thừa kế mà ông Trương Xuân B được hưởng diện tích 

đất 163,68m
2
 giá trị 65.341.000đồng. ông B phải trả chênh lệch cho ông A, ông O, bà 

S (ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Đ) số tiền chênh lệch là 32.008.000 đồng. 

Phần tài sản còn lại giao cho ông A, ông O, bà S (ông Nguyễn Hồng 

Q, bà Nguyễn Thị Đ) với diện tích đất 337,32m
2
 và ngôi nhà cấp 04. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan UBND huyện V trình bày: 

Việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403161 ngày 

10/6/2014 cho ông Trương Xuân D là do bị mất theo quy định Điều 24 Nghị định 

88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ. Việc cấp lại do thiếu sót khâu 

thẩm định thành viên hộ gia đình sử dụng đất. 

Vì vậy, việc tách thừa đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BƯ 403482 với diện tích 123m
2
 và Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 

BU 403483 với diện tích 378m
2
 cho ông Trương Xuân D theo Điều 75, Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ và khoản 1 Điều 5 Quyết định 

3 l/2014/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị thiếu thành viên sử 

dụng đất nên dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương 

Xuân B, bà Trương Thị Y không đúng. 

Về thẩm quyền, UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

đúng quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật đất đai năm 2013. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Văn phòng Công chứng V trình bày:

Đối với Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 15/8/2014, ông D, ông B và 
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bà Y trực tiếp đến Văn phòng Công chứng V đề nghị Văn phòng lập Hợp đồng tặng 

cho quyền sử dụng đất trên cơ sở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông D. Ông 

D, ông B và bà Y trực tiếp ký vào Hợp đồng tại Văn phòng Công chứng V. 

Đối với Di chúc ngày 24/10/2014, ông D trực tiếp đến Văn phòng Công chứng V 

yêu cầu Văn phòng lập Di chúc để lại di sản quyền sử dụng đất diện tích 378m
2
 cho 

ông B, bà Y. Sau đó, ông D trực tiếp ký vào bản Di chúc. 

Việc lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 15/8/2014 và Di chúc ngày 

24/10/2014 của ông D là hoàn toàn tự nguyện. Đề nghị Tòa án giải quyết theo đúng 

quy định pháp luật. 

* Người có quyền lợi nghĩa, vụ liên quan Ngân hàng A Việt Nam trình bày: 

Ông B, bà Y có giấy đề nghị vay vốn nên Ngân hàng đã ký kết Hợp đồng tín 

dụng ngày 26/02/2019 cho ông B vay số tiền theo hạn mức 1.000.000.000 đồng, thời 

hạn vay 36 tháng, nhưng không bảo đảm bằng tài sản. Tuy nhiên, ông B là bên vay 

giao cho Ngân hàng giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 417040 do UBND 

huyện V cấp ngày 14/9/2019 với diện tích 123m
2
 đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. 

Ngày 04/7/2019, Ngân hàng ký tiếp Hợp đồng tín dụng cho ông B vay số tiền 

200.000.000 đồng bao gồm dư nợ tại Hợp đồng tín dụng ngày 26/02/2019 chuyển 

sang. Cho vay không bảo đảm bằng tài sản. Đến ngày 24/6/2019 ông B mới trả nợ 

3.595.891 đồng. Theo quy chế cho vay của Ngân hàng và Nghị định 55/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 quy định Ngân hàng được cho vay theo khoản 3 Điều 9 bằng hình thức tín 

chấp là người vay phải giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng giữ. 

Hiện Hợp đồng tín dụng vẫn đang trong thời hạn thực  hiện hợp đồng nên yêu cầu 

Tòa án giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2019/DS-ST ngày 28/10/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định: 

Căn cứ khoản 2, khoản 5, khoản 14 Điều 26, Điều 34, khoản 1 Điều 227, khoản 1 

Điều 228, khoản .2 Điều 244 của BLTTDS; căn cứ Điều 105 Luật đất đai năm 2003; 

khoản 29 Điều 3, khoản 3 Điều 105, Điều 166, Điều 167, Điều 179 Luật đất đai năm 

2013; căn cứ Điều 118 BLDS năm 1995; Điều 108, Điều 109, Điều 122, Điều 127, 

Điều 128, Điều 137, Điều 223, 673 BLDS năm 2005; khoản 1 Điều 623, Điều 649, 

Điều 651, Điều 652, Điều 660 BLDS năm 2015; căn cứ khoản 2 Điều 157, khoản 2 

Điều 165 BLTTDS; khoản 5 Điều 26, điểm a và điểm b khoản 7 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn rút về yêu cầu Tòa 

án buộc ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y phải tháo dỡ diện tích ngôi nhà đang 

xây dựng trái phép. 
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2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trương Công A về việc 

tuyên bố Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 15/8/2014 giữa ông Trương 

Xuân D tặng cho quyền, sử dụng đất diện tích 123m
2
 cho ông Trương Xuân B, bà 

Trương Thị Y theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403482 do UBND 

huyện V cấp ngày 11/8/2014 được Văn phòng công chứng V công chứng ngày 

15/8/2014 và Di chúc của ông Trương Xuân D lập ngày 24/10/2014 để lại thừa kế 

quyền sử dụng đất diện tích đất 378m
2
 và tài sản gắn liền với đất là nhà rường xây bao 

che cho ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BU 403483 do UBND huyện V cấp ngày 11/8/2014, được Văn phòng công 

chứng V công chứng ngày 24/10/2014 là vô hiệu. 

Tuyên hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quyết định như sau: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403161 do UBND huyện V cấp 

ngày 10/6/2014 cho ông Trương Xuân D. 

- Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND huyện V về việc cấp 

lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sả hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

số Bư 403161 với diện tích 546m
2
 thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37, tại khóm Hải 

Tỉnh, thị trấn H, huyện V cho ông Trương Xuân D. 

- Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất số BU 403483 do UBND huyện V cấp ngày 

11/8/2014 cho ông Trương Xuân D. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403482 do UBND huyện V cấp 

ngày 11/8/2014 cho ông Trương Xuân D. 

- Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND huyện V về việc 

tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất s.ố BU 403482 với diện tích 123m
2
 thuộc thửa đất sổ 157, tờ bản đồ số 

37, tại khóm Hải Tĩnh, thị trấn H, huyện V cho ông Trương Xuân D và Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BU 403483 

với diện tích 378m
2
 thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ sổ 37, tại khóm H, thị trấn H, 

huyện V cho ông Trương Xuân D. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 417040 do UBND huyện V cấp 

ngàỵ 19/9/2014 cho ông Trương Xuân B và bà Trương Thị Y. 

- Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND huyện V về việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất sổ BU 417040 với diện tích 123m
2
 thuộc thửa đất số 157, tờ bản đồ số 37, tại khóm 

H, thị trấn H, huyện V cho ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 308734 do UBND huyện V cấp 

ngày 06/4/2016 chơ ông Trương Xuân B và bà Trương Thị Y. 

- Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND huyện V về việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 
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CD 308734 với diện tích 378m
2
 thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37, tại khóm H, thị 

trấn H, huyện V cho ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y. 

3. Công nhận quyền sử dụng diện tích đất 501 m
2
, thửa số 25, tờ bản đồ số 37 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 411345 ngày 08/6/2001 được UBND 

tỉnh Quảng Trị cấp cho hộ ông Trương Xuân D và tài sản gắn liền với đất có ngôi nhà 

cấp 04 là khối tài sản chung của hộ gia đình ông Trương Xuân D, bà Nguyễn Thị N, 

ông Trương Công A trị giá 604.876.500đồng, trong đó có phần di sản của bà Nguyễn 

Thị N gồm quyền sử dụng đất diện tích 167m
2
 và một phần trị giá ngôi nhà cấp 04 giá 

trị 201.688.200đồng; phần di sản của ông Trương Xuân D quyền sử dụng đất diện tích 

đất 200,4m
2
 và 1/3 giá trị tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 4 có tổng trị giá 

242.025.840đồng, 

4. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn ông Trương Xuân B, bà 

Trương Thị Y. 

- Không chấp nhận yêu cầu của bị đơn ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y yêu 

cầu công nhận Họp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 15/8/2014 giữa ông Trương 

Xuân D tặng cho quyền sử dụng đất diện tích 123m
2
 cho ông Trương Xuân B, bà 

Trương Thị Y theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403482 do UBND 

huyện V cấp ngày 11/8/2014 là hợp pháp. 

- Chia thừa kế theo pháp luật di sản thừa kế của bà Nguyễn Thị N và ông Trương 

Xuân D. 

- Giao cho ông Trương Xuân B quyền sử dụng đất được hưởng di sản thừa kế 

theo pháp luật của ông Trương Xuân D và bà Nguyễn Thị N và phần sử dụng vượt quá 

kỷ phần chia thừa kệ diện tích 181,5m
2
 thửa số 157, tờ bản đồ số 37, (có sơ đồ kèm 

theo) vị trí như sau: 

+ Cạnh điểm số 2, điểm số 3 tiếp giáp với kiệt 72 đường N dài 9,0lm. 

+ Cạnh điểm số 6 và điểm số 1 tiếp giáp với đường khu vực phía sau thửa đất có 

chiều dài 8,67m. 

+ Cạnh điểm số 1 và điểm số 2 tiếp giáp với đường khu vực dài 20,46m. 

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 6 tiếp giáp với thửa số 25, tờ bản đồ số 37 có chiều 

dài 20,63m. 

Ông Trương Xuân B có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên theo quy định pháp luật. 

- Ông Trương Xuân B phải trả chêch lệch hưởng di sản cho ông Trương Quang 

O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ, ông Trương Công A giá trị là 

98.752.900đồng. 

- Buộc ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y phải trả cho ông Trương Quang O, 

ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ, ông Trương Công A quyền sử dụng 

đất ở diện tích 134m
2
 và quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm diện tích 185,5m

2
 và 
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tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 04 có diện tích 49m
2
 tại thửa số 25, tờ bản đồ 

số 37 tại khóm H, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị có vị trí (sơ đồ kèm theo) như 

sau: 

+ Cạnh điểm số 5 và điểm số 6 dài 15,96m; 

+ Cạnh điểm số 5 và điểm số 4 dài 20.88m; 

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 4 dài 14,84m; 

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 6 dài 20,63m.   

- Giao cho ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ, 

ông Trương Công A quản lý, sử dụng và sở hữu di sản thừa kế được hưởng quyền sử 

dụng đất ở diện tích 134m
2
 và quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm diện tích 

185,5m
2
 và tàị sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 4 có diện tích 

49m
2
 thửa số 25, tờ bản đồ số 37, tại khóm H, thị trấn H, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị có vị trí (sơ đồ kèm theo) như sau: 

+ Cạnh điểm số 5 và điểm số 6 dài 15,96m;. 

+ Cạnh điểm số 5 và điểm số 4 dài 20.88m;  

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 4 dài 14,84m; 

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 6 dài 20,63m. 

- Ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng 

Đ, ông Trương Công A có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên theo quy định pháp luật. 

- Ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ, ông 

Trương Công A phải trả chêch lệch giá trị hưởng di sản thừa kế một phần ngôi nhà cấp 

4 của ông D, bà N cho ông Trương Xuân B số tiền 4.740.750đồng.   

  

- Ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng 

Đ, ông Trương Công A phải thanh toán cho ông Trương Xuân B, bà Trương 

Thị Y chi phí xây dựng tường rào trên thửa số 157, tờ bản đồ số 37 trên diện tích 

đất 319,5m
2
 với số tiền 26.227.000đồng. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về phần chi phí tố tụng, án phí, quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 03/11/2019 Bị đơn ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y kháng cáo bản án 

sơ thẩm, với các lý do như sau: 

- Toàn bộ nhà đất là tài sản chung của ông D và bà N; không có chứng cứ nào xác 

định là tài sản chung của ông A trong nhà và đất tranh chấp. 

- Theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình ông D có quyền 

định đoạt phần tài sản của mình trong diện tích 546 m
2
 nên việc ông D lập Hợp đồng 
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tặng cho quyền sử dụng đất cho ông B, bà Y ngày 15/8/2014 là đúng pháp luật. Hợp 

đồng đã được công chứng, đăng ký và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BU 417040 ngày 19/9/2014. Vì vậy, yêu cầu Tòa án công nhận Hợp đồng tặng cho 

quyền sừ dụng đất giữa ông Trương Xuân D và ông trương Xuân B, bà Trướng Thị Y 

là hợp pháp. 

- Trước khi mất ông D đã để lại di chúc, di chúc này đã được công chứng ngày

24/10/2014 đúng theọ quy định Điều 658 BLDS năm 2005 nên di chúc này chỉ vô hiệu 

một phần vì ông D được quyền định đoạt bằng hình thức để lại phần tài sản của ông D 

cho ông B, bà yến. Vì vậy, yêu cầu Tòa án công nhận phần tài sản của ông Trương 

Xuân D để lại ông trương Xuân B, bà Trướng Thị Y trong di chúc và tuyên vô hiệu đối 

với phần tài sản của bà Nguyễn Thị N trong di chúc. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Những người kháng cáo không rút, thay đổi hoặc bổ 

sung kháng cáo. Nguyên đơn không rút đơn khởi kiện. 

Đại diện VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và của những người tham gia tố tụng đã chấp 

hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và về nội dung vụ án: Đề nghị HĐXX 

không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Qua thẩm tra các chứng cứ tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện   

kiến của nh ng người tham gia tố tụng, người bảo vệ quyền lợi,   kiến của  i m sát 

viên và sau khi nghị án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thửa số 25, tờ bản đồ số 37, diện

tích 501 m
2
: 

[1.1] Các đương sự đều thừa nhận căn nhà gỗ cấp 4 do Trương Xuân D và bà 

Nguyễn Thị N xây dựng từ năm 1989 và tại thời điểm xây dựng, ông Trương Công A 

cùng ở chung với ông D và bà N và lúc này ông A hơn 14 tuổi, có đủ khả năng giúp đỡ 

ông D và bà N trong việc xây dựng nhà là có công sức đóng góp vào việc xây dựng 

căn nhà gỗ cấp 4 này. Hơn nữa, sau khi bà N chết (ngày 25/8/2002), ông A cùng với 

vợ ở chung với ông D, chăm sóc ông D (lúc này ông D 72 tuổi, già yếu) cho đến năm 

2010 ông A làm nhà ở riêng nơi khác. Do đó, ông A có công sức trong việc bảo quản 

giữ gìn, tôn tạo căn nhà cấp 4 nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định căn nhà cấp 4 là tài sản 

chung của ông D, bà N và ông A là có căn cứ. 

Ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y sinh sống trên diện tích thửa đất số 25, tờ 

bản đồ số 37 đang tranh chấp vào năm 2019 nên không có công sức đóng góp trong 

việc bảo quản giữ gìn di sản. 

[1.2] Theo Quyết định giao đất số 645/QĐ-UBND ngày 27/9/1996 của UBND 

tỉnh Quảng Trị và sổ địa chính, sổ mục kê đều thể hiện thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37 

(đang tranh chấp) được nhà nước giao cho ông D đại diện đứng tên tại quyết định giao 

đất số 645/QĐ-UBND cũng như hồ sơ địa chính tại thời điểm giao đất và đất tranh 
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chấp là đất do nhà nước giao; không phải do được nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa 

kế… của cá nhân ông D và không phải do ông D khai hoang, tạo lập. Đồng thời tại 

thời điểm năm 1996, ông A đã 11 tuổi cùng sống chung với ông D, bà N. Cho nên, 

việc bị đơn cho rằng diện tích đất tranh chấp là của ông D và bà Nam là không có cơ 

sở.  

Ngày 08/6/2001, UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số R 

411345 đối với thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37, diện tích 546 m
2
 đang tranh chấp nêu 

trên mang tên hộ ông Trương Xuân D; tất cả các thủ tục kê khai, đăng ký và hồ sơ cấp 

Giấy chứng nhận QSDĐ số R 411345 ngày 08/6/2001 đều đứng tên hộ (BL 12, 14, 16, 

20. 21. 27) và lời khai của UBND tỉnh Quảng Trị xác định diện tích đất tranh chấp cấp 

Giấy chứng nhận QSDĐ số R 411345 đối với thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37 đang 

tranh chấp là cấp cho hộ ông D (BL 197). Vì vậy, diện tích đất 546 m
2
 đang tranh chấp 

là tài sản chung của hộ. Bên cạnh đó, theo lời khai của các đương sự cũng như lời khai 

của bị đơn Trương Xuân B (BL 282) và xác nhận của Công an xã H thể hiện tại thời 

điểm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ năm 2011 hộ ông D gồm có 03 người là ông 

Trương Xuân D, bà Nguyễn Thị N và ông Trương Công A. (BL 303). Cho nên, diện 

tích đất 501 m
2
 thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37 đang tranh chấp (Nhà nước mở rộng 

đường giao thông năm 2013 đã thu hồi 45m
2 

 đất của hộ gia đình ông D. Hiện nay 

diện tích đất còn là 501 m
2
) là của ông Trương Xuân D, bà Nguyễn Thị N và ông 

Trương Công A như Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định là phù hợp và đúng quy định tại 

Điều 106 BLDS năm 2005: “Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung cùng 

đóng góp công sức đ  hoạt động kinh tế chung trong sản xuât nông, lâm, ngư nghiệp 

hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định” và đúng quy 

định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai quy định về hộ gia đình sử dụng đất: “Hộ gia 

đình sử dụng đất là nh ng người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo 

quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng 

đất chung tại thời đi m được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử 

dụng đất; nhận chuy n quyền sử dụng đất”.  

 [2] Về cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ và chuyển quyền SDĐ 

[2.1] Năm 2002, bà Nguyễn Thị N chết không để lại di chúc. Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: “7.1. Đối với đất do người chết đ  lại (không 

phân biệt có tài sản hay không cỏ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất) mà người đó 

đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai 

năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 thì quyền sử dụng đất đó là dì sản”. Như vậy, nhà 

và diện tích đất 501 m
2 
thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37 đang tranh chấp là di sản. 

Theo hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ thì lý do UBND huyện V cấp lại Giấy 

chứng nhận QSDĐ số BU 403161 ngày 10/6/2014 mang tên cá nhân ông Trương Xuân 

D là do ông D báo mất Giấy chứng nhận QSDĐ  số R 411345 của UBND tỉnh Quảng 

Trị ngày 08/6/2001 (cấp cho hộ ông D). Việc cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ số BU 

403161 ngày 10/6/2014 mang tên cá nhân ông Trương Xuân D, được UBND huyện V 
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thừa nhận là đã thiếu sót và không đúng quy định: “Do thiếu sót khâu thẩm định nên 

cấp từ hộ sang cho ông D”. Mặt khác, tại thời điểm cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ 

cho ông D thì di sản của bà N vẫn chưa được phân chia nên việc cấp Giấy chứng nhận 

QSDĐ mang tên ông Trương Xuân D là trái quy định, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của ông A và những người thừa kế theo pháp luật của bà Nguyễn Thị N. 

 [2.2] Do việc cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ số BU 403161 ngày 10/6/2014 

mang tên cá nhân ông Trương Xuân D nên sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận 

QSDĐ số BU 403161 ngày 10/6/2014 ông D tiến hành lập thủ tục tách thửa đối với 

diện tích đất diện tích đất 501 m
2
 thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37 đang tranh chấp thành 

02 thửa (Thửa đất số 157 tờ bản đồ số 37 có diện tích 123 m
2
; theo Giấy chứng nhận 

QSDĐ số BU 403482 ngày 11/8/2014 và Thửa số 25 tờ bản đồ số 37 có diện tích 378 

m
2
 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số BU 403483 ngày 11/8/2014). Sau khi hoàn thành 

việc tách thành 2 thửa, ông D lập hợp đồng tặng cho vợ chồng anh Trương Xuân B và 

chị Trương Thị Y thửa đất số 157, diện tích 123 m
2
 vào ngày 15/8/2014 và lập di chúc 

để lại cho vợ chồng anh Trương Xuân B và chị Trương Thị Y  toàn bộ diện tích 378 

m
2 

còn lại và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37 vào ngày 

24/10/2014. Sau khi được nhận tặng cho và thừa kế theo di chúc của ông D; anh 

Trương Xuân B và chị Trương Thị Y được UBND huyện V cấp Giấy chứng nhận 

QSDĐ đối với các thửa đất số 157 và thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37.  

Theo như đã nhận định trên, nhà và đất tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37, diện 

tích 501m
2
 đang tranh chấp là tài sản chung của ông Trương Xuân D, ông Trương 

Công A và các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị N (di sản thừa kế của bà Nguyễn Thị 

N chưa chia) nhưng ông D báo mất giấy chứng nhận QSD đất mang trên hộ để lập các 

thủ tục kê khai, đăng ký đứng tên cá nhân ông D để dễ dàng tặng cho và lập di chúc 

cho vợ chồng ông B, bà Y là đã thể hiện sự gian dối; vì nếu thửa đất số 25, tờ bản đồ 

số 37, diện tích 501m
2
 đang tranh chấp, đứng tên hộ tại Giấy chứng nhận QSDĐ số 

BU 403161 ngày 10/6/2014 được cấp lại thì việc công chứng chứng thực theo quy 

định của pháp luật tại hồ sơ tách thửa đối với diện tích đất diện tích đất 501m
2
, hợp 

đồng tặng cho ngày 15/8/2014 và di chúc ngày 24/10/2014 sẽ không thực hiện được 

như lời khai của Văn phòng Công chứng huyện V, đó là: Việc Văn phòng Công chứng 

huyện V, công chứng vào Hợp đồng tặng cho ngày 15/8/2014 và di chúc ngày 

24/10/2014 là do các Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên cá nhân ông Trương Xuân D: 

“Vì Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Trương Xuân D, không phải mang tên hộ 

ông D…” (BL 302) và quy định tại điểm d, khoản 1 và khoản 4 Điều 35 Luật Công 

chứng năm 2006; Khoản 2, Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 

của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định: “Hợp đồng chuy n đổi, chuy n 

nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử 

dụng đất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuộc quyền 

sử dụng chung của hộ gia đình phải được tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi 

dân sự trong hộ gia đình đó thống nhất và k  tên”.  

Mặt khác, theo lời khai của ông Trương Công A thì ông Trương Xuân D bị tai 
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biến vào năm 2013 được điều trị tại Bệnh viện đến tháng 4/2013 xuất viện về nhà 

nhưng ông D vẫn mất nhận thức và không đi lại được, đến năm 2015 thì ông D mất. 

Lời khai của ông A phù hợp với lời khai của ông Trương Quang O; phù hợp các chứng 

từ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp như: “ 

Ngày 19/4/2013: Đột quị, hôn mê, co giật toàn thân, xuất huyết não”, “Ngày 

22/4/2013: Phẩu thuật khoan sọ, dõi lưu hai bên”, “Giấy ra viện ngày 26/4/2015: Tai 

biến mạch máu não” và phù hợp với lời khai của các nhân chứng Lê Thị H- Điều 

dưỡng viên và là người trực tiếp chăm sóc ông D; Nguyễn Hoàng H- là con rễ của ông 

D; ông Hoàng Văn M- là con nuôi của ông D và những người hàng xóm liền kề là ông 

Nguyễn Doãn K và bà Hồ Thị T. Do đó, có căn cứ để xác định tại thời điểm 

24/10/2014 ông D đang bị bệnh nặng, không còn minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di 

chúc nên theo quy định tại điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005: “1. Di chúc được coi là 

hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt 

trong khi lập di chúc;…” thì di chức ngày 24/10/2014 là di chúc không hợp pháp. Cho 

nên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 

15/8/2014; Di chúc của ông Trương Xuân D lập ngày 24/10/2014 vô hiệu và tuyên hủy 

các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quyết định giao đất có liên quan như 

lời khai thừa nhận của UBND huyện V: “Do thiếu sót trong khâu thẩm định nên cấp 

lại Giấy chứng nhận QSDĐ từ hộ sang cho ông D nên việc tách thửa và cấp Giấy 

chứng nhận QSDĐ cho ông B, bà Y cũng không đúng…” là có căn cứ. 

[3] Như vậy, tài sản chung của vợ chồng ông Trươrng Xuân D và bà Nguyễn Thị 

N và ông Trương Công A là quyền sử dụng diện tích đất 501m
2
, thửa số 25, tờ bản đồ 

số 37 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 411345 ngày 08/6/2001 được 

UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho hộ ông Trương Xuân D) và tài sản gắn liền với đất là 

ngôi nhà cấp 04 có tổng trị giá là 604.876.500 đồng; trong đó: Phần di sản của bà 

Nguyễn Thị N gồm quyền sử dụng đất diện tích 167m
2
 và 1/3 ngôi nhà cấp 04, có giá 

trị là 201.688.200 đồng; phần di sản của ông Trương Xuân D gồm quyền sử dụng đất 

diện tích 200,4m
2
 và 1/3 ngôi nhà cấp 4, có giá trị là 242.025.840 đồng mà Tòa án cấp 

sơ thẩm xác định và chia thừa kế là đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó Tòa án cấp 

sơ thẩm căn cứ vào nhu cầu và thực tế sử dụng đất của vợ chồng ông B, bà Y để giao 

diện tích 181,5m
2
 (Trong đó có 50m

2
  đất ở) cho vợ chồng ông B, bà Y sử dụng và 

giao cho ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ và ông 

Trương Công A quyền sử dụng đất ở diện tích 134m
2
 và quyền sử dụng đất trồng cây 

hàng năm diện tích 185,5m
2
 và tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 04 tại thửa số 

25, tờ bản đồ số 37 tại khóm H, thị trấn H là phù hợp. 

 [4] Tại giai đoạn phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có 

đơn yêu cầu giám định lại các chữ ký của ông D nhưng tại phiên tòa phúc thẩm hôm 

nay xin rút lại yêu cầu này nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét giải quyết. 

[5] Từ nhận định trên, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông 

Trương Xuân B, bà Trương Thị Y. Do không chấp nhận kháng cáo nên những người 

kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm. 
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[6] Các quyết định còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và kháng

nghị cấp phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ  khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; không chấp nhận kháng cáo 

của ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y và giử nguyên bản án sơ thẩm; 

Căn cứ khoản 2, khoản 5, khoản 14 Điều 26, Điều 34, khoản 1 Điều 227, khoản 1 

Điều 228, khoản .2 Điều 244 của BLTTDS; căn cứ Điều 105 Luật đất đai năm 2003; 

khoản 29 Điều 3, khoản 3 Điều 105, Điều 166, Điều 167, Điều 179 Luật đất đai năm 

2013; căn cứ Điều 118 BLDS năm 1995; Điều 108, Điều 109, Điều 122, Điều 127, 

Điều 128, Điều 137, Điều 223, 673 BLDS năm 2005; khoản 1 Điều 623, Điều 649, 

Điều 651, Điều 652, Điều 660 BLDS năm 2015; căn cứ khoản 2 Điều 157, khoản 2 

Điều 165 BLTTDS; khoản 5 Điều 26, điểm a và điểm b khoản 7 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn rút về yêu cầu Tòa

án buộc ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y phải tháo dỡ diện tích ngôi nhà đang 

xây dựng trái phép. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trương Công A về việc

tuyên bố Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 15/8/2014 giữa ông Trương 

Xuân D tặng cho quyền, sử dụng đất diện tích 123m
2
 cho ông Trương Xuân B, bà 

Trương Thị Y theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403482 do UBND 

huyện V cấp ngày 11/8/2014 được Văn phòng công chứng V công chứng ngày 

15/8/2014 và Di chúc của ông Trương Xuân D lập ngày 24/10/2014 để lại thừa kế 

quyền sử dụng đất diện tích đất 378m
2
 và tài sản gắn liền với đất là nhà rường xây bao 

che cho ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BU 403483 do UBND huyện V cấp ngày 11/8/2014, được Văn phòng công 

chứng V công chứng ngày 24/10/2014 là vô hiệu. 

Hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quyết định như sau: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403161 do UBND huyện V cấp

ngày 10/6/2014 cho ông Trương Xuân D. 

- Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND huyện V về việc cấp

lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sả hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

số Bư 403161 với diện tích 546m
2
 thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37, tại khóm Hải 

Tỉnh, thị trấn H, huyện V cho ông Trương Xuân D. 

- Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất số BU 403483 do UBND huyện V cấp ngày
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11/8/2014 cho ông Trương Xuân D. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403482 do UBND huyện V cấp 

ngày 11/8/2014 cho ông Trương Xuân D. 

- Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND huyện V về việc 

tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất số BU 403482 với diện tích 123m
2
 thuộc thửa đất sổ 157, tờ bản đồ số 

37, tại khóm Hải Tĩnh, thị trấn H, huyện V cho ông Trương Xuân D và Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BU 403483 

với diện tích 378m
2
 thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ sổ 37, tại khóm H, thị trấn H, 

huyện V cho ông Trương Xuân D. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 417040 do UBND huyện V cấp 

ngàỵ 19/9/2014 cho ông Trương Xuân B và bà Trương Thị Y. 

- Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND huyện V về việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất sổ BU 417040 với diện tích 123m
2
 thuộc thửa đất số 157, tờ bản đồ số 37, tại khóm 

H, thị trấn H, huyện V cho ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 308734 do UBND huyện V cấp 

ngày 06/4/2016 chơ ông Trương Xuân B và bà Trương Thị Y. 

- Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND huyện V về việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 

CD 308734 với diện tích 378m
2
 thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 37, tại khóm H, thị 

trấn H, huyện V cho ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y. 

3. Công nhận quyền sử dụng diện tích đất 501m
2
, thửa số 25, tờ bản đồ số 37 theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 411345 ngày 08/6/2001 được UBND tỉnh 

Quảng Trị cấp cho hộ ông Trương Xuân D và tài sản gắn liền với đất có ngôi nhà cấp 

04 là khối tài sản chung của hộ gia đình ông Trương Xuân D, bà Nguyễn Thị N, ông 

Trương Công A trị giá 604.876.500đồng, trong đó có phần di sản của bà Nguyễn Thị 

N gồm quyền sử dụng đất diện tích 167m
2
 và một phần trị giá ngôi nhà cấp 04 giá trị 

201.688.200đồng; phần di sản của ông Trương Xuân D quyền sử dụng đất diện tích đất 

200,4m
2
 và 1/3 giá trị tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 4 có tổng trị giá 

242.025.840đồng, 

4. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn ông Trương Xuân B, bà 

Trương Thị Y. 

 Không chấp nhận yêu cầu của bị đơn ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y yêu 

cầu công nhận Họp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 15/8/2014 giữa ông Trương 

Xuân D tặng cho quyền sử dụng đất diện tích 123m
2
 cho ông Trương Xuân B, bà 

Trương Thị Y theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 403482 do UBND 

huyện V cấp ngày 11/8/2014 là hợp pháp. 
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5. Chia thừa kế theo pháp luật di sản thừa kế của bà Nguyễn Thị N và ông Trương 

Xuân D. 

- Giao cho ông Trương Xuân B quyền sử dụng đất được hưởng di sản thừa kế 

theo pháp luật của ông Trương Xuân D và bà Nguyễn Thị N diện tích 181,5m
2 

(Trong 

đó có 50m
2
  đất ở và 131,5m

2 
đất trồng cây hàng năm) thửa số 157, tờ bản đồ số 37, 

(có sơ đồ kèm theo) vị trí như sau: 

+ Cạnh điểm số 2, điểm số 3 tiếp giáp với kiệt 72 đường N dài 9,01m. 

+ Cạnh điểm số 6 và điểm số 1 tiếp giáp với đường khu vực phía sau thửa đất có 

chiều dài 8,67m. 

+ Cạnh điểm số 1 và điểm số 2 tiếp giáp với đường khu vực dài 20,46m. 

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 6 tiếp giáp với thửa số 25, tờ bản đồ số 37 có chiều 

dài 20,63m. (có sơ đồ kèm theo) 

Ông Trương Xuân B có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên theo quy định pháp luật. 

- Ông Trương Xuân B phải trả chêch lệch hưởng di sản cho ông Trương Quang 

O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ, ông Trương Công A số tiền là 

98.752.900 đồng. 

- Buộc ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y phải trả cho ông Trương Quang O, 

ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ, ông Trương Công A quyền sử dụng 

đất ở diện tích 134m
2
 và quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm diện tích 185,5m

2
 và 

tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 04 có diện tích 49m
2
 tại thửa số 25, tờ bản đồ 

số 37 tại khóm H, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị có vị trí như sau: 

+ Cạnh điểm số 5 và điểm số 6 dài 15,96m; 

+ Cạnh điểm số 5 và điểm số 4 dài 20.88m; 

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 4 dài 14,84m; 

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 6 dài 20,63m. 

(Có sơ đồ kèm theo)   

 Giao cho ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ, 

ông Trương Công A quản lý, sử dụng và sở hữu di sản thừa kế được hưởng quyền sử 

dụng đất ở diện tích 134m
2
 và quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm diện tích 

185,5m
2
 và tàị sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 4 có diện tích 

49m
2
 thửa số 25, tờ bản đồ số 37, tại khóm H, thị trấn H, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị có vị trí như sau: 

+ Cạnh điểm số 5 và điểm số 6 dài 15,96m;. 

+ Cạnh điểm số 5 và điểm số 4 dài 20.88m;  

+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 4 dài 14,84m; 
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+ Cạnh điểm số 3 và điểm số 6 dài 20,63m. 

(Có sơ đồ kèm theo) 

- Ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng 

Đ, ông Trương Công A có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên theo quy định pháp luật. 

- Ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng Đ, ông 

Trương Công A phải trả chêch lệch giá trị hưởng di sản thừa kế một phần ngôi nhà cấp 

4 của ông D, bà N cho ông Trương Xuân B số tiền 4.740.750đồng.  

- Ông Trương Quang O, ông Nguyễn Hồng Q, bà Nguyễn Thị Hoàng 

Đ, ông Trương Công A phải thanh toán cho ông Trương Xuân B, bà Trương 

Thị Y chi phí xây dựng tường rào trên thửa số 157, tờ bản đồ số 37 trên diện tích 

đất 319,5m
2
 với số tiền 26.227.000đồng. 

 5. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Trương Xuân B, bà Trương Thị Y phải 

chịu 300.000đ án phí dân sự phúc thẩm nhưng được trừ vào 300.000đ tạm ứng án phí 

đã nộp theo biên lai thu tạm ứng số 0660 ngày 28/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Quảng Trị.             

 6. Quyết định còn lại của bản án sơ thẩm về đình chỉ xét xử, chi phí tố tụng, 

lãi chậm thi hành án, quyền nghĩa vụ thi hành án và án phí sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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

Nơi nhận:      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TANDTC;        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Trị; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HSVA, lưu trữ.   

            Lê Phước Thanh 
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