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Bản án số 375/2019/DS-PT ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất và 

yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” 

Nội dụng vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất. Ông H có một mảnh 

đất, giáp ranh với đất của ông L2 (chuyển nhượng một phần cho cho 

ông V năm 1992). Năm 1993, ông H và ông V thỏa thuận miệng đổi 

đất cho nhau. Sau khi đổi đất, ông V làm thủ tục kê khai quyền sử dụng 

đất của ông V và có lấn chiếm thêm 5m đất nhà ông H, tự ý làm thủ 

tục cấp GCNQSDĐ mà không được ông H đồng ý. Năm 1995, ông H 

cũng được cấp GCNQSDĐ. Đến năm 2003, ông V tặng cho con rễ là 

anh P một phần đất ông V lấn chiếm của ông H và bán toàn bộ diện 

tích còn lại cho bà K (sau đó đã hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSDĐ). 

Ông H cho rằng bị lấn chiếm đất, ông H khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

Tòa án nhân dân huyện L1 tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông H. Buộc anh Trương Sỹ P tháo dỡ các công trình là nhà làm trên 

đất phần đất lấn chiếm là 22.2m2, Buộc bà K tháo dỡ các công trình là 

tường nhà và phía sau nhà là móng nhà trên diện tích 26.6m2  trả lại 

cho ông H. Không chấp nhận yêu cầu của ông H về việc yêu cầu anh 

P và bà K trả lại diện tích đất theo GCNQSDĐ đã cấp.  

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xem xét phúc thẩm, hủy toàn bộ bản 

án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại. 

Tòa án nhân dân huyện L1 tuyên (lần 2): Không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của ông H, kiến nghị UBND huyện L1 thu hồi GCNQSDĐ 

của anh P và bà K. Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời cho đến khi bản án có hiệu lực. 

Sau bản án sơ thẩm xét xử lại, ông H tiếp tục kháng cáo 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, thụ 

lý và giải quyết vụ án đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Ông H kháng cáo không đưa ra tình tiết mới làm thay đổi 

nội dung vụ án. 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên: Không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H. Kiến nghị UBND huyện L1 

thu hồi GCNQSDĐ của anh P và bà K. Tiếp tục duy trì Quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho đến khi bản án có hiệu lực. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 15/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được 
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công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: “Các đương sự tự nguyện thỏa 

thuận miệng với nhau về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 

nghiệp trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật đất đai năm 1993 có hiệu 

lực thi hành); đã đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận 

tại sổ địa chính; đã trực tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu 

dài. Trường hợp này, Tòa án phải công nhận thỏa thuận miệng của các 

đương sự về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đó để xác 

định các đương sự có quyền sử dụng diện tích đất đã đổi” 
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Bản án số 239/2019/DS-PT ngày 28/10/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp về 

thừa kế tài sản” 

Nội dung vụ án: Cụ Đ và cụ T3 (đã mất) được cấp quyền sử dụng diện 

tích đất 6.245m2. Năm 2006, cụ Đ vay của bà T 2 tỷ đồng và có lập thủ 

tục chuyển nhượng đất để bảo đảm khoản vay. Năm 2006, các con của 

ông làm giấy thỏa thuận đồng ý cho ông Đ toàn quyền giao dịch, 

chuyển nhượng 4000m2 đất. Sau khi thỏa thuận, ông Đ và bà T thực 

hiện ký giấy điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

mà vẫn làm thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với diện tích đất 6.245m2. ông C, H, K, H3 và P1 thỏa thuận với 

bà T xác nhận bà T chỉ nhận chuyển nhượng diện tích đất 4.000m2 còn 

lại diện tích 2.245m2 thuộc quyền sử dụng đất của cụ Đ.Do đó, ngày 

13/9/2006, cụ Đ và bà T ký hợp đồng đặt cọc bà T chuyển nhượng lại 

cho cụ Đ 2.245m2 với giá 1.122.500.000 đồng tương đương diện tích 

và số tiền bà T chưa thanh toán đối với hợp đồng ngày 09/6/2006. Ngày 

28/9/2006, cụ Đ nhận số tiền 1.122.500.000 đồng của bà T. cụ Đ ghi 

đã nhận đủ số tiền 3.122.500.000 đồng có chữ ký của cụ Đ. Ông H đã 

nhiều lần yêu cầu vợ chồng bà T thực hiện thủ tục tách diện tích 

2.245m2 trả lại cho ông H nhưng vợ chồng bà T không thực hiện mà 

hẹn nhiều lần. Đến cuối năm 2016 đầu năm 2017, bà T có mời ông H 

về để đo đạc tách thửa trả lại cho ông H diện tích 2.245m2 nhưng khi 

đo đạc diện tích thiếu. Bà T yêu cầu phải nhận đủ diện tích đất 4.000m2 

diện tích đất còn lại (không đủ 2.245m2) trả cho ông H nên ông H 

không đồng ý. Vì vậy, ông H khởi kiện. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của ông H và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Nguyễn Công P1 và ông Nguyễn Công H3 về việc tranh 

chấp thừa kế tài sản. 

Sau bản án sơ thẩm, nguyên đơn ông H và người có quyền lợi liên quan 

ông H3, ông P1 kháng cáo toàn bộ bản án. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Hội đồng xét xử không 

có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông H và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông H3 và ông P1. Riêng đối 
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với số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1.225.500.000 đồng mà 

cụ Nguyễn Văn Đ và ông Nguyễn Thiện H đã nhận ngày 28/9/2006 từ 

bà T, nếu ông H3, ông P1 và những người thừa kế khác của cụ Đ, cụ 

T3 có tranh chấp với nhau về số tiền cụ Đ và ông H đã nhận thì có 

quyền khởi kiện tranh chấp thừa kế bằng vụ án khác. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Đình chỉ xét xử phúc thẩm 

đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân 

Uyên; Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông 

Nguyễn Thiện H; Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công H3 và ông Nguyễn 

Công P1; Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 

26/4/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Án lệ được áp dụng:  
- Án lệ số 04/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao thông qua ngày 06/4/2016 và được công bố theo Quyết định số 

220/QĐ-CA ngày 06/4/2016: “Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng 

mà chỉ có một người đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đó 

cho người khác, người còn lại không ký tên trong hợp đồng. Nếu có đủ 

căn cứ xác định bên chuyển nhượng đã nhận đủ số tiền theo thỏa thuận, 

người không ký tên trong hợp đồng biết và cùng sử dụng tiền chuyển 

nhượng nhà đất; bên nhận chuyển nhượng nhà đất đã nhận và quản lý, 

sử dụng nhà đất đó công khai; người không ký tên trong hợp đồng biết 

mà không có ý kiến phản đối gì thì phải xác định là người đó đồng ý 

với việc chuyển nhượng nhà đất.” 

- Án lệ số 16/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao thông qua ngày 14/12/2017 và được công bố theo Quyết định số 

299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: 

“Di sản thừa kế là bất động sản đã được một trong các đồng thừa kế 

chuyển nhượng. Các đồng thừa kế khác biết và không phản đối việc 

chuyển nhượng đó. Số tiền nhận chuyển nhượng đã được dùng để lo 

cuộc sống của các đồng thừa kế. Bên nhận chuyển nhượng đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp này, Tòa án phải 

công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp pháp 

và diện tích đất đã chuyển nhượng không còn trong khối di sản để chia 

thừa kế mà thuộc quyền sử dụng của bên nhận chuyển nhượng.” 
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Bản án số 220/2019/DS-PT ngày 12/6/2019 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Về việc “Tranh chấp đòi lại tài sản là giá trị quyền sử dụng đất” 

Nội dung vụ án: ông Đặng Quang V có nhận 7.000 USD do ông Ngh 

gửi về để ông V mua thửa đất có diện tích khoảng hơn 3 sào đất trồng 

lúa tọa lạc tại Khu phố 1, phường MH, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh 

Thuận và để ông V toàn quyền sử dụng, đứng tên trên giấy tờ vì đang 

ở Hoa Kỳ. Năm 200, ông Ngh có mua thêm đất và cũng giao ông V 

thực hiện thủ tục liên quan, giao cho bà M (mẹ vợ) đứng tên, bà M hứa 

sau khi ông về Việt Nam sẽ trả lại đất cho ông. 
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Ông Ngh khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Đặng Quang 

V và bà Nguyễn Thị Như M phải trả lại cho ông toàn bộ diện tích đất 

và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa số 25, tờ bản đồ địa chính số 02 

phường MH, thành phố PR-TC và diện tích đất tại xứ đồng DĐ tọa lạc 

tại thôn HĐ, xã PH, huyện NP mà hiện nay bà Nguyễn Thị Như M 

đang đứng tên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu 

không được nhận đất ông yêu cầu được nhận tiền. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn; chấp nhận toàn bộ yêu cầu độc lập của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển VN, Chi nhánh Ninh Thuận. Công nhận sự thỏa thuận tự 

nguyện của các bên đương sự: Công nhận sự tự nguyện của ông Trương 

Thái Ngh về việc tặng cho bà Nguyễn Thị Như M toàn bộ tài sản trên 

diện tích đất; buộc bà M phải trả cho ông Ngh: 724.985.760đ (bảy trăm 

hai mươi bốn triệu chín trăm tám mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mươi 

đồng). Buộc ông Ngh tháo dỡ toàn bộ tài sản đã xây trên đất; tiếp tục 

duy trì 02 hợp đồng thế chấp giữa bà M và Ngân hàng. 

Sau bản án sơ thẩm, Nguyên đơn ông Ngh và bị đơn bà M kháng cáo. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Tòa án cấp sơ thẩm đã 

xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, thụ lý và giải quyết vụ án 

đúng thẩm quyền và thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm TN chấp nhận một phần kháng cáo của 

nguyên đơn Trương Thái Ngh và một phần kháng cáo của bị đơn bà 

Nguyễn Thị Như M. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng 

cáo của nguyên đơn Trương Thái Ngh và một phần kháng cáo của bị 

đơn bà Nguyễn Thị Như M; Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn; chấp nhận toàn bộ yêu cầu độc lập của người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN, 

Chi nhánh Ninh Thuận 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 02/2016/AL được lựa chọn từ Quyết 

định giám đốc thẩm số 27/2010/DS – GĐT ngày 08/7/2010 và được 

công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao: “Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ 

người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

hộ mình, khi giải quyết tranh chấp thì Tòa án phải xem xét và tính công 

sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng đất cho 

người đứng tên hộ; trường hợp không xác định được chính xác công 

sức của người đó thì cần xác định người thực chất trả tiền để nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và người đứng tên nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất hộ có công sức ngang nhau để chia phần 

giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất ban đầu”. 
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Bản án số 151/2019/DS-PT ngày 25/11/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” 

Nội dung vụ án: Vợ chồng ông N chuyển nhượng cho ông M diện tích 

phần đất tái định cư của họ với giá 400.000.000 đồng, ông M đã cọc 

380.000.000 đồng. Trong thời gian chờ đợi công ty P giao khoán thì 

ôn N còn yêu cầu ông M chuyển vào tài khoàn công ty P số tiền 

324.490.000 đồng làm thủ tục cấp sổ cho ông N rồi ông N làm thủ tục 

chuyển sang ông M. Tuy nhiên, vợ chồng ông N không hoàn tất thủ tục 

sang tên. Vì vậy, ông M khởi kiện yêu cầu ông N và N1 tiếp tục thực 

hiện hợp đồng. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của ông M đối với ông N, bà N1. Tuyên bố hợp đồng đặt cọc giữa 

ông M với ông N, bà N1 bị vô hiệu: Buộc ông N, bà N1 cùng có nghĩa 

vụ hoàn trả cho ông M 380.000.000đồng và bồi thường thiệt hại 

291.450.100 đồng, tổng cộng là 671.450.100đồng. Buộc Công ty P 

hoàn trả cho ông M 324.490.000 đồng. 

Sau bản án sơ thẩm, lần lượt bị đơn ông N, nguyên đơn ông M, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện kháng cáo. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: thỏa thuận đặt cọc này 

đã vi phạm điều cấm của luật nên đã bị vô hiệu theo quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều 117, Điều 122 và Điều 123 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết tuyên bố thỏa thuận đặt cọc giữa ông N, 

bà N1 với ông M theo “Giấy biên nhận ngày 02/01/2018” vô hiệu là có 

căn cứ, đúng pháp luật. thỏa thuận đặt cọc này đã vi phạm điều cấm 

của luật nên đã bị vô hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 117, 

Điều 122 và Điều 123 Bộ luật Dân sự năm 2015. Tòa án cấp sơ thẩm 

giải quyết tuyên bố thỏa thuận đặt cọc giữa ông N, bà N1 với ông M 

theo “Giấy biên nhận ngày 02/01/2018” vô hiệu là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo 

của nguyên đơn ông M; Chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông N và 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh Sóc 

Trăng; Sửa bản án dân sự cấp sơ thẩm đã tuyên. Không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn ông M đối với ông N, bà N1. Tuyên bố 

thỏa thuận đặt cọc giữa ông M với ông N và bà N1 “Giấy biên nhận 

ngày 02/01/2018” vô hiệu. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 25/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được 

công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về không phải chịu phạt cọc vì 

lý do khách quan: “Hợp đồng đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng 

mua bán nhà có thỏa thuận trong một thời hạn nhất định bên nhận đặt 

cọc phải hoàn tất các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà, nếu vi phạm thì phải chịu phạt cọc. Hết thời hạn theo thỏa 
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thuận, bên nhận đặt cọc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà do nguyên nhân từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường 

hợp này, phải xác định việc bên nhận đặt cọc không thể thực hiện đúng 

cam kết là do khách quan và bên nhận đặt cọc không phải chịu phạt 

cọc.” 

05 

Bản án số 140/2019/DS-PT ngày 31/7/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh An Giang 

Về việc “Tranh chấp “thừa kế tài sản, đòi quyền sử dụng đát, hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy GCNQSDĐ, 

bồi thường thiệt hại về tài sản” 

Nội dung vụ án: Tài sản do bố mẹ tạo lập, sau khi chết để lại. Sau khi 

bố mẹ chết, anh Th và bà S tự ý làm thủ tục đến đứng tên và chuyển 

nhượng cho người khác, chưa có sự đồng ý của tất cả anh em. Vì vậy, 

ông L, bà D, bà M, bà L1 yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng, 

GCNQSDĐ, chia di sản thừa kế. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của ông Huỳnh Phước L, bà Huỳnh Thị D, Huỳnh Kim L1 và 

Huỳnh Thị Ngọc M về chia thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp 

diện tích 3.888m2 (đo đạc thực tế là 3.943m2) tọa lạc tại xã B Ch, 

huyện C Ph và đất Lnk diện tích 2.559,8m2, tọa lạc tại thị trấn B C, 

huyện T T do ông Huỳnh Văn tr để lại. 

Sau đó, ông L, bà M, bà D, bà L1 ủy quyền cho ông B1 kháng cáo toàn 

bộ bản án. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Tòa án cấp sơ thẩm đã 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L, bà D, bà M và bà L1 

yêu cầu được chia di sản thừa kế phần đất diện tích 12.096m2 (đo đạc 

thực tế là 13.070m2). Không chấp nhận yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 13/11/2003 giữa ông L2 với ông Th 

và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông L2, bà N1 

là có căn cứ, phù hợp với Án lệ số 16/2017/AL được Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14/12/2017. Di sản thừa 

kế của cụ tr được chia cho bà Ph, bà L1, bà M, bà D, ông Th, ông T2, 

ông L, ông Đ mỗi người được chia một kỷ phần có giá trị 14.094.000đ. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của ông H Phước L, bà H Thị Ngọc M, bà H Thị D và H 

Kim L1. Sửa Bản án dân sự cấp sơ thẩm đã tuyên. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 16/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14/12/2017 Về công nhận hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong 

các đồng thừa kế chuyển nhượng: “Di sản thừa kế là bất động sản đã 

được một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng. Các đồng thừa kế 

khác biết và không phản đối việc chuyển nhượng đó. Số tiền nhận 

chuyển nhượng đã được dùng để lo cuộc sống của các đồng thừa kế. 

Bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Trường hợp này, Tòa án phải công nhận hợp đồng chuyển nhượng 
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quyền sử dụng đất là hợp pháp và diện tích đất đã chuyển nhượng 

không còn trong khối di sản để chia thừa kế mà thuộc quyền sử dụng 

của bên nhận chuyển nhượng.” 

06 

Bản án số 138/2019/DS-PT ngày 21/8/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang 

Về việc “tranh chấp chia thừa kế, hủy hợp đồng tặng cho và giấy 

chứng nhận quyền sử sựng đất” 

Nội dung vụ án: Đất khai phá năm 1945, sau khi ông Ngoại mất thì 

bà ngoại cho phần đất này cho cha mẹ ruột của bà N là ông N1 và bà 

T tiếp tục sử dụng. Ông N1, bà T có 4 con chung kaf H, H1, A, N. Năm 

1958, ông N2 chết nên năm 1963, bà T chung sống với ông N3, có con 

chung là ông Đ. Năm 2009, bà T đã tặng cho toàn bộ phần đất này cho 

ông Đ. Vì vậy, bà N khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho, hủy một 

phần GCNQSDĐ của ông Đ để chia thừa kế. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của bà Cao Thị N. Không chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng tặng 

cho quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

bà Cao Thị N. Chia tài sản thừa kế và ghi nhận sự tự nguyện tặng cho 

các kỷ thừa kế của bà Cao Lan A cho bà Cao Thị N và sự tự nguyện 

tặng cho các kỷ phần thừa kế của ông Cao Hiền H và ông Cao Hiền H1 

cho ông Cao Hiền Đ. 

Sau đó, ông Đ kháng cáo toàn bộ bản án vì quyền sử dụng đất là của 

mẹ Tạ Thị T tặng cho ông từ năm 2009 và ông đã sử dụng ổn định cho 

đến nay. Ông không đồng ý chia quyền sử dụng đất cho bất kỳ ai. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Quyền sử dụng đất này 

là tài sản chung của cụ N2, cụ T, việc cụ T tặng cho toàn bộ quyền sử 

dụng đất cho ông Đ là không phù hợp quy định pháp luật, vượt quá 

quyền định đoạt tài sản của mình. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Đ cũng 

có ý kiến khi nào ông chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cho 

người khác thì ông sẽ thực hiện nghĩa vụ trả giá trị quyền sử dụng đất 

cho bà N. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ để chia thừa kế cho bà N. 

Tòa án cấp sơ thẩm có sai sót trong việc chia kỷ phần, cụ thể phần cụ 

T được hưởng của cụ N2 thì cụ T được quyền tặng cho ông Đ. Do đó, 

Hội đồng xét xử cần sửa lại nội dung này cho phù hợp. Ngoài ra, Tòa 

án cấp sơ thẩm có sai sót khi không buộc bà N tháo dở căn nhà tạm của 

bà N trên đất và cho bà N quyền lưu cư. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà N 

tự nguyện sẽ di dời căn nhà tạm. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện 

này và cho bà N được quyền lưu cư thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần nội 

dung kháng cáo của ông Cao Hiền Đ. Sửa bản án sơ thẩm số 

14/2019/DS-ST ngày 13/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện T. Chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị N. Không chấp nhận 

yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của bà Cao Thị N. 
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Án lệ được áp dụng: Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Án lệ số 05/2016/AL 

ngày 06/4/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, 

để chấp nhận yêu cầu của ông Đ về việc được hưởng một phần công 

sức quản lý, tôn tạo di sản bằng 2/3 suất thừa kế trong di sản thừa kế 

của cụ N2: “Có đương sự thuộc diện được hưởng một phần di sản thừa 

kế và có công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế 

nhưng không đồng ý việc chia thừa kế (vì cho rằng đã hết thời hiệu 

khởi kiện về thừa kế), không có yêu cầu cụ thể về việc xem xét công sức 

đóng góp của họ vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế. Nếu Tòa án 

quyết định việc chia thừa kế cho các thừa kế thì phải xem xét về công 

sức đóng góp của họ vì yêu cầu không chia thừa kế đối với di sản thừa 

kế lớn hơn yêu cầu xem xét về công sức.” 

07 

Bản án số 101/2019/DS-PT ngày 19/9/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Phước 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản” 

Nội dung vụ án: Năm 2006, cụ C có lập “Giấy cho đất và nhà ở” cho 

con là Ông Phạm Văn L được Ban lãnh đạo thôn N; Ban tư pháp xã và 

Uỷ ban nhân dân xã S chứng thực. Năm 2014, các bên đến Phòng công 

chứng số 3, tỉnh Bình Phước công chứng hợp đồng tặng cho tài sản cho 

ông L diện tích đất 607,2m. Tuy nhiên, trên thực tế cụ C chỉ giao cho 

ông L diện tích đất 310,9m2, còn cụ C vẫn sử dụng diện tích 296,3m2 

và tài sản trên đất. Nay cụ C kiện đòi lại 296,3m2 đất vì cho rằng: Ông 

L và bà H ngược đãi, xúc phạm cụ, thường xuyên không cho cụ ăn, 

chửi bới dọa nạt lớn tiếng với cụ. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn cụ C. Tuyên hủy một phần Hợp đồng tặng cho tài sản 

ngày 01-10-2014 của Phòng công chứng số 3 đối với phần tặng cho 

diện tích đất 296,3m2. Buộc Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H có 

nghĩa vụ trả lại cụ Phạm C quyền sử dụng diện tích đất 296,3m2 và tài 

sản gắn liền với đất. Buộc cụ Phạm C có nghĩa vụ phải thanh toán lại 

công sức tôn tạo tài sản trên đất cho Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn 

Thị H số tiền 27.508.000 đồng. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thu 

hồi đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 026755. 

Sau đó, bị đơn ông L và bà H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu 

cầu Tòa án xử theo hướng không chấp nhận đơn khởi kiện của Cụ C. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Mặc dù hợp đồng tặng 

cho diện tích đất 607,2m2 ngày 01-10-2014 ký kết tại Văn phòng công 

chứng số 3 không ghi điều kiện nhưng tại văn bản “Giấy cho đất và 

nhà ở” cụ Phạm C lập ngày 17-8-2006 có thỏa thuận về điều kiện tặng 

cho và những điều kiện này không vi phạm điều cấm của pháp luật. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm khẳng định đây là vụ án tranh chấp hợp 

đồng tặng cho tài sản có điều kiện là có căn cứ. Qua phân tích, đánh 

giá thì trường hợp mâu thuẫn trong gia đình giữa cụ C và vợ chồng ông 

L chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, phần nhiều là do bất đồng quan 

điểm dẫn đến tranh cãi nhất thời, không có hệ thống và không phải là 
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hành vi ngược đãi. Như vậy việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định vợ chồng 

ông L có hành vi bất hiếu, ngược đãi cụ Phạm C là chưa đủ căn cứ 

thuyết phục. đô thị), tọa lạc tại Thôn N, x L, thị x P, tỉnh Bình Phước 

cho bà H trong thời gian ông L đang phải thực hiện nghĩa vụ của người 

được nhận tài sản theo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện và tại 

thời điểm ông L cho tặng bà H thì ông L không thông báo cho cụ C 

biết về việc tặng cho nhau tài sản này, không được sự đồng ý của cụ C, 

đồng thời khi tặng cho nhau tài sản, ông L, bà H và cụ C cũng chưa 

thỏa thuận về nghĩa vụ của người nhận tài sản là trái pháp luật. Vì vậy, 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

giữa ông L và bà H là có cơ sở đúng quy định pháp luật. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bị đơn Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H; Sửa một phần 

bản án dân sự sơ thẩm mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn cụ Phạm C về yêu cầu hủy bỏ một phần 

Hợp đồng tặng cho tài sản, cho ông L diện tích đất 607,2m2, Công nhận 

Hợp đồng tặng cho tài sản cho ông L diện tích đất 607,2m2; Chấp yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn cụ Phạm C về yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng 

tặng cho tài sản ngày 16-5-2018 về việc ông L tặng cho quyền sử dụng 

diện tích đất 296,3m2 cho bà Nguyễn Thị H và buộc bà trả lại đất cho 

ông L. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của 

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi 

trong hợp đồng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết 

định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao: “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất không ghi 

điều kiện tặng cho nhưng tại các văn bản, tài liệu khác có liên quan 

thể hiện các bên đã có thỏa thuận, thống nhất về điều kiện tặng cho và 

điều kiện tặng cho là hợp pháp. Trường hợp này, Tòa án phải công 

nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và xác định 

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đó là hợp đồng tặng cho tài sản 

có điều kiện.” 
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Bản án số 68/2019/DS-PT ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

Về việc “Tranh chấp chia tài sản chung” 

Nội dung vụ án: Cha mẹ của các nguyên đơn là ông Nguyễn Đăng T 

(đã chết năm 1991) và bà Đinh Thượng T (chết năm 1995) có 07 người 

con, khi chết không để lại di chúc, để lại tài sản là nhà đất diện tích 

190.7m2. Sau khi ông Đ chết, thì các chị em của các bà với bà H họp 

gia đình để phân chia di sản do cha mẹ chết để lại cho 07 người con 

với mỗi người một phần bằng nhau, nhưng bà H không đồng ý. Tại 

biên bản hòa giải ngày 27/8/2010 của Uỷ ban nhân dân phường 1, thành 

phố T, thì bà H yêu cầu được chia ½ khối tài sản chung vì có công sức 

99 - 110 



 

 

gìn giữ di sản thì các bà không đồng ý. Nay yêu cầu Tòa án phân chia 

di sản. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của đồng nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị 

Cẩm V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D, bà Nguyễn Thị L về 

việc tranh chấp chia thừa kế. Giao diện tích đất 190.7m2, loại đất ODT, 

thuộc thửa số 103, tờ bản đồ số 23 và toàn bộ các công trình xây dựng 

trên đất, tọa lạc tại số 19 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, 

tỉnh Trà Vinh cho bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông 

Nguyễn Minh N được trọn quyền quản lý sử dụng.  

Sau đó, bà Nguyễn Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị 

L, bà Nguyễn Thị Mỹ D, bà Nguyễn Thị L kháng cáo, yêu cầu: Hủy 

bản án sơ thẩm, xác định lại quan hệ tranh chấp,… 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: cấp sơ thẩm xác định 

quan hệ tranh chấp về thừa kế tài sản để giải quyết vụ án là có căn cứ. 

Trong hồ sơ vụ án có giấy viết tay thể hiện ý kiến của bà T liên quan 

đến nhà đất đang tranh chấp đề ngày 10/3/1994, xét thấy nội dung tờ 

giấy viết tay bà T chỉ đồng ý cho ông Đ, bà H, bà V, ông N ở và nhập 

hộ khẩu trong căn nhà số 19 đường Q, khóm N, phường M, thị xã Trà 

Vinh (nay là thành phố T), tỉnh Trà Vinh (bút lục số 848). Do đó, cấp 

sơ thẩm giao toàn bộ nhà đất tranh chấp cho bà H, bà V, ông N trọn 

quyền sở hữu nhưng phải thanh toán lại kỷ phần thừa kế cho bà T, bà 

V, bà H, bà D, bà T, bà H1 là có căn cứ. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị Cẩm 

V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D và bà NguyễnThị L. Ông 

Nguyễn Hoàng V là người đại diện hợp pháp cho bị đơn bà Nguyễn 

Thị H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Ngọc Bích 

V và ông Nguyễn Minh N. Sửa bản án sơ thẩm  

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 05/2016/AL và án lệ số 06/2016/AL 

được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 

tháng 4 năm 2016 và được công bố theo quyết định số 220/QĐ-CA 

ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: “Có 

đương sự thuộc diện được hưởng một phần di sản thừa kế và có công 

sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế nhưng không 

đồng ý việc chia thừa kế (vì cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa 

kế), không có yêu cầu cụ thể về việc xem xét công sức đóng góp của họ 

vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế. Nếu Tòa án quyết định việc 

chia thừa kế cho các thừa kế thì phải xem xét về công sức đóng góp 

của họ vì yêu cầu không chia thừa kế đối với di sản thừa kế lớn hơn 

yêu cầu xem xét về công sức.” 
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Bản án số 37/2019/DS-PT ngày 18/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” 
111 - 119 



 

 

Nội dung vụ án: Anh A chị K có nhận chuyển nhượng mảnh đất 90m2 

từ vợ chồng ông L bà T và chỉ viết “ giấy chuyển đất ở” không qua 

công chứng, chứng thực. Do GCNQSDĐ đang thế chấp ngân vay tại 

ngân hàng nên hai bên tạm thời chưa làm thủ tục sang nhượng. Năm 

2017, khi đo đất để làm thủ tục sang nhượng, ông L bà T thấy diện tích 

lớn hơn so với phần diện tích ghi trên giấy chuyển nhượng nên đòi trả 

thêm tiền nhưng anh A chị K không đồng ý, nên phát sinh tranh chấp. 

Ông L bà T yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất 

hai bên đã ký nhưng trừ đi phần đất bị UBND thu hồi, yêu cầu thanh 

toán số tiền chuyển nhượng 1.500.000 đồng; buộc anh A chị K phải 

tháo dỡ những công trìn đã xây dựng và không được bồi thường thiệt 

hại. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Công nhận hợp đồng chuyển 

nhượng đất, diện tích đất theo đo đạc thực tế là 110,46m2; Anh A chị 

K có trách nhiệm đến cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục sang tên. 

Buộc vợ chồng anh K thanh toán giá trị đất chênh lệch và tiền nhận 

chuyển nhượng chưa thanh toán. Bác yêu cầu tháo dỡ công trình đã 

xây dựng. 

Sau đó, vợ chồng anh K kháng cáo yêu cầu công nhận diện tích đất 

thực tế sử dụng và không đồng ý thanh toán giá trị chênh lệch. Vợ 

chồng ông L yêu cầu vợ chồng ông K trả lại phần diện tích đất thừa 

35,16m2, không đồng ý thanh toán theo giá trị đất. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Căn cứ vào giấy chuyển 

nhượng, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định vào ngày 20/10/2006 

giữa vợ chồng anh k, chị A và vợ chồng ông L, bà T đã xác lập hợp 

đồng chuyển nhượng quyền SDĐ, diện tích 90m2 với giá 76.500.000 

đồng.Mặt khác, năm 2009 bên bán đã giao đất cho bên mua xây dựng 

nhà ở từ đó đến nay, còn bên mua đã giao tiền cho bên bán và còn nợ 

1.500.000 đồng hẹn khi nào hoàn thành thủ tục chuyển nhượng sẽ giao 

đủ. Việc chuyển nhượng và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, bên 

bán nhận tiền sử dụng mục đích gia đình, sự việc này gia đình ông L, 

bà T biết nhưng không không có ý kiến phản đối từ năm 2006 cho đến 

nay. Án sơ thẩm buộc vợ chồng anh A, chị K có trách nhiệm thanh toán 

cho hộ gia đình ông L 36.660.000 đồng là có căn cứ đúng quy định 

pháp luật.  

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo 

của anh K, chị K, ông L, bà T, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 04/2016/AL của Hội đồng thẩm phán 

nhân dân tối cao Về tranh chấp hợp đổng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất: “Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng mà chỉ có một người 

đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đó cho người khác, 

người còn lại không ký tên trong hợp đồng. Nếu có đủ căn cứ xác định 

bên chuyển nhượng đã nhận đủ số tiền theo thỏa thuận, người không 

ký tên trong hợp đồng biết và cùng sử dụng tiền chuyển nhượng nhà 

đất; bên nhận chuyển nhượng nhà đất đã nhận và quản lý, sử dụng nhà 



 

 

đất đó công khai; người không ký tên trong hợp đồng biết mà không 

có ý kiến phản đối gì thì phải xác định là người đó đồng ý với việc 

chuyển nhượng nhà đất.” 
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Bản án số 26/2019/DS-PT ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” 

Nội dung vụ án: Do mối quan hệ làm ăn quen biết với ông Trần Xuân 

I từ năm 2008, ông P biết được ông I có người thân ở Mỹ mua được xe 

ô tô nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam nên ông P đã đặt vấn đề nhờ ông I 

mua hộ. Ngày 24/8/2016, ông P và ông I đã ký văn bản thỏa thuận đặt 

cọc số tiền 450.000.000 đòng mua xe ô tô  Hyundai 7 chỗ nguyên chiệc, 

máy đầu 2.2L-CRDI 4DW màu đồng cát được nhập khẩu từ Mỹ, thỏa 

thuận thời gian giao xe là trước tết dương lịch 2017. Sau đó ông I không 

giao được xe đúng hạn. Tháng 11/2017, ông P và ong I tiếp tục ký biên 

bản cam kết, gia hạn thời hạn bàn giao xe tầm 08/1/2018. Nhưng ông 

I đã không thực hiện được nên trả lại ông P 450.000.000 đồng. Ông P 

khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông I phải trả số tiền phạt cọc 

450.000.000 đồng. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của ông P về việc yêu cầu ông I phải trả số tiền phạt cọc 

450.000.000 đồng. 

Sau đó, ông P kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm để nghị Tòa án phúc 

thẩm giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Ông P và ông I ký hợp 

đồng đặt cọc với tư cách là cá nhân với nhau, bản thân ông I không 

được cơ quan có thẩm quyền cấp cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu 

xe ô tô và ngay cả doanh nghiệp ông I làm chủ là Công ty cổ phần P L 

cũng không đăng ký kinh doanh nhập khẩu xe ô tô.Việc ký kết hợp 

đồng giữa ông P và ông I là vi phạm các quy định của pháp luật về mua 

bán nhập khẩu xe ô tô, vi phạm điều 117, 122, 123 Bộ luật dân sự 2015, 

nên hợp đồng này vô hiệu và không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên. Cả ông P và ông I khi ký hợp đồng 

đặt cọc đã không xem xét các quy định của pháp luật về điều kiện mua 

bán xe ô tô nhập khẩu. Vì ông I không có xe ô tô bán và cũng không 

đủ điều kiện nhập khẩu xe ô tô để bán cho ông P, ông P biết rõ ddieuf 

này và không có tài liệu, chứng cứ gì chứng minh rằng ông I có khả 

năng bán xe ô tô cho ông P, nhưng cố tình từ chối thực hiện. Do đó, 

ông I không thực hiện được thỏa thuận là do yếu tố khách quan. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của ông P về việc yêu cầu ông I trả số tiền phạt cọc là 

450.000.000 đồng. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 25/2018/AL được Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2018 Về không phải 

chịu phạt cọc vì lý do khách quan: “Hợp đồng đặt cọc để bảo đảm giao 

kết hợp đồng mua bán nhà có thỏa thuận trong một thời hạn nhất định 

120 - 129 



 

 

bên nhận đặt cọc phải hoàn tất các thủ tục để được cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà, nếu vi phạm thì phải chịu phạt cọc. Hết thời 

hạn theo thỏa thuận, bên nhận đặt cọc chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà do nguyên nhân từ phía cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Trường hợp này, phải xác định việc bên nhận đặt cọc không thể 

thực hiện đúng cam kết là do khách quan và bên nhận đặt cọc không 

phải chịu phạt cọc.” 
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Bản án số 24/2019/HNGĐ-PT ngày 15/10/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Phước 

Về việc “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con và chia tài sản khi ly hôn” 

Nội dung vụ án: Bà Nguyễn Thị Minh T và ông Hoàng Phước T trước 

đây là vợ chồng nhưng đã ly hôn theo nội dung Bản án số 

52/2017/HNGĐ-ST ngày 16/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện Đ, 

tỉnh Bình Phước. Do bản án sơ thẩm bị hủy về phần tài sản và các 

đương sự không tự thỏa thuận được việc phân chia tài sản nên nay bà 

Nguyễn Thị Minh T xác định tài sản chung và các khoản nợ chung 

trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và ông Hoàng Phước T. Bà T đồng ý 

hoàn trả lại cho bà N phần đất có diện tích 7.140,6m2 tọa lạc tại ấp Q, 

xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước để bà N có tài sản đảm bảo ổn định 

cuộc sống khi về già. Các tài sản còn lại, bà T yêu cầu giải quyết chia 

tài sản chung và các khoản nợ chung trên thành hai phần, mỗi người 

được hưởng ½ tài sản và chịu trách nhiệm trả ½ các khoản nợ trên. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của bà Nguyễn Thị Minh T về yêu cầu chia tài sản chung, các khoản 

nợ chung của vợ chồng sau khi ly hôn. Chia tài sản chung và các khoản 

nợ chung của bà Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng Phước T. Bác một 

phần yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị N về việc đòi buộc ông Hoàng 

Phước T, bà Nguyễn Thị Minh T phải trả lại cho bà Nguyễn Thị N 03 

mảnh đất. 

Sau đó, ông T, bà N kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện D kháng 

nghị. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Tòa án cấp sơ thẩm có 

thiếu sót trong việc không tuyên giao cho ông T được quyền quản lý, 

sử dụng riêng đối với diện tích đất 8.997m2, trong khi phần nhận định 

đã nhận định về vấn đề này; Về việc tuyên bà T và ông T có nghĩa vụ 

liên đới chung trả nợ cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ số tiền 

30.000.000 đồng gốc và lãi phát sinh cũng là không phù hợp, gây khó 

khăn khi thi hành án do quyền và nghĩa vụ hai bên đối lập nhau, trường 

hợp này phải tuyên rõ nghĩa vụ theo phần của từng bên. Do vậy, cấp 

phúc thẩm thấy cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung lại việc tuyên án về 

các vấn đề trên cho chính xác. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng 

cáo của bị đơn ông Hoàng Phước T và của người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan bà Nguyễn Thị N. Không chấp nhận kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Sửa một 
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phần Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2019/HNGĐ-ST ngày 18/4/2019 

của Tòa án nhân dân huyện Đ về phần án phí. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 03/2016/AL được Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân Tối Cao thông qua ngày 6/4/2016 và được công báo 

theo quyết định số 220/QĐ–CA ngày 6/4/2016 của Chánh án Tòa án 

nhân dân Tối cao: “Cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích 

đất và vợ chồng người con đã xây dựng nhà kiên cố trên diện tích đất 

đó để làm nơi ở, khi vợ chồng người con xây dựng nhà thì cha mẹ và 

những người khác trong gia đình không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng 

người con đã sử dụng nhà, đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến 

hành việc kê khai đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trường hợp này Tòa án phải xác định vợ chồng người con đã được 

tặng cho quyền sử dụng đất.” 
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Bản án số 12/2019/DS-PT ngày 22/02/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

Về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản” 

Nội dung vụ án: Cụ Ch1 và Ch2 có 03 người con: ông H, bà L, ông 

Tr (chưa vợ con, đã mất). Cụ Ch2 mất năm 1945 không để lại thừa kế, 

cụ Ch1 mất năm 2017. Khi còn sống cụ Ch1 đã tạo lập được một khối 

tài sản là diện tích đất 950m2. Sau năm 1994 được cấp GCNQSDĐ, 

đến năm 2003, cụ Ch1 lập hợp đồng tặng cho bà L 240m2 đất. Năm 

2014, do cần tiền nên bà lại sang nhượng cho ông Mai H. Phần diện 

tích còn lại 950m2 thì vẫn là của bà Ch1 và chưa phân chia cho con. 

Tuy nhiên, ông H và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

cho rằng đất đã được chia từ thời điểm bà Ch1 sang nhượng 240m2 đất 

cho bà L. Nay bà L đề nghị Tòa án phân chia di sản thừa kế của cụ Ch1 

bằng hiện vật để đảm bảo quyền lợi cho bà. Người có  

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn bà Mai Thị L về việc phân chia di sản thừa 

kế của cụ Phan Thị Ch1 là quyền sử dụng đất diện tích 950 m2 thuộc 

thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, trong đó có 200 m2 đất ở và 750 m2 

đất nông nghiệp, tọa lạc tại số 57 HV, thị trấn QP, huyện CM, tỉnh Đắk 

Lắk (diện tích đo đạc thực tế là 722.1 m2), trị giá 10.874.500.000 đồng 

(Mười tỷ, tám trăm bảy mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng). Thu hồi 

GCN QSD đất số V 377328, chia tài sản cho bà L, ông H và ông H có 

trách nhiệm phải thanh toán giá trị chênh lệch trị giá tài sản đươc hưởng 

cho bà L là 1.477.723.000 đồng. yêu cầu các người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan dỡ bỏ, di dời một phần nhà để trả lại đất. 

Sau đó, bà L kháng cáo rằng không đồng ý nhận đi sản bằng tiền, yêu 

cầu chia tài sản bằng hiện vật là ½ quyền sử dụng đất; ông H có đơn 

kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm bác đơn khởi kiện của bà L. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Thửa đất số 201, tờ bản 

đồ số 29, diện tích 950 m2 (diện tích thực tế 722,1 m2) đã được bà 

Ch1, ông H và bà L thống nhất phân chia xong từ năm 2003, việc phân 

chia đã được thực hiện trên thực tế và đã được điều chỉnh trên sổ sách 
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giấy tờ về đất đai, thỏa thuận phân chia không vi phạm quyền lợi của 

bất cứ thừa kế nào và không ai tranh chấp nên diện tích đất trên không 

còn là di sản thừa kế của cụ Ch1. Cấp sơ thẩm tuyên: Đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện CM thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 

377328 ngày 12/8/2002 do UBND huyện CM cấp cho hộ ông Mai H 

là không có căn cứ, vì: GCN QSD đất này đã được thu hồi theo Quyết 

định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1219/QĐ- 

UB ngày 27/10/2003 của UBND huyện CM. Do đó, kháng nghị của 

Viện kiểm sát về nội dung này là có căn cứ để chấp nhận. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo 

của nguyên đơn bà Mai Thị L. Chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông 

Mai H. Sửa bản án sơ thẩm số 25/2018/DSST ngày 15/11/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar. Bác toàn bộ đơn khởi kiện của bà 

Mai Thị L về việc yêu cầu Tòa án chi di sản thừa kế của cụ Phan Thị 

Ch1 là 1.760 m2, thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29 tọa lạc tại 57 

HV, thị trấn QP, huyện CM. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 24/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2018 về di sản đã chuyển 

thành tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân: “Nhà, đất là 

tài sản chung của vợ chồng mà một người chết trước. Người còn lại và 

các thừa kế của người chết trước đã thống nhất phân chia nhà, đất. 

Thỏa thuận phân chia không vi phạm quyền lợi của bất cứ thừa kế nào. 

Việc phân chia nhà, đất đã được thực hiện trên thực tế và đã được điều 

chỉnh trên sổ sách giấy tờ về đất đai. Sau khi người còn lại chết mới 

phát sinh tranh chấp. Trường hợp này, phải xác định nhà, đất đó đã 

chuyển thành quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của các cá nhân. 

Những người này chỉ có quyền khởi kiện đòi lại nhà, đất được chia 

đang bị người khác chiếm hữu, sử dụng bất hợp pháp mà không có 

quyền yêu cầu chia di sản thừa kế là nhà, đất.” 
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Bản án số 103/2018/DS-PT ngày 21/5/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi 

giá trị tài sản phát sinh từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” 

Nội dụng vụ án: Năm 2000, nhà nước có chủ trương giải tỏa dãy nhà 

trên đường Lâm Quang Ky, TP. Rạch Giá, trong đó có nhà của bà H. 

Bà đã được hỗ trợ 12.000.000 đồng để di dời và có cấp cho bà 01 lô 

đất ở phường An Hòa. Bà bán diện tích đất ở phường An Hòa vì khó 

làm ăn. Đến năm 2001, bà mới mua lại được một miếng đất khác và 

xây một cái chòi ở tạm. Vì cuộc sống khó khăn và bệnh hoạn, bà được 

Mạnh thường quân cùng khu phố 1 đã góp tiền cất cho bà căn nhà tình 

thương và bà ở cho đến nay, tại căn nhà số Số A1-33 (số mới 80) đường 

Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. Rạch Giá. Năm 2007, bà H được 

cấp CNQSDĐ, do con ruột là bà Lý Thùy N nài nỉ đứng tên, hứa chăm 

sóc bà H suốt đời nên bà H đồng ý. Từ đó, bà N đã giữ toàn bộ giấy tờ 

nhà và đất, hộ khẩu của bà H. Tuy nhiên, từ ngày có GCNQSDĐ thì bà 
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N đã ngược đãi, đuổi bà ra khỏi nhà và không chăm sóc bà như lời hứa. 

Bà H yêu cầu tòa án hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của bà 

N, buộc bà N phải giao trả nhà đất lại cho bà. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn bà Bùi Thị H về việc “Tranh chấp hủy hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi giá trị tài sản phát sinh từ hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất” đối với bị đơn bà Lý Thùy N. Bà Lý 

Thùy N phải có nghĩa vụ trả cho bà Bùi Thị H số tiền 319.714.000 

đồng (Ba trăm mười chín triệu bảy trăm mười bốn nghìn đồng). 

Sau đó, bà N và những người có quyền lợi liên quan anh L, anh D 

kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.  

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: bản án sơ thẩm xác định 

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà H với bà N là hợp đồng 

tặng cho có điều kiện là phù hợp với quy định tại Điều 125, Điều 126, 

Điều 470 Bộ luật dân sự năm 2005 và phù hợp với nội dung án lệ số 

14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng được Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14/12/2017. 

Hiện tại, bà H đã không còn sống cùng với bà N và bà N cũng không 

thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng bà H. Do đó, bà N đã vi phạm 

điều kiện được tặng cho tài sản nên bà H khởi kiện yêu cầu đòi giá trị 

tài sản là có căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 470 Bộ luật dân sự 

năm 2005. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên 

Giang. Không chấp nhận kháng cáo của bà Lý Thùy N, anh Lý Bạch L 

và anh Bùi Nhất D. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 50/2017/DS-ST 

ngày 23/10/2017 của Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của 

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi 

trong hợp đồng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 14/12/2017: “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

không ghi điều kiện tặng cho nhưng tại các văn bản, tài liệu khác có 

liên quan thể hiện các bên đã có thỏa thuận, thống nhất về điều kiện 

tặng cho và điều kiện tặng cho là hợp pháp. Trường hợp này, Tòa án 

phải công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và 

xác định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đó là hợp đồng tặng 

cho tài sản có điều kiện.” 
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Bản án số 19/2018/KDTM-PT ngày 12/4/2018 của Tòa án nhân dân 

Thành phố Hải Phòng 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng xây dựng” 

Nội dung vụ án: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin (nay 

đổi tên là Công ty A) và Ban quản lý dự án xây dựng Trường đào tạo 

Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I (thuộc Tổng công ty 

Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam) đã ký 02 hợp đồng thi công công 
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trình. Theo đó, tổng số tiền nợ công ty A là 1.430.472.000 đồng. Năm 

2013, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1799/QĐ-BGTVT về 

việc chuyển nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin thuộc Tập 

đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về thuộc Công ty B, kể từ ngày 

01-7-2013. ngày 30-7-2013, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 

và Công ty B đã có biên bản bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng 

nghề Vinashin từ Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam về thuộc 

Công ty B. Căn cứ theo quyết định trên, Công ty A nhiều lần gửi văn 

bản yêu cầu nhưng công ty B không chấp nhận trả nợ. Công ty A khởi 

kiện, yêu cầu Công ty B phải trả nợ gốc và tiền lãi chậm trả căn cứ mức 

lãi suất của Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển nơi Công ty mở tài 

khoản là 12%/năm, lãi quá hạn là 12% x 150%=18%/năm 

(1,5%/tháng). 

Tòa án nhận dân cấp sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty B phải thanh toán 

cho Công ty A tổng số tiền là 4.554.447.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm 

năm mươi tư triệu, bốn trăm bốn mươi bẩy nghìn đồng), trong đó: Tiền 

gốc là: 1.430.472.000 đồng, tiền lãi là: 3.123.975.000 đồng. 

Sau đó, Bị đơn Công ty B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Công ty A đã thực hiện 

đủ thủ tục đề nghị thanh toán, quyết toán nhưng không được thanh toán 

theo quy định nên Công ty A có quyền yêu cầu thanh toán tiền lãi phát 

sinh từ hai hợp đồng thi công trên. Công ty A có mở tài khoản tại Ngân 

hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam từ năm 2004. Lãi suất cho 

vay trung hạn trên 3-5 năm của Ngân hàng là 12%/năm, lãi quá hạn là 

12% x 150% = 18%/năm (1,5%/tháng). Với mức lãi suất này theo quy 

định tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 không vượt quá quy định 

nên được chấp nhận. Xem xét giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

của Công ty A đăng ký thay đổi lần 3, có thể xác định Công ty A chính 

là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin. Do đó, Công ty A 

có đủ tư cách pháp lý và quyền trong việc yêu cầu Công ty B phải thanh 

toán khoản nợ phát sinh từ hai hợp đồng thi công xây dựng trên. Tại 

biên bản bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin quyền 

và nghĩa vụ tài chính của Ban quản lý dự án xây dựng Trường đào tạo 

Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I không chuyển giao cho 

trường Trường Cao đẳng nghề Vinashin mà giao trực tiếp cho Công ty 

B vì vậy báo cáo tài chính của Trường Cao đẳng nghề Vinashin không 

thể hiện bất cứ khoản nợ nào với Công ty A. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo 

của bị đơn, giữ nguyên BẢn án kinh doanh thương mai cấp sơ thẩm đã 

tuyên. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 09/2016/AL ngày 17 tháng 10 năm 2016 

của Hội đồng thẩm phán - Tòa án nhân dân tối cao Về xác định lãi suất 

nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi 

phạm, bồi thường thiệt hại:  



 

 

“- Hợp đồng mua bán hàng hóa bị vi phạm do bên bán không giao 

hoặc không giao đủ hàng cho bên mua, dẫn đến việc bên bán có nghĩa 

vụ hoàn trả số tiền ứng trước và tiền lãi do chậm thanh toán. Tiền lãi 

do chậm thanh toán được tính theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên 

thị trường bằng mức lãi suất nợ quá hạn trung bình của ít nhất ba Ngân 

hàng tại địa phương tại thời điểm thanh toán (xét xử sơ thẩm), trừ 

trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

- Hợp đồng mua bán hàng hóa có phát sinh nghĩa vụ trả tiền phạt vi 

phạm, bồi thường thiệt hại. Người có nghĩa vụ trả tiền phạt vi phạm, 

bồi thường thiệt hại không phải trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, tiền 

bồi thường thiệt hại đó.” 
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Bản án số 13/2018/DS-PT ngày 17/10/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 

nghiệp” 

Nội dung vụ án: Năm 1992, gia đình ông Kh bà Ch được nhà nước 

giao 192m2 đất mạ, tại thửa đất số 401; gia đình ông Th bà H cũng 

được nhà nước giao 105m2 đất mạ, tại thửa đất 401 liền kề ruộng nhà 

bà Ch. Năm 1997, cả hai gia đình đều được cấp GCNQSDĐ. Sau đó, 

hai gia đình thống nhất việc chuyển đổi đất cho nhau để sử dụng. Tổng 

diện tích đất mạ gia đình bà Ch sử dụng tại thửa số 401 là 297m2. Năm 

1999, bà Ch và gia đình bà T công C thỏa thuận miệng về việc đổi 

ruộng cho tiện canh tác. Thao đó, gia đình bà T sử dụng 297m2 tại thửa 

số 401, gia đình bà Ch sửa dụng thửa 430. Năm 2006, trưởng xóm 

thông báo ai trồng cấy ở mảnh đất nào thì phải chịu sản và dịch vụ ở 

mảnh đất đó. Sau khi canh tác, gia đình bà Ch phát hiện thửa đất gia 

đình bà T đổi cho mình là đất tranh chấp. Năm 2010, gia đình bà Ch 

đã yêu cầu gia đình bà T ký đổi ruộng để tránh tranh chấp nhưng bà T 

không làm được. Vì vậy, Ông Kh bà Ch yêu cầu ông C, bà T tháo dỡ 

giải phòng mặt bằng trả lại đất mạ là 297m2 của gia đình, ngược lại, bà 

Ch sẽ hoàn trả diện tích đất hai lúa đã nhận của gia đình bà T. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Bác yêu cầu khởi kiện của vợ 

chồng ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn Thị Ch về việc buộc vợ chồng 

ông Nguyễn Văn C và bà Hoàng Thị T phải tháo dỡ toàn bộ tài sản, 

hoa màu trên đất và trả lại 297 m2 đất mạ, tại thửa số 401 (nay là thửa 

418), tờ bản đồ số 5b xã Khánh Hải, địa chỉ thửa đất tại xóm Tr B, thôn 

Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

Sau đó, ông Kh, bà Ch kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Trong thực tế việc đổi 

đất giữa các hộ gia đình (gia đình ông Th, gia đình bà Ch, gia đình bà 

T, gia đình chị V) diễn ra từ khoảng năm 1995 – 1999, tuy nhiên các 

chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện năm 2006 các bên mới làm thủ tục 

đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi tại chính quyền địa phương thông 

qua việc ký đăng ký sử dụng vào sổ nhận ruộng sau khi dồn điền đổi 

thửa (Quyển 1 Thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh), các thủ tục 
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khác như kê khai tính thuế cũng từ khi đăng ký. Việc các đương sự 

chuyển đổi đất cho nhau là tự nguyện, phù hợp với quy định tại khoản 

2 Điều 113 Luật đất đai năm 2003; Điều 4, khoản 2 Điều 170 Bộ luật 

dân sự năm 2005 và có nội dung hình thức tương tự như Án lệ số 

15/2017/AL. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp của các đương sự diễn 

ra trước khi có chủ trương dồn điền đổi thửa của Nhà nước năm 2003 

nhưng nội dung, hình thức hoàn toàn phù hợp với chủ trương dồn điền 

đổi thửa “Dân chủ, công bằng, hợp lý, công khai, tự nguyện, tự thỏa 

thuận thực hiện”. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên bản án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyên Yên Khánh đã tuyên. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 15/2017/AL Về công nhận thỏa thuận 

miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 

nghiệp: “Các đương sự tự nguyện thỏa thuận miệng với nhau về việc 

chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 15-10-1993 

(ngày Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành); đã đăng ký, kê 

khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại sổ địa chính; đã trực 

tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài. Trường hợp này, Tòa 

án phải công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự về việc chuyển 

đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đó để xác định các đương sự có 

quyền sử dụng diện tích đất đã đổi.” 
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Bản án số 10/2018/DS-PT ngày 26/4/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Phòng 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất” 

Nội dung vụ án: Năm 1990, vợ chồng bà BTH ông VTH nhượng lại 

diện tích 180m2 đất và 01 móng nhà, 01 gian bếp tại thôn 2, xã ĐK, 

huyện AH, thành phố Hải Phòng (nay là số Tổ A phường B, quận NQ, 

thành phố Hải Phòng) cho ông ĐXH bà Tuyết với giá 3 triệu đồng. 

Nhưng hai bên thống nhất viết 02 đơn xin nhượng bán nhà và hoa màu 

và sang tên quyền sử dụng diện tích đất: một đơn 3.000.000 đồng và 

một đơn 2.000.000 đồng (mục đích để trốn thuế). Sau đó, ông ĐXH đã 

tân trang, xây 1 gian nhà mái bằng trên móng nhà còn và đập nhà bếp 

đi xây lại. ĐXH và bà MTT  sau khi nhận chuyển nhượng đất thì quan 

hệ giữa hai gia đình vẫn vui vẻ, hòa thuận, thương hay qua lại. Đến 

năm 2015, bà BTH đến nhà ông ĐXH, nói rằng ông VTH đang xin ly 

hôn với mình, muốn mượn lại giấy tờ để chứng minh với Tòa án. Khi 

cho mượn, ông ĐXH có viết 02 giấy mượn (bản gốc) để đảm bảo. Tuy 

nhiên, sau khi lấy được giấy tờ, dù vợ chồng ông ĐXH nhiều lần yêu 

cầu trả sổ giấy tờ nhưng bà BTH không trả lại. Vợ chồng ông ĐXH 

khởi kiện: đề nghị Công nhận hợp đồng nhượng bán nhà và hoa màu 

và sang tên quyền sử dụng đất viết ngày 20/4/1990 là hợp pháp. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn ông ĐXH và bà MTT: Công nhận hợp đồng nhượng 

bán nhà và hoa màu và sang tên quyền sử dụng diện tích đất ngày 
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20/4/1990, có chứng nhận của Ủy ban nhân dân phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ngày 14/10/1993 giữa bà BTH, 

ông VTH và ông ĐXH, bà MTT. Đình chỉ yêu cầu phản tố của bà BTH 

đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông ĐXH, bà MTT. 

Sau đó, bà BTH kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án 

sơ thẩm đã tuyên. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định: Mặc dù không có bản 

gốc đơn xin nhượng bán nhà và hoa mầu và sang tên quyền sử dụng 

đất ngày 20/4/1990 có ghi giá chuyển nhượng là 3 triệu nên không 

giám định được chữ ký của bà BTH. Những người biết và liên quan 

đến việc chuyển nhượng là ông C, ông I, ông X, ông L đều đã chết, quá 

trình xác minh thu thập chứng cứ tại các cơ quan có thẩm quyền không 

còn lưu giữ tài liệu liên quan đến thửa đất trên song Hội đồng xét xử 

căn cứ các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo 

của bị đơn: Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 08/2017/DS-ST ngày 

26/9/2017 của Tòa án nhân dân quận NQ, thành phố Hải Phòng. 

Án lệ được áp dụng: Áp dụng tương tự Án lệ số 04/2016/AL được 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 

06/4/2016 Về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 

“Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng mà chỉ có một người đứng tên 

ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đó cho người khác, người còn lại 

không ký tên trong hợp đồng. Nếu có đủ căn cứ xác định bên chuyển 

nhượng đã nhận đủ số tiền theo thỏa thuận, người không ký tên trong 

hợp đồng biết và cùng sử dụng tiền chuyển nhượng nhà đất; bên nhận 

chuyển nhượng nhà đất đã nhận và quản lý, sử dụng nhà đất đó công 

khai; người không ký tên trong hợp đồng biết mà không có ý kiến phản 

đối gì thì phải xác định là người đó đồng ý với việc chuyển nhượng nhà 

đất.” 
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Bản án số 48/2017/DS-ST ngày 14/8/2017 của Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng. 

Về việc “Tranh chấp thừa kế” 

Nội dung vụ án: Cụ Huỳnh Ch và cụ H chết không để lại di chúc. 2 

người có 9 người con chung thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Di sản để lại 

là nhà đất tại 01 Đường C, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài 

sản khác gắn liền với đất nhưng đã được cấp có thẩm quyền xác nhận. 

Ông Huỳnh H xác định di sản do cha mẹ ông để lại có giá trị là 

2.500.000.000đ ( Hai tỉ năm trăm triệu đồng ). Ông yêu cầu được nhận 

một kỷ phần thừa kế. Giao cho ông Huỳnh M sở hữu, sử dụng toàn bộ 

nhà và đất là di sản của cha mẹ, ông M có trách nhiệm thối trả lại cho 

ông số tiền tương ứng với giá trị kỷ phần là 235.000.000đ ( Hai trăm 

ba mươi lăm triệu đồng ). Đồng thời ông đề nghị giao cho ông quản lý 

kỷ phần thừa kế của ông Huỳnh C được hưởng.  
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: đương sự có mặt tại phiên 

tòa thỏa thuận giao cho ông Huỳnh M sở hữu và sử dụng nhà đất tại 

địa chỉ 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Ông M có 

trách nhiệm thối trả cho Huỳnh A, Huỳnh H, Huỳnh C, Huỳnh T, 

Huỳnh Q, Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M, Huỳnh Thị K mỗi người số tiền 

235.000.000đ ( Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng ), thối trả lại cho 

Huỳnh Thị Tr, Huỳnh Thị H, Huỳnh Th, Huỳnh Thị C mỗi người số 

tiền 96.000.000đ (Chín mươi sáu triệu đồng ). Xét thấy thỏa thuận này 

của các đương sự có mặt tại phiên tòa là không trái với pháp luật, không 

trái đạo đức xã hội nên cần chấp nhận ý kiến thỏa thuận này của họ. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của ông Huỳnh H đối với ông Huỳnh M về việc yêu cầu chia thừa kế. 

Giao cho ông Huỳnh M sở hữu và sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất 

ở tại 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Ông Huỳnh M 

có nghĩa vụ thối trả cho các đồng thừa kế. Chi phí thẩm định do ông 

Huỳnh M tự chịu. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 06/2016/AL được Tòa án nhân dân tối 

cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 Về tranh chấp thừa kế: “Vụ 

án tranh chấp thừa kế có người thuộc diện thừa kế ở nước ngoài, nếu 

Tòa án đã thực hiện ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ theo đúng quy 

định của pháp luật nhưng vẫn không xác định được địa chỉ của những 

người đó. Tòa án vẫn giải quyết yêu cầu của nguyên đơn; nếu xác định 

được di sản thừa kế, diện hàng thừa kế và người để lại di sản thừa kế 

không có di chúc thì giải quyết việc chia thừa kế cho nguyên đơn theo 

quy định của pháp luật; phần tài sản thừa kế của những người vắng 

mặt, không xác định được địa chỉ sẽ tạm giao cho những người sống 

trong nước quản lý để sau này giao lại cho những thừa kế vắng mặt.” 
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Bản án số 46/2017/HNGĐ-ST ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Tiền Giang 

Về việc “Tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn, đòi quyền sử 

dụng đất” 

Nội dung vụ án: Chị H và anh M đã ly hôn theo quy định tại quyết 

định công nhận thuận tình ly hôn của tòa án. Nhưng khi ly hôn, chưa 

yêu cầu phân chia tài sản chung là quyển sử dụng 200m2 đất do hai vợ 

chồng mua và đã có GCNQSDĐ. Chị H yêu cầu Tòa án chia tài sản 

chung. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Mặc dù chị Mỹ H là người 

đứng tên giấy tờ chuyển nhượng đất với chị N và được UBND huyện 

C cấp GCNQSDĐ, sau đó chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và 

được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chị không chứng minh 

được về nguồn gốc số vàng đã trả cho chị N là ở đâu mà có, trả vàng 

tại đâu trả làm bao nhiêu lần, trả cho ai. Do tài sản này là của bà Lê Thị 

H mẹ anh P bỏ tiền ra mua nên mới thu được khoảng lợi nhuận. Vì vậy 

theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 cần xem anh P là người có công sức đóng góp nhiều hơn so 
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với chị Mỹ H nên chia cho anh P 2/3 giá trị tài sản chung là 

435.200.000 đồng chia cho chị Mỹ H 1/3 giá trị tài sản chung là 

217.600.000 đồng. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của ông Huỳnh H đối với ông Huỳnh M về việc yêu cầu chia thừa kế. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 05/2016/AL Về tranh chấp di sản thừa 

kế được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06-4-2016 của 

chánh án Tòa án nhân dân tối cao: “Có đương sự thuộc diện được 

hưởng một phần di sản thừa kế và có công sức đóng góp vào việc quản 

lý, tôn tạo di sản thừa kế nhưng không đồng ý việc chia thừa kế (vì cho 

rằng đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế), không có yêu cầu cụ thể về 

việc xem xét công sức đóng góp của họ vào việc quản lý, tôn tạo di sản 

thừa kế. Nếu Tòa án quyết định việc chia thừa kế cho các thừa kế thì 

phải xem xét về công sức đóng góp của họ vì yêu cầu không chia thừa 

kế đối với di sản thừa kế lớn hơn yêu cầu xem xét về công sức.” 
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Bản án số 17/2017/KDTM-ST ngày 22/9/2017 của Tòa án nhân dân 

thành phố Nam Định 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” 

Nội dung vụ án: Ngày 01-12-2011 Công ty cổ phần bê tông và xây 

lắp H (sau đây gọi tắt là Công ty H) và Công ty cổ phần xây lắp DK2 

(sau đây gọi tắt là Công ty DK2) cùng nhau ký hợp đồng kinh tế số 

109/HĐKT – BT. Sau khi hợp đồng được ký kết và căn cứ vào thực 

tiễn của Công ty DK2, công ty H đã tiến hành giao và bơm bê tông, từ 

ngày 26-12-2011 đến ngày 26-3- 2012 với số lượng là 512,6m3 thành 

tiền là 681.198.004 đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công 

ty H đã cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán, hóa đơn giá trị gia tăng và 

các tài liệu cần thiết cho Công ty DK2. Công ty H đã nhiều lần làm 

việc trực tiếp cũng như gửi văn bản đề nghị Công ty DK2 thanh toán 

số tiền nợ trên cho Công ty H nhưng Công ty DK2 vẫn trì hoãn việc 

thanh toán nên đã gây ra nhiều tổn thất và khó khăn cho Công ty H 

trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hiện tại Công ty H đề nghị Tòa 

án buộc Công ty DK2 thanh toán toàn bộ số tiền nợ gốc và số tiền lãi 

chậm thanh toán tạm tính từ ngày 04-9-2012 đến ngày 22-9-2017; 

Tổng số tiền Công ty DK2 còn phải thanh toán cho Công ty H là 

414.188.965 đồng (Bốn trăm mười bốn triệu một trăm tám mươi tám 

nghìn chín trăm sáu mươi lăm đồng). 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định: Hội đồng xét xử xác định 

mức lãi suất chậm thanh toán theo mức lãi suất quá hạn trung bình thấp 

nhất của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Nam Định là 9,1% x 150% = 13,65%/năm. Công ty H không đồng ý 

giảm nợ và gia hạn thời gian trả nợ nên Hội đồng xét xử sẽ căn cứ quy 

định tại điểm 4.1 Điều 4 của hợp đồng, khoản 1 Điều 438 Bộ luật Dân 

sự năm 2005 về việc bên mua phải trả đủ tiền vào đúng thời điểm đã 

thỏa thuận không chấp nhận yêu cầu giảm nợ và gia hạn thời gian trả 

nợ của Công ty DK2. 
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của công ty cổ phần bê tông và xây lắp H. Buộc Công ty cổ phần xây 

lắp DK2 phải trả cho Công ty cổ phần bê tông và xây lắp H số tiền mua 

bê tông còn nợ là 244.912.050 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn triệu chín 

trăm mười hai nghìn không trăm năm mươi đồng) và tiền lãi do chậm 

thanh toán là 171.157.769 đồng (Một trăm bảy mươi mốt triệu một 

trăm năm mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng). Tổng cộng 

là 416.069.819 đồng (Bốn trăm mười sáu triệu không trăm sáu mươi 

chín nghìn tám trăm mười chín đồng). 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá 

hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, 

bồi thường thiệt hại: 

“- Hợp đồng mua bán hàng hóa bị vi phạm do bên bán không giao 

hoặc không giao đủ hàng cho bên mua, dẫn đến việc bên bán có nghĩa 

vụ hoàn trả số tiền ứng trước và tiền lãi do chậm thanh toán. Tiền lãi 

do chậm thanh toán được tính theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên 

thị trường bằng mức lãi suất nợ quá hạn trung bình của ít nhất ba Ngân 

hàng tại địa phương tại thời điểm thanh toán (xét xử sơ thẩm), trừ 

trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

- Hợp đồng mua bán hàng hóa có phát sinh nghĩa vụ trả tiền phạt vi 

phạm, bồi thường thiệt hại. Người có nghĩa vụ trả tiền phạt vi phạm, 

bồi thường thiệt hại không phải trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, tiền 

bồi thường thiệt hại đó.” 
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Bản án số 06/2017/DS-PT ngày 23/8/2017 của Tóa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình 

Về việc: “Tranh chấp chia tài sản chung là di sản thừa kế” 

Nội dung vụ án: Khi còn sống bố mẹ bà S có khối tài sản chung là đất 

ông cha để lại từ trước năm1980, không có giấy tờ. Theo bản đồ năm 

1985 xã N thì bố mẹ bà được đứng tên trên bản đồ có tổng diện tích là 

2.700m2 ở 5 thửa gồm: Thửa 397 diện tích 1.370m2; thửa 398 diện 

tích 360 m2; thửa 414 diện tích 235m2; thửa 415 diện tích 460m2; thửa 

416 diện tích 275m2. Sau khi bố mẹ mất, di sản trên để lại theo di chúc 

nhưng xảy ra tranh chấp vì không xác định được diện tích, kích thước 

rõ ràng cùng sự không thống nhất của những người có quyền lợi liên 

quan. Vì vậy, bà S đề nghị Tòa án hủy các giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất không đúng và giải quyết chia tài sản chúng là di sản thừa kế 

của bố mẹ để lại. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Bác yêu cầu khởi kiện của Bà Lã Thị S đề 

nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời Ủy ban nhân 

dân huyện H cấp cho ông Lã Văn T ngày 13/6/1987 và Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lã Văn T, Bà Vũ Thị C được 

cấp năm 2004 và yêu cầu chia tài sản chung là di sản thừa kế của cụ Lã 

Văn T. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Tòa án giải quyết vụ án chia tài 

sản chung là di sản thừa kế nhưng không có căn cứ chia tài sản chung, 
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Tòa án cấp sơ thẩm đã bác yêu cầu của Bà Lã Thị S đề nghị chia tài 

sản chung trong khi đến nay theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì 

vẫn còn thời hiệu khởi kiện vụ án chia thừa kế đối với di sản của cụ 

T1. Do không phải là vụ án chia di sản thừa kế nên Tòa án cấp sơ thẩm 

chưa điều tra xác minh tại thời điểm mở thừa kế di sản thừa kế của cụ 

T1 gồm những tài sản gì, hiện nay ai đang quản lý tài sản đó, chưa điều 

tra các căn cứ để cấp GCNQSD đất cho ông T trên phần đất của cụ T1 

nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bác yêu cầu đề nghị hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất tạm thời Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư cấp 

cho ông T năm 1987 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên 

ông Lã Văn T Bà Vũ Thị C được cấp năm 2004 là ảnh hưởng đến quyền 

lợi của các đồng thừa kế của cụ T1. Trong vụ án đề nghị chia tài sản 

chung nhưng không có căn cứ chia tài sản chung và thời hiệu yêu cầu 

chia thừa kế vẫn còn do vậy yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất UBND thành phố N cấp cho ông Lã Văn T không liên quan 

đến vụ án chia tài sản chung mà phải xem xét trong vụ án chia thừa kế 

di sản của cụ T1 mới đảm bảo quyền lợi cho các đương sự. Do vậy cần 

chấp nhận một phần kháng cáo của Bà Lã Thị S và một phần kháng 

nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình sửa bản án dân sự sơ 

thẩm số 02/2017/DS-ST ngày 18/4/2017 của Tòa án nhân dân thành 

phố N về hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông T bà C. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu kháng 

cáo của bà S. Bác yêu cầu khởi kiện của Bà Lã Thị S đề nghị chia tài 

sản chung là di sản thừa kế của cụ Lã Văn T. Yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất tạm thời UBND huyện H cấp cho ông Lã Văn 

T và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lã Văn T Bà 

Vũ Thị C không liên quan đến vụ án chia tài sản chung mà sẽ được 

xem xét trong vụ án chia thừa kế di sản của cụ T1 khi đương sự yêu 

cầu. 

Án lệ được áp dụng: Án lệ số 03/2016/AL được Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân Tối Cao thông qua ngày 6/4/2016 và được công báo 

theo quyết định số 220/QĐ–CA ngày 6/4/2016 của Chánh án Tòa án 

nhân dân Tối cao: “Cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích 

đất và vợ chồng người con đã xây dựng nhà kiên cố trên diện tích đất 

đó để làm nơi ở, khi vợ chồng người con xây dựng nhà thì cha mẹ và 

những người khác trong gia đình không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng 

người con đã sử dụng nhà, đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến 

hành việc kê khai đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trường hợp này Tòa án phải xác định vợ chồng người con đã được 

tặng cho quyền sử dụng đất.” 

/…/…/ 



  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 

Bản án số 375/2019/DS-PT 

Ngày 28 -8 - 2019 
V/v tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử 

dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu 

cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Thu Hương 

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Đình Thanh 

Ông Võ Văn Khoa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Bà Phạm Thị Thanh Tuyết - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2019  tại trụ sở  Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai, vụ án thụ lý số: 

179/2019/TLPT-DS  ngày 19 tháng 3 năm 2019 về “Tranh chấp hợp đồng 

chuyển đổi quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2018/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2018 

của Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1009/2019/QĐ- PT 

ngày 22 tháng 5 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa số: 300/2019/QĐ- PT 

ngày 27/6/2019,  Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1696/2019/QĐ- 

PT ngày 22 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Văn Việt H, sinh năm 1961;

Địa chỉ: Tổ 5, ấp 5B, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước. (Có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Phụng C (Theo 

văn bản ủy quyền ngày 10/01/2019) (Có mặt). 

Địa chỉ: 4.10 chung cư T, Bàu Cát 2, Phường 14, quận T1, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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2. Bị đơn:

2.1 Bà Lê Thị K, sinh năm 1969; Trú tại: Tổ 5, ấp 5B, xã L, huyện L1, 

tỉnh Bình Phước. (Vắng mặt) 

2.2 Anh Trương Sỹ P, sinh năm: 1977; Trú tại: Tổ 5, ấp 5B, xã L, huyện 

L1, tỉnh Bình Phước. (Vắng mặt) 

2.3 Ông Phạm Văn V(đã chết) 

Địa chỉ: Ấp 6A, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông V: Bà Trần Thị C1, chị 

Phạm Thị T2, chị Phạm Thị Thanh T3, anh Phạm Thế N(Đều vắng mặt) 

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

3.1 Uỷ ban nhân dân huyện L1, tỉnh Bình Phước (Xin vắng mặt); 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Nhật T4– Chủ tịch;  

Địa chỉ: Thị trấn L1, huyện L1, tỉnh Bình Phước. (Vắng mặt) 

3.2  Bà Lê Thị Kim A, sinh năm 1970 (Xin vắng mặt); 

Địa chỉ: Tổ 5, ấp 5B, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước 

3.3 Bà Trần Thị C1, sinh năm: 1946 (Vắng mặt);  

3.4 Chị Phạm Thị Thanh T3, sinh năm 1982  

Cùng địa chỉ: Ấp 6A, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước. 

3.5 Chị Phạm Thị T2, sinh năm 1979(Vắng mặt);   

Trú tại: Tổ 5, ấp 5B, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước 

3.6 Anh Phạm Thế N, sinh năm 1986 (Vắng mặt);   

Địa chỉ: Ấp 6A, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước;  

Chỗ ở hiện nay: Xã H1, thành phố B, tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu. 

4. Người kháng cáo: Ông Văn Việt H là nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Căn cứ vào đơn khởi kiện đề ngày 23/3/2010, đơn khởi kiện bổ sung ngày 

29/11/2016, đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện ngày 23/3/2016, đơn khởi kiện bổ 

sung ngày 23/12/2016 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Văn 

Việt H trình bày:  

Ông H có 01 diện tích đất tọa lạc tại ấp 5B, xã L, huyện L1, tỉnh Bình 

Phước được cấp sổ trắng vào năm 1991 với diện tích 4.104m
2
, thửa đất số 161. 

Nguồn gốc là nhận chuyển nhượng của ông Thi và ông Vồ (hiện không rõ họ 

tên, địa chỉ), giáp ranh đất ông H là đất của ông Bùi Bá L2 (đã chết) cùng được 

cấp sổ trắng năm 1990 với diện tích 5.000m
2
, thuộc thửa đất 159E. Ông V có 01 

thửa đất nằm ở phía sau thửa đất của ông H và ông L2. Năm 1992, ông 

2



L2chuyển nhượng cho ông Phạm Văn V (đã chết) một phần của thửa đất trên 

chiều ngang giáp Quốc lộ 13 là 18m, chiều dài hết đất khoảng 69m, chiều ngang 

phía sau là 18m, đất nằm giáp Quốc lộ 13 và giáp ranh đất 161 của ông H. Diện 

tích đất còn lại ông L2 chuyển nhượng cho ông H vào cuối năm 1992. 

Đến năm 1993 ông H và ông V thỏa thuận miệng đổi đất cho nhau, theo 

đó ông H lấy toàn bộ phần diện tích đất mà ông V nhận sang nhượng của ông L2 

là một phần thửa đất số 159E của ông L2(phần giáp thửa đất 161 của ông H), 

còn ông V nhận phần đất thuộc thửa đất số 161 của ông H(phần giáp ranh với 

thửa đất 159E của ông L2) với diện tích chiều ngang giáp Quốc lộ 13 là 20m, 

dài hết đất khoảng 69m, chiều ngang phía sau là 20m. Sau khi thỏa thuận đổi đất 

thì hai bên đã giao đất cho nhau quản lý và sử dụng cho đến nay. 

Sau khi đổi đất, năm 1995, ông V làm thủ tục đăng ký kê khai quyền sử 

dụng đất đất của ông V và tự ý làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với phần đất của ông H mà không được sự đồng ý của ông H. Cũng trong 

năm 1995, UBND (Ủy ban nhân dân) huyện L1 cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông H với tổng diện tích 8.730m
2
, gồm một phần 

thửa đất 161 (trừ phần đổi đất cho ông V) và toàn bộ thửa đất 159E nhận chuyển 

nhượng của ông L2, nay là thửa đất số 01 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số 133.QSDĐ/453/2004/QĐUB do UBND huyện L1 cấp ngày 09/8/2004.  

Diện tích được cấp 8.730m
2
 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 

1995 do ông V tự ý thực hiện không đúng thực tế mà ông H sử dụng; hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông H là giả mạo. Sau đó ông H phát 

hiện ông V cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0815 ngày 

08/01/1996 với diện tích 6.496m
2
 trong đó có diện tích đất ông H đổi cho 20m 

chiều ngang mặt đường Quốc lộ 13), nhưng ông V đã lấn chiếm đất của ông H 

và kê khai làm sổ thêm 5m chiều ngang giáp đường Quốc lộ 13 nên ông H đã 

khiếu nại tại UBND xã L từ năm 1996 cho đến khi khởi kiện ra Tòa án. 

Năm 2003 ông V tặng cho con rể là anh Trương Sỹ P diện tích 75m
2
 (5m 

x 15m) là một phần đất ông V lấn chiếm của ông H, sau đó, anh P làm thủ tục và 

được đã được UBND huyện L1 cấp GCNQSDĐ số 18 cấp ngày 13/01/2004 

đứng tên anh P. Đồng thời, cùng năm 2003 ông V chuyển nhượng toàn bộ diện 

tích còn lại cho bà Lê Thị K trong đó có phần đất đổi của ông H chiều ngang 

mặt đường QL13 là 20m, dài khoảng 69m, bà K đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 19 ngày 13/01/2004 với diện tích 5775m
2
. 

Ông H cho rằng trong quá trình sử dụng đất ông V, nay là bà K đã lấn 

chiếm đất của ông H. Phần bà K lấn chiếm nằm phía sau đất của anh P với diện 

tích là 235,2m
2
. Nay ông H khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung 

sau:  

 1/ Hủy hợp đồng (miệng) đổi đất tọa lạc tại tổ 5, ấp 5B, xã L, huyện L1, 

tỉnh Bình Phước, giữa ông Văn Việt H với ông Phạm Văn V năm 1993. 

2/ Yêu cầu bà K trả lại phần diện tích đất đã nhận sang nhượng của ông V 

chiều rộng QL 13 là 20m, chiều sâu khoảng 69m, theo kết quả đo đạc 1.684,2m
2
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(trong đó có 402m
2
 là đất hành lang bảo vệ đường bộ) và phần đất lấn chiếm 

235,2m
2
. 

3/ Yêu cầu anh P trả lại phần đất thực tế đang sử dụng tọa lạc tại tổ 5, ấp 

5B, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước mà ông V tặng cho, theo đo đạc là 

180.8m
2
, trong đó có 98,3m

2
 đất hành lang bảo vệ đường bộ. 

4/ Yêu cầu hủy các giấy chứng nhận QSDĐ, cụ thể: 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số 18 ngày 13/01/2004, do UBND huyện L1 

cấp cho anh Trương Sỹ P. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số 19 ngày 13/01/2004, do UBND huyện L1 

cấp cho hộ bà Lê Thị K. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn anh Trương Sỹ P trình bày: 

Nguồn gốc thửa đất anh P đang sử dụng là vào năm 2003 ông V (cha vợ 

của anh P) tặng cho anh P phần đất có diện tích 75m
2
 (5m x 15m) tọa lạc tại tổ 

5, ấp 5B, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước là một phần thửa đất của ông V được 

UBND huyện L1 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất số 0815 ngày 

08/01/1996. Vị trí đất nằm giáp Quốc lộ 13, một bên giáp ranh thửa đất 161 của 

ông H và một bên giáp đất bà K. Sau khi được tặng cho, anh P đã được UBND 

huyện L1 cấp giấy chứng nhận QSD đất số 18 ngày 13/01/2004. Về thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được làm đúng quy định của pháp luật, khi 

cơ quan có thẩm quyền tiến hành đo đạc thì ông H có chỉ ranh, chữ ký trong hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là anh P ký, việc trước đây ông V có 

đổi đất với ông H hay không anh P không biết, anh P cũng không lấn chiếm đất 

của ông H. Do đó anh P không đồng ý đối với yêu cầu khởi kiện buộc anh P 

phải trả diện tích đất 75m
2
 cho ông H và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất  số 18 ngày 13/01/2004 mà UBND huyện L1 cấp cho hộ anh P. Đối với diện 

tích đất 7,5m
2
 mà hiện tại anh P đang sử dụng nếu là của ông H thì anh P sẽ 

hoàn trả lại giá trị đất cho ông H vì đất anh Pđã xây dựng nhà kiên cố. 

 Bị đơn bà Lê Thị K trình bày: 

Nguồn gốc diện tích đất của bà K đang quản lý sử dụng là nhận chuyển 

nhượng của ông Phạm Văn V vào năm 2003, việc chuyển nhượng đã làm thủ tục 

hợp pháp, đúng quy định pháp luật, UBND huyện L1 đã cấp GCNQSDĐ số 19 

ngày 13/01/2004 cho hộ bà K. Vị trí đất nằm giáp Quốc lộ 13, hai bên giáp đất 

anh P và ông H với diện tích 5775m
2
. Theo kết quả đo đạc ngày 15/10/2018 diện 

tích thực tế là 5423,7m
2
. Sau khi nhận chuyển nhượng, bà K đã sử dụng ổn định, 

tiến hành làm nhà, trồng cây cao su và sử dụng ổn định không có tranh chấp với 

ai. 

 Đối với diện tích đất 1.684,2m
2
 (trong đó có 402m

2
 là đất hành lang bảo 

vệ đường bộ) và phần đất mà ông H cho rằng bà K lấn chiếm 235,2m
2
 thuộc 

diện tích đất bà K nhận chuyển nhượng của ông V đã được UBND huyện L1 cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không lấn chiếm đất của ông H. Do đó 

bà không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông H buộc bà Kphải trả lại cho ông H 
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diện tích đất 1.684,2m
2
 (trong đó có 402m

2
 là đất hành lang bảo vệ đường bộ) và 

phần đất 235,2m
2
 và yêu cầu Giấy chứng nhận QSDĐ số 19 ngày 13/01/2004, 

do UBND huyện L1 cấp cho hộ bà Lê Thị K. 

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông V vừa là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Trần Thị C1 trình bày: Khoảng năm 1991 vợ chồng bà C1 và ông V có 

nhận chuyển nhượng của ông Bùi Bá L2 thửa đất có chiều ngang là 20m mặt 

đường Quốc lộ 13. Sau đó ông H có thỏa thuận đổi đất với ông V và bà C1, Ông 

H lấy 20m đất do ông V, bà C1nhận chuyển nhượng của ông L2, còn ông V, bà 

C1 lấy diện tích đất chiều ngang là 30m, dài khoảng 90m của ông H nhưng thực 

tế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thì chiều ngang có 25m. Năm 1994 

ông V đi làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ chỉ kê khai diện tích ông H đổi là 25m 

x 90m. Năm 2003 ông V chuyển nhượng cho bà K và vợ chồng chị T2 và anh P 

toàn bộ diện tích đất này. Trong giấy CNQSDĐ của anh P, chị T2 chỉ có diện 

tích 5m x 15m nhưng thực tế anh P, bà T2 sử dụng hơn 5,7m chiều ngang. 

Năm 2004, ông H có khiếu nại ra UBND xã L nhưng các bên đã hòa giải 

thành, Ông H thống nhất để anh P, chị  T2 sử dụng diện tích đất 5,7m, khi thỏa 

thuận có đại diện của UBND xã L là ông M và bà V1. 

 Chị Phạm Thị Thanh T3 và anh Phạm Thế N thống nhất trình bày: Chị T3 

và anh N là con của ông V, bà C1. Đối với việc đổi đất giữa ông V và ông H thì 

chị T3 và anh N không chứng kiến, do sự việc xảy ra đã lâu nên chị T3 và anh N 

không nhớ. Chị T3 và anh N thống nhất với ý kiến của bà C1và không có yêu 

cầu gì. 

 Chị Phạm Thị T2 trình bày: Thống nhất với lời trình bày của anh P. Cụ 

thể năm 2003 cha ruột của chị T2 là ông Phạm Văn V tặng cho vợ chồng chị T2, 

anh P phần đất có diện tích 75m
2
 (5m x 15m), tọa lạc tại tổ 5, ấp 5B, xã L, 

huyện L1 là một phần thửa đất thuộc giấy CNQSDĐ số 0815 do UBND huyện 

L1 cấp ngày 08/01/1996 đứng tên ông V. Hiện đã được UBND huyện L1 cấp 

giấy CNQSDĐ số 18 ngày 13/01/2004 đứng tên hộ anh P, diện tích được cấp 

theo sổ là 5m x 15m. Lý do gia đình bà T2 làm sổ ít hơn 1m chiều ngang so với 

diện tích nhận chuyển nhượng từ ông V là vì nguồn gốc của thửa đất này nằm 

trong tổng diện tích mà trước đây ông V đổi cho ông H. Theo đó, ông V đổi thửa 

đất có diện tích chiều ngang 02 đầu là 20m lấy diện tích đất chiều ngang 02 đầu 

là 30m của ông H (không nhớ chiều dài), vì đất ông H thấp hơn nên đổi cho ông 

V diện tích nhiều hơn. Tuy nhiên, khi ông V đi làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ 

thì chỉ kê khai diện tích đất ngang là 25m, sau đó ông V đã chuyển nhượng cho 

bà K 20m chiều ngang giáp đường, còn lại thì chuyển nhượng cho chị T2, anh P, 

do đó khi làm thủ tục tách chuyển quyền sử dụng đất từ ông V sang vợ chồng 

chị T2 thì chỉ kê khai được 5m chiều ngang. Nhưng thực tế gia đình chị sử dụng 

diện tích chiều ngang giáp mặt đường là 5,7m. Đất trên gia đình chị T2 sử dụng 

ổn định từ năm 1999 cho đến nay. Do đó chị T2 không đồng ý trả lại đất theo 

yêu cầu của ông H.  
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Bà Lê Thị Kim A trình bày: Thống nhất với lời trình bày của ông Văn Việt 

H. Cụ thể trước đây ông V có nhận chuyển nhượng của ông Bùi Bá L2 thửa đất 

nằm giáp Quốc lộ 13, diện tích chiều ngang giáp đường là 18m (không nhớ 

chiều dài). Thửa đất này nằm giáp với thửa đất của ông H và bà Kim A, do ông 

V không có đường đi vào thửa đất phía sau nên khoảng năm 1993 ông V và ông 

H có thỏa thuận đổi đất cho nhau, Ông H lấy thửa đất trên của ông V và đổi cho 

ông V phần đất giáp ranh với diện tích chiều ngang giáp đường là 20m. Sau đó 

ông V đã cho con là anh P 5m chiều ngang, phần còn lại chuyển nhượng cho bà 

K.  

Khi anh P xây nhà thì bà Kim A phát hiện ông V đã kê khai làm giấy 

CNQSDĐ quá phần diện tích được ông H đổi cho. Cụ thể, kê khai thêm 5m 

chiều ngang, chiều dài bao nhiêu bà Kim A không nhớ. Nay bà Kim Ah thống 

nhất với các yêu cầu của ông H và không có ý kiến, yêu cầu gì khác và xin giải 

quyết vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND huyện L1 tại văn bản số 

403/UBND-NC ngày 05/5/2017 của chủ tịch UBND huyện L1 và lời trình bày 

của ông Lê Thỉnh- là người đại diện theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện 

L1 thì: Đối với thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Văn Việt H vào ngày 

31/12/2005 và giấy GCNQSDĐ số 0815 cấp ngày 08/01/1996 cho ông Phạm 

Văn V, về nguồn gốc ghi khai phá là không đúng, thực tế là đất nhận chuyển 

nhượng. Tuy nhiên sai sót trên không ảnh hưởng đến nội dung cấp sổ và thủ tục 

cấp giấy CNQSDĐ được thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 1993. 

Về giấy CNQSDĐ cấp ngày 13/01/2004 của ông H thì hiện đã không còn 

giá trị pháp lý, do ông H chuyển nhượng đất cho người khác nên đã được 

UBND huyện L1 cấp lai giấy CNQSDĐ số 133 ngày 09/8/2004. Thủ tục cấp sổ 

được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Giấy CNQSDĐ số 18 cấp ngày 13/01/2004 cho anh Trương Sỹ P được 

thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện chuyển 

nhượng được quy định tại Điều 106 Luật đất đai năm 2003. Có hợp đồng chuyển 

nhượng đã được UBND huyện L1 chứng thực số 89 ngày 31/12/2003, đất 

chuyển nhượng đã có giấy CNQSDĐ. 

Riêng giấy CNQSDĐ số 19 cấp ngày 13/01/2004 cho hộ bà Lê Thị K thì 

hiện UBND huyện L1 không có hồ sơ lưu trữ. 

 Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2015/DS-ST ngày 15 tháng 9năm 2015 

của Toà án nhân dân huyện L1, tỉnh Bình Phước đã quyết định: 

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Văn Việt H 

Buộc anh Trương Sỹ P tháo dỡ các công trình là nhà làm trên đất phần đất 

lấn chiếm là 22.2m
2
, trong đó chiều ngang giáp Quốc lộ 13 là 1,1 m, dài 29.6m 

(tính cả hành lang bảo vệ đường bộ), chiều ngang phía sau là 0.4m để trả lại đất 

cho ông H. 

Buộc bà K tháo dỡ các công trình là tường nhà và phía sau nhà là móng 
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nhà, là trên diện tích 26.6m
2
, đất có hình tam giác với chiều ngang cạnh giáp 

Quốc lộ 13 là 1m, chiều dài một cạnh 39.6m, một cạnh 39.5m (tính cả hành làng 

bảo vệ đường bộ) để trả lại đất cho ông H. 

Hai phần đất trên đều tọa lạc tại ấp 5B, xã Lộc Tân, huyện L1, Bình 

Phước. (Có sơ đồ kèm theo) 

Không chấp nhận yêu cầu của ông H về việc yêu cầu bà Lê Thị K trả lại 

tổng diện tích đất 237.3m
2
 thuộc giấy CNQSDĐ số 19 do UBND huyện L1 cấp 

ngày 13/01/2004 đứng tên hộ bà Lê Thị K. 

Không chấp nhận yêu cầu của ông H về việc yêu cầu anh Trương Sỹ P trả 

lại diện tích đất 75m
2
 của giấy CNQSDĐ số 18 do UBND huyện L1 cấp ngày 

13/01/2004 đứng tên hộ anh P. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về chi phí định giá, đo đạc, chi phí 

giám định, án phí dân sự sơ thẩm, trách nhiệm thi hành án, chi phí xem xét thẩm 

định và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

 Bản án dân sự phúc thẩm số 25/2016/DS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2016 

của Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước đã quyết định:  

 Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm 15/2015/DS-ST ngày 15 tháng 9 năm 

2015 của Toà án nhân dân huyện L1. Chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải 

quyết lại theo thủ tục chung.  

 Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2018/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2018 

của Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước đã quyết định:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Văn Việt H

đối với yêu cầu hủy hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với diện tích 

đất tọa lạc tại ấp 5B, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước giữa ông Văn Việt H và 

ông Phạm Văn V vào năm 1993; 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Văn Việt H về việc buộc

bà K trả lại phần diện tích đất đã nhận sang nhượng của ông V chiều rộng Quốc 

lộ 13 là 20m, chiều sâu khoảng 69m, theo kết quả đo đạc 1.684,2m
2
 (trong đó có 

402m
2
 là đất hành lang bảo vệ đường bộ) và phần đất lấn chiếm 235,2m

2
 và 

buộc anh Ptrả lại phần đất thực tế đang sử dụng tọa lạc tại tổ 5, ấp 5B, xã L, 

huyện L1, tỉnh Bình Phước mà ông V tặng cho, theo đo đạc là 180.8m
2
, trong đó 

có 98,3m
2
 đất hành lang bảo vệ đường bộ. 

3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Văn Việt H về việc hủy

Giấy chứng nhận QSDĐ số 18 ngày 13/01/2004, do UBND huyện L1 cấp cho 

anh Trương Sỹ P và Giấy chứng nhận QSDĐ số 19 ngày 13/01/2004, do UBND 

huyện L1 cấp cho hộ bà Lê Thị K. 

Kiến nghị UBND huyện L1 tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số 

19 ngày 13/01/2004, do UBND huyện L1 cấp cho hộ bà Lê Thị K để cấp đổi lại 

đúng hiện trạng theo quy định pháp luật đất đai. 
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 4. Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số

02/2016/QĐ-BPKCTT ngày 08/6/2016 của Tòa án nhân dân huyện L1 cho đến 

khi Bản án có hiệu lực pháp luật.  

5. Về chi phí tố tụng khác:

Ông H phải chịu chi phí thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, chi phí 

giám định chữ ký, chi phí đo đạc tổng cộng là 28.182.000 đồng (Hai mươi tám 

triệu một trăm tám mươi hai nghìn đồng). Ông H đã nộp số tiền này nên ông H 

không phải nộp thêm. 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo, trách nhiệm thi 

hành án theo luật định, 

Ngày 04/12/2018, ông Văn Việt H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề 

nghị sửa án theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Văn Việt H, người đại diện theo ủy quyền 

của ông H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bà Nguyễn Thị Phụng C đại diện 

cho nguyên đơn trình bày: Nếu xác định được việc anh P lấn chiếm đất của ông 

H thì buộc anh P trả lại giá trị quyền sử dụng đất, không cần hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho anh P. 

Người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, các đương sự không 

tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Bà Nguyễn Thị Phụng C đại diện cho nguyên đơn trình bày tại phần tranh 

luận như sau:  

Các bên trao đổi đất bằng miệng vào năm 1993, làm thủ tục kê khai từ 

tháng 9/2015, đến tháng 12/1995 mới xong, được cấp giấy vào năm 1996. Tòa 

án cấp sơ thẩm áp dụng Luật đất đai năm 1993 và áp dụng án lệ số 15 là không 

có căn cứ. Việc UBND huyện L1 cấp đất cho ông H khi ông H ghi đất khai 

hoang, UBND huyện L1 cho rằng không ảnh hưởng gì, nhận định này là sai. 

Ông L2 chuyển nhượng đất cho ông V, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Ông H và ông V trao đổi đất, ông H phải làm thủ tục cho ông V 

nhưng ông H không làm hồ sơ, giả mạo chữ ký của ông H, việc tách nhập thửa 

ông H không thực hiện. Qui trình cấp đất cho ông V sai, lấy đất của ông H 

không rõ ràng, ảnh hưởng đến quyền lợi của ông H. Việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông V, UBND huyện L1 phải thu hồi một phần đất của 

ông H, nhưng không thu hồi, cấp trùng lấp. Các bên có khiếu nại, không triệu 

tập ông T5 làm người làm chứng. Ông V chuyển nhượng cho bà K ngang 25 m 

x 69 m. Bản vẽ sơ đồ có xéo, điều đó thể hiện anh P và bà K có lấn thêm đất vì 

bà K chỉ chuyển nhượng thửa 159, nay có sử dụng thửa 161 là bà K có lấn 

chiếm đất. Hồ sơ chuyển nhượng đất của bà K không còn. Về thủ tục tố tụng: 

Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ diện tích đã được cấp giấy chứng nhận và chưa 

được cấp giấy chứng nhận để xác định thẩm quyền giải quyết là của Ủy ban 

nhân dân hay của Tòa án. Ông H chuyển nhượng đất của ông L2 chưa được cấp 

giấy chứng nhận, chưa sử dụng, khi đo đạc mới biết dư diện tích. Tòa án cấp sơ 

thẩm chưa xác minh chứng cứ rõ ràng. Do vi phạm về nội dung và tố tụng nên 

đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để giải quyết lại. 
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Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về 

việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; các đương sự tham gia tố tụng chấp hành 

đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung xét kháng cáo của ông H: Phần đất tranh chấp, các bên nhận 

chuyển nhượng của ông L2. Khi nhận chuyển nhượng đất của ông L2 thì ông H 

và ông V đều không xác định được diện tích mình nhận chuyển nhượng là bao 

nhiêu. Năm 1993, ông H và ông V thỏa thuận đổi đất cho nhau, ông H lấy phần 

đất mà ông V chuyển nhượng của ông L2 và đổi cho ông V nằm giáp ranh với 

thửa đất trên và thuộc thửa đất đã được cấp sổ trắng năm 1991 của ông H.  Phần 

đất mà ông V đổi của ông H chính là phần đất mà năm 2003 ông V tặng cho con 

rễ là anh Trương Sỹ P và chuyển nhượng cho bà Lê Thị K. Khi đổi đất với ông 

V vào năm 1993, đến năm 1996 ông H và ông V được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thì gia đình ông H không có ý kiến gì về việc cấp giấy chứng 

nhận QSD đất cho ông H cũng như hiện trạng sử dụng đất của hộ ông V, sau này 

là anh P, bà K. Diện tích các bên đo đạc đều tăng. Các đương sự đồng ý hiện 

trạng đất sử dụng, thống nhất cắm mốc ranh, sử dụng từ năm 2004 đến nay. Tòa 

án cấp sơ thẩm công nhận việc chuyển nhượng đất của ông H với ông V, không 

chấp nhận các yêu cầu của ông H là có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử 

đúng pháp luật. Nguyên đơn kháng cáo, các tình tiết nhận định trong đơn kháng 

cáo đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét đầy đủ. Về tố tụng, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xem xét đánh giá toàn diện vụ án, không vi phạm thủ tục tố tụng. Đề nghị 

Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông H, giữ nguyên án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, 

thụ lý và giải quyết vụ án đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

[2] Xét kháng cáo của ông Văn Việt H, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

 [2.1] Về nguồn gốc đất các bên đang tranh chấp: Ông H có 01 diện tích là 

thửa 161 tọa lạc tại ấp 5B, xã L, huyện L1 đã được cấp sổ trắng năm 1991 với 

diện tích 4.140m
2
. Giáp ranh đất của ông H là đất của ông Bùi Bá L2 (đã chết) 

đã được cấp sổ trắng vào năm 1990 với dịện tích 5.000m
2
. Năm 1992 ông L2 

chuyển nhượng cho ông Phạm Văn V(đã chết năm 2013)  một phần thửa đất 

nằm trên Quốc lộ 13 và giáp ranh đất với ông H. Diện tích còn lại, ông L2 

chuyển nhượng cho ông H. Khi nhận chuyển nhượng đất của ông L2 thì ông H 

và ông V đều không xác định được diện tích mình nhận chuyển nhượng là bao 

nhiêu. Năm 1993, ông H và ông V thỏa thuận đổi đất cho nhau, ông H lấy phần 

đất mà ông V chuyển nhượng của ông L2 và đổi cho ông V nằm giáp ranh với 

thửa đất trên và thuộc thửa đất đã được cấp sổ trắng năm 1991 của ông H.  Phần 
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đất mà ông V đổi của ông H chính là phần đất mà năm 2003 ông V tặng cho con 

rễ là anh Trương Sỹ P và chuyển nhượng cho bà Lê Thị K.  

 [2.2]  Theo lời trình bày của các đương sự sự việc đổi đất giữa ông H và 

ông V vào năm 1993 thì các bên không lập giấy tờ, không có người làm chứng 

nhưng các bên đều thừa nhận việc đổi đất là có thật. Sau khi đổi đất, các bên đã 

tiến hành giao đất và quản lý sử dụng từ đó cho đến nay. Tuy nhiên về diện tích 

đất các bên đã đổi cho nhau có sự mâu thuẫn. Cụ thể, theo lời trình bày của ông 

H diện tích ông H đổi có chiều ngang giáp Quốc lộ  13 là 20m lấy phần diện tích 

của ông V có chiều ngang giáp Quốc lộ 13 là 18m; còn lời khai của gia đình ông 

V thì ông H đổi cho vợ chồng V phần diện tích đất thuộc thửa 161 của ông H có 

chiều ngang giáp Quốc lộ 13 là 25m, dài hết đất (khoảng 69m) lấy phần diện 

tích đất 18m mà ông V, bà C1 nhận chuyển nhượng của ông L2.  

 [2.3] Năm 1995, ông V tiến hành kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và được UBND huyện L1 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số vào sổ cấp 0815 QSDĐ ngày 08/01/1996 với diện tích 6.496m
2
. Ông H cũng 

tiến hành thủ tục kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện 

tích là 8.730m
2
 gồm hai thửa là một phần thửa 161 (trừ phần đất đã đổi cho ông 

V) của ông H quản lý sử dụng trước đó và toàn bộ thửa đất 159E của ông Bùi Bá

L2(bao gồm cả phần đất ông H đổi của ông V). Ông H cho rằng ông V đã tự ý đi 

làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kê khai không đúng với 

diện tích thực tế ông H đổi cho ông V và tại thời điểm năm 1995 thì giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của ông H là do ông Trương Đức C2 làm, diện tích 

được cấp sổ không đúng như thực tế, các chữ ký tên ông H trong thủ tục cấp sổ 

không phải do ông H ký và theo Kết luận giám định số 588/C54B ngày 

17/4/2014 của Phân viện khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chữ ký trong 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1995 cho ông H không 

phải là của ông H, như vậy thể hiện trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD 

đất cho ông H là không đúng quy định, không đúng ý chí nguyện vọng của ông 

H.  

 Tuy nhiên, kể từ khi đổi đất với ông V vào năm 1993, đến năm 1996 ông 

H được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 8.730m
2
 thì gia 

đình ông H không có ý kiến gì về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông 

cũng như hiện trạng sử dụng đất của hộ ông V, sau này là anh P, bà Kén.  

 Năm 2004, ông H tiến hành chuyển nhượng một phần đất cho ông Phạm 

Quốc T6, sau đó ông H làm thủ tục tách thửa cho ông T6 đồng thời làm thủ tục 

cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND huyện L1 cấp 

đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 133QSDĐ/453/2004/QĐUB ngày 

09/8/2004 sau khi chuyển nhượng đối với diện tích đất còn lại là 6.865m
2
, Ông 

H cũng không có ý kiến gì đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cũng như diện tích đất được cấp đổi. Tiếp sau đó ông H còn tiếp tục chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ ông Mai Văn T7, ông Lê Hữu Q, ông Đào 

Bá T8, bà Trương Thị B1, ông Võ Văn K1.  
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[2.4] Mặt khác, sau khi ông H và ông V thỏa thuận đổi đất, gia đình ông V 

đã tiến hành làm nhà, trồng cây lâu năm trên phần đất này. Ông H quản lý và sử 

dụng đất ngay giáp ranh biết rõ việc này nhưng không có ý kiến. Đến năm 2003 

ông V tặng cho vợ chồng anh Trương Sỹ P diện tích 75m
2
 và chuyển nhượng 

phần diện tích đất còn lại cho bà K vào năm 2004. Sau khi nhận chuyển nhượng 

hộ anh P và hộ bà K tiến hành trồng cây, xây dựng nhà và làm thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông H biết những việc này nhưng không có ý 

kiến hay tranh chấp gì.  

[2.5] Ông H cho rằng sau khi biết được việc ông V tự ý đi làm Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho V thì ông có khiếu nại đến UBND xã L 

nhiều lần nhưng không được giải quyết nhưng theo Văn bản số 14/UBND-KT 

ngày 22/3/2011 của UBND xã L, huyện L1 (Bút lục 53) thì các đơn thư khiếu 

nại của ông Văn Việt H trong khoảng thời gian năm 1995 đến năm 2003 khiếu 

nại việc ông V làm GCN QSDĐ lấn chiếm của ông H và khiếu nại việc ông V 

hành hung, phá hoại tài sản của ông H thì do năm 2007 UBND xã L tách thành 

02 xã, do nhu cầu nên đa số cán bộ đã chuyển về xã mới công tác đo đó hồ sơ 

trước đây bị thất lạc hoặc do cán bộ chưa bàn giao hết nên các giấy tờ có liên 

quan không còn lưu giữ. Ngoài ra ông H không cung cấp được tài liệu chứng cứ 

gì chứng minh cho lời trình bày của mình mà chỉ cung cấp tài liệu thể hiện năm 

2005 ông H khiếu nại bà K ra UBND xã L.  

Tại đơn kiến nghị ngày 07/4/2005 của ông H (Bút lục 55) có nội dung ông 

H và gia đình ông Phạm Văn V, gia đình của bà Lê Thị K, anh Trương Sỹ P 

cùng thống nhất cắm mốc để địa chính đo đạc làm sổ, ông H đã chịu thiệt mất 

5m ngang.  

Tại biên bản giải quyết tranh chấp ranh đất ngày 23/11/2004 (Bút lục 216) 

thì ông H, anh P và bà K thống nhất cắm mốc ranh giới đất cụ thể chiều ngang 

đất bà Kl à 20m, phần còn lại là đất của anh Trương Sỹ P là 5,7m, chiều sâu là 

15m.  

Tại biên bản hòa giải không đề ngày (Bút lục 217) ông H và bà K thống 

nhất cùng nhau xây mương kè thoát nước giữa phần đất của hai nhà và không 

tiếp tục tranh chấp. Sau khi xây dựng kè thoát nước hai bên có trách nhiệm bảo 

quản mương kè thoát nước và đã thống nhất hai bên không tiếp tục tranh chấp.  

Tại đơn đề nghị ngày 02/11/2004 (Bút lục 218) ông H xác định không 

tranh chấp phần đất mà ông Phạm Văn Vđ ã lấy của ông H bán cho anh Trương 

Sỹ P nữa mà chỉ yêu cầu chính quyền và cơ quan chức năng phân định ranh giới 

giữa ông H và anh P đúng như vị trí tất cả các bên đã thống nhất cắm mốc ngày 

ông V bán đất.  

Đến năm 2009, 2010 ông H có đơn khiếu nại đến UBND xã L đối với bà 

K về việc bà K đã xây dựng nhà sang đất của ông H, qua phần đất mà chính 

quyền xã L đã đo và cắm mốc.  

11



 [2.6] Như vậy, từ khi ông V được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho tới thời điểm trước khi khởi kiện tại Tòa án ông H biết ông V được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất có mặt ngang giáp Quốc lộ 13 là 

25m, sau này ông V chuyển nhượng cho bà Kvà tặng cho anh P thì ông H cũng 

thống nhất đối với diện tích đất có chiều ngang mặt đường của bà K là 20m và 

của anh Pl à 5,7m. Các bên đã thực hiện việc cắm mốc và quản lý sử dụng, Ông 

H không khiếu nại về quyền sử dụng đất cũng như việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Phạm Văn V, bà Lê Thị K và anh Trương Sỹ P. Tại 

phiên tòa sơ thẩm, ông H trình bày thời gian đổi đất với ông V là khoảng tháng 

5, tháng 6/1993, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng nội dung Án lệ số 15/2017/AL 

được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 

năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 

năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì “Các đương sự tự nguyện 

thỏa thuận miệng với nhau về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 

trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành); đã 

đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại sổ địa chính; đã trực 

tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài. Trường hợp này, Tòa án phải 

công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự về việc chuyển đổi quyền sử 

dụng đất nông nghiệp đó để xác định các đương sự có quyền sử dụng diện tích 

đất đã đổi” để công nhận hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa ông H và 

ông V là phù hợp. Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất của ông 

H, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận là có căn cứ.  

 [2.7]  Đối với phần đất anh P, bà K đang sử dụng là một phần trong diện 

tích đất mà ông H đã đổi cho ông V. Thực tế, kể từ thời điểm nhận chuyển 

nhượng đất giữa anh P, bà K với ông V thì các bên vẫn sử dụng ổn định, Ông H 

biết mà không có ý kiến gì. Mặt khác, anh P, bà K chỉ sử dụng đất thông qua 

giao dịch chuyển nhượng đất với ông V mà không hề có việc lấn chiếm đất của 

ông H.  

 Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông H buộc bà Ktrả lại 

phần diện tích đất đã nhận sang nhượng của ông V chiều rộng QL 13 là 20m, 

chiều sâu khoảng 69m, theo kết quả đo đạc 1.684,2m
2
 (trong đó có 402m

2
 là đất 

hành lang bảo vệ đường bộ) và phần đất lấn chiếm 235,2m
2
; yêu cầu anh P trả 

lại phần đất thực tế đang sử dụng tọa lạc tại tổ 5, ấp 5B, xã L, huyện L1, tỉnh 

Bình Phước mà ông V tặng cho, theo đo đạc là 180.8m
2
, trong đó có 98,3m

2
 đất 

hành lang bảo vệ đường bộ là có căn cứ. 

[2.8]  Đối với phần diện tích đất 7,5m
2
 mà anh P sử dụng nhiều hơn so với 

diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo trích đo địa 

chính ngày 15/10/2018 thì phần diện tích đất này nằm phía sau thửa đất của anh 

P giáp với phần đất của bà Lê Thị K, nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cấp cho bà K. Trong quá trình giải quyết vụ án bà K, anh P cũng không tranh 

chấp, không yêu cầu Tòa án giải quyết. Tại cấp phúc thẩm, đại diện nguyên đơn 

đề nghị buộc anh P trả lại giá trị quyền sử dụng đất là không có cơ sở. 
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[2.9] Tại thời điểm ông V chuyển nhượng cho bà Kén, tặng cho anh P thì 

đất của ông V đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông V thì hộ anh P, bà K đã tiến hành 

làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND huyện L1 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 18 ngày 13/01/2004, do cho anh 

Trương Sỹ P và Giấy chứng nhận QSDĐ số 19 ngày 13/01/2004, cho hộ bà Lê 

Thị K.  

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ anh Plà 

đúng theo quy định của pháp luật.  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà K, mặc dù, hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà K đã bị thất lạc, tuy nhiên 

việc bà K quản lý, sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận QSD đất hợp pháp, 

thông qua việc nhận chuyển nhượng đất của ông V.  

Mặc khác, việc ông H yêu cầu hủy hợp đồng chuyển đổi đất giữa ông V 

với ông H là không có căn cứ nên yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất mà UBND huyện L1 đã cấp cho anh P, bà K, Tòa án cấp sơ thẩm không 

chấp nhận là đúng pháp luật.  

[2.10] Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện nguyên đơn yêu cầu hủy án sơ 

thẩm do vi phạm về tố tụng và nội dung là không có căn cứ như đã phân tích nêu 

trên. Các yêu cầu của ông H đã được làm rõ, việc không đưa ông Nguyễn Hồng 

T5 vào tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng không ảnh hưởng đến bản 

chất của vụ án. 

[2.11] Các nội dung khác của án sơ thẩm, không có kháng cáo kháng nghị 

nên giữ nguyên. 

 [3] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét 

xử đúng pháp luật. Ông H kháng cáo không đưa ra tình tiết mới làm thay đổi nội 

dung vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông H, giữ 

nguyên án sơ thẩm như đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đề nghị. Hội đồng xét xử đính chính lại biên lai 

án sơ thẩm và số tiền án phí do Tòa án cấp sơ thẩm tính toán trừ sai số tiền ông 

H còn phải thi hành tiếp. 

[4] Về án phí phúc thẩm: Ông H phải chịu 300.000 đồng do yêu cầu 

kháng cáo không được chấp nhận. 

 Vì các lẽ trên; 

 QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ  khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Luật đất đai năm 1987;  

Căn cứ các Điều 131, 133, 461, 463 Bộ luật dân sự 1995; 

Căn cứ các Điều 46, 49, 50, 52, 105, 106, 113, 123 Luật đất đai năm 2003. 

Căn cứ  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

Bác kháng cáo của ông Văn Việt H. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 

12/2018/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Phước, đính chính lại số Biên lai, số tiền án phí cho chính xác. 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Văn Việt H

đối với yêu cầu hủy hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với diện tích 

đất tọa lạc tại ấp 5B, xã L, huyện L1, tỉnh Bình Phước giữa ông Văn Việt H và 

ông Phạm Văn V vào năm 1993; 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Văn Việt H về việc buộc

bà K trả lại phần diện tích đất đã nhận sang nhượng của ông V chiều rộng Quốc 

lộ 13 là 20m, chiều sâu khoảng 69m, theo kết quả đo đạc 1.684,2m
2
 (trong đó có 

402m
2
 là đất hành lang bảo vệ đường bộ) và phần đất lấn chiếm 235,2m

2
 và 

buộc anh P trả lại phần đất thực tế đang sử dụng tọa lạc tại tổ 5, ấp 5B, xã L, 

huyện L1, tỉnh Bình Phước mà ông V tặng cho, theo đo đạc là 180.8m
2
, trong đó 

có 98,3m
2
 đất hành lang bảo vệ đường bộ. 

3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Văn Việt H về việc hủy

Giấy chứng nhận QSDĐ số 18 ngày 13/01/2004, do UBND huyện L1 cấp cho 

anh Trương Sỹ P và Giấy chứng nhận QSDĐ số 19 ngày 13/01/2004, do UBND 

huyện L1 cấp cho hộ bà Lê Thị K. 

Kiến nghị UBND huyện L1 tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số 

19 ngày 13/01/2004, do UBND huyện L1 cấp cho hộ bà Lê Thị K để cấp đổi lại 

đúng hiện trạng theo quy định pháp luật đất đai. 

 4. Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số

02/2016/QĐ-BPKCTT ngày 08/6/2016 của Tòa án nhân dân huyện L1 cho đến 

khi Bản án có hiệu lực pháp luật.  

5. Về chi phí tố tụng khác:

Ông H phải chịu chi phí thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, chi phí 

giám định chữ ký, chi phí đo đạc tổng cộng là 28.182.000 đồng (Hai mươi tám 
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triệu một trăm tám mươi hai nghìn đồng). Ông H đã nộp số tiền này nên ông H 

không phải nộp thêm. 

6. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Anh Trương Sỹ P, bà Lê Thị K không phải chịu. 

- Nguyên đơn ông Văn Việt H phải chịu 42.600.000 đồng; được khấu trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí ông H đã nộp như sau: số tiền 200.000 đồng ông H 

nộp theo biên lai số 0905 ngày 30/3/2010 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

L1; số tiền 13.200.000 đồng theo biên lai thu số 0014443 ngày 27/12/2016; số 

tiền 200.000 đồng theo biên lai thu số 0014389 ngày 29/11/2016 của Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Bình Phước. Như vậy, ông H còn phải nộp tiếp số tiền 

29.000.000 đồng.  

 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 thi hành kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao(1); 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh (1); 

- TAND tỉnh Bình Phước (1); 

- VKSND tỉnh Bình Phước (1); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (1); 

- Cục THADS tỉnh Bình Phước  (1); 

- Đương sự; 

- Lưu VP, HS.. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

Đinh Ngọc Thu Hương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Bản án số: 239/2019/DS-PT 

Ngày 28-10-2019 
V/v tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất; yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; 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 phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Các Thẩm phán: 

Bà Trần Thị Thanh Trúc

Ông Nguyễn Văn Tài 

Bà Ngô Thị Bích Diệp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà Đặng Hà Nhung – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 21 và 28 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

233/2019/TLPT-DS ngày 02/8/2019 về việc “tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

tranh chấp về thừa kế tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 26/4/2019 của Tòa án 

nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 243/2019/QĐPT-DS 

ngày 04 tháng 9 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thiện H, sinh năm 1961; địa chỉ: Đường 17,

phường A, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Ngọc P, 

Luật sư của Văn phòng Luật sư Lê Ngọc P, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ 

Chí Minh; địa chỉ: Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 
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2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Lệ T, sinh năm 1969 và ông Vương Tấn H1,

sinh năm 1967; cùng địa chỉ: Tổ 2, khu phố K, phường T, thị xã T, tỉnh Bình 

Dương.  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Thái Thanh H2, sinh năm: 

1979; địa chỉ thường trú: Tổ 2, khu phố 1, phường U, thị xã T, tỉnh Bình Dương; 

địa chỉ liên hệ: Số 069/A tổ 3, khu phố 2, phường U, thị xã T, tỉnh Bình Dương - 

là người đại diện theo ủy quyền (giấy ủy quyền ngày 10/6/2019). Có mặt. 

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

3.1. Ông Nguyễn Thành C, sinh năm 1959; địa chỉ: Đường P, tổ 1, khu 

phố 5, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

3.2. Ông Nguyễn Công K, sinh năm 1963; địa chỉ: Phan Văn T, Phường 

11, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

3.3. Ông Nguyễn Công H3, sinh năm 1965; địa chỉ: Tổ 3, khu phố K, 

phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

3.4. Ông Nguyễn Công P1, sinh năm 1971; địa chỉ: Nguyễn Trọng T, 

Phường 8, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Công H3 và ông 

Nguyễn Công P1: Ông Lê Ngọc P, Luật sư của Văn phòng Luật sư Lê Ngọc P, 

thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: Phường 5, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

3.5. Ủy ban nhân dân thị xã T, địa chỉ: Khu phố 2, phường U, thị xã T, 

tỉnh Bình Dương.  

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị Hồng P – Phó Trưởng phòng 

Tài nguyên & Môi trường thị xã T- là người đại diện theo ủy quyền (giấy ủy 

quyền số 3996/GUQ-UBND ngày 16/9/2019). Có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

3.6. Ủy ban nhân dân phường T; địa chỉ: Đường TL 746, phường T, thị xã 

T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Phạm Tuấn K, chức vụ: Chủ tịch – là 

người đại diện theo pháp luật. Có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

4. Người làm chứng: Ông Nguyễn Văn C4, sinh năm 1973; địa chỉ: Số

10/4 khu phố K, phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt. 

5. Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Nguyễn Thiện H; người có quyền

lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công H3 và ông Nguyễn Công P. 

6. Viện Kiểm sát kháng nghị: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn trình bày: 
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Cụ Nguyễn Văn Đ (chết năm 2008) và vợ là cụ Quản Thị T3 (chết năm 

2004) có 05 người con gồm: Ông Nguyễn Thành C, ông Nguyễn Thiện H, ông 

Nguyễn Công K, ông Nguyễn Công H3 và ông Nguyễn Công P1. Cha mẹ của cụ 

Đ là cụ Nguyễn Văn C42 (đã chết trước cụ Đ không có giấy chứng tử) và cụ 

Phạm Thị C3 (đã chết trước cụ Đ không có giấy chứng tử). Cha mẹ của cụ T3 là 

cụ Quản Văn Tuôi (đã chết trước cụ T3 không có giấy chứng tử) và cụ Nguyễn 

Thị V1 (đã chết trước cụ T3 không có giấy chứng tử). 

Cụ Đ và cụ T3 được quyền sử dụng diện tích đất 6.245m2 thửa số 06, tờ 

bản đồ số 13 tại phường T và được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện (nay thị xã) 

Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ số 00164 QSDĐ/TU 

ngày 29/7/1999 cấp cho hộ cụ Đ. 

Năm 2006, cụ Đ cần tiền nên đã vay của bà T số tiền 2.000.000.000 

đồng. Hai bên không lập hợp đồng vay tài sản, theo yêu cầu của bà T phải làm 

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo số tiền cụ Đ đã vay. Ngày 

05/6/2006, hai bên ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Theo yêu cầu của bà T là phải có chữ ký của các thành viên trong gia đình nên 

cụ Đ cùng 05 người con gồm: Ông C, ông H, ông K, ông H3 và ông P1 đã ký 

vào hợp đồng đặt cọc, đồng thời yêu cầu UBND thị trấn (nay phường) T chứng 

thực. Tuy nhiên, hợp đồng đặt cọc có 04 trang nhưng các bên chỉ ký trang cuối 

không ký các trang còn lại và UBND thị trấn T cũng không đóng dấu giáp lai. 

Cùng ngày 05/6/2006, những người con của cụ Đ có “tờ thỏa thuận” chỉ đồng ý 

để ông Nguyễn Văn Đ (tức là cụ Đ) được toàn quyền giao dịch, chuyển nhượng 

diện tích đất 4.000m2 thửa số 06 tờ bản đồ số 13 trong tổng diện tích 6.245m2 

nhưng trong hợp đồng đặt cọc lại ghi diện tích chuyển nhượng là 6.245m2. 

Ngày 09/6/2006, cụ Đ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho bà T có chứng thực của UBND thị trấn T. Nhưng hợp đồng chỉ có cụ Đ và 

ông H ký. Ông K, ông H và ông C có giấy cam kết để cho cụ Đ được toàn quyền 

giải quyết mọi vấn đề liên quan đến diện tích đất 6.245m2. Riêng ông H3 và 

Phương không có ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cũng 

không có giấy cam kết để cho cụ Đ ký hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cụ Đ và bà T là trái pháp luật ảnh 

hưởng đến quyền lợi của ông H3 và ông P1. 

Ngày 14/6/2006, ông C, H, K, H3 và P1 thỏa thuận với bà T xác nhận bà 

T chỉ nhận chuyển nhượng diện tích đất 4.000m2 còn lại diện tích 2.245m2 thuộc 

quyền sử dụng đất của cụ Đ. 

Ngày 22/6/2006, cụ Đ và bà T có lập “đơn xin điều chỉnh hợp đồng 

chuyển nhượng đất” để thỏa thuận lại diện tích đất chuyển nhượng là 4.000m2. 

Tuy nhiên, bà T không điều chỉnh lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất mà vẫn làm thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

diện tích đất 6.245m2. Do đó, ngày 13/9/2006, cụ Đ và bà T ký hợp đồng đặt cọc 

bà T chuyển nhượng lại cho cụ Đ 2.245m2 với giá 1.122.500.000 đồng tương 
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đương diện tích và số tiền bà T chưa thanh toán đối với hợp đồng ngày 

09/6/2006. Trong hợp đồng bà T có ghi nhận đủ số tiền đặt cọc 1.122.500.000 

đồng nhưng thực tế cụ Đ không có giao và bà T không nhận số tiền trên. Hợp 

đồng đặt cọc ngày 13/9/2006 là giả tạo không có thật. 

Ngày 28/9/2006, cụ Đ nhận số tiền 1.122.500.000 đồng của bà T. cụ Đ 

ghi đã nhận đủ số tiền 3.122.500.000 đồng có chữ ký của cụ Đ. Các con của cụ 

Đ thừa nhận là chữ ký của cụ Đ nhưng không biết cụ Đ có nhận tiền hay không. 

Ông H đã nhiều lần yêu cầu vợ chồng bà T thực hiện thủ tục tách diện 

tích 2.245m2 trả lại cho ông H nhưng vợ chồng bà T không thực hiện mà hẹn 

nhiều lần. Đến cuối năm 2016 đầu năm 2017, bà T có mời ông H về để đo đạc 

tách thửa trả lại cho ông H diện tích 2.245m2 nhưng khi đo đạc diện tích thiếu. 

Bà T yêu cầu phải nhận đủ diện tích đất 4.000m2 diện tích đất còn lại (không đủ 

2.245m2) trả cho ông H nên ông H không đồng ý.  

Do đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu như sau: 

+ Hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 4.1361CN ngày 

09/6/2006 do UBND thị trấn T chứng thực. Đối với số tiền cụ Đ đã nhận của bà 

T các đồng thừa kế của cụ Đ đồng ý trả lại cho bà T theo quy định pháp luật. 

+ Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 824632 số vào sổ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H.01081 do UBND huyện (nay là thị xã) T 

cấp ngày 17/7/2006 cho bà T và ông H. 

Đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

H đồng ý chia di sản thừa kế của cụ Đ và cụ T3 theo kết quả xem xét thẩm định 

tại chỗ thể hiện diện tích đất đo đạc thực tế là 5.693,3m2 cho những người thừa 

kế bằng hiện vật. 

- Bị đơn và người đại diện hợp pháp của bị đơn trình bày: 

Ngày 05/6/2006, bà T và cụ Đ cùng với các con của cụ Đ bao gồm ông C, 

ông H, ông K, ông H3 và ông P1 ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng diện tích 

đất 6.245m2 với giá 500.000 đồng/m2 thành tiền là 3.122.500.000 đồng. Hai bên 

thỏa thuận, bà T đặt cọc 2.000.000.000 đồng, số tiền còn lại khi bà T được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thanh toán hết số tiền 1.122.500.000 

đồng. 

Ngày 09/6/2006, cụ Đ, ông H và vợ chồng bà T, ông H1 ký hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất được UBND thị trấn T chứng thực. Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cụ Đ và bà T là hợp pháp. Bà T đã thực 

hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã được UBND huyện (nay 

thị xã) T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất H01081 ngày 17/7/2006. 

Đối với “tờ thỏa thuận” ngày 05/6/2006, các con của cụ Đ thỏa thuận 

thống nhất để cụ Đ toàn quyền giao dịch, chuyển nhượng diện tích đất 4.000m2 

trong tổng diện tích đất 6.245m2. Bà T không biết tờ thỏa thuận được các con 
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của cụ Đ lập trước hay sau ngày 05/6/2006. Bà T xác nhận ngày 14/6/2006, các 

con của cụ Đ có thỏa thuận với bà T là chỉ chuyển nhượng diện tích đất 4.000m2 

còn lại diện tích đất 2.245m2 trả lại cho cụ Đ. Nhưng đây chỉ là thỏa thuận giữa 

bà T với các con cụ Đ không có sự tham gia của cụ Đ là người chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất. 

Ngày 22/6/2006, cụ Đ có thỏa thuận với bà T chỉ chuyển nhượng 

4.000m2 đất tương đương với số tiền đặt cọc nên bà T và cụ Đ đã ký vào “đơn 

xin điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng đất” nhưng do hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất có ông H1 - chồng bà T và ông H - con của cụ Đ 

tham gia nên việc điều chỉnh phải được sự đồng ý của ông H1 và ông H. Vì vậy, 

đơn xin điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thực hiện 

được. 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 13/9/2006 vợ 

chồng bà T thanh toán số tiền còn lại cho cụ Đ nhưng cụ Đ không nhận và đề 

nghị nhận lại diện tích đất 2.245m2 với giá 1.122.500.000 đồng. Hai bên ký hợp 

đồng đặt cọc ngày 13/9/2006 và trong hợp đồng có ghi bà T đã nhận số tiền đặt 

cọc 1.122.500.000 đồng nhưng thực tế là cụ Đ không giao tiền cho vợ chồng bà 

T. Mục đích hai bên lập hợp đồng đặt cọc để xác định vợ chồng bà T chưa thanh 

toán hết số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 1.122.500.000 đồng. 

Hợp đồng đặt cọc ngày 13/9/2006 là giả tạo nên vô hiệu. Hai bên không có giao 

nhận tiền trên thực tế nên không phát sinh hậu quả của hợp đồng vô hiệu. 

Đến ngày 28/9/2006, cụ Đ báo với vợ chồng bà T không nhận chuyển 

nhượng lại diện tích đất 2.245m2 và yêu cầu vợ chồng bà T thanh toán hết số 

tiền còn lại. Do đó, vợ chồng bà T đã thanh toán cho cụ Đ hết số tiền chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất còn lại là 1.122.500.000 đồng. Hai bên có lập “biên 

nhận” ngày 28/9/2006 có chữ ký của cụ Đ và cụ Đ ghi đã nhận đủ 3.122.500.000 

đồng. 

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 

giữa cụ Đ với bà T và ông H1 đối với diện tích đất 6.245m2 đã được UBND thị 

trấn (nay phường) T chứng thực hai bên đã thực hiện xong kể từ ngày 

28/9/2006.  

Sau khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

09/6/2006 cụ Đ đã giao toàn bộ diện tích đất chuyển nhượng 6.245m2 cho bà T 

quản lý sử dụng cho đến nay. Việc sử dụng đất của bà T được UBND phường T 

xác nhận, các con của cụ Đ thừa nhận và có người làm chứng là ông Nguyễn 

Văn C4 (người sử dụng đất giáp ranh). 

Do đó, bị đơn không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 

Từ thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến ngày nguyên 

đơn nộp đơn khởi kiện đã hơn 11 năm là đã hết thời hiệu khởi kiện. Do đó, bị 

đơn yêu cầu Tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp hợp đồng là 
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02 năm và căn cứ khoản 2 Điều 184; điểm e, khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng 

dân sự đình chỉ giải quyết vụ án. 

Đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bị 

đơn có ý kiến như sau: Di sản thừa kế của cụ T3 và cụ Đ là diện tích đất 

6.245m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ cụ Đ. Năm 2006, 

những người thừa kế của cụ T3 là chồng và các con của cụ T3 đã thỏa thuận 

chuyển nhượng cho bà T. Ý chí của các đồng thừa kế của cụ T3 đã được thể 

hiện tại hợp đồng đặt cọc ngày 05/6/2006. Mặc dù, hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 không có đủ các chữ ký của các đồng thừa kế 

nhưng các đồng thừa kế điều biết và không có ý kiến. Do đó, các đồng thừa kế 

của cụ Đ, cụ T3 yêu cầu chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất là không đúng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công P1 và ông 

Nguyễn Công H3 thống nhất trình bày:  

Cụ Đ và cụ T3 có tạo lập khối tài sản chung là quyền sử dụng đất diện 

tích 6.245m2 thuộc thửa số 6 tờ bản đồ số 13 tại phường T. cụ T3 chết năm 2004 

không để lại di chúc. Theo quy định của pháp luật thì những người được hưởng 

di sản thừa kế của cụ T3 bao gồm cụ Đ, ông C, ông H, ông K, ông H3 và ông 

P1. 

Năm 2006, cụ Đ tự ý chuyển nhượng diện tích đất trên cho vợ chồng bà T 

đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông H3 và ông P1. Ngoài diện 

tích đất đang tranh chấp với bị đơn, cụ Đ và cụ T3 còn di sản khác nhưng không 

yêu cầu giải quyết trong vụ án này. Do đó, ông H3 và ông P1 yêu cầu: 

+ Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cụ Đ với bà T và 

ông H1; 

+ Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 824632 số vào sổ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H.01081 do UBND huyện (nay là thị xã) 

Tân Uyên cấp ngày 17/7/2006 cho bà T và ông H1. 

+ Chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất của cụ T3 và cụ Đ đối với 

diện tích đất đo đạc thực tế 5.693,3m2 cho những người thừa kế theo pháp luật. 

Các đồng thừa kế đồng ý trả lại cho bà T số tiền cụ Đ đã nhận theo quy định 

pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thành C, ông 

Nguyễn Công K trình bày:  

Thống nhất với trình bày và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân thị xã Tân 

Uyên trình bày: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01081 ngày 17/7/2006 do 

UBND huyện (nay thị xã) T cấp cho bà T và ông H1 trên cơ sở nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất từ hộ cụ Đ theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
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dụng đất đã được UBND thị trấn (nay phường) T chứng thực ngày 09/6/2006. 

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên được thực 

hiện theo quy định tại Điều 148 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 

của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai. 

Đối với yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01081 

ngày 17/7/2006 do UBND huyện Tân Uyên cấp cho bà T và ông H1 đề nghị Tòa 

án giải quyết theo quy định pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân phường T 

trình bày: 

 Khi tiếp nhận hồ sơ chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất số 4.136CN ngày 09/6/2006 giữa cụ Đ với bà T và ông H1, UBND 

phường T đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý, đối chiếu bản chính và 

bản sao gồm có: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng minh nhân 

dân, sổ hộ khẩu gia đình, xác nhận tình trạng bất động sản. Sau khi kiểm tra thấy 

hồ sơ hợp lệ, tài sản không tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, 

không quy hoạch giải tỏa, các bên đủ năng lực hành vi dân sự và tự nguyện thực 

hiện các giao dịch nên đã tiến hành soạn thảo hợp đồng và chứng thực hợp đồng 

theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình tiếp 

nhận và trả kết quả do có sự thiếu sót của cán bộ tiếp nhận hồ sơ và cán bộ văn 

thư đã không hướng dẫn tất cả các bên ký tên xác nhận từng trang và đóng dấu 

giáp lai theo đúng quy định. 

- Người làm chứng ông Nguyễn Văn C4 trình bày: 

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cụ Đ với bà T như thế nào 

thì ông C4 không biết. Ông C4 là người sử dụng thửa đất giáp ranh với diện tích 

đất đang tranh chấp nên vào cuối năm 2016 đầu năm 2017, bà T thực hiện thủ 

tục tách diện tích đất 2.245m2 trả cho ông H vì bà T chỉ nhận chuyển nhượng 

của cụ Đ 4.000m2. Khi thực hiện thủ tục tách thửa, bà T cho rằng diện tích đất 

nhận chuyển nhượng thiếu nên không tách thửa trả cho ông H diện tích 2.245m2. 

Bà T cho rằng ông C4 có lấn chiếm đất nên đất của bà T bị thiếu so với hợp 

đồng chuyển nhượng. Ông C4 không đồng ý vì ranh đất giữa hai bên đã có 

tường gạch do ông H1 và bà T xây dựng.  

Tại Bản án sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 26/4/2019 của Tòa án nhân 

dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thiện H về việc

tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất với bà Nguyễn Thị Lệ T và ông Vương Tấn H1. 

2. Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ

liên quan ông Nguyễn Công P1 và ông Nguyễn Công H3 về việc tranh chấp thừa kế 

tài sản. 
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Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm, chi phí tố tụng, trách 

nhiệm thi hành án và quyền kháng cáo. 

Sau khi có bản án sơ thẩm, ngày 09/5/2019 nguyên đơn ông Nguyễn 

Thiện H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công H3, ông 

Nguyễn Công P1 có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm. 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

kháng nghị theo Quyết định kháng nghị số 07/2019/QĐKNPT-VKS-DS ngày 

10/5/2019 theo hướng sửa bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

và yêu cầu kháng cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công 

H3 và ông Nguyễn Công P1 vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập và yêu cầu kháng 

cáo.  

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công H3, ông Nguyễn Công 

P1:  

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 vi phạm các vấn 

đề sau:  

Hợp đồng lừa dối, do gia đình của cụ Đ họp mặt và thống nhất để cụ Đ 

được chuyển nhượng diện tích đất 4.000m2, mà không phải giao cụ Đ toàn 

quyền định đoạt hết 6.245m2, việc bà T lừa dối thể hiện rõ tại tờ thỏa thuận ngày 

14/6/2006 chính bà T ghi và ký tên, bà T cũng xác nhận chỉ nhận chuyển 

nhượng 4.000m2 và ngày 22/6/2006 hai bên có lập đơn xin điều chỉnh hợp đồng 

chuyển nhượng đất, hợp đồng đặt cọc ngày 13/9/2006, đến khi bà T được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mà vẫn thỏa thuận chuyển nhượng lại 

cho cụ Đ 2.245m2, tuy các bên đều thừa nhận là hợp đồng giả cách và cùng xác 

nhận không có việc giao nhận tiền nhưng không thể xác định là hợp đồng giả 

cách và hợp đồng đặt cọc này chưa có văn bản nào hủy bỏ.  

Hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật do quyền sử dụng đất cấp cho 

hộ gia đình cụ Nguyễn Văn Đ. Căn cứ Điều 188 của Bộ luật Dân sự năm 1995 là 

tài sản của cụ Đ và cụ T3. Ngay khi cụ T3 chết năm 2004, một nửa quyền sử 

dụng đất của cụ T3 trở thành di sản thừa kế của các thừa kế gồm cụ Đ và các 

con cụ T3. Tòa án cấp sơ thẩm thừa nhận ông H3 và ông P1 không biết việc 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cụ Đ và bà T nên việc cụ Đ không được 

toàn quyền mà chuyển nhượng hết thửa đất là vi phạm quyền lợi của những 

người con nên vi phạm điều cấm của pháp luật. Hơn nữa, không có văn bản 

pháp luật nào quy định đã ký hợp đồng đặt cọc phải ký hợp đồng chuyển 

nhượng. 

Hợp đồng giả cách che giấu hợp đồng giả tạo: Toàn bộ hồ sơ đều thể hiện 

chỉ chuyển nhượng 4.000m2 tương đương 2.000.000.000 đồng mà cụ Đ đã vay 
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của bà T. Việc chuyển nhượng này chỉ chứng minh gia đình cụ Đ thế chấp 

4.000m2 cho việc vay 2.000.000.000 đồng. Do bà T lừa dối nên ngày 13/9/2006, 

bà T mới ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng lại diện tích đất 2.245m2. Các bên 

cho rằng hợp đồng giả cách cho việc nhận số tiền 1.122.500.000 đồng mà không 

phải giả cách không giao đất hay không giao tiền. Ngày 05/6/2006 hai bên ký 

hợp đồng đặt cọc nhưng không có biên bản nào xác định có việc giao nhận tiền 

đặt cọc. 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 trên 02 

trang nhưng các bên không ký từng trang. UBND phường T thừa nhận sai sót 

không cho đương sự ký giáp lai và biết rõ cụ T3 chết nhưng không xem xét 

những người thừa kế của cụ T3. Do đó, việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất ngày 09/6/2006 không tuân thủ pháp luật. 

Tại mục [5.1] của bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định quyền sử 

dụng đất của cụ T3, hàng thừa kế của cụ T3 và xác định ông P1 và ông H3 

không biết việc chuyển nhượng. Như vậy, chính Tòa án cấp sơ thẩm cũng xác 

định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là vi phạm. 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Án lệ số 04 khi các bên không nhận và sử 

dụng số tiền là chưa phù hợp. Do đó, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và phân chia di sản thừa kế theo yêu cầu của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: Ý kiến của người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông H, ông H3 và ông P1 không có căn cứ. 

Theo tinh thần của Án lệ số 16 đã quy định rõ đồng thừa kế chuyển nhượng, các 

đồng thừa kế khác biết và sử dụng tiền vào việc chung. Do đó, đề nghị áp dụng 

tinh thần Án lệ số 16 để giải quyết vụ án và xác định hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 có hiệu lực pháp luật. Việc chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 có thông qua ý kiến của tất cả các đồng thừa 

kế của cụ T3, thể hiện thực tế bằng hợp đồng đặt cọc ngày 05/6/2006. Các 

chứng cứ về việc thanh toán 2.000.000.000 đồng thể hiện cụ thể trong nội dung 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 và biên nhận ngày 

28/9/2006, đã xác nhận nhận đủ 3.122.500.000 đồng, chứng cứ này ông H thừa 

nhận viết và cụ Đ ký. Điều này chứng minh phía gia đình nguyên đơn và bị đơn 

đều có thiện chí xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bị đơn đã 

quản lý đất lâu dài, đã xây dựng hàng rào bảo vệ xung quanh khu đất từ năm 

2006 đến nay. Do đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

09/6/2006 đủ điều kiện có hiệu lực nên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về 

việc hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không có căn cứ. Mặt 

khác, năm 2008 cụ Đ chết, căn cứ Nghị quyết 02/2004/NQ/HĐTP-TANDTC thì 

cụ Đ không còn đứng tên quyền sử dụng đất cho nên quyền sử dụng đất không 

còn là di sản của cụ Đ nên yêu cầu của ông H3, ông P1 không có căn cứ. Đề 

nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công K, ông Nguyễn 

Thành C trình bày: Xác định không có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho bà T mà chỉ thế chấp cho bà T diện tích đất 4.000m2 trong tổng diện tích 

6.245m2 để đảm bảo nợ vay cho cụ Đ vay bà T số tiền 2.000.000.000 đồng.  

Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã 

thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương rút 

Quyết định kháng nghị số 07/2019/QĐKNPT-VKS-DS ngày 10/5/2019 của 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho rằng khi cụ Đ 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà T không có ý kiến của ông H3 và ông 

P1. Trong khi giữa 05 người con của cụ Đ và cụ T3 thỏa thuận với bà T chuyển 

nhượng diện tích đất 4.000m2 vào ngày 14/6/2006, do đó phía ông H3, ông P1 

cho rằng không biết việc ông H và cụ Đ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

09/6/2006 cho bà T là không có căn cứ chấp nhận. Sau khi bà T được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, các bên tiếp tục thỏa thuận vào ngày 13/9/2006 

để cụ Đ ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng lại diện tích đất 2.245m2 từ 

bà T, tuy nhiên tất cả các đương sự đều thừa nhận thực chất không có giao dịch 

này. Đến ngày 28/9/2006, bà T lập biên nhận trả số tiền 1.122.500.000 đồng còn 

lại trong tổng số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 3.122.500.000 đồng, 

khi tiến hành lập biên bản có cụ Đ và ông H tham gia, ông H xác nhận đã ghi 

dòng chữ “Đã nhận đủ 3.122.500.000 đồng”, như vậy giao dịch chuyển nhượng 

đã hoàn thành sau khi bà T thanh toán đủ tiền chuyển nhượng đất cho cụ Đ, ông 

H ngày 28/9/2006. Ông H, ông P1 và ông H3 kháng cáo nhưng không cung cấp 

được chứng cứ chứng minh giao dịch vay tài sản giữa cụ Đ và bà T để chứng 

minh cho yêu cầu của mình. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Án lệ số 04 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ. Ông H, ông P1 và ông H3 

kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nên không có căn cứ chấp 

nhận. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ tranh chấp: Tòa án cấp sơ thẩm nhận định quan hệ tranh 

chấp trong vụ án là “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp về thừa kế tài 

sản” là phù hợp, tuy nhiên bản án sơ thẩm ghi quan hệ tranh chấp là “tranh chấp 
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quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh 

chấp về thừa kế tài sản” là có sai sót, cần điều chỉnh lại. 

[2] Người đại diện hợp pháp của bị đơn yêu cầu áp dụng thời hiệu khởi 

kiện đối với tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho rằng 

hợp đồng hai bên đã thực hiện xong kể từ ngày 28/9/2006 đến ngày nguyên đơn 

nộp đơn khởi kiện đã hết thời hiệu. Tuy nhiên, nguyên đơn ông Nguyễn Thiện H 

khởi kiện cho rằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu do hợp 

đồng giả tạo và vi phạm điều cấm của pháp luật nên theo quy định tại khoản 2 

Điều 136 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì thời hiệu khởi kiện không hạn chế. Do 

đó, đại diện hợp pháp của bị đơn yêu cầu Tòa án căn cứ điểm e khoản 1 Điều 

217 Bộ luật Tố tụng dân sự đình chỉ giải quyết vụ án là không có cơ sở chấp 

nhận. 

[3] Phần đất tranh chấp có diện tích 6.245m2 thuộc thửa số 06, tờ bản đồ 

số 13, tại phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số vào sổ 00164 QSDĐ/TU ngày 29/7/1999 do UBND huyện (nay là 

thị xã) T cấp cho hộ cụ Đ, tuy nhiên thời điểm cấp đất trong hộ cụ Đ chỉ có cụ Đ 

và cụ T3 (vợ cụ Đ). Hiện nay, phần đất tranh chấp có diện tích đo đạc thực tế là 

5.693,3m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01081 ngày 17/7/2006 

do UBND huyện Tân Uyên cấp cho bà Nguyễn Thị Lệ T và ông Vương Tấn H1.  

[4] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời trình bày của các đương sự, có 

cơ sở xác định quan hệ huyết thống của cụ Đ, cụ T3: Cụ Đ chết năm 2008 và cụ 

T3 chết năm 2004. Cụ Đ và cụ T3 chết nhưng không để lại di chúc. Theo quy 

định tại Điều 617 của Bộ luật Dân sự năm 2005 nay là Điều 651 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015 thì những người thừa kế hàng thứ nhất của cụ T3 được xác 

định gồm cụ Đ, ông C, ông H, ông K, ông H3 và ông P1; những người thừa kế 

hàng thứ nhất của cụ Đ gồm ông C, ông H, ông K, ông H3 và ông P1. 

[5] Xét diễn biến giao dịch, tranh chấp giữa các đương sự: 

[5.1] Ngày 05/6/2006, bà Nguyễn Thị Lệ T và cụ Nguyễn Văn Đ cùng với 

các con của cụ Đ gồm: Các ông Nguyễn Thành C, Nguyễn Thiện H, Nguyễn 

Công K, Nguyễn Công H3 và Nguyễn Công P1 đã ký hợp đồng đặt cọc có nội 

dung: Bà T đặt cọc cho cụ Đ cùng các con cụ Đ số tiền 2.000.000.000 đồng để 

đảm bảo việc giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

đối với diện tích đất 6.245m2 thuộc thửa số 06, tờ bản đồ số 13, tại phường T, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào 

sổ 00164 QSDĐ/TU ngày 29/7/1999 do UBND huyện T cấp cho hộ cụ Đ; giá 

chuyển nhượng là 500.000 đồng/m2 x 6.245m2 = 3.122.500.000 đồng; phương 

thức nhận tiền cọc là hai bên phải thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán trực tiếp, 

một lần ngay sau khi ký hợp đồng này; sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, bà T 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải thanh toán hết số tiền còn 

lại là 1.122.500.000 đồng. Hợp đồng đặt cọc trên gồm có 04 trang, ở trang 4 có 

đủ chữ ký và ghi họ tên của bà T, cụ Đ, ông H, ông C, ông K, ông H3 và ông P1, 
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có chứng thực của Ủy ban nhân dân thị trấn (nay phường) T ngày 05/6/2006 

nhưng không được đóng dấu giáp lai giữa các trang, các bên tham gia không ký 

giáp lai từng trang, tuy nhiên các bên đương sự đều thống nhất việc xác lập hợp 

đồng đặt cọc nêu trên và đều thừa nhận có 01 chữ ký giáp lai từng trang là chữ 

ký của ông H3.  

[5.2] Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký kết giữa bên chuyển 

nhượng cụ Nguyễn Văn Đ và bên nhận chuyển nhượng bà Nguyễn Thị Lệ T 

được UBND thị trấn (nay phường) T chứng thực ngày 09/6/2006, có chữ ký của 

cụ Nguyễn Văn Đ, ông Nguyễn Thiện H, bà Nguyễn Thị Lệ T và ông Vương 

Tấn H. Nội dung hợp đồng thể hiện việc cụ Đ, ông H chuyển nhượng cho bà T, 

ông H1 diện tích 6.245m2 thửa số 06, tờ bản đồ số 13, tại phường T, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00164 

QSDĐ/TU ngày 29/7/1999, giá 3.122.500.000 đồng, đã đặt cọc trước 

2.000.000.000 đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán dứt điểm khi làm xong thủ tục 

sang tên (có sổ đỏ). 

[5.3] Tại tờ thỏa thuận đề ngày 05/6/2006, ông Nguyễn Thành C, ông 

Nguyễn Thiện H, ông Nguyễn Công K, ông Nguyễn Công H3 và ông Nguyễn 

Công P1 thống nhất thỏa thuận nội dung đồng ý để cha là cụ Nguyễn Văn Đ 

được toàn quyền đứng ra giao dịch, chuyển quyền sử dụng đất diện tích 4.000m2 

trong tổng diện tích 6.245m2 thuộc thửa đất số 06, tờ bản đồ số 13. Phần cuối 

trang 2 của tờ thỏa thuận này có dòng chữ do bà T ghi ra “Nguyễn Thị Lệ T có 

mua 4.000m2 đất trong tổng dt 6.245m2. Vậy còn lại 2.245m2 thuộc sở hữu chú 

Nguyễn Văn Đ” ghi ngày 14/6/2006 có chữ ký và viết tên L T. 

[5.4] Ngày 22/6/2006, cụ Đ và bà T lập đơn xin điều chỉnh hợp đồng 

chuyển nhượng, thỏa thuận chỉ chuyển nhượng diện tích đất 4.000m2 trong tổng 

diện tích 6.245m2 thuộc thửa đất số 06, tờ bản đồ số 13. 

[5.5] Ngày 13/9/2006, cụ Đ và bà T lập hợp đồng đặt cọc có nội dung bà T 

chuyển nhượng lại cho cụ Đ diện tích đất 2.245m2 với giá 1.122.500.000 đồng. 

Nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phía nguyên đơn cho 

rằng đây là hợp đồng giả tạo nhằm mục đích tách diện tích 2.245m2, thực tế bà T 

không giao tiền và cụ Đ không nhận tiền. Phía bị đơn cho rằng sau khi đã hoàn 

tất thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, bà T trả số tiền còn nợ lại nhưng cụ Đ 

không nhận mà đề nghị được mua lại diện tích 2.245m2 với giá 1.122.500.000 

đồng, mục đích lập hợp đồng này để xác định bà T chưa thanh toán số tiền còn 

lại là 1.122.500.000 đồng cho cụ Đ. 

[6] Về hiệu lực pháp luật các giao dịch nêu trên giữa các đương sự: 

[6.1] Nguyên đơn, ông C, ông K, ông H3, ông P1 và người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của ông H, ông H3 và ông P1 cho rằng việc ký kết hợp đồng 

đặt cọc ngày 05/6/2006, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

09/6/2006 là thực hiện theo yêu cầu của bà T để thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ 

của cụ Đ vay số tiền 2.000.000.000 đồng của bà T, phạm vi thế chấp không phải 
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toàn bộ diện tích đất 6.245m2 mà chỉ có diện tích đất 4.000m2 thuộc thửa đất số 

06, tờ bản đồ số 13, tuy nhiên, lời khai này không được phía bà T, ông H1 thừa 

nhận, đồng thời ông H, ông C, ông K, ông H3 và ông P1 không có tài liệu, 

chứng cứ nào chứng minh cho lời trình bày của mình là có căn cứ nên không thể 

xem xét. Mặt khác, tại phiên tòa các bên đều thừa nhận chữ ký từng trang trong 

hợp đồng đặt cọc ngày 05/6/2006 là của ông H3. Do đó, hợp đồng đặt cọc ngày 

05/6/2006 thỏa mãn các điều kiện luật định theo Điều 122, Điều 358 của Bộ luật 

Dân sự năm 2005 nên có hiệu lực, ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên 

tham gia ký kết hợp đồng.   

[6.2] Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

09/6/2006: 

Nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về phía nguyên đơn 

và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho rằng hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 nêu trên là vô hiệu do vi phạm điều cấm của 

pháp luật, vì quyền sử dụng đất được cấp cho hộ cụ Nguyễn Văn Đ trong đó có 

cụ T3, sau khi cụ T3 chết năm 2004 thì phần sở hữu của cụ T3 trở thành di sản 

thừa kế nên cụ Đ không được toàn quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

hợp đồng giả tạo do cụ Đ vay của bà T số tiền 2.000.000.000 đồng từ trước nên 

khi ký hợp đồng đặt cọc hai bên không có biên bản giao nhận tiền cọc; hợp đồng 

lừa dối do cụ Đ chỉ chuyển nhượng 4.000m2 nhưng trong hợp đồng ghi 6.245m2

và thể hiện rõ tại tờ thỏa thuận ngày 05/6/2006, các con của cụ Đ chỉ đồng ý để 

cụ Đ chuyển nhượng 4.000m2, bà T cũng xác nhận chỉ chuyển nhượng 4.000m2 

và đơn xin điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

22/6/2006; hợp đồng vi phạm về hình thức do các bên không ký từng trang và 

UBND phường T không đóng dấu giáp lai. Tuy nhiên, theo biên bản xác minh 

ngày 11/4/2018 (bút lục 87-88) và Công văn số 1220/UBND-TP ngày 

18/12/2018 (bút lục 197), UBND phường T xác định việc chứng thực hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 là đúng trình tự, thủ tục, sau 

khi ký hợp đồng bà T đã làm thủ tục cần thiết để sang tên cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và từ đó đến nay bà T là người quản lý, sử dụng thửa đất. Tại 

Công văn số 371/PTNMT-ĐĐ ngày 31/8/2018 (bút lục 188), Phòng Tài nguyên 

và Môi trường thị xã Tân Uyên xác định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AĐ 824632 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H 

01081 ngày 17/7/2006 cho bà Nguyễn Thị Lệ T và ông Vương Tấn H1 là đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 148 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai. Tuy nhiên, căn cứ diễn 

biến của quá trình giao dịch giữa các bên, bản thân cụ Đ đứng ra thỏa thuận giao 

dịch với bà T nhưng khi ký hợp đồng đặt cọc ngày 05/6/2006 có đủ các con cụ 

Đ tham gia, đồng thời ông H, ông C và ông K đều có giấy cam kết ngày 

08/6/2006 có nội dung ông C, ông H và ông K cam kết để cụ Đ được toàn quyền 

giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất diện tích 6.245m2. Còn 

ông P1, ông H3 đều thừa nhận việc ký kết hợp đồng đặt cọc ngày 05/6/2006 và 

ông H3 là người ký từng trang của hợp đồng với sự chứng kiến của chính quyền 
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địa phương nhưng lại cho rằng cụ Đ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà T 

ngày 09/6/2006 các ông không biết và cụ Đ không được sự đồng ý của các ông 

là ảnh hưởng đến quyền và lợi hợp pháp của các ông, mặc dù, ông H3 và ông P1 

không có văn bản đồng ý để cho cụ Đ chuyển nhượng diện tích đất 6.245m2 

nhưng ngày 05/6/2006, ông H3 và ông P1 đã đồng ý ký hợp đồng đặt cọc đảm 

bảo cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng diện tích đất 

6.245m2 cho bà T. Đến ngày 14/6/2006, ông H3 và ông P1 đã thỏa thuận với bà 

T thay đổi diện tích chuyển nhượng. Do đó, ông H3 và ông P1 cho rằng không 

biết việc cụ Đ chuyển nhượng diện tích đất 6.245m2 cho bà T là không có cơ sở.  

Như vậy, việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

09/6/2006 là cụ thể hóa cho thỏa thuận giữa các bên, chứng minh được việc hai 

bên đã thực hiện đúng nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc ngày 

05/6/2006. Mặc dù hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 

có vi phạm về chủ thể do không có ông P1 và ông H3 nhưng không làm thay đổi 

ý chí của các bên về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời, 

sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/6/2017, bà 

T đã lập thủ tục đăng ký và được UBND huyện (nay là thị xã) Tân Uyên cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01081 ngày 17/7/2006 cho bà Nguyễn 

Thị Lệ T và ông Vương Tấn H1. Theo quy định tại Điều 692 của Bộ luật Dân sự 

năm 2005 quy định “Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm 

đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai”. Nguyên đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về phía nguyên đơn đều thừa nhận từ 

năm 2006 đến nay thì họ không quản lý, sử dụng đất và UBND phường T xác 

nhận tại biên bản xác minh ngày 11/4/2018, bà T đã quản lý, sử dụng đất từ năm 

2006, có làm hàng rào bảo vệ ranh giới thửa đất. Mặt khác, phía nguyên đơn cho 

rằng đã nhiều lần yêu cầu phía bị đơn tách thửa trả lại diện tích đất 2.245m2 chỉ 

tiếp tục thế chấp diện tích đất 4.000m2 nhưng không cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ nào chứng minh nên không có cơ sở để xem xét. Căn cứ Án lệ số 

04/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 

06/4/2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 và 

Án lệ số 16/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông 

qua ngày 14/12/2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 

28/12/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có cơ sở xác định ông H3, 

ông P1 biết có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cụ Đ với vợ chồng 

bà T và ông H3, ông P1 đã đồng ý và cùng thực hiện nên việc ông H3, ông P1 

yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không có căn cứ 

chấp nhận. Do đó, với phân tích trên có cơ sở xác định hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 09/6/2006 không bị vô hiệu mà có hiệu lực pháp luật. 

[6.3] Xét, tại phần cuối trang 2 của tờ thỏa thuận ngày 05/6/2006 có dòng 

chữ do bà T ghi ra “Nguyễn Thị Lệ T có mua 4.000m2 đất trong tổng dt 6.245m2. 

Vậy còn lại 2.245m2 thuộc sở hữu chú Nguyễn Văn Đ” ghi ngày 14/6/2006 có 

chữ ký và viết tên L T và ngày 22/6/2006, cụ Đ và bà T lập đơn xin điều chỉnh 

hợp đồng chuyển nhượng, thỏa thuận chỉ chuyển nhượng diện tích đất 4.000m2 
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trong tổng diện tích 6.245m2 thuộc thửa đất số 06, tờ bản đồ số 13. Đến ngày 

13/9/2006, cụ Đ và bà T lập hợp đồng đặt cọc có nội dung bà T chuyển nhượng 

lại cho cụ Đ diện tích đất 2.245m2 với giá 1.122.500.000 đồng. Nguyên đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phía nguyên đơn cho rằng việc xác lập 

các văn bản trên nhằm xác nhận việc chỉ thế chấp cho bà T diện tích đất 4.000m2 

trong tổng diện tích 6.245m2 để đảm bảo số tiền vay 2.000.000.000 đồng và hợp 

đồng đặt cọc ngày 13/9/2006 là giả tạo nhằm mục đích tách diện tích 2.245m2, 

thực tế bà T không giao tiền và cụ Đ không nhận tiền. Phía bị đơn cho rằng sau 

khi đã hoàn tất thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, bà T trả số tiền còn nợ lại 

nhưng cụ Đ không nhận mà đề nghị được mua lại diện tích 2.245m2 với giá 

1.122.500.000 đồng, mục đích lập hợp đồng này để xác định bà T chưa thanh 

toán số tiền còn lại là 1.122.500.000 đồng cho cụ Đ và thời điểm trên, bà T cũng 

đồng ý chuyển nhượng lại cho nguyên đơn diện tích đất 2.245m2 với giá 

1.122.500.000 đồng nhưng sau đó gia đình cụ Đ thay đổi, không nhận chuyển 

nhượng lại 2.245m2 nên ngày 28/9/2006, bà T mới lập biên nhận xác nhận việc 

thanh toán số tiền còn lại 1.122.500.000 đồng cho gia đình cụ Đ. Tại phiên tòa, 

nguyên đơn thừa nhận chữ viết “Đã nhận đủ 3.122.500.000 đồng” ở gốc bên 

phải của biên nhận ngày 28/9/2006, phía dưới dòng chữ “BÊN NHẬN” là của 

nguyên đơn viết và chữ ký, họ tên do cụ Nguyễn Văn Đ ký và viết ra. Nguyên 

đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng phía nguyên đơn đều 

xác định thời điểm năm 2006 đến thời điểm cụ Đ chết (năm 2008) thì cụ Đ còn 

khỏe mạnh, minh mẫn. Như vậy, xét diễn biến của giao dịch thì lời khai của phía 

bị đơn là có căn cứ xem xét, bởi lẽ việc ông H không thừa nhận việc chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và nhận tiền thanh toán theo hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nhưng thừa nhận dòng chữ “Đã nhận đủ 

3.122.500.000 đồng” là do ông H viết, cụ Đ ký tên, do đó đây là chứng cứ 

không phải chứng minh. Qua đó, chứng minh được bà T đã thực hiện xong 

nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

09/6/2006. 

[7] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử không có căn cứ để chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông H và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông H3 và ông P1. Riêng đối với số tiền chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất 1.225.500.000 đồng mà cụ Nguyễn Văn Đ và ông Nguyễn Thiện H đã 

nhận ngày 28/9/2006 từ bà T, nếu ông H3, ông P1 và những người thừa kế khác 

của cụ Đ, cụ T3 có tranh chấp với nhau về số tiền cụ Đ và ông H đã nhận thì có 

quyền khởi kiện tranh chấp thừa kế bằng vụ án khác.  

[8] Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương rút 

kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 07/2019/QĐKNPT-VKS-DS ngày 

10/5/2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương nên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng nghị trên.  

[9] Từ những phân tích trên, xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ 

án toàn diện, đúng bản chất sự việc. Do đó, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo 
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của ông H, ông P1 và ông H3. Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Dương tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp. 

[10] Về án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo phải chịu theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 148, khoản 1 Điều 308, Điều 313 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện

Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Quyết định kháng 

nghị số 07/2019/QĐKNPT-VKS-DS ngày 10/5/2019. 

2. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn

Thiện H. 

3. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ

liên quan ông Nguyễn Công H3 và ông Nguyễn Công P1. 

4. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 26/4/2019

của Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

5. Án phí dân sự phúc thẩm:

Ông Nguyễn Thiện H, ông Nguyễn Công H3, ông Nguyễn Công P1 mỗi 

người phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự phúc 

thẩm được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0036874, 0036875, 0036876 ngày 05/6/2019 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

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

Nơi nhận:       
- VKSND tỉnh Bình Dương;   

- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên;

- TAND thị xã Tân Uyên; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HCTP, HSVA, Tòa Dân sự.

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

Trần Thị Thanh Trúc
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 220/2019/DS-PT 

Ngày 12 – 6 – 2019 
V/v tranh chấp đòi lại tài sản 

là giá trị quyền sử dụng đất. 

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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Đình Thanh 

Các thẩm phán: Bà Đinh Ngọc Thu Hương 

Ông Đặng Văn Ý 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Toà án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa – Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số: 

354/2017/TLPT-DS ngày 13 tháng 11 năm 2017 về tranh chấp đòi lại tài sản là 

giá trị quyền sử dụng đất. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 29/2017/DS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2017 

của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 317/2019/QĐ-PT 

ngày 21/3/2019; giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Trương Thái Ngh (Truong Nhi Thai), sinh năm 1964; 

cư trú tại: Số 303 Hedley, St Spring Ic 62703, USA; địa chỉ tạm trú: Số 346 TN, 

phường PH, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận; (vắng  mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (được ủy quyền theo Hợp 

đồng ủy quyền ngày 03/11/2017): Ông Lê Tấn H, sinh năm 1962; địa chỉ: Số 

103 NGT, phường TS, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận; (có mặt). 

- Bị đơn: 

1. Ông Đặng Quang V, sinh năm 1951; cư trú tại: Khu phố 1, phường

MH, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận; (xin vắng mặt). 
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2. Bà Nguyễn Thị Như M, sinh năm 1959; cư trú tại: Khu phố 1, phường

MH, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận; (có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà M (được ủy quyền theo Giấy ủy 

quyền ngày 05/9/2017): Ông Phan Hoàng Nh, sinh năm 1960; cư trú tại: Khu 

phố 2, phường PH, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận; (có mặt). 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), Chi nhánh Ninh 

Thuận; (xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 138 đường 21/8, phường PM, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Người kháng cáo: 

+ Nguyên đơn ông Trương Thái Ngh. 

+ Bị đơn bà Nguyễn Thị Như M. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn là ông Trương Thái Ngh trình bày: 

Khoảng cuối năm 2001, ông Đặng Quang V có nhận 7.000 USD do ông 

gửi về để ông V mua thửa đất có diện tích khoảng hơn 3 sào đất trồng lúa tọa lạc 

tại Khu phố 1, phường MH, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận (kế bên DNTN 

TM). Vì ông đang ở Hoa Kỳ nên ông đã giao toàn quyền cho ông V thỏa thuận 

giá, trả tiền mua đất, làm thủ tục sang tên và ông V cũng thay ông đứng tên trên 

giấy tờ mua đất đến khi nào ông về Việt Nam sẽ trả lại đất cho ông. Vì thửa đất 

sâu khoảng 04 m so với mặt đường nên ông V đã tự bỏ tiền ra đổ đất, san lấp 

mặt bằng; trên đất hiện nay có xây dựng quán cà phê LH. Tại Biên bản lấy lời 

khai ngày 11/02/2015 (BL 47), ông chỉ yêu cầu ông V và bà M trả lại diện tích 

quán cà phê LH và điêu khắc TT (nay là tiệm rửa xe NM) có diện tích theo đo 

đạc là 1.448,7 m
2
 thuộc thửa số 25, tờ bản đồ địa chính số 02 phường MH, thành 

phố PR-TC. Đối với diện tích đất xây dựng trụ sở Công ty TM trị giá 3.000 USD 

tương đương 36.000.000 đồng có diện tích khoảng 209 m
2
 ông đồng ý tặng cho 

ông V. Vào khoảng năm 2009-2010, ông gửi tiền về cho ông Đàm Văn K xây 

dựng quán cà phê LH, số tiền ông đã bỏ ra xây dựng quán cà phê LH là khoảng 

600.000.000 đồng bao gồm các chi phí: Xây dựng các công trình kiến trúc trên 

đất, tiền công, tiền cây cối; chi phí này không bao gồm tiền mua sắm bàn ghế, ly 

tách. 
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Vào năm 2000, ông có mua diện tích đất khoảng 54.000 m
2
 ở xứ đồng 

DĐ, nay gồm thửa số 06 và 53 có diện tích 50.005,6 m
2
, loại đất trồng cây với 

giá 22.000.000 đồng của vợ chồng ông Trần Văn Ch và bà Nguyễn Thị C trú tại 

thôn HĐ, xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận. Ông là người trực tiếp trả tiền và 

làm giấy biên nhận tiền; sự việc này có ông Nguyễn L chứng kiến và ký tên vào. 

Sau khi mua đất, ông đã mua thêm một số giống cây xoài của ông H ở đường 

NGT để trồng trên đất. Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến thửa đất, ông đã giao 

cho ông V đi làm các thủ tục sang tên; vì ông là Việt kiều không thể đứng tên 

trong giấy tờ đất nên ông đã đồng ý để cho bà Nguyễn Thị Như M (mẹ vợ ông) 

đứng tên và bà M hứa khi nào ông về Việt Nam sẽ trả lại đất cho ông. Việc thỏa 

thuận này cũng chỉ bằng lời nói không làm văn bản. 

Nay ông khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Đặng Quang V và 

bà Nguyễn Thị Như M phải trả lại cho ông toàn bộ diện tích đất và tài sản gắn 

liền trên đất thuộc thửa số 25, tờ bản đồ địa chính số 02 phường MH, thành phố 

PR-TC và diện tích đất tại xứ đồng DĐ tọa lạc tại thôn HĐ, xã PH, huyện NP 

mà hiện nay bà Nguyễn Thị Như M đang đứng tên trong các giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Nếu không được nhận đất ông yêu cầu được nhận tiền. 

- Bị đơn là ông Đặng Quang V trình bày: 

Khoảng năm 1999, ông có nhận của ông Trương Thái Ngh, là con rể của 

ông, 7.000 USD gửi từ Mỹ về. Ông đã nhận chuyển nhượng một số diện tích đất 

nông Nghệp, nhưng không phải mua giùm cho ông Ngh, cụ thể:  

Vào năm 1999-2000, ông có mua của ông Trần Hữu Thành diện tích đất 

209 m
2
, loại đất trồng lúa, mua với giá bao nhiêu ông không nhớ. Ông là người 

đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông cũng là người đã bỏ tiền 

ra để đổ đất, san lấp mặt bằng và xây dựng trụ sở DNTN TM. Nay ông Ngh đã 

thỏa thuận cho ông diện tích đất này ông đồng ý nhận.  

Đối với diện tích đất 1.439,7 m
2
 (nay theo đo đạc là 1.448,7 m

2
) tọa lạc tại 

Khu phố 1, phường MH, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận ông nhận chuyển 

nhượng của ông Trảo A vào năm 2003-2004 là loại đất trồng lúa, với giá khoảng 

12.000.000 đồng. Ông là người trực tiếp trả tiền và làm các thủ tục sang tên; 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng do ông đứng tên. Ông là người đổ đất 

san lấp mặt bằng. Tiền đổ đất là do ông bỏ ra. Năm 2009, ông Ngh có xin ông 

cho mở quán cà phê. Ông là người đi xin giấy phép xây dựng và cũng là người 

đứng tên trong giấy phép xây dựng. Ông là người bỏ tiền xây dựng quán cà phê 

và mua sắm tài sản sau đó giao lại quán cho ông Ngh kinh doanh và ông Ngh trả 
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tiền mua sắm tài sản cho ông. Ông chỉ cho ông Ngh mượn diện tích đất này để 

mở quán cà phê. Vì vậy, diện tích đất này thuộc quyền sở hữu của ông và vợ ông 

là bà Nguyễn Thị Như M. 

Đối với diện tích đất thuộc xứ đồng DĐ tọa lạc tại thôn HĐ, xã PH, huyện 

NP, nay gồm các thửa số 06 và 53 có diện tích 50.005,6 m
2
, là do vợ chồng ông 

mua của vợ chồng bà Nguyễn Thị C, mua với giá bao nhiêu ông không nhớ rõ. 

Diện tích đất này do bà Nguyễn Thị Như M đứng tên trong giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

Nay ông Trương Thái Ngh khởi kiện yêu cầu ông phải trả lại diện tích đất 

1.448,7 m
2
 trên đất là quán cà phê LH tọa lạc tại Khu phố 1, phường Mỹ Hài, 

thành phố PR-TC, và diện tích đất 50.005,6 m
2
 tọa lạc tại thôn HĐ, xã PH, 

huyện NP ông không đồng ý. Vì sau khi ly hôn, giữa ông và bà Nguyễn Thị Như 

M đã thỏa thuận phân chia tài sản; đối với diện tích đất và tài sản gắn liền trên 

đất là quán cà phê LH (kể cả số tiền mà ông đã bỏ ra san lấp mặt bằng) và diện 

tích đất 50.005,6m
2
 thuộc xứ đồng DĐ, xã PH, huyện NP đã được giao cho bà 

Nguyễn Thị Như M sở hữu và hiện nay bà M đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với các diện tích đất này. Do đó, ông đề nghị ông Ngh tự 

giải quyết với bà M, ông không còn liên quan đến các tài sản này nữa và ông 

cũng không có tranh chấp gì. Ông đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt ông trong 

phiên hòa giải và xét xử (Đơn xin xét xử vắng mặt ngày 23/8/2017-BL 94). 

- Đồng bị đơn bà Nguyễn Thị Như M trình bày: 

Đối với diện tích đất 1.439,7 m
2
 trên đất là quán cà phê LH và tiệm rửa xe 

NM, theo đo đạc lại là 1.448,7 m
2
 thuộc thửa số 25 tọa lạc tại Khu phố 1, 

phường MH, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, là tài sản của vợ chồng bà, diện 

tích đất này trước đây đứng tên ông Đặng Quang V. Sau khi bà và ông V ly hôn, 

theo thỏa thuận phân chia tài sản thuộc quyền sở hữu của bà. Hiện nay bà đã 

được UBND Thành phố PR-TC cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 247069 ngày 16/9/2014, đối 

với toàn bộ diện tích đất thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại Khu 

phố 1, phường MH, thành phố PR-TC. Bà không đồng ý với yêu cầu khởi kiện 

của ông Trương Thái Ngh buộc bà phải trả lại diện tích nói trên vì bà là người sử 

dụng hợp pháp. Bà đồng ý trả cho ông Ngh 7000 USD mà ông V đã nhận của 

ông Ngh, nhưng yêu cầu ông Ngh tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất để trả lại diện 

tích đất này cho bà. 
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Đối với diện tích đất 50.005,6m
2
 thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00 tọa 

lạc tại xứ đồng DĐ, xã PH, huyện NP; bà đồng ý ông Ngh là người trực tiếp 

thỏa thuận việc mua bán đất với vợ chồng bà Nguyễn Thị C, mua với giá bao 

nhiêu bà không biết. Ông Ngh cũng là người mua giống cây xoài về trồng trên 

đất, mua bao nhiêu tiền bà cũng không biết. Sau khi mua đất, ông Ngh cho rằng 

đã nhờ vợ chồng bà đứng tên là không đúng; thực tế ông Ngh đã cho hẳn vợ 

chồng bà và vợ chồng bà cũng là người trông nom, quản lý đất vì ông Ngh sống 

ở nước ngoài không thể canh tác đất. Hiện nay, bà cũng đã được UBND huyện 

NP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BU 174199 ngày 31/10/2014 nay theo trích lục bản đồ địa 

chính của văn phòng ngày 28/8/2017 có diện tích là 50.005,6 m
2
 thuộc thửa số 

6, 53 tờ bản đồ địa chính số 49 xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận. Nay ông 

Ngh khởi kiện yêu cầu bà trả lại diện tích này bà không đồng ý vì ông Ngh đã 

cho hẳn vợ chồng bà và bà đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển VN (BIDV), chi nhánh Ninh Thuận trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Như M có vay vốn Ngân hàng để kinh doanh với tổng số 

tiền vay theo Hợp đồng tín dụng số 02/2017/8216808/HĐTD ngày 03/3/2017 là 

2.000.000.000 đồng. Tính đến ngày 05/9/2017, nợ gốc là 2.000.000.000 đồng và 

nợ lãi là 4.270.000 đồng. Bà M có thế chấp cho Ngân hàng các tài sản sau: Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số BX247069 do UBND thành phố PR-TC cấp ngày 16/9/2014 chủ sở hữu là 

bà Nguyễn Thị Như M theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

04/2016/8216808/HĐTC ngày 17/10/2016; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU174199 do UBND 

huyện NP cấp ngày 31/10/2014 chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Như M theo hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 02/2016/8216808/HĐTC ngày 27/01/2016. 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), Chi nhánh Ninh 

Thuận đề nghị Tòa án buộc bà Nguyễn Thị Như M duy trì 02 Hợp đồng thế chấp 

nói trên để đảm bảo thu hồi nợ cho Ngân hàng. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 29/2017/DS-ST ngày 20/9/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quyết định: 

Căn cứ vào Điều 332 Bộ luật Dân sự 2015; các Điều 100, 203 Luật Đất 

đai 2013; Điều 159 Luật nhà ở 2014; các Điều 26, 37, khoản 4 Điều 147, Điều 

165 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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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. 

Tuyên bố: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN, Chi nhánh Ninh Thuận. 

Tuyên xử: 

Công nhận sự thỏa thuận tự nguyện của các bên đương sự như sau: Bà 

Nguyễn Thị Như M đồng ý trả cho ông Trương Thái Ngh: 159.320.000đ (một 

trăm năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng) (trị giá 7.000 USD); 

25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) tiền cây giống. 

Công nhận sự tự nguyện của ông Trương Thái Ngh về việc tặng cho bà 

Nguyễn Thị Như M toàn bộ tài sản trên diện tích đất 50.005,6 m
2
 thuộc thửa số 

6 và 53 tờ bản đồ địa chính số 49 xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận. 

Buộc bà M trả cho ông Ngh lợi nhuận của diện tích đất 1.448,7 m
2
 là 

324.643.360đ (ba trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi ba ngàn bà trăm 

sáu mươi đồng). 

Buộc bà M trả cho ông Ngh lợi nhuận của diện tích đất 50.005,6 m
2
 thuộc 

thửa số 6 và 53 tờ bản đồ địa chính số 49 xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận 

như sau: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) tiền chuyển nhượng đất ban đầu và 

196.022.400đ (một trăm chín mươi sáu triệu không trăm hai hai ngàn bốn trăm 

đồng). 

Tổng cộng buộc bà M phải trả cho ông Ngh: 724.985.760đ (bảy trăm hai 

mươi bốn triệu chín trăm tám mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mươi đồng). 

Buộc ông Ngh phải tháo dỡ toàn bộ tài sản mà ông Ngh đã xây dựng trên 

diện tích 941,4 m
2
 (quán Cà phê LH) thuộc thửa đất số 25 tờ bản đồ số 02, 

phường MH, thành phố PR-TC. Bao gồm: Nhà cấp 3B diện tích 18,8m
2
; Phòng 

trà cấp 3A diện tích 92,9m
2
; Nhà cấp 3C 158,2m

2
; Nhà pha chế cấp 3B: 

133,6m
2
; Nhà kho + WC cấp 3B: 17,2m

2
; Nhà rửa ly cấp 4C: 21,6m

2
, Nhà WC 

cấp 3 diện tích 40m
2
; Nhà ở cấp 3A diện tích 90m

2
; Bồn chứa nước 1.000l và 

các vật kiến trúc, công trình phụ trợ khác; Mái che lưới khung sắt diện tích 

208m
2
; Nên gạch bát tràng diện tích 40,6m

2
; Sân xi măng 432,3m

2
; Mái che tôn 

khung sắt diện tích 163,6m
2
; Tường xây gạch cao 2,4m; 02 trụ cổng xây gạch ốp 

đá rối diện tích 2,2m
2
; Công sắt kéo có ray diện tích 14,6m

2
; Khối xây gạch ốp 

đá thể tích 6,9m
3
; Bồn hoa xây gạch thể tích 1,6m

3
; Cầu cảnh 0,6m

3
; 03 hòn non 

bộ. 
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Tiếp tục duy trì 02 hợp đồng thế chấp số 04/2016/8216808/HĐTC ngày 

17/10/2016 và số 02/2016/8216808/HĐTC ngày 27/01/2016 giữa bà Nguyễn 

Thị Như M và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN, Chi nhánh Ninh 

Thuận. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ của người phải thi 

hành án trong việc chậm thi hành án, tuyên về án phí dân sự sơ thẩm và quyền 

kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 05/10/2017, nguyên đơn ông Trương Thái Ngh có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm với lý do: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử chưa khách 

quan, áp dụng chưa phù hợp quy định của pháp luật dân sự, làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Vì, ông là người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người trong 

nước đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xin giấy phép xây 

dựng quán cà phê LH. Trong trường hợp này, lẽ ra Tòa án cần xác định người 

thực chất trả tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền xây dựng và 

người đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ có công sức ngang 

nhau để chia phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc bỏ ra ban đầu. Do 

đó, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét xét xử bảo đảm quyền và lợi ích hợp 

pháp của ông. 

Ngày 05/10/2017, bị đơn bà Nguyễn Thị Như M có đơn kháng cáo bản án 

dân sự sơ thẩm với nội dung cho rằng: Lô đất thuộc thửa đất số 25 tờ bản đồ số 

02, phường MH, thành phố PR-TC là tài sản chung vợ chồng bà mua vào năm 

2003-2004, không liên quan đến số tiền 7000 USD do vợ chồng bà đã mượn của 

ông Ngh vào năm 2001. Còn đối với diện tích đất 50.005,6 m
2
 tại xã PH, huyện 

NP, tỉnh Ninh Thuận, thì ông Ngh đã cho vợ chồng bà. Do đó, bà chỉ đồng ý trả 

lại cho ông Ngh 7000 USD do vợ chồng bà đã mượn của ông Ngh vào năm 2001 

và trả cho ông Ngh 25.000.000 đồng tiền cây giống. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn ông Trương Thái Ngh, có người đại diện theo ủy quyền tham 

gia phiên tòa, vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày cụ thể yêu cầu 

kháng cáo như sau: Vì, ông Ngh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 

người đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người 

trong nước là ông V và bà M đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Trong trường hợp này, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm cần xác định người thực chất trả 

tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền xây dựng và người đứng 
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tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ có công sức ngang nhau để chia 

phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc bỏ ra ban đầu. Do đó, đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm xem xét bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Ngh 

là buộc bà M phải trả lại cho ông Ngh tiền gốc ông Ngh đã bỏ ra chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và 50% phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc bỏ 

ra ban đầu. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Như M vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình 

bày cụ thể như sau: Trong trường hợp Tòa án công nhận thửa đất số 25 tờ bản 

đồ số 02, phường MH, thành phố PR-TC là tài sản chung vợ chồng bà mua vào 

năm 2003-2004, không liên quan đến số tiền 7000 USD do vợ chồng bà đã 

mượn của ông Ngh vào năm 2001; đồng thời, công nhận việc ông Ngh đã cho 

vợ chồng bà diện tích đất 50.005,6 m
2
 tại xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận; thì 

bà mới đồng ý trả lại cho ông Ngh 7000 USD do vợ chồng bà đã mượn của ông 

Ngh vào năm 2001 và trả cho ông Ngh 25.000.000 đồng tiền cây giống. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu quan điểm của 

Viện kiểm sát đối với việc giải quyết vụ án: 

Về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn 

phúc thẩm: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã thực hiện 

đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; các đương sự tham gia tố tụng 

chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về kháng cáo của nguyên đơn ông Trương Thái Ngh và kháng cáo của bị 

đơn bà Nguyễn Thị Như M: Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông Ngh là người đã 

bỏ tiền ra nhờ vợ chồng ông Đặng Quang V và bà Nguyễn Thị Như M đứng tên 

nhận chuyển nhượng diện tích đất 1.439,7 m
2
 (theo đo đạc lại là 1.448,7 m

2
) 

thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố PR-TC và diện tích 

50.005,6 m
2
 thuộc thửa số 6 và 53 tờ bản đồ số 49 xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh 

Thuận. Khi giải quyết tranh chấp, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét và tính công 

sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng đất của người đứng 

tên hộ để chia cho vợ chồng bà M được hưởng 8/10, còn ông Ngh được hưởng 

2/10 phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ban đầu là có cơ sở.  

Do hiện nay ông V và bà M đã ly hôn; Sau khi thuận tình ly hôn, theo sự 

tự thỏa thuận giữa ông V và bà M thì ông V đã giao cho bà M toàn bộ diện tích 

đất nêu trên và bà M đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

các diện tích đất này. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã buộc bà M phải trả cho ông 
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Ngh toàn bộ số tiền gốc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban đầu và 2/10 phần 

giá trị chênh lệch tăng thêm là có căn cứ. 

Nguyên đơn ông Trương Thái Ngh và bị đơn bà Nguyễn Thị Như M 

kháng cáo nhưng không đưa ra được tiết nào mới, nên đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm bác kháng cáo của ông Ngh và bác kháng cáo của bà M; giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Đơn kháng cáo của nguyên đơn ông Trương Thái Ngh và đơn kháng cáo 

của bị đơn bà Nguyễn Thị Như M nộp trong thời hạn và đúng thủ tục theo quy 

định của pháp luật nên hợp lệ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn ông Đặng Quang V và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan BIDV Chi nhánh Ninh Thuận vắng mặt, nhưng có đơn 

xin vắng mặt, nên Tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt các 

đương sự này theo quy định tại khoản 2 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự: 

- Về tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đúng quan hệ pháp luật 

tranh chấp, thụ lý và giải quyết vụ án đúng thẩm quyền và thủ tục theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: 

[1] Đối với diện tích đất 1.439,7 m
2
 (theo đo đạc lại là 1.448,7 m

2
) thuộc 

thửa số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận: 

[1.1] Mặc dù, ông Đặng Quang V là người trực tiếp trả tiền và làm các thủ 

tục nhận chuyển nhượng diện tích đất 1.439,7 m
2
 (theo đo đạc là 1.448,7 m

2
) 

thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố PR-TC (diện tích đất 

1.448,7 m
2
 thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố PR-TC) 

của ông Trảo A vào năm 2003-2004; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng 

do ông V đứng tên. Ông V là người đổ đất san lấp mặt bằng. Tiền đổ đất là do 

ông V bỏ ra. Năm 2009, ông V cũng là người đi xin giấy phép xây dựng, đứng 

tên trong giấy phép xây dựng quán cà phê LH và là người bỏ tiền ra mua sắm tài 

sản cho quán cà phê trên thửa đất này. 

[1.2] Thế nhưng, tại Biên bản lấy lời khai ngày 12/3/2015, bà Đặng Thị 

Như Ngọc (là con của ông Đặng Quang V) đã xác nhận: Bà Ngọc có nhận 

10.000 USD của ông Trương Thái Ngh rồi đưa cho ông V (BL44). Hơn nữa, tại 

Biên bản lấy lời khai ngày 27/11/2014 (BL 83) và ngày 09/10/2014 (BL 81), 

ông V đã khai nhận với nội dung: Ông V có nhận của ông Ngh 10.000 USD để 
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mua đất có diện tích khoảng 1 sào (1.000 m
2
) là đất đang trồng lúa. Ông V đã 

san lấp bằng với mặt đường 16/4 để xây dựng quán cà phê LH. Ông V đồng ý 

trả lại cho ông Ngh 10.000 USD. Nếu ông Ngh lấy đất thì tính công san lấp trả 

lại cho ông. Thực tế, ngay sau khi ông V xin giấy phép xây dựng, đứng tên trong 

giấy phép xây dựng quán cà phê LH thì ông V đã giao lại toàn bộ quán này cho 

ông Ngh kinh doanh và ông thừa nhận ông Ngh đã trả tiền mua sắm tài sản cho 

ông. 

[1.3] Như vậy, đã có đủ cơ sở xác định, ông V đã nhận 10.000 USD của 

ông Ngh gửi về để nhờ ông V đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

số tiền này là tài sản riêng của ông Ngh, không liên quan đến bà Ngọc. Sau đó, 

ông V đã dùng tiền trong khoản tiền mà ông Ngh gửi về nêu trên để trả cho việc 

nhận chuyển nhượng diện tích đất 1.448,7 m
2
 thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 02, 

phường MH, thành phố PR-TC. Tòa án cấp sơ thẩm xác định toàn bộ diện tích 

đất thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố PR-TC không 

thuộc tài sản chung vợ chồng bà M và ông V, là có cơ sở. 

[1.4] Tuy nhiên, do nguyên đơn ông Trương Thái Ngh khởi kiện cho rằng: 

Vì ông Ngh là Việt kiều nên có gửi 10.000 USD về nhờ ông Đặng Quang V 

đứng tên mua đất giùm cho ông. Vào năm 1999-2000, ông V đã chi 3.000 USD 

(tương đương 36.000.000 đồng), trong số 10.000 USD nêu trên, vào việc mua 

của ông Trần Hữu Thành diện tích đất 209 m
2
, loại đất trồng lúa, để xây dựng 

trụ sở Công ty TM; ông Ngh đồng ý tặng cho ông V phần diện tích đất đã xây 

dựng trụ sở Công ty TM. Sau đó, đến khoảng cuối năm 2001, ông V dùng số 

tiền 7.000 USD còn lại trong số tiền do ông gửi về nêu trên để mua diện tích đất 

1.448,7 m
2
 thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố PR-TC để 

xây dựng quán cà phê LH và điêu khắc TT (nay là tiệm rửa xe NM). Theo đó, 

ông Ngh yêu cầu ông V và bà M trả lại diện tích đất của quán cà phê LH và điêu 

khắc TT (nay là tiệm rửa xe NM) nêu trên. Nếu không được nhận đất thì ông 

yêu cầu được nhận tiền. Do đó, đã có đủ chứng cứ xác định lời trình bày của bà 

Nguyễn Thị Như M cho rằng số tiền 7000 USD nêu trên là tiền ông Ngh gửi về 

cho vợ chồng bà mượn là không có cơ sở. 

[1.5] Về số tiền gốc ban đầu nhận chuyển nhượng diện tích đất thuộc thửa 

số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố PR-TC: 

Mặc dù, ông Ngh cho rằng ông V đã dùng số tiền 7.000 USD của ông gửi 

về để nhận chuyển nhượng diện tích đất thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 02, 

phường MH, thành phố PR-TC; nhưng ông V lại cho rằng ông V nhận chuyển 
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nhượng diện tích đất này của ông Trảo A vào năm 2003-2004, là loại đất trồng 

lúa, với giá 12.000.000 đồng. Trong khi đó, ông Ngh không xác định được cụ 

thể số tiền nhận chuyển nhượng đối với diện tích đất này là bao nhiên, nên Tòa 

án cấp sơ thẩm chấp nhận lời khai của ông V về việc nhận chuyển nhượng với 

giá 12.000.000 đồng là phù hợp, có cơ sở. 

[1.6] Xét diện tích đất trên là đất nông Nghệp, theo nội dung trả lời tại 

Công văn 488/UBND-NC ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận (BL 

269) và Công văn số 1906/SXD-QHKT ngày 27/6/2017 (BL 270 - 271) thì thửa 

số 25 thuộc quy hoạch Khu đô thị mới phía Nam đường 16/4 (trục D2-D7), 

phường MH, thành phố PR-TC. Trong khi đó, ông Ngh là người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử 

dụng đất tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 186 Luật đất đai 2013. 

[1.7] Theo Án lệ số 02/2016/AL được lựa chọn từ Quyết định giám đốc 

thẩm số 27/2010/DS – GĐT ngày 08/7/2010 và được công bố theo Quyết định 

số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì: 

“Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra để nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ mình, khi giải quyết tranh chấp thì Tòa án 

phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá trị quyền 

sử dụng đất cho người đứng tên hộ; trường hợp không xác định được chính xác 

công sức của người đó thì cần xác định người thực chất trả tiền để nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và người đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất hộ có công sức ngang nhau để chia phần giá trị chênh lệch tăng thêm 

so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban đầu”. Trong trường 

hợp này, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng theo Án lệ số 02/2016/AL để giải quyết 

là đúng. 

[1.8] Do số tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban đầu của 

ông Ngh đã được xác định là 12.000.000 đồng. Trong khi đó, theo Hội đồng 

định giá tại biên bản ngày 17/8/2017 thì diện tích đất này hiện có giá là 

1.334.000 đồng/m
2
. Nhưng do ông V bỏ tiền san ủi đất theo biên bản của Hội 

đồng định giá ngày 17/8/2017 là 150.029.000 đồng. Theo đó, phần giá trị chênh 

lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban đầu 

là 1.932.565.800 đồng (1.448,7m
2
 x 1.334.000 đồng/m

2
) – 12.000.000 đồng (tiền 

chuyển nhượng đất ban đầu) - 150.029.000 đồng (giá trị đất đổ nền) = 

1.770.536.800 đồng. 
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[1.9] Xét về công sức đóng góp: Tòa án cấp sơ thẩm nhận định số tiền 

chuyển nhượng đất ban đầu rất nhỏ so với giá trị hiện tại của thửa đất, nên xác 

định ông Ngh được 02 phần, còn ông V, bà M 08 phần là không chính xác, 

không phù hợp với Án lệ số 02/2016/AL. Theo Án lệ số 02/2016/AL thì khi giải 

quyết tranh chấp thì Tòa án phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn, tôn 

tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng đất cho người đứng tên hộ; trường hợp 

không xác định được chính xác công sức của người đó thì cần xác định người 

thực chất trả tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và người đứng tên 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ có công sức ngang nhau để chia 

phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất ban đầu. 

[1.10] Mặc dù, ông V là người được ông Ngh nhờ đứng tên nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất thửa số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố 

PR-TC; nhưng ông V đã tặng cho quyền sử đất thửa đất này cho bà M theo Hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 17/6/2014 mà không được sự đồng ý của 

ông Ngh. Theo đó, bà M đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất này. Do đó, bà M phải có nghĩa vụ trả cho ông Ngh tiền chuyển 

nhượng đất ban đầu là 12.000.000 đồng và 50% của số tiền 1.770.536.800 đồng 

là phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất ban đầu; tổng cộng bà M phải trả cho ông Ngh 897.268.400 đồng. 

 [2] Đối với diện tích đất 50.005,6 m
2
 thuộc thửa số 6 và 53 tờ bản đồ địa 

chính số 49 xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận: 

[2.1] Trong quá trình tham gia tố tụng giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị 

Như M thừa nhận ông Trương Thái Ngh là người trực tiếp thỏa thuận và bỏ tiền 

mua diện tích đất nêu trên của vợ chồng bà Nguyễn Thị C, mua với giá bao 

nhiêu bà không biết. Ông Ngh cũng là người mua giống cây xoài về trồng trên 

đất, mua bao nhiêu tiền bà cũng không biết. Sau khi mua đất, ông Ngh đã cho 

hẳn vợ chồng bà và vợ chồng bà cũng là người trông nom, quản lý đất vì ông 

Ngh sống ở nước ngoài không thể canh tác đất. Tuy nhiên, bà M không có tài 

liệu, chứng cứ chứng minh việc ông Ngh đã cho hẳn vợ, chồng bà diện tích đất 

này. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định ông Ngh cũng là người bỏ tiền ra 

nhận chuyển nhượng diện tích 50.005,6 m
2
 thuộc thửa số 6 và 53 tờ bản đồ địa 

chính số 49 xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận và nhờ bà M đứng tên nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ mình là có cơ sở. Theo đó, Tòa án cấp sơ 
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thẩm đã áp dụng theo Án lệ số 02/2016/AL để giải quyết trong trường hợp này 

là đúng. 

[2.2] Do ông Ngh nhận chuyển nhượng diện tích đất 50.005,6 m
2
 nêu trên 

với giá 20.000.000 đồng và theo Hội đồng định giá thì diện tích đất này hiện có 

giá là 20.000 đồng/m
2
, nên phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban đầu được xác định là 1.000.112.000 

đồng (50.005,6 m
2
 x 20.000 đồng/m

2
) – 20.000.000 đồng (tiền chuyển nhượng 

đất ban đầu = 980.112.000 đồng. 

[2.3] Xét về công sức đóng góp: Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông Ngh 

được 02 phần, còn ông V và bà M 08 phần là không chính xác, cần phải xác 

định lại cho phù hợp với Án lệ số 02/2016/AL là người thực chất trả tiền để 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và người đứng tên nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất hộ có công sức ngang nhau để chia phần giá trị chênh lệch 

tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban đầu. 

[2.4] Theo đó, buộc bà M phải trả cho ông Ngh: 20.000.000 đồng tiền 

chuyển nhượng đất ban đầu và 50% của số tiền 980.112.000 đồng là phần giá trị 

chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

ban đầu; tổng cộng bà M phải trả cho ông Ngh là 510.056.000 đồng. 

[3] Đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm công nhận sự thỏa thuận 

tự nguyện của bà Nguyễn Thị Như M đồng ý trả cho ông Trương Thái Ngh: 

159.320.000đ (một trăm năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng) (trị 

giá 7.000 USD) và 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) tiền cây giống: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Như M trình bày: Trong trường 

hợp Tòa án công nhận thửa đất số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành phố 

PR-TC là tài sản chung của vợ chồng bà mua vào năm 2003-2004, không liên 

quan đến số tiền 7000 USD do vợ chồng bà đã mượn của ông Ngh vào năm 

2001; đồng thời, Tòa án phải công nhận việc ông Ngh đã cho vợ chồng bà diện 

tích đất 50.005,6 m
2
 tại xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận; thì bà mới đồng ý 

trả lại cho ông Ngh 7000 USD do vợ chồng bà đã mượn của ông Ngh vào năm 

2001 và trả cho ông Ngh 25.000.000 đồng tiền cây giống. Tuy nhiên, Tòa án cấp 

sơ thẩm đã không công nhận thửa đất số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, thành 

phố PR-TC là tài sản chung của vợ chồng bà M; đồng thời, cũng không công 

nhận việc ông Ngh đã cho vợ chồng bà M diện tích đất 50.005,6 m
2
 tại xã PH, 

huyện NP, tỉnh Ninh Thuận; nhưng lại công nhận sự thỏa thuận tự nguyện của 

bà M đồng ý trả cho ông Ngh: 159.320.000đ (một trăm năm chín triệu ba trăm 
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hai mươi ngàn đồng) (trị giá 7.000 USD); 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu 

đồng) tiền cây giống, là không đúng với ý chí tự nguyện của bà M. Do đó, cần 

phải sửa phần quyết định này của bản án sơ thẩm. 

Như vậy, bà Nguyễn Thị Như M phải trả cho ông Ngh tổng số tiền là 

1.407.324.400 đồng (897.268.400 đồng + 510.056.000 đồng). 

[4] Chính vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm TN chấp nhận một phần 

kháng cáo của nguyên đơn Trương Thái Ngh và một phần kháng cáo của bị đơn 

bà Nguyễn Thị Như M; sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số: 29/2017/DS-ST 

ngày 20/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận theo như phân tích và 

nhận định nêu trên. 

[5] Do sửa bản án sơ thẩm nên sửa phần án phí dân sự sơ thẩm cho phù 

hợp như sau: 

[5.1] Ông Trương Thái Ngh phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần 

bị bác yêu cầu 1.525.353.400 đồng nên số tiền án phí dân sự sơ thẩm ông Ngh 

phải chịu là 57.760.602 đồng. Cách tính: 36.000.000 đồng + (725.353.400 đồng 

x 3%)  

[5.2] Bà Nguyễn Thị Như M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với số 

tiền 1.407.324.400 đồng phải trả cho ông Ngh nên số tiền án phí dân sự sơ thẩm 

phải chịu là 54.219.732 đồng. Cách tính: 36.000.000 đồng + (607.324.400 x 

3%). 

Vì bà Nguyễn Thị Như M còn phải chịu 300.000 đồng (ba trăm ngàn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu độc lập của Ngân hàng TMCP Đầu 

tư và Phát triển VN, Chi nhánh Ninh Thuận được Tòa án chấp nhận. 

Như vậy, tổng cộng bà M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 54.519.732 

đồng. 

[6] Ông Trương Thái Ngh và bà Nguyễn Thị Như M, theo quy định pháp 

luật, không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

[7] Những ý kiến quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc 

thẩm đề nghị bác kháng cáo của nguyên đơn Trương Thái Ngh và bác kháng cáo 

của bị đơn bà Nguyễn Thị Như M; giữ nguyên bản án sơ thẩm, không phù hợp 

với phân tích và nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm nêu trên nên không 

được chấp nhận. 

[8] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

45



QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

- Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn Trương Thái Ngh và 

một phần kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Như M; sửa Bản án dân sự sơ 

thẩm số 29/2017/DS-ST ngày 20/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận: 

Căn cứ vào: Điều 332 Bộ luật dân sự 2015; Các Điều 100, 203 Luật đất 

đai 2013; Điều 159 Luật nhà ở 2014; Các Điều 26, 37, khoản 4 Điều 147, Điều 

165 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 48 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.  

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; chấp nhận toàn 

bộ yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển VN, Chi nhánh Ninh Thuận: 

+ Công nhận sự tự nguyện của ông Trương Thái Ngh về việc tặng cho bà 

Nguyễn Thị Như M toàn bộ tài sản trên diện tích đất 50.005,6 m
2
 thuộc thửa Số 

6 và 53 tờ bản đồ địa chính số 49 xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận. 

+ Buộc bà Nguyễn Thị Như M phải trả cho ông Trương Thái Ngh tiền 

chuyển nhượng đất ban đầu là 12.000.000đ đối với diện tích đất 1.439,7 m
2
 

(theo đo đạc lại là 1.448,7 m
2
) thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 02, phường MH, 

thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận và 885.268.400 đồng là 50% phần giá trị 

chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

ban đầu; tổng cộng bà M phải trả cho ông Ngh 897.268.400đ (Tám trăm chín 

mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, bốn trăm đồng). 

+ Buộc bà Nguyễn Thị Như M phải trả cho ông Trương Thái Ngh tiền 

chuyển nhượng đất ban đầu là 20.000.000 đồng diện tích đất 50.005,6 m
2
 thuộc 

thửa số 6 và 53 tờ bản đồ địa chính số 49 xã PH, huyện NP, tỉnh Ninh Thuận và 

490.056.000 đồng là 50% phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban đầu; tổng cộng bà M phải trả cho ông 

Ngh 510.056.000đ (năm trăm mười triệu, không trăm, năm mươi sáu ngàn 

đồng). 

Tổng cộng các khoản, buộc bà Nguyễn Thị Như M phải trả cho ông 

Trương Thái Ngh 1.407.324.400đ (một tỷ, bốn trăm linh bảy triệu, ba trăm hai 

bốn ngàn, bốn trăm đồng). 
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+ Buộc ông Ngh phải tháo dỡ toàn bộ tài sản mà ông Ngh đã xây dựng 

trên diện tích 941,4 m
2
 (quán Cà phê LH) thuộc thửa đất số 25 tờ bản đồ số 02, 

phường MH, thành phố PR-TC. Bao gồm: Nhà cấp 3B diện tích 18,8m
2
; Phòng 

trà cấp 3A diện tích 92,9m
2
; Nhà cấp 3C 158,2m

2
; Nhà pha chế cấp 3B: 

133,6m
2
; Nhà kho + WC cấp 3B: 17,2m

2
; Nhà rửa ly cấp 4C: 21,6m

2
, Nhà WC 

cấp 3 diện tích 40m
2
; Nhà ở cấp 3A diện tích 90m

2
; Bồn chứa nước 1.000l và 

các vật kiến trúc, công trình phụ trợ khác; Mái che lưới khung sắt diện tích 

208m
2
; Nên gạch bát tràng diện tích 40,6m

2
; Sân xi măng 432,3m

2
; Mái che tôn 

khung sắt diện tích 163,6m
2
; Tường xây gạch cao 2,4m; 02 trụ cổng xây gạch ốp 

đá rối diện tích 2,2m
2
; Công sắt kéo có ray diện tích 14,6m

2
; Khối xây gạch ốp 

đá thể tích 6,9m
3
; Bồn hoa xây gạch thể tích 1,6m

3
; Cầu cảnh 0,6m

3
; 03 hòn non 

bộ. 

+ Tiếp tục duy trì 02 hợp đồng thế chấp số 04/2016/8216808/HĐTC ngày 

17/10/2016 và số 02/2016/8216808/HĐTC ngày 27/01/2016 giữa bà Nguyễn 

Thị Như M và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN, Chi nhánh Ninh 

Thuận. 

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, 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 

Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

+ Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Trương Thái Ngh phải chịu 57.760.602 đồng; nhưng được trừ vào 

50.000.000 (năm mươi triệu) đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp 

theo Biên lai thu số 0003439 ngày 30/6/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Ninh Thuận (do ông Trần Ngọc Hải nộp thay); ông Ngh còn phải nộp 7.760.602 

đồng (bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn, sáu trăm linh hai đồng). 

Bà Nguyễn Thị Như M phải chịu 54.519.732 đồng (năm mươi tư triệu, 

năm trăm mười chín ngàn, bảy trăm ba hai đồng). 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), Chi nhánh Ninh 

Thuận không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), Chi nhánh Ninh Thuận 36.000.000đ (ba mươi 

sáu triệu đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0013818 ngày 07/9/2017 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận (do ông Trần Khải Tịnh nộp). 

- Án phí dân sự phúc thẩm: 
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Ông Trương Thái Ngh không phải nộp; hoàn trả cho ông Ngh 300.000 

đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số 0013843 

ngày 05/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. 

Bà Nguyễn Thị Như M không phải nộp; hoàn trả cho bà M 300.000 đồng 

tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp (do ông Phan Hoàng Nh nộp thay) 

theo biên lai thu số 0013846 ngày 10/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Ninh Thuận. 

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 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. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án là ngày 12 tháng 6 năm 

2019. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao (1) 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh (1) 

- TAND tỉnh Ninh Thuận (1) 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận (1) 

- Cục THADS tỉnh Ninh Thuận        (1) 

- Các đương sự (5) 

- Lưu HS (1) VP (3)       (PTHH-13) 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đỗ Đình Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 151/2019/DS-PT 

Ngày:  25 - 11 - 2019 

V/v “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Phụng. 

Các Thẩm phán: 1/. Bà Trương Tố Hương. 

2/. Ông Nguyễn Hoàng Thành. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Việt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Bà Nguyễn Thị Thanh 

Quyên - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 145/2019/TLPT-DS ngày 16 tháng 10 năm 

2019, về việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 28/2019/DS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 221/2019/QĐ-PT ngày 29 

tháng 10 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 176/2019/QĐPT-DS, 

ngày 13 tháng 11 năm 2019, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông M. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông M: Luật sư M1 - Văn phòng 

Luật sư M1, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: ấp C1, xã B1, huyện A1, 

tỉnh Sóc Trăng. (có mặt) 

- Bị đơn: Ông N. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà N1. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (có mặt)

2. Ông N2. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt)

3. Ông N3. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt)

4. Ông N4. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt)

5. Ông N5. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt)
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Người đại diện hợp pháp của các ông (bà) N2, N3, N4, N5: Ông N. Địa chỉ: ấp 

C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng, là người đại diện theo giấy ủy quyền ngày 

11/11/2019. (có mặt) 

6. Bà N6. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt)

7. Cháu N7. Địa chỉ: ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt)

Người đại diện hợp pháp của cháu N7: Ông N và bà N1. Cùng địa chỉ: ấp C, xã 

B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng, là cha mẹ ruột. (có mặt) 

8. Công ty P (trước đây là Công ty P1). Địa chỉ: Trung tâm thương mại huyện

A, ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. 

Người đại diện hợp pháp của Công ty P: 

+ Ông P2. Địa chỉ: thành phố D, là người đại diện theo pháp luật, Chức danh: 

Giám đốc của Công ty. (vắng mặt) 

+ Ông P3. Địa chỉ: thành phố D, là người đại diện theo pháp luật, Chức danh: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. (vắng mặt) 

+ Ông P4. Địa chỉ: Trung tâm thương mại xã B, huyện A, ấp C, xã B, huyện A, 

tỉnh Sóc Trăng, là người đại diện theo giấy ủy quyền ngày 11/11/2019. (có mặt) 

- Người kháng cáo: Ông M là nguyên đơn, ông N là bị đơn. 

- Người kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện A, 

tỉnh Sóc Trăng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

- Theo đơn khởi kiện đề ngày 10/3/2018 cũng như các lời khai trong quá trình 

giải quyết vụ án, nguyên đơn ông M trình bày: Vào ngày 30/5/2017, ông N được Ủy ban 

nhân dân (UBND) huyện A cấp một nền tái định cư với diện tích 87,7m2 nền 7, lô B2, 

đường D4, Trung tâm thương mại xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng (thuộc thửa đất số 

155, tờ bản đồ số 33, tọa lạc ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng). Đến ngày 

02/01/2018, vợ chồng ông N có chuyển nhượng cho ông phần đất nêu trên với giá 

400.000.000đồng, hai bên có làm giấy biên nhận để chuyển nhượng, sau đó ông đã 

đặt cọc là 380.000.000đồng còn lại 20.000.000 đồng thỏa thuận khi nào xong thủ tục 

chuyển tên sở hữu cho ông thì ông sẽ giao số tiền còn lại. Trong thời gian chờ đợi 

Công ty P giao bằng khoán thì ông N còn yêu cầu ông chuyển tiền vào tài khoản của 

Công ty P với số tiền 324.490.000đồng để công ty làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là GCNQSD đất) cho ông N, sau đó ông N sẽ làm 

thủ tục sang tên cho ông, nhưng đến nay vợ chồng ông N vẫn không hoàn tất thủ tục 

sang tên cho ông. 

Nay ông yêu cầu buộc ông N và bà N1 tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng thửa đất số 155, tờ bản đồ số 33, tọa lạc ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc 

Trăng. Trường hợp ông N, bà N1 không thực hiện hợp đồng thì buộc ông N, bà N1 bồi 

thường số tiền 1.500.000.000đồng theo biên nhận các bên đã lập vào ngày 02/01/2018.  
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- Theo các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông N trình bày: 

Vợ chồng ông có thỏa thuận với ông M chuyển nhượng phần đất địa chỉ tại số 7, lô 

B2, đường D4, Trung tâm thương mại xã B (thuộc thửa đất số 155, tờ bản đồ số 33, 

tọa lạc ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng) với giá 400.000.00đồng. Phía ông M đã 

đưa tiền đặt cọc cho vợ chồng ông tổng cộng 4 lần với tổng số tiền là 

380.000.000đồng, cụ thể: Lần thứ nhất là 100.000.000đồng; lần thứ hai là 

150.000.000đồng; lần thứ ba là 60.000.000đồng; lần thứ 4 vào ngày 02/01/2018 ông 

M đưa thêm số tiền 70.000.000đồng, hai bên đã là “Giấy biên nhận” đặt cọc tổng số 

tiền là 380.000.000 đồng và có thỏa thuận nếu bên ông không thực hiện việc chuyển 

nhượng thì phải bồi thường tiền cọc cho ông M là 1.500.000.000đồng. 

Biên nhận sau cùng ngày 02/01/2018 là có giá trị còn các biên nhận lúc đầu thì 

không còn giá trị nữa vì đã ghi tổng thể số tiền cọc vào lần cuối. Vợ chồng ông cũng 

thống nhất chuyển nhượng phần đất tranh chấp cho ông M, tuy nhiên trong quá trình 

thực hiện hợp đồng thì vợ chồng ông chưa kịp làm thủ tục tách bằng khoán cho ông 

M thì ông M tự ý đi làm thủ tục tách bằng khoán bằng cách giả mạo chữ ký của ông 

gửi hợp đồng cho Công ty P nhưng ông phát hiện kịp thời và ngăn cản. Vì vậy các 

con ông mới hay việc chuyển nhượng và không thống nhất chuyển nhượng, ông M 

giả mạo chữ ký là không đúng quy định nên ông có quyền hủy hợp đồng không tiếp 

tục thực hiện cho ông M nữa, nếu ông M không có giả mạo chữ ký của ông thì ông 

cũng đã tách bằng khoán cho ông M rồi. 

Ông đồng ý trả lại cho ông M số tiền ông M đóng cho Công ty P (tiền cơ sở hạ 

tầng) 324.490.000đồng và tiền cọc 380.000.000đồng, đồng ý bồi thường tiền lãi suất 

theo quy định của pháp luật kể từ ngày nhận cọc ngày 02/01/2018 đối với số tiền 

380.000.000đồng cho đến đến khi xét xử sơ thẩm. 

- Theo các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan bà N1 trình bày: Bà thống nhất với lời trình bày của chồng bà là ông N. 

- Theo các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan N3, N5 và N7 trình bày: Các anh không biết việc cha mẹ mình là ông N 

và bà N1 chuyển nhượng cho ông M phần đất tái định cư tại nền 7, lô B2, đường D4, 

trung tâm thương mại xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng (thuộc thửa số 155, tờ bản đồ số 

33, tọa lạc ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng). Phần đất này là cấp tái định cư cho 

hộ gia đình nhưng khi chuyển nhượng cha mẹ không cho các anh hay biết sự việc. 

Nay các anh không đồng ý chuyển nhượng phần đất này và thống nhất với ý kiến của 

cha mẹ các anh là trả lại cho ông M số tiền ông M đóng cho Công ty P (tiền cơ sở hạ 

tầng) 324.490.000đồng và tiền cọc 380.000.000đồng, đồng ý bồi thường tiền lãi theo 

mức lãi suất quy định của pháp luật kể từ ngày nhận cọc ngày 02/01/2018 đối với số 

tiền 380.000.000đồng cho đến đến khi xét xử sơ thẩm. 

Sự việc được Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Sóc Trăng thụ lý, giải quyết. Tại 

bản án dân sự sơ thẩm số 28/2019/DS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2019 đã căn cứ khoản 

1 Điều 101, Điều 123, các khoản 1, 2, 4 Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013; Điều 271, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của ông M đối với ông N, bà N1. Tuyên bố hợp đồng đặt cọc giữa ông M 
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với ông N, bà N1 bị vô hiệu: Buộc ông N, bà N1 cùng có nghĩa vụ hoàn trả cho ông 

M 380.000.000đồng và bồi thường thiệt hại 291.450.100đồng, tổng cộng là 

671.450.100đồng. Buộc Công ty P hoàn trả cho ông M 324.490.000đồng. Ngoài ra, 

bản án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án; chi phí thẩm định và định 

giá; án phí dân sự sơ thẩm và thông báo quyền kháng cáo cho các đương sự theo luật 

định. 

Trong các ngày 09/9/2019, 11/9/2019 và 12/9/2019, lần lượt bị đơn ông N, 

nguyên đơn ông M và Viện trưởng VKSND huyện A, tỉnh Sóc Trăng có kháng cáo, 

kháng nghị đối với bản án dân sự sơ thẩm nêu trên, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm 

giải quyết: 

- Bị đơn ông N kháng cáo yêu cầu tuyên bố giao dịch giữa ông M với ông N, 

bà N1 là vô hiệu; đối với số tiền 324.490.000 đồng mà ông M đã nộp cho Công ty P 

là do ông M giả mạo chữ ký ông N để tự nộp tiền và làm hợp đồng chuyển nhượng, 

không liên quan đến hộ gia đình ông N; ông N đồng ý trả lại cho ông M số tiền cọc 

đã nhận là 380.000.000đồng và lãi suất theo quy định pháp luật. 

- Nguyên đơn ông M kháng cáo yêu cầu xác định ông M không có lỗi trong 

việc thực hiện hợp đồng và buộc ông N, bà N1 và Công ty P trả cho ông M 

1.307.390.200đồng. 

- Viện trưởng VKSND huyện A, tỉnh Sóc Trăng kháng nghị yêu cầu áp dụng 

khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 sửa bản án dân sự sơ thẩm do 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật không chính xác, áp dụng sai pháp 

luật nội dung, buộc ông N, bà N1 bồi thường thiệt hại 291.450.100đồng cho ông M là 

thiệt thòi cho quyền lợi của ông N, bà N1. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn ông M không rút lại đơn khởi kiện và 

vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo, bị đơn ông N vẫn giữ nguyên nội dung đơn 

kháng cáo; Đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng rút lại nội dung kháng nghị đối với xác 

định quan hệ pháp luật và giữ nguyên các nội dung kháng nghị khác của Viện trưởng 

VKSND huyện A, tỉnh Sóc Trăng; Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về 

việc giải quyết vụ án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông M trình bày tranh 

luận và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông M; không 

chấp nhận kháng của bị đơn ông N và kháng nghị của Viện trưởng VKSND huyện A, 

tỉnh Sóc Trăng, căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 sửa bản 

án sơ thẩm theo hướng chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn là không có căn cứ chấp 

nhận. 

Đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến về việc tuân thủ và chấp 

hành pháp luật tố tụng của những người tiến hành tố tụng, những người tham gia tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm và tại phiên tòa phúc 

thẩm. Về nội dung vụ án, Đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu quan điểm về 

tính có căn cứ và hợp pháp của kháng cáo và kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông M; chấp nhận kháng cáo của bị đơn 

ông N và kháng nghị của Viện trưởng VKSND huyện A, tỉnh Sóc Trăng, căn cứ 

khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 sửa bản án sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

cứ tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng, ý kiến phát biểu và đề nghị của Kiểm 

sát viên và những người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng: 

[1] Người kháng cáo, kháng nghị; nội dung và hình thức đơn kháng cáo, quyết 

định kháng nghị; thời hạn kháng cáo, kháng nghị là đúng theo quy định tại các Điều 

271, 272, 273, 278, 279 và 280 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nên kháng cáo của 

nguyên đơn ông M, kháng cáo của bị đơn ông N và kháng nghị của Viện trưởng 

VKSND huyện A, tỉnh Sóc Trăng là hợp lệ và đúng theo luật định. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, ông N2, ông N3, ông N4, ông N5, N7, người đại 

diện theo pháp luật của Công ty P vắng mặt nhưng có người đại diện tham gia phiên 

tòa; bà N6 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai để tham gia phiên tòa nhưng 

vắng mặt không lý do; việc vắng mặt của họ cũng không ảnh hưởng đến việc xét xử. 

Do vậy, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 

tiến hành xét xử vụ án. 

Về nội dung: 

[1] Hộ ông N được UBND huyện A cấp 01 nền đất tái định cư có diện tích 

87,7m2, tại vị trí nền 07, lô B2, đường D4, Trung tâm thương mại xã B, thuộc thửa số 

155, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 

số 530/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện A v/v phê duyệt bổ sung danh 

sách hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư do thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm 

thương mại xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng. Việc lập thủ tục cấp GCNQSD đất đối 

với nền đất tái định cư cho hộ ông N thuộc trách nhiệm của Công ty P nhưng khi việc 

cấp GCNQSD đất chưa được thực hiện xong thì vào ngày 02/01/2018, ông N, bà N1 

đã có thỏa thuận chuyển nhượng cho ông M nền đất tái định cư, theo đó hai bên đã 

lập “Giấy biên nhận ngày 02/01/2018” (BL số 15) có nội dung ông N, bà N1 chuyển 

nhượng nền đất tái định cư cho ông M với giá 400.000.000 đồng, ông M đồng ý đặt 

cọc số tiền 380.000.000 đồng thỏa thuận khi nào thực hiện xong thủ tục sang tên sẽ 

giao số tiền 20.000.000 đồng còn lại, trường hợp ông N, bà N1 không thực hiện việc 

chuyển nhượng thì phải bồi thường cho ông M số tiền 1.500.000.000 đồng. Sau khi 

ký “Giấy biên nhận ngày 02/01/2018”, ông M có nộp số tiền 324.490.000 đồng cho 

Công ty P thông qua tài khoản giao dịch tại Ngân hàng (BL số 13 và 300) và yêu cầu 

ông N, bà N1 thực hiện các thủ tục sang tên nhưng ông N, bà N1 không đồng ý thực 

hiện, từ đó hai bên phát sinh tranh chấp. Do có tranh chấp nên cho đến nay Công ty P 

vẫn chưa hoàn tất thủ tục cấp GCNQSD đất đối với nền đất tái định cư cho hộ ông N 

lẫn ông M. 

[2] Phía ông M yêu cầu ông N, bà N1 tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng, 

trường hợp ông N, bà N1 không đồng ý thì phải bồi thường cho ông M số tiền 

1.500.000.000 đồng theo nội dung “Giấy biên nhận ngày 02/01/2018”; còn theo đơn 

kháng cáo ông M yêu cầu ông N, bà N1 và Công ty P phải trả cho ông M số tiền 

1.307.390.200 đồng (giá trị của nền đất tái định cư hiện nay). Phía ông N, bà N1 

không đồng ý tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng, với lý do ông M đã tự ý giả mạo 
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chữ ký ông N ký hồ sơ với Công ty P; đồng thời, nền đất tái định cư cấp cho hộ ông 

N gồm ông N, bà N1 và 06 người con nhưng hiện nay những người này không đồng ý 

tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng với ông M nữa; ông N, bà N1 yêu cầu tuyên bố 

giao dịch giữa ông N, bà N1 với ông M là vô hiệu và đồng ý trả lại cho ông M số tiền 

đặt cọc đã nhận là 380.000.000 đồng và trả tiền lãi theo quy định của pháp luật; tại 

phiên tòa phúc thẩm, ông N, bà N1 đồng ý trả thêm tiền lãi số tiền 324.490.000 đồng 

mà ông M đã nộp cho Công ty P theo quy định của pháp luật. 

[3] Xét thấy, thỏa thuận đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

dân sự và là một dạng giao dịch dân sự nên chỉ có hiệu lực nếu được xác lập phù hợp 

với các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 

2015 thì giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện: “Chủ thể có năng lực 

pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác 

lập; Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; Mục đích và nội dung 

của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội”. 

Xét thỏa thuận đặt cọc giữa ông N, bà N1 với ông M theo “Giấy biên nhận ngày 

02/01/2018”, thấy rằng: Nội dung thỏa thuận này là việc ông N, bà N1 nhận tiền đặt 

cọc số tiền 380.000.000 đồng của ông M nhằm mục đích bảo đảm cho việc các bên sẽ 

thực hiện nghĩa vụ giao kết hợp đồng chuyển nhượng nền đất tái định cư diện tích 

87,7m2 đã được UBND huyện A cấp cho hộ ông N. Tại thời điểm các bên thỏa thuận 

đặt cọc thì hộ ông N chưa có GCNQSD đất nên ông N, bà N1 không có quyền năng 

của người sử dụng đất quy định tại Điều 166, Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 (trong 

đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất); việc ông N, bà N1 đứng ra thỏa 

thuận với ông M về việc đặt cọc nhằm đảm bảo cho việc chuyển nhượng nền đất tái 

định cư khi chưa được cấp GCNQSD đất là vi phạm điểm a khoản 1 Điều 188 Luật 

Đất đai năm 2013. Đồng thời, nền đất tái định cư được cấp cho hộ ông N gồm ông N, 

bà N1 và 06 người con nhưng việc thỏa thuận đặt cọc chỉ do ông N, bà N1 tự đứng ra 

thực hiện mà không có sự đồng ý của 06 người con là vi phạm khoản 1 Điều 101 Bộ 

luật Dân sự năm 2015. Do đó, thỏa thuận đặt cọc này đã vi phạm điều cấm của luật 

nên đã bị vô hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 117, Điều 122 và Điều 123 

Bộ luật Dân sự năm 2015. Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết tuyên bố thỏa thuận đặt cọc 

giữa ông N, bà N1 với ông M theo “Giấy biên nhận ngày 02/01/2018” vô hiệu là có 

căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Do thỏa thuận đặt cọc giữa ông N, bà N1 với ông M vô hiệu, nên việc xử lý 

hậu quả được thực hiện theo quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó khi 

thỏa thuận đặt cọc vô hiệu thì ông N, bà N1 và ông M phải hoàn trả cho nhau những 

gì đã nhận. Về vấn đề lỗi dẫn đến thỏa thuận đặt cọc vô hiệu xuất phát từ cả hai bên 

khi không tìm hiểu các quy định của pháp luật đất đai về điều kiện, chủ thể, đối tượng 

của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên ông N, bà N1 là người nhận 

tiền đặt cọc mặc dù biết rõ đất chưa có GCNQSD đất và được cấp tái định cư chung 

cho hộ gia đình bao gồm tất cả là 08 người chứ không phải cấp riêng cho ông N, bà 

N1 nhưng vẫn cố tình thỏa thuận nhận tiền đặt cọc với ông M nhằm mục đích bảo 

đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có sự 

đồng ý của 06 người con. Còn bên ông M là người đặt cọc mặc dù biết rõ đất do 

UBND huyện A cấp cho hộ ông N vẫn đang chờ Công ty P hoàn thiện các thủ tục để 

cấp GCNQSD đất và việc ông N, bà N1 thỏa thuận nhận đặt cọc chưa có sự đồng ý 
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của các con ông N, bà N1 nhưng vẫn cố tình thỏa thuận đặt cọc nhằm mục đích bảo 

đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy, trong 

trường hợp này cả hai bên đều có lỗi dẫn đến thỏa thuận đặt cọc vô hiệu với mức độ 

lỗi ngang nhau (mỗi bên 50%). 

[5] Hiện nay, pháp luật chỉ quy định về việc bên nhận đặt cọc không bị phạt 

cọc khi hợp đồng chuyển nhượng không được giao kết theo thỏa thuận do nguyên 

nhân khách quan (Án lệ số 25/2018/AL); hoặc bên nhận đặt cọc bị phạt cọc khi hợp 

đồng chuyển nhượng không được giao kết theo thỏa thuận do lỗi hoàn toàn của bên 

nhận đặt cọc, hoặc bên đặt cọc bị mất cọc khi hợp đồng chuyển nhượng không được 

giao kết theo thỏa thuận do lỗi hoàn toàn của bên đặt cọc (khoản 2 Điều 328 Bộ luật 

Dân sự năm 2015), chứ pháp luật chưa có quy định trong trường hợp cả bên nhận đặt 

cọc và bên đặt cọc đều có lỗi thì xử lý số tiền đặt cọc và xác định việc phạt cọc như 

thế nào. Tuy pháp luật chưa có quy định nhưng theo khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân 

sự năm 2015 bên nhận đặt cọc có lỗi phải bị phạt cọc, bên đặt cọc có lỗi phải bị mất 

cọc và mức độ lỗi của hai bên là ngang nhau (mỗi bên 50%) thì trong trường hợp này 

chỉ cần buộc bên nhận đặt cọc là ông N, bà N1 phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bên đặt 

cọc là ông M số tiền đặt cọc 380.000.000 đồng là phù hợp với lẽ công bằng quy định 

tại khoản 3 Điều 45 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Từ đó, việc Tòa án cấp sơ 

thẩm buộc ông N, bà N1 bồi thường cho ông M số tiền 291.450.100 đồng là không có 

căn cứ pháp luật, gây thiệt thòi cho quyền lợi của ông N, bà N1. Hơn nữa, giao dịch 

bị vô hiệu ở đây là thỏa thuận đặt cọc chứ không phải hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, nên việc giải quyết bồi thường (nếu có) phải dựa trên sự thỏa 

thuận của các bên về mức phạt cọc trong “Giấy biên nhận ngày 02/01/2018” chứ 

không dựa trên việc tính chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất. 

[6] Tuy không có căn cứ để xem xét về vấn đề bồi thường (phạt cọc) như trên 

nhưng cũng cần xem xét về vấn đề tiền lãi đối với số tiền đặt cọc 380.000.000 đồng 

và số tiền 324.490.000 đồng mà ông M đã nộp cho Công ty P theo như ý kiến của 

ông N, bà N1 trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm. Theo đó, 

ông N, bà N1 đồng ý trả lãi đối với các khoản tiền này cho ông M theo quy định của 

pháp luật. Xét thấy, việc ông N, bà N1 đồng ý trả lãi cho ông M là hoàn toàn tự 

nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội và có lợi cho 

đương sự nên cần được ghi nhận. Theo đó, số tiền lãi mà ông N, bà N1 phải trả cho 

ông M theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ 

thể như sau: Khoản lãi của số tiền đặt cọc 380.000.000 đồng từ ngày 02/01/2018 đến 

ngày xét xử sơ thẩm 28/8/2019 (19 tháng 26 ngày) là 380.000.000 đồng x 10%/năm x 

19 tháng 26 ngày = 62.885.938 đồng; Khoản lãi của số tiền 324.490.000 đồng từ 

ngày 07/03/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 28/8/2019 (17 tháng 21 ngày) là 

324.490.000 đồng x 10%/năm x 17 tháng 21 ngày = 47.843.129 đồng. Tổng cộng, 

ông N, bà N1 đồng ý trả cho ông M 02 khoản lãi với số tiền là 110.729.067 đồng. 

[7] Đối với số tiền 324.490.000 đồng được nộp vào tài khoản của Công ty P 

theo chứng từ giao dịch của Ngân hàng vào ngày 07/3/2018 mà Tòa án cấp sơ thẩm 

tuyên buộc Công ty P phải có nghĩa vụ hoàn trả cho ông M, sau khi xét xử sơ thẩm 

Công ty P không có kháng cáo mà chỉ có văn bản nêu ý kiến về vấn đề này, theo đó 

Công ty P không đồng ý trả 324.490.000 đồng cho ông M, với lý do theo chứng từ 

giao dịch của Ngân hàng thì số tiền này do ông N nộp, Công ty P không thu tiền của 
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ông M. Xét thấy, trong quá trình giải quyết vụ án ông N và ông M đều thống nhất 

thừa nhận số tiền 324.490.000đồng là do ông M nộp cho Công ty P và theo giấy nộp 

tiền mặt ngày 07/3/2018 (BL số 13) xác định người nộp tiền đúng là ông M. Do đó, ý 

kiến này của Công ty P là không có cơ sở để xem xét. 

[8] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận 

kháng cáo của nguyên đơn ông M; chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông N và kháng 

nghị của Viện trưởng VKSND huyện A, tỉnh Sóc Trăng; căn cứ vào khoản 2 Điều 

308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 sửa một phần bản án sơ thẩm về những nội 

dung đã phân tích nêu trên. 

[9] Đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông 

ông M tại phiên tòa là không có căn cứ, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. Đề 

nghị của Đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng tại phiên tòa về việc đề nghị Hội đồng xét 

xử căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 sửa bản án sơ thẩm là 

có căn cứ như nhận định trên.  

[10] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm bị sửa nên nguyên đơn 

ông M và bị đơn ông N không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, theo quy định tại 

khoản 2 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 29 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309, khoản 2 Điều 148 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông M; Chấp nhận 

kháng cáo của bị đơn ông N và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện A, tỉnh Sóc Trăng. 

- Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 28/2019/DS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Sóc Trăng như sau: 

Căn cứ các Điều 101, 117, 122, 123, 131, 328, 357, 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015; Các Điều 166, 167, 188 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 26 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông M đối với ông N,

bà N1. 

2. Tuyên bố thỏa thuận đặt cọc giữa ông M với ông N và bà N1 “Giấy biên

nhận ngày 02/01/2018” vô hiệu. 

- Buộc ông N, bà N1 cùng có nghĩa vụ trả cho ông M số tiền đặt cọc 

380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng) và số tiền lãi phát sinh 110.729.067 
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đồng (Một trăm mười triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn không trăm sáu mươi bảy 

đồng), tổng cộng là 490.729.067 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu bảy trăm hai mươi 

chín nghìn không trăm sáu mươi bảy đồng). 

- Buộc Công ty P (trước đây là Công ty P1) có nghĩa vụ trả cho ông M số tiền 

324.490.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ông M (đối với các khoản tiền mà 

ông N, bà N1 và Công ty P phải trả cho ông M nêu trên) cho đến khi thi hành án 

xong, ông N, bà N1 và Công ty P 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, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Về chi phí thẩm định và định giá tổng cộng là 9.400.000 đồng (Chín triệu

bốn trăm nghìn đồng): Ông M phải chịu và đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp tiền. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 300.000

đồng (Ba trăm nghìn đồng), nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp 

28.800.000 đồng (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu số 

0001340, ngày 14/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng; như vậy ông M được hoàn trả số tiền tạm ứng đã nộp thừa 28.500.000 đồng 

(Hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng). Ông N, bà N1 cùng phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm 23.629.162 đồng (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi chín nghìn một 

trăm sáu mươi hai đồng). 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Ông M và ông N không phải chịu và được hoàn trả 

số tiền tạm ứng mà mỗi người đã nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo các 

Biên lai thu số 0007214 (ông M) và 0007213 (ông N) cùng ngày 11/9/2019 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện A, tỉnh Sóc Trăng. 

- Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

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, 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 quy định tại các Điều 6, 7, 7a 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. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận: THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Các đương sự (14); 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng (01); 

- TAND huyện A (01); 

- Chi cục THADS huyện A (01); 

- Lưu: HSVA - VP (02). 

Hồ Văn Phụng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
Bản án số: 140/2019/DS-PT 

Ngày 31- 7- 2019 
V/v tranh chấp

 
“thừa kế tài sản, đòi 

quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi 

thường thiệt hại về 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
 
AN GIANG 

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:  

Bà Trần Thị Thúy Hà. 

Ông Nguyễn Văn Sơn 

Bà Thái Thị Huyền Trân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân là Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
tỉnh An Giang: Bà Nguyễn Mỹ Duyên- 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 118/2019/TLPT-DS ngày 03 tháng 6 

năm 2019 về việc tranh chấp “thừa kế tài sản, đòi quyền sử dụng đất, hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

bồi thường thiệt hại về tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2019/DS-ST ngày 16 tháng 4 năm 2019 

và Quyết định sửa chữa bổ sung Bản án sơ thẩm số 20/2019/QĐ-SCBSBA ngày 

20/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện CP, tỉnh An Giang bị kháng cáo.    

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 139/2019/QĐPT-DS 

ngày 03 tháng 6 năm 2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:

1.1 Ông Huỳnh Phước L, sinh năm 1978 (Có mặt). 

1.2 Bà Huỳnh Thị Ngọc M, sinh năm 1988. 

Cùng cư trú: Tổ 16, ấp CT, xã CĐ, huyện CT, tỉnh An Giang. 

1.3 Bà Huỳnh Thị D, sinh năm 1966.  

Nơi cư trú: Ấp C Hư, xã B L, huyện C Ph, tỉnh An Giang. 

1.4 Bà Huỳnh Kim L1, sinh năm 1982. 

Nơi cư trú: Ấp Hòa Thạnh, xã BT 1, huyện CT, tỉnh An Giang. 

Người đại diện hợp pháp của bà M, bà D và bà L1: Ông Phạm Thái B1, 

sinh năm 1971, nơi cư trú: Tổ 18, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện CT, 
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tỉnh An Giang là người đại diện theo ủy quyền theo Giấy ủy quyền ngày 

29/3/2018 và ngày 09/4/2018 (Có mặt). 

2. Bị đơn:

2.1 Bà Bùi Thị S, sinh năm 1973. 

2.2 Ông Huỳnh Phước Th (chết ngày 15/04/2014). 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Th gồm: 

2.2.1 Bà Bùi Thị S, sinh năm 1973.  

2.2.2 Cháu Huỳnh Thị Như H, sinh ngày 10/01/2004. 

2.2.3 Cháu Huỳnh Thị Kim Th1 (N), sinh ngày 22/09/2010. 

Hai cháu H và Th1 do bà Bùi Thị S là người đại diện theo pháp luật. 

Cùng cư trú: Ấp TL, thị trấn B C, huyện T T, tỉnh An Giang (Có mặt). 

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

3.1 Ông Huỳnh Thanh T2 (Phước T2), sinh năm 1965 (Nguyễn Văn Tâm, 

sinh năm 1958) (Có mặt). 

Nơi cư trú: Tổ 16, ấp B D, xã T M T, huyện C Ph, tỉnh An Giang. 

3.2 Ông Huỳnh Phước Đ, sinh năm 1973 (Có mặt).  

3.3 Bà Nguyễn Thị Th2, sinh năm 1977 (Có mặt).  

Cùng cư trú: Tổ 16, ấp CT, xã CĐ, huyện CT, tỉnh An Giang. 

3.4 Ông Huỳnh Văn L2, sinh năm 1960 (Có mặt). 

3.5 Bà Trần Thị N1, sinh năm 1966 (Có mặt). 

Cùng cư trú: Ấp V H, xã V Ha, huyện CT, tỉnh An Giang. 

3.6 Bà Võ Thị S1, sinh năm 1958 (Vắng mặt).  

Nơi cư trú: Khóm TL, thị trấn B C, huyện T T, tỉnh An Giang.  

3.7 Ông Nguyễn Văn N2, 64 tuổi (Vắng mặt). 

3.8 Bà Nguyễn Thị H1, 62 tuổi (Vắng mặt). 

Cùng cư trú: Ấp  B Ph, xã  B Ch, huyện C Ph, tỉnh An Giang.  

3.9 Ủy ban nhân dân huyện C Ph, tỉnh An Giang, có trụ sở tại ấp Vĩnh Th, 

thị trấn  C D, huyện C Ph, tỉnh An Giang (Xin vắng mặt). 

3.10 Ủy ban nhân dân huyện T T, tỉnh An Giang có trụ sở tại số 152, 

đường Trần Hưng Đạo, thị trấn T T, huyện T T, tỉnh An Giang (Vắng mặt). 

3. Người kháng cáo: Ông Huỳnh Phước L, bà Huỳnh Thị Ngọc M, bà

Huỳnh Thị D và bà Huỳnh Kim L1 là nguyên đơn trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Nguyên đơn là ông Huỳnh Phước L và bà Huỳnh Thị Ngọc M, bà Huỳnh 

Thị D, bà Huỳnh Kim L1 ủy quyền cho ông Phạm Thái B1 trình bày:  

Cha mẹ là cụ Huỳnh Văn  tr, chết năm 2001 và cụ Nguyễn Thị  Ph, chết 

năm 2012 không lập di chúc và có 08 người con gồm: Ông Huỳnh Thanh T2 

(Tâm); bà Huỳnh Thị D; ông Huỳnh Phước  D (chết năm 2003 không vợ con); 
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ông Huỳnh Phước Đ; ông Huỳnh Phước Th (chết năm 2014) có vợ con là bà 

Bùi Thị S, cháu Huỳnh Thị Như H, cháu Huỳnh Thị Kim Th1; ông Huỳnh 

Phước L; bà Huỳnh Kim L1; bà Huỳnh Thị Ngọc M. Cha, mẹ tạo lập được tài 

sản gồm: 

- Đất nông nghiệp diện tích 15.984m
2
 (đo thực tế là 17.013m

2
), tọa lạc tại 

xã  B Ch, huyện C Ph theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00231QSDĐ/eF do Ủy ban nhân dân huyện C Ph cấp ngày 26/6/1991 cho ông 

tr nhưng ông Th làm giả thủ tục chuyển quyền và được Ủy ban nhân dân huyện 

C Ph cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Đến năm 2004, ông Th đã chuyển nhượng cho ông Huỳnh Văn L2, bà Trần 

Thị N1 phần đất diện tích 12.096m
2
 (đo đạc thực tế là 13.070m

2
), còn lại diện 

tích 3.888m
2 

(đo đạc thực tế là 3.943m
2
) ông Th làm giả thủ tục chuyển quyền 

và được UBND huyện C Ph cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CH02587 ngày 04/11/2011 cho ông Th, bà S nhưng đất do ông L, bà Th2 canh 

tác từ năm 2003 đến nay. 

- Diện tích 2.559,8m
2
 đất vườn tạp, tọa lạc thị trấn B C, huyện T T, tỉnh An 

Giang được UBND huyện T T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

03518QSDĐ/mI ngày 08/02/2002 cho ông  tr. Đến ngày 03/8/2010 ông Th tiếp 

tục làm giả thủ tục chuyển quyền và được UBND huyện T T cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH01432 ngày 03/10/2010 cho ông Th và bà S, đất 

do bà S đang quản lý, sử dụng. 

Các diện tích đất trên là di sản thừa kế của cha mẹ để lại. Sau khi cha chết, 

chưa có sự đồng ý của tất cả anh em thì ông Th, bà S tự ý làm thủ tục S tên quyền 

sử dụng đất và chuyển nhượng cho người khác là không đúng quy định pháp luật.  

Ông L, bà D, bà M và bà L1 yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất giữa ông L2, bà N1 với ông Th, bà S; hủy Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CH02977 ngày 23/7/2013 cấp cho ông L2 và bà N1 diện tích 

12.096m
2
; hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02587 ngày 

04/11/2011 cấp cho ông Th, bà S diện tích 3.888m
2
; hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CH01432mI ngày 03/8/2010 cấp cho ông Th, bà S diện 

tích 2.559,8m
2
. 

Các ông bà yêu cầu được chia làm 08 (tám) phần bằng nhau, ông L yêu cầu 

được hưởng thêm phần của ông  D, vì có công thờ cúng. Nếu được chia, ông xin 

nhận đất để sử dụng, các phần hưởng của bà D, bà L1 và bà M cũng giao cho 

ông L thụ hưởng.   

Ngoài ra bà M, bà D và bà L1 yêu cầu ông Th, bà S trả tiền hoa lợi phát 

sinh trên đất từ năm 2005 đến năm 2018 cho mỗi người là 2.127m
2
 x 

4.500.000đ/năm x 14 năm = 134.000.000đ và giao cho ông L thụ hưởng. 

Không đồng ý yêu cầu phản tố của bà S, vì sau khi ông Th chết, bà S đã 

gian dối, làm giả Tờ tự thuận ngày 30/10/2002 và lấy Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số 00231QSDĐ/eF ngày 26/6/1991 cấp cho ông  tr để đứng tên là 

15.984m
2 
(đo thực tế là 17.013m

2
), trong đó có phần diện tích 3.943m

2
.   
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Bị đơn là bà Bùi Thị S và người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông 

Huỳnh Phước Th (Đã chết) là bà Bùi Thị S và cháu Huỳnh Thị Như H, cháu 

Huỳnh Thị Kim Th1 (do bà S là người Đ diện theo pháp luật) trình bày: 

Mẹ con bà thống nhất về hàng thừa kế và tài sản thừa kế của cha mẹ để lại, 

không lập di chúc. Năm 2004 do nợ nần, cha bệnh nhiều năm cho đến chết nên 

ông Th đã chuyển nhượng cho ông L2, bà N1 diện tích 12.096m
2
 để trả nợ. Việc 

chuyển nhượng đất lúc mẹ còn sống và các anh, chị em đều biết. 

Phần đất nông nghiệp còn lại 3.888m
2
 và đất vườn tạp 2.559,8m

2
 thì mẹ và 

các anh, chị em đồng ý làm thủ tục để ông, bà đứng tên và đã được UBND 

huyện C Ph và T T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất nông nghiệp tại 

C Ph thì ông L và bà Th2 canh tác từ năm 2003 đến nay, đất vườn tạp tại T T do 

mẹ con bà quản lý. 

Mặc dù, cha mẹ không để lại di chúc nhưng khi còn sống đều có nguyện 

vọng để lại các diện tích đất trên cho vợ chồng bà. Sau này, việc thực hiện các 

thủ tục S tên đều được anh, chị em thống nhất. Do đó, không đồng ý với yêu 

cầu của các nguyên đơn. 

Ngoài ra, bà có yêu cầu phản tố, buộc ông L và bà Th2 phải giao trả lại 

diện tích đất nông nghiệp là 3.888m
2
 (đo thực tế 3.943m

2
), tọa lạc tại xã  B Ch, 

huyện C Ph, tỉnh An Giang.   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Huỳnh Phước Đ và ông Huỳnh Thanh T2 trình bày: Các anh em trước 

đây đều được cha mẹ chia tài sản là đất nông nghiệp tọa lạc tại huyện CT, tỉnh 

An Giang xong. Đối với các diện tích đất đang tranh chấp là phần còn lại chưa 

chia nhưng do thiếu nợ lúc cha bệnh cho đến chết nên mẹ quyết định giao cho 

ông Th và bà S bán để trả nợ. Việc sang tên cho ông Th, bà S các diện tích đất 

này các ông có biết.  

Việc tranh chấp thừa kế, các ông không yêu cầu Tòa án phân chia nhưng 

nếu được phân chia thì phần hưởng của các ông sẽ giao lại cho bà S và các con 

ông Th thụ hưởng. 

Bà Nguyễn Thị Thanh trình bày: Bà thống nhất theo ý kiến của chồng là 

ông Huỳnh Phước L đã trình bày nêu trên. 

Ông Huỳnh Văn L2 và bà Trần Thị N1 trình bày: Vào năm 2004 ông, bà 

mua của ông Th và bà S diện tích đất nông nghiệp là 12.096m
2
 (đo đạc thực tế 

13.070m
2
) và đã nhận đất canh tác, trả đủ tiền và được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Ông bà không đồng ý theo yêu cầu của các nguyên đơn. 

Đối với phần đất thừa là do quá trình sử dụng ông, bà đã san lấp phần đất 

lung đìa trong phạm vi đất mua, yêu cầu được tiếp tục sử dụng. Toàn bộ diện 

tích đất bị tranh chấp, ông bà đã cầm cố cho ông Nguyễn Văn N2 và bà Nguyễn 

Thị H1 nhưng không tranh chấp về hợp đồng này. 

Bà Võ Thị S1 trình bày: Bà đang sử dụng một phần diện tích đất tranh 

chấp để bán quán (bà có tự xây cất 05 chòi lá). Nếu sau này phải di dời thì bà tự 
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nguyện, không yêu cầu hỗ trợ hoặc bồi thường. Do điều kiện gia đình khó khăn, 

bà yêu cầu được vắng mặt.  

Bà Nguyễn Thị H1 và ông Nguyễn Văn N2 trình bày: Ông, bà đang sử 

dụng phần diện tích đất nông nghiệp, tọa lạc tại xã  B Ch, huyện C Ph, tỉnh An 

Giang là do cầm cố từ ông L2 và bà N1. Do bận việc làm ăn nên ông bà yêu cầu 

được vắng mặt.  

Ủy ban nhân dân huyện C Ph trình bày: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số 00231QSDĐ/eF ngày 26/6/1991 diện tích 15.984m
2
 cấp cho ông  tr. Sau 

đó chuyển nhượng lại cho ông Th là cấp đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục 

do pháp luật quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện T T trình bày: Ngày 07/10/2010 Văn phòng Đăng 

ký quyền sử dụng đất chi nhánh T T tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký thừa kế quyền 

sử dụng đất của ông Huỳnh Phước Th từ ông Huỳnh Văn  tr, loại đất Lnk, diện 

tích 2.559,8m
2
, tờ bản đồ số 09, thửa số 13, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 03581/mI cấp ngày 08/8/2002, tọa lạc tại thị trấn B C, huyện T T. 

Hồ sơ đã được chứng thực của UBND thị trấn B C nên Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện đã trình và UBND huyện T T đã cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CH1432/mI ngày 03/8/2010 cho ông Th. Văn bản phân 

chia thừa kế kê khai thiếu người thừa kế là trách nhiệm dân sự của người được 

hưởng tài sản thừa kế. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 51/2019/DS-ST ngày 16 tháng 4 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện C Ph, tỉnh An Giang đã tuyên xử: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Phước L, bà 

Huỳnh Thị D, Huỳnh Kim L1 và Huỳnh Thị Ngọc M về chia thừa kế quyền sử 

dụng đất nông nghiệp diện tích 3.888m
2
 (đo đạc thực tế là 3.943m

2
) tọa lạc tại 

xã  B Ch, huyện C Ph và đất Lnk diện tích 2.559,8m
2
, tọa lạc tại thị trấn B C, 

huyện T T do ông Huỳnh Văn  tr để lại.  

Đất nông nghiệp, mỗi kỹ phần của ông  tr được chia 216m
2
 nhưng chia 

bằng giá trị, tương đương số tiền 12.528.000đ. Ông L được nhận 04 kỷ phần 

(ông L, bà D, L1 và M) tương đương số tiền 50.112.000đ (12.528.000đ x 04); 

Cháu Huỳnh Thị Như H và cháu Huỳnh Thị Kim Như (bà Bùi Thị S đại diện 

nhận) 04 kỷ phần (bà  Ph, ông Th, Đ và T2) tương đương số tiền 50.112.000đ 

(12.528.000đ x 04). 

Ông L chịu trách nhiệm hoàn trả cho cháu Huỳnh Thị Như H và cháu 

Huỳnh Thị Kim Như (bà Bùi Thị S đại diện nhận) số tiền 50.112.000đ (Năm 

chục triệu một trăm mười hai ngàn đồng). 

Ông L phải hoàn trả cho bà Bùi Thị S số tiền 112.752.000đ (Một trăm 

mười hai triệu bảy trăm năm mươi hai ngàn đồng). 

Giao toàn bộ diện tích 3.943m
2
 đất nông nghiệp tọa lạc tại xã  B Ch, huyện 

C Ph, tỉnh An Giang thể hiện ở các điểm 1, 2, 3, 9 và 10 theo Bản đồ hiện trạng 

khu đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện C Ph ký ngày 

24/7/2014 cho ông L và bà Th2 tiếp tục sử dụng. 
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Đất Lnk, mỗi kỹ phần của ông  tr được chia 160m
2
 nhưng chia bằng giá trị, 

tương đương số tiền 12.800.000đ và giá trị các cây là 713.000đ, cộng chung là 

13.513.000đ. Ông L được nhận 04 kỹ phần (ông L, bà D, L1 và M) tương 

đương số tiền 54.052.000đ (13.513.000đ x 4); cháu Huỳnh Thị Như H và H Thị 

Kim Như (bà Bùi Thị S đại diện nhận) 04 kỹ phần (bà  Ph, ông Th, Đ, T2) 

tương đương số tiền 54.052.000đ (13.513.000đ x 4). 

Cháu H Thị Như H và H Thị Kim Như (bà Bùi Thị S đại diện) phải hoàn 

trả cho ông L số tiền 54.052.000. (Năm mươi bốn triệu không trăm năm mươi 

hai nghìn đồng).  

Giao toàn bộ diện tích 2.559,8m
2
 đất Lnk tọa lạc tại thị trấn B C, huyện T 

T, tỉnh An Giang thể hiện ở các điểm số 1, 2, 3 và 4 theo Bản đồ hiện trạng khu 

đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện T T ký ngày 06/6/2014 

cho bà Bùi Thị S, cháu H Thị Như H và H Thị Kim Như (bà Bùi Thị S đại diện) 

tiếp tục sử dụng. 

- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà S về đòi lại diện tích đất nông 

nghiệp 3.888m
2
 (đo đạc thực tế là 3.949m

2
) tọa lạc tại xã  B Ch, huyện C Ph, 

tỉnh An Giang. 

- Không chấp nhận yêu cầu của ông L, bà D, L1 và M đòi hủy Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 13/11/2013 giữa ông L2 và ông Th 

đối với diện tích đất nông nghiệp 12.096m
2
 (đo thực tế 13.070m

2
), tọa lạc tại xã 

B Ch, huyện C Ph, tỉnh An Giang thể hiện ở các điểm số 3, 4, 6, 7, 8 và 9 theo 

Bản đồ hiện trạng khu đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện CT 

ký ngày 24/7/2014. 

Không chấp nhận yêu cầu đòi chia thừa kế của ông L, bà D, L1 và M đối 

với diện tích đất nông nghiệp 12.096m
2
 (đo thực tế 13.070m

2
), tọa lạc tại xã  B 

Ch, huyện C Ph, tỉnh An Giang thể hiện ở các điểm số 3, 4, 6, 7, 8 và 9 theo 

Bản đồ hiện trạng khu đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện CT 

ký ngày 24/7/2014. 

Giao toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 13.070m
2
 nêu trên cho ông L2 và 

bà N1 tiếp tục sử dụng. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà D, L1 và M đòi ông Th, bà S 

bồi thường mỗi người 134.000.000đ (Một trăm ba mươi bốn triệu đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L, bà D, L1 và M đòi hủy 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 01432/mI ngày 03/8/2010 và Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CH0415/eF ngày 27/7/2004 do Ủy ban nhân 

dân huyện T T và C Ph cấp cho ông Th, bà S và ông L2, bà N1. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L, bà D, L1 và M về hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH 02587 ngày 04/11/2011 do Ủy ban nhân dân 

huyện C Ph cấp cho ông Th, bà S. 

Về chi phí giám định: Bà S phải chịu số tiền 4.050.000đ và phải hoàn trả 

lại cho bà D. 
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Về chi phí đo đạc, định giá, xem xét thẩm định tại chỗ: Số tiền 

10.482.000đ; ông L, bà D, L1, M phải chịu 5.214.000đ; bà S phải chịu 

5.214.000đ và phải hoàn trả lại cho ông L. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông L phải chịu 1.900.000đ, khấu trừ số tiền 1.300.000đ tạm ứng án phí 

do ông L nộp theo Biên lai thu số 0481 ngày 18/12/2013 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện C Ph, ông L còn phải nộp 600.000đ. 

Bà L1 phải chịu 8.600.000đ, khấu trừ số tiền 1.300.000đ tạm ứng án phí 

nộp theo Biên lai thu số 0482 ngày 18/12/2013 và số tiền 3.350.000đ tạm ứng 

án phí nộp theo Biên lai thu số 00002218 ngày 10/5/2018 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện C Ph, bà L1 còn phải nộp 3.950.000đ. 

Bà D phải chịu 8.600.000đ, khấu trừ số tiền 1.300.000đ tạm ứng án phí 

nộp theo Biên lai thu số 0483 ngày 18/12/2013 và số tiền 1.700.000đ tạm ứng 

án phí nộp theo Biên lai thu số 00002218 ngày 10/5/2018 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện C Ph, bà D còn phải nộp 5.600.000đ. 

Bà M phải chịu 8.600.000đ, khấu trừ số tiền 1.300.000đ tạm ứng án phí 

nộp theo Biên lai thu số 0480 ngày 18/12/2013 và số tiền 1.700.000đ tạm ứng 

án phí nộp theo Biên lai thu số 00002219 ngày 10/5/2018 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện C Ph, bà M còn phải nộp 5.600.000đ. 

Bà S và cháu Như H, Kim Như được miễn án phí. Bà S được nhận lại 

5.800.000đ tạm ứng án phí nộp theo Biên lai thu số 0010465 ngày 07/01/2019 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C Ph. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo và thi hành án. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 24 tháng 4 năm 2019 ông H Phước L và bà H 

Thị Ngọc M, bà H Thị D, bà H Kim L1 ủy quyền cho ông Phạm Thái B1 nộp 

Đơn kháng cáo toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2019/DS-ST ngày 

16/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện C Ph. 

 Các đương sự khác trong vụ án không kháng cáo và Viện kiểm sát không 

kháng nghị. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa và phát 

biểu ý kiến: Tại giai đoạn phúc thẩm những người tiến hành tố tụng và tham gia 

tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và tuân thủ 

đúng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã 

thực hiện đúng các quy định về phiên tòa phúc thẩm, đảm bảo đúng nguyên tắc 

xét xử, thành phần HĐXX, thư ký phiên tòa và thủ tục phiên tòa theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, phúc xử: Không chấp nhận kháng cáo của ông H Phước 

L, ông Phạm Thái B1 (đại diện theo ủy quyền của bà H Thị D, H Kim L1, H Thị 

Ngọc M). Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2019/DS-ST ngày 

16/4/2019 Tòa án nhân dân huyện C Ph về giá trị kỷ phần thừa kế và án phí dân 

sự sơ thẩm. Các phần còn lại của án sơ thẩm giữ nguyên.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông H Phước L và bà H Thị Ngọc M, bà H Thị D, 

bà H Kim L1 ủy quyền cho ông Phạm Thái B1 kháng cáo và nộp tiền tạm ứng 

án phí phúc thẩm trong hạn luật định nên đủ cơ sở pháp lý để xem xét yêu cầu 

kháng cáo của các ông bà theo trình tự phúc thẩm. 

Ủy ban nhân dân huyện T T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà 

vẫn vắng mặt không có lý do. Bà Võ Thị S1, ông Nguyễn Văn N2, bà Nguyễn 

Thị H1, Ủy ban nhân dân huyện C Ph có yêu cầu được vắng mặt tại phiên tòa. 

Căn cứ khoản 3 Điều 296 Bộ luật tố tụng năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử vụ án 

vắng mặt đối với các đương sự. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, ông H Phước L và bà H Thị Ngọc M, bà H 

Thị D, bà H Kim L1 ủy quyền cho ông Phạm Thái B1 là nguyên đơn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo để kháng cáo toàn bộ Bản án 

dân sự sơ thẩm số 51/2019/DS-ST ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân huyện C Ph yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét đối với phần đất diện 

tích 15.984m
2
 và phần đất diện tích 2.559,8m

2
 là di sản thừa kế của cụ  tr và cụ 

Ph. Xét kháng cáo của ông L, bà M, bà D và bà L1, Hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm nhận định từng vấn đề cụ thể như sau: 

[3] Về hàng thừa kế thứ nhất của cụ H Văn  tr, chết năm 2001 và cụ 

Nguyễn Thị  Ph, chết năm 2012 có 08 người con gồm: Ông H Thanh T2 (Tâm), 

bà Huỳnh Thị D, ông H Phước Đ, ông H Phước Th (chết 2014 có vợ con là bà 

Bùi Thị S, cháu Huỳnh Thị Như H, cháu Huỳnh Thị Kim Th1), ông Huỳnh 

Phước L, bà Huỳnh Kim L1, bà Hhuỳnh Thị Ngọc M và ông Huỳnh Phước  D 

(chết 2003 không có vợ con). Cụ  tr và cụ  Ph không để lại di chúc nên di sản 

thừa kế được chia theo pháp luật.  

[4] Về thời hiệu khởi kiện, cụ H Văn  tr, chết năm 2001 và cụ Nguyễn Thị 

Ph, chết năm 2012 nhưng ông L, bà M, bà D và bà L1 nộp Đơn khởi kiện ngày 

16/9/2013. Căn cứ vào Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thời hiệu khởi 

kiện vẫn còn.  

[5] Về nguồn gốc phần đất diện tích 15.984m
2 
(đo thực tế là 17.013m

2
), tọa 

lạc tại xã  B Ch, huyện C Ph, tỉnh An Giang là của cụ  tr và cụ  Ph để lại theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00231 QSDĐ/eF ngày 26/6/1991 cấp 

cho cụ  tr. Sau khi cụ  tr chết, cụ  Ph và các con lập Tờ thuận phân ngày 

30/10/2002 có xác nhận của UBND xã  B Ch ngày 01/11/2002 giao cho ông Th 

phần đất diện tích 15.984m
2 

và đã được UBND huyện C Ph cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 00231 QSDĐ/eF ngày 10/12/2002. Đến ngày 

13/11/2003 ông Th chuyển nhượng cho ông L2, bà N1 phần đất diện tích 

12.096m
2
 (đo đạc thực tế là 13.070m

2
) hai bên đã giao nhận đủ tiền, giao đất 

ông L2, bà N1 canh tác và đã được Ủy ban nhân dân huyện C Ph cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 04150 QSDĐ/eF ngày 27/7/2004 và xin cấp 

đổi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số CH02977 ngày 23/7/2013. Tại Tờ trình khiếu nại ngày 

08/12/2013 ông L xác định cụ  Ph, ông Th sẽ chuyển nhượng đất cho người 
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khác và ông chỉ xin nhận lại 05 công cho ông và ông  D, thời điểm chuyển 

nhượng đất cho ông L2, bà N1 cha mẹ đã nợ Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn chi nhánh C Ph số tiền 15.000.000đ, ông L là người sống cùng 

với cha mẹ và nuôi dưỡng cha mẹ nhưng lời khai của bà D, bà M và bà L1 ngày 

23/7/2014 lại khẳng định cha mẹ sống với ông Th. Ông T2, ông Đ trình bày cha 

mẹ sống với ông Th và cụ  Ph, ông Th chuyển nhượng phần đất này để lấy tiền 

trả nợ và lo điều trị bệnh cho cụ  tr. Như vậy, có cơ sở để xác định cụ  Ph và các 

con cụ  Ph đều đồng ý để ông Th chuyển nhượng phần đất diện tích 12.096m
2

cho ông L2, bà N1 và khi chuyển nhượng các con của cụ  Ph đều biết nhưng 

không có ý kiến phản đối gì, số tiền chuyển nhượng đất dùng để trả nợ do cụ  tr, 

cụ Phận thiếu và điều trị bệnh cho cụ  tr. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L, bà D, bà M và bà L1 yêu cầu được chia 

di sản thừa kế phần đất diện tích 12.096m
2
 (đo đạc thực tế là 13.070m

2
). Không 

chấp nhận yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

13/11/2003 giữa ông L2 với ông Th và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã cấp cho ông L2, bà N1 là có căn cứ, phù hợp với Án lệ số 16/2017/AL được 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14/12/2017. 

[6] Đối với phần đất còn lại diện tích 3.888m
2
 cụ  Ph đã giao cho

 
ông Th, 

bà S và đã được UBND huyện C Ph cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02587 ngày 

04/11/2011 nhưng đất do ông L, bà Th2 canh tác từ năm 2003 đến nay. Ông L, 

bà M, bà D và bà L1 yêu cầu được chia di sản thừa kế theo quy định của pháp 

luật. Xét thấy, phần đất diện tích 3.888m
2 

là tài sản chung của cụ  tr và cụ  Ph 

mỗi người ½ diện tích 1.944m
2
 trị giá 58.000đ/m

2
 bằng 112.752.000đ. Phần của 

cụ  Ph đã được định đoạt giao cho ông Th, bà S trước khi chết nên di sản của cụ 

Ph không còn. Phần di sản của cụ  tr trị giá 112.752.000đ được chia theo pháp 

luật cho 9 người gồm bà  Ph, bà L1, bà M, bà D, ông Th, ông T2, ông L, ông Đ, 

ông  D mỗi người một kỷ phần trị giá 12.528.000đ là đúng quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên, phần của ông  D (Đã chết không có vợ con) cấp sơ thẩm đã 

nhận định chia cho 8 người đồng hàng thừa kế nhưng lại không chia là chưa 

chính xác, do đó giá trị mỗi kỹ phần các đồng thừa kế được hưởng cũng chưa 

chính xác. Như vậy, di sản thừa kế của cụ  tr được chia cho bà  Ph, bà L1, bà M, 

bà D, ông Th, ông T2, ông L, ông Đ mỗi người được chia một kỷ phần có giá trị 

14.094.000đ. Hiện nay ông L đang quản lý, sử dụng đất nên giao cho ông L 

được tiếp tục quản lý, sử dụng và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CH02587 ngày 04/11/2011 cấp cho ông Th, bà S. Ông L được chia 04 suất thừa 

kế (Gồm ông L, bà D, bà L1, bà M) trị giá 56.376.000đ. Ông L có nghĩa vụ giao 

lại cho cháu H, cháu Th1 (Do bà S đại diện nhận) 04 suất thừa kế (Gồm cụ  Ph, 

ông Th, ông Đ, ông T2) trị giá 56.376.000đ và ông L phải giao phần của cụ  Ph 

cho bà S, cháu H, cháu Th1 trước khi chết trị giá 112.752.000đ, tổng cộng: 

169.128.000đ.  

Đối với phần đất diện tích 3.888m
2
 nhưng đo đạc thực tế có diện 3.943m

2 
là

thừa 55m
2
, quá trình sử dụng đất ông L đã có công tu bổ, cải tạo làm tăng giá trị và 
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diện tích nên giao cho ông L tiếp tục sử dụng là phù hợp với các quy định của pháp 

luật. 

[7] Đối với phần đất diện tích 2.559,8m
2
 thì trên đất có cất mái trại bán 

quán và có trồng một số cây tạp, thửa đất số 15, tờ bản đồ số 9, mục đích sử 

dụng đất trồng cây lâu năm, tọa lạc thị trấn B C, huyện T T, tỉnh An Giang đã 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 03518 QSDĐ/mI ngày 

08/02/2002 cho cụ  tr. Sau khi cụ  tr chết, cụ  Ph đã giao đất cho ông Th, bà S sử 

dụng và đã được UBND huyện T T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01432mI ngày 

03/8/2010. Xét thấy, phần đất này là tài sản chung của cụ  tr và cụ  Ph mỗi 

người ½ diện tích 1.279,9m
2 

trị giá 80.000đ/m
2 

bằng 102.392.000đ. Phần của cụ 

Ph đã được định đoạt giao cho ông Th, bà S trước khi chết nên di sản của cụ  Ph 

không còn. Phần di sản của cụ  tr trị giá (đất 102.392.000đ và cây trồng 

5.700.000đ) 108.092.000đ được chia theo pháp luật cho 08 người gồm cụ  Ph, 

bà L1, bà M, bà D, ông Th, ông T2, ông L, ông Đ mỗi người một kỷ phần có giá 

trị 13.511.500đ. Ông L yêu cầu được nhận đất sử dụng và hoàn giá trị cho các 

thừa kế khác nhưng hiện nay đất do bà S cùng các con đã sử dụng ổn định nên 

cần giao cho bà S, cháu H, cháu Th1 tiếp tục quản lý sử dụng đất và các cây 

trồng trên đất. Bà S, cháu H, cháu Th1 được nhận ½ giá trị của cụ  Ph cho trước 

khi chết và cháu H, cháu Như được nhận 04 kỷ phần (Gồm cụ  Ph, ông Th, ông 

T2, ông Đ) trị giá 54.046.000đ. Bà S, cháu H, cháu Th1 phải giao lại cho ông L 

04 kỷ phần (Gồm ông L, bà L1, bà M và bà D) trị giá 54.046.000đ.   

[8] Về yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà M, bà D, bà L1 yêu cầu bà S và 

ông Th (Đã chết) có người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng là bà S, cháu H, 

cháu Th1 trả tiền hoa lợi phát sinh trên phần đất diện tích 2.127m
2
 từ năm 2005 

đến năm 2018 là 14 năm cho mỗi người trị giá 134.000.000đ nhưng bà S không 

đồng ý và các ông bà không cung cấp được chứng cứ mới để chứng minh cho 

yêu cầu kháng cáo của mình nên không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bà M, bà D, bà L1.  

Các phần khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị nên được giữ 

nguyên. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của ông L, bà M, bà D và bà L1. Sửa Bản án dân sự sơ thẩm 

số 51/2019/DS-ST ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện C Ph 

như đã nhận định trên và ý kiến đề xuất của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh An Giang tại phiên tòa. 

[9] Về án phí: Do sửa bản án sơ thẩm nên ông L, bà M, bà D và bà L1 

không phải nộp án phí dân sự phúc thẩm, các ông bà được nhận lại tiền tạm ứng 

án phí đã nộp. 

 Án sơ thẩm buộc ông L phải nộp 1.900.000đ và bà L1, bà D, bà M mỗi 

người phải nộp 8.600.000đ án phí dân sư sơ thẩm và không buộc các đương sự 

phải nộp án phí đối với yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa ông Th, bà S với ông L2, bà N1 là chưa chính xác. Tuy nhiên các 
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đương sự có Đơn xin miễn giảm án phí có xác nhận của chính quyền địa 

phương hoàn cảnh khó khăn nên Hội đồng xét xử thống nhất miễn án phí cho 

các đương sự về yêu cầu không được chấp nhận nên cần sửa bản án về án phí 

như sau: 

Ông L phải nộp (110.422.000đ x 5%) 5.521.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

Án phí được khấu trừ vào số tiền 1.600.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

các Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số: 0481 ngày 18/12/2013 và số 

0001388 ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C Ph nên ông L 

phải nộp thêm số tiền 3.921.000đ. 

Bà D được nhận lại 3.300.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các Biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số: 0483 ngày 18/12/2013, số: 00002218 ngày 

10/5/2018 và số: 001389 ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C 

Ph. 

Bà L1 được nhận lại 4.950.000đ tiền tạm ứng án phí nộp theo các Biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số: 0482 ngày 18/12/2013, số: 00002218 ngày 

10/5/2018 và số: 0001391 ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện C Ph. 

Bà M được nhận lại 3.300.000đ tạm ứng án phí nộp theo các Biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số: 0480 ngày 18/12/2013, số: 00002219 ngày 

10/5/2018 và số: 0001390 ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện C Ph. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 674,

Điều 675, Điều 676, Điều 677 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 166, Điều 203 Luật 

đất đai năm 2013; khoản 4, 5, 7 Điều 27, khoản 2 Điều 30 Pháp lệnh số 

10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. 

2. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông H Phước L, bà H Thị

Ngọc M, bà H Thị D và H Kim L1. Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2019/DS-

ST ngày 16 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện C Ph, tỉnh An Giang.  

3. Về hàng thừa kế thứ nhất của cụ H Văn  tr, chết năm 2001 và cụ Nguyễn

Thị  Ph, chết năm 2012 có 08 người con gồm: Ông H Thanh T2 (Tâm), bà H 

Thị D, ông H Phước  D (chết năm 2003 không có vợ con), ông H Phước Đ, ông 

H Phước Th (chết năm 2014 có vợ con là bà Bùi Thị S, cháu H Thị Như H và 

cháu H Thị Kim Th1), ông H Phước L, bà H Kim L1 và bà H Thị Ngọc M. 

4. Di sản thừa kế của cụ Huỳnh Văn  tr, chết năm 2001 để lại gồm có ½

phần đất diện tích 3.888m
2
, thửa đất số 1086, tờ bản đồ số 3, mục đích sử dụng 

đất chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại xã  B Ch, huyện C Ph, tỉnh An Giang và 

phần đất diện tích 2.559,8m
2
, thửa đất số 15, tờ bản đồ số 9, mục đích sử dụng 

đất trồng cây lâu năm khác, tọa lạc tại thị trấn B C, huyện T T, tỉnh An Giang 

cùng các cây trồng trên đất. 
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5. Ông H Phước L được tiếp tục quản lý, sử dụng phần đất diện tích 3.888m
2

(đo đạc thực tế là 3.943m
2
), thửa đất số 1086, tờ bản đồ số 3, mục đích sử dụng đất 

chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại xã  B Ch, huyện C Ph, tỉnh An Giang.  

6. Ông H Phước L phải có nghĩa vụ liên hệ đến các cơ quan có thẩm quyền để

đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

5. Ông H Phước L được tiếp tục sở hữu 04 suất thừa kế (Gồm ông H

Phước L, bà H Thị D, bà H Kim L1 và bà H Thị Ngọc M) trị giá 56.376.000đ 

(Năm mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). 

7. Ông Huỳnh Phước L có nghĩa vụ giao lại cho cháu Huỳnh Thị Như H và

cháu Huỳnh Thị Kim Th1 (Do bà Bùi Thị S đại diện nhận) 04 suất thừa kế 

(Gồm cụ Nguyễn Thị  Ph, ông Huỳnh Phước Th, ông Huỳnh Phước Đ, ông 

Huỳnh Thanh T2) trị giá 56.376.000đ (Năm mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi 

sáu nghìn đồng). 

8. Ông Huỳnh Phước L có nghĩa vụ giao lại cho bà Bùi Thị S và cháu Huỳnh

Thị Như H, cháu Huỳnh Thị Kim Th1 (do bà Bùi Thị S đại diện nhận) số tiền 

112.752.000đ (Một trăm mười hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng). 

9. Bà Bùi Thị S, cháu Huỳnh Thị Như H, cháu Huỳnh Thị Kim Th1 được

tiếp tục quản lý, sử dụng phần đất diện tích 2.559,8m
2
, thửa đất số 15, tờ bản đồ 

số 9, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm khác, tọa lạc tại thị trấn B C, 

huyện T T, tỉnh An Giang và các cây trồng trên đất. Đất đã được UBND huyện 

T T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CH1432/mI ngày 03/8/2010 cho ông H Phước Th và bà Bùi 

Thị S.  

10. Cháu Huỳnh Thị Như H và cháu Huỳnh Thị Kim Th1 (do bà Bùi Thị S

đại diện) được tiếp tục sở hữu 04 kỷ phần (Gồm cụ Nguyễn Thị  Ph, ông H 

Phước Th, ông H Phước Đ, ông Huỳnh Thanh T2) trị giá 54.046.000đ (Năm 

mươi bốn triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). 

11. Bà Bùi Thị S, cháu Huỳnh Thị Như H, cháu Huỳnh Thị Kim Th1 (Do

bà Bùi Thị S đại diện) phải giao lại cho ông Huỳnh Phước L 04 kỷ phần (Gồm 

ông Huỳnh Phước L, bà Huỳnh Thị D, bà Huỳnh Kim L1 và bà Huỳnh Thị 

Ngọc M) trị giá 54.046.000đ (Năm mươi bốn triệu không trăm bốn mươi sáu 

nghìn đồng).   

12. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Phước L, bà

Huỳnh Thị D, bà Huỳnh Kim L1 và bà Huỳnh Thị Ngọc M yêu cầu được chia 

di sản thừa kế đối với phần đất diện tích 12.096m
2
 (đo thực tế 13.070m

2
), tọa 

lạc tại xã  B Ch, huyện C Ph, tỉnh An Giang.    

13. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Bùi Thị S yêu cầu ông Huỳnh

Phước L và bà Nguyễn Thị Th2 phải trả lại phần đất diện tích 3.888m
2
 (đo đạc 

thực tế là 3.949m
2
), tọa lạc tại xã  B Ch, huyện C Ph, tỉnh An Giang. 

14. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H Thị D, bà H Kim L1 và

bà H Thị Ngọc M yêu cầu bà Bùi Thị S, cháu H Thị Như H, cháu H Thị Kim 

69



Th1 (Do bà Bùi Thị S đại diện) bồi thường thiệt hại cho mỗi người số tiền 

134.000.000đ (Một trăm ba mươi bốn triệu đồng). 

15. Không chấp nhận yêu cầu của ông H Phước L, bà H Thị D, bà H Kim

L1 và bà H Thị Ngọc M yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất ngày 13/11/2013 giữa ông H Phước Th và ông H Văn L2. 

16. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H Phước L, bà H Thị D,

bà H Kim L1 và bà H Thị Ngọc M yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 01432/mI ngày 

03/8/2010 cấp cho ông H Phước Th, bà Bùi Thị S và  Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02977 

ngày 23/7/2013 cấp ông H Văn L2, bà Trần Thị N1. 

17. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H Phước L, bà H Thị D, bà H

Kim L1 và bà H Thị Ngọc M. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02587 ngày 04/11/2011 cấp 

cho ông H Phước Th, bà Bùi Thị S. 

18. Về chi phí tố tụng:

18.1. Bà Bùi Thị S phải trả lại cho bà H Thị D số tiền 4.050.000đ (Bốn 

triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) chi phí giám định. 

18.2. Ông H Phước L, bà H Kim L1, bà H Thị Ngọc M, bà H Thị D phải 

nộp 5.214.000đ chi phí đo đạc, định giá, thẩm định tại chỗ được khấu trừ vào 

tiền tạm ứng đã nộp. 

18.3. Bà H Thị S phải giao lại cho ông H Phước L số tiền 5.214.000đ 

(Năm triệu hai trăm mười bốn nghìn đồng) chi phí đo đạc, định giá, thẩm định 

tại chỗ. 

19. Về án phí:

19.1 Ông H Phước L phải nộp 5.521.000đ án phí dân sự sơ thẩm. Án phí 

được khấu trừ vào số tiền 1.600.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số: 0481 ngày 18/12/2013 và số 0001388 

ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C Ph nên ông L phải nộp 

thêm số tiền 3.921.000đ (Ba triệu chín trăm hai mươi một nghìn đồng). 

19.2 Bà Huỳnh Thị D được nhận lại 3.300.000đ (Ba triệu ba trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

tòa án số: 0483 ngày 18/12/2013, số: 00002218 ngày 10/5/2018 và số: 001389 

ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C Ph. 

19.3 Bà Huỳnh Kim L1 được nhận lại 4.950.000đ (Bốn triệu chín trăm 

năm mươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí nộp theo các Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí tòa án số: 0482 ngày 18/12/2013, số: 00002218 ngày 10/5/2018 và 

số: 0001391 ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C Ph. 

19.4 Bà Huỳnh Thị Ngọc M được nhận lại 3.300.000đ (Ba triệu ba trăm 

nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 

phí tòa án số: 0480 ngày 18/12/2013, số: 00002219 ngày 10/5/2018 và số: 

0001390 ngày 24/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C Ph. 
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19.5 Bà Huỳnh Thị S, cháu Huỳnh Thị Như H, cháu Huỳnh Thị Kim Th1 

được miễn án phí dân sự sơ thẩm. Bà H Thị S được nhận lại 5.800.000đ (Năm 

triệu tám trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí tòa án số 0010465 ngày 07/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện C Ph. 

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải 

thi hành án không thi hành đầy đủ khoản tiền nêu trên thì còn phải chịu lãi phát 

sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.  

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: 
- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- Chi cục THADS H.C Ph; 

- TAND H.C Ph 

- Tòa Dân sự; 

- Phòng KTNV và THA; 

- Văn phòng; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Thúy Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KIÊN GIANG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 138/2019/DS-PT 

Ngày: 21-8-2019 

Về việc tranh chấp chia  

thừa kế, hủy hợp đồng  

tặng cho và giấy chứng  

nhận quyền sử dụng đất 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhiên 

Các Thẩm phán: 1- Bà Hoàng Thị Thu Hường 

 2- Bà Huỳnh Thị Út Mẫn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Văn Bảnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Trịnh Văn Đương - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 105/2019/TLPT-DS ngày 

19 tháng 7 năm 2019 về “tranh chấp chia thừa kế, hủy hợp đồng tặng cho và giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 14/2019/DS-ST ngày 13/5/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện T bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 151/2019/QĐ-PT ngày 

05/8/2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Cao Thị N, sinh năm 1958 

Địa chỉ: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Kiên Giang. 

 - Bị đơn: Ông Cao Hiền Đ, sinh năm 1964 
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 Địa chỉ: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Kiên Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đệ: Luật sư Nguyễn D, 

Văn phòng Luật sư N thuộc đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện T, tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: ấp K, thị trấn T, huyện T, tỉnh Kiên Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H3 – chức vụ: Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện T. 

 2. Ông Cao Hiền H, sinh năm 1939

 3. Ông Cao Hiền H1, sinh năm 1948

 4. Bà Cao Lan A, sinh năm 1953

 5. Bà Nguyễn Thị H2, sinh năm 1961

Cùng địa chỉ: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Kiên Giang. 

-Người kháng cáo: Bị đơn ông Cao Hiền Đ 

(Bà N, ông Đ, bà A, bà H2 và Luật sư D có mặt tại phiên tòa; các đương sự 

còn lại xin vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Bà Cao Thị N trình bày: Nguồn gốc thửa đất số 383, tờ bản đồ số 6, tọa

lạc tại ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Kiên Giang trước đây là của ông bà ngoại bà là 

Tạ Văn N1 và Nguyễn Thị M khai phá trước năm 1945. Đến năm 1946, ông 

ngoại bà mất thì bà ngoại cho phần đất này lại cho vợ chồng cha mẹ ruột bà là 

ông Cao Văn  N2 và bà Tạ Thị T tiếp tục sử dụng. Trong quá trình chung sống bà 

T và ông N2 có 04 người con là Cao Hiền H, Cao Hiền H1, Cao Lan A và Cao 

Thị N. Năm 1958, ông N2 chết thì bà T tiếp tục sử dụng đất. Năm 1963, mẹ bà 

chung sống với ông N3 và có con chung là Cao Hiền Đ. Ông N3 hiện nay đã chết 

(chết khoảng năm 2009), đến năm 1993 thì mẹ bà được Uỷ ban nhân dân huyện T 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2009 thì mẹ bà đã tặng cho toàn bộ 

phần đất này cho ông Đ. 

Nay bà yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 24/8/2009 

giữa bà Tạ Thị T và ông Cao Hiền Đ, hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất số A 782163 do ông Cao Hiền Đ đứng tên ngày 10/9/2009 để chia thừa 

kế phần đất 600m
2
 (theo đo đạc thực tế phần đất này hiện còn 561,6m

2
) thuộc 

thửa 383, tờ bản đồ số 6 cho 3 người con là Cao Lan A, Cao Thị N và Cao Hiền 

Đ. Bà yêu cầu được chia hiện vật là phần đất chiều rộng 5m, chiều dài 43,2m. Bà 

thống nhất kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phẩn Thẩm định giá và Tư vấn 

Đầu tư M. 

* Ông Cao Hiền Đ trình bày: Ông xác nhận về quan hệ gia đình như bà N

trình bày là đúng. Ông cũng xác nhận nguồn gốc phần đất này là của ông bà ngoại 

ông là Tạ Văn N1 và Nguyễn Thị M khai phá trước năm 1945. Đến năm 1946 

ông ngoại ông mất thì bà ngoại cho phần đất này cho vợ chồng ông Cao Văn N2 

và bà Tạ Thị T tiếp tục sử dụng. Đến năm 1958, ông Cao Văn N2 chết thì mẹ ông 

là Tạ Thị T tiếp tục sử dụng. Năm 1963, mẹ ông chung sống với ông Lê Văn N3 

và sinh ra ông. Ông N3 hiện nay đã chết (chết khoảng năm 2009), khi mẹ ông 

mang thai ông thì ông N3 không nhận ông là con và bỏ đi từ đó cho đến khi chết). 

Đến năm 1993 thì bà T được Ủy ban nhân dân huyện T cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với phần đất tổng diện tích 3.600m
2
, trong đó có thửa 383, 

tờ bản đồ số 6 theo đo đạc thực tế phần đất này diện tích còn 561,6m
2
.
  
Năm 2009, 

mẹ ông đã tặng cho toàn bộ phần đất này cho ông và ông đã được sang tên trên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình sử dụng thì vào tháng 

6/2017 ông thuê người bơm cát và đất vào phần đất chiều rộng 6,5m với số tiền là 

10.000.000đ, đổ nền xi măng và làm mái tiền chế 20.000.000đ, hàng rào 

30.000.000đ, tổng cộng ông xây sửa với số tiền là 60.000.000đ. 

Ông không đồng ý theo yêu cầu chia đất của bà N, nếu Tòa án chấp nhận 

yêu cầu của bà N thì ông yêu cầu bà N phải bồi thường cho ông số tiền ông đầu tư 

xây dựng các ông trình trên đất (không tính nhà của bà N) theo kết quả thẩm định 

giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư M là 46.033.804đ. 

Ngoài ra, ông không yêu cầu được nhận phần di sản của ông Cao Văn N2 vì ông 

không phải là con của ông N2. 

* Ông Cao Hiền H và ông Cao Hiền H1 cùng trình bày: Các ông thống

nhất với lời trình bày của bà N về nguồn gốc đất tranh chấp, quan hệ gia đình. 

74



Các ông không có yêu cầu gì trong vụ án này, nếu chia thừa kế phần đất của cha 

mẹ các ông thì các ông tự nguyện để lại kỷ phần của các ông cho em là Cao Hiền 

Đ. 

* Bà Cao Lan A trình bày: Bà thống nhất với lời trình bày của bà N về

nguồn gốc đất tranh chấp, quan hệ gia đình. Bà không có yêu cầu gì trong vụ án 

này, nếu chia thừa kế phần đất của cha mẹ bà thì bà tự nguyện để lại kỷ phần của 

bà cho em là Cao Thị N. 

* Bà Nguyễn Thị H2 trình bày: Bà thống nhất với lời trình bày của chồng

bà là ông Cao Hiền Đ, bà không có ý kiến gì khác. 

* Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện T trình

bày: Năm 1993, bà Tạ Thị T ngụ tại ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Kiên Giang đang 

sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân huyện T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số A 782163, ngày 15/3/1993. Ủy ban nhân dân huyện T khẳng định việc cấp 

giấy chứng nhận trên là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với 

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất từ bà Tạ Thị T sang cho ông Cao Hiền Đ thì 

đề nghị Tòa án xem xét, quyết định việc có hủy hợp đồng hay không; còn phía Ủy 

ban nhân dân huyện T khẳng định việc điều chỉnh biến động là đúng. 

Ủy ban nhân dân huyện T không thống nhất với yêu cầu của nguyên đơn về 

việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 782163 do ông Cao Hiền Đ 

đứng tên ngày 10/9/2009 và hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 

24/8/2009 giữa bà Tạ Thị T và ông Cao Hiền Đ. 

* Tại bản án sơ thẩm số 14/2019/DS-ST ngày 13/5/2019 của Tòa án

nhân dân huyện T đã quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị N. Không chấp 

nhận yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của bà Cao Thị N. 

 - Xác định phần đất thuộc thửa 383, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại ấp A, xã B, 

huyện T, tỉnh Kiên Giang, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 782163, do 

ông Cao Hiền Đ đứng tên ngày 10/9/2009, theo Biên bản xem xét, thẩm định tại 

chỗ ngày 11/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện T có hình vẽ 1,2,3,6,5,4 với 
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tổng diện tích 561,6m
2
 là di sản thừa kế của bà Tạ Thị T và ông Cao Văn N2. 

Giao cho ông Cao Hiền Đ tiếp tục sử dụng phần đất này. 

 - Phần di sản thừa kế của ông Cao Văn N2 được dùng để chia thừa kế là: 

280.800.000đ – 37.440.000đ = 243.360.000đ. Các đồng thừa kế gồm bà Tạ Thị T, 

ông Cao Hiền H, ông Cao Hiền H1, bà Cao Lan A và bà Cao Thị N, mỗi người 

được nhận suất thừa kế là: 243.360.000đ : 5 = 48.672.000đ (Bốn mươi tám triệu 

sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng). 

 Suất thừa kế của bà Tạ Thị T được chia đều cho ông Cao Hiền H, ông Cao 

Hiền H1, bà Cao Lan A, bà Cao Thị N và ông Cao Hiền Đ nên mỗi người được 

phần thừa kế là: 48.672.000đ : 5 = 9.734.400đ (Chín triệu bảy trăm ba mươi bốn 

nghìn bốn trăm đồng). 

Ghi nhận sự tự nguyện tặng cho các kỷ thừa kế của bà Cao Lan A cho bà 

Cao Thị N và sự tự nguyện tặng cho các kỷ phần thừa kế của ông Cao Hiền H và 

ông Cao Hiền H1 cho ông Cao Hiền Đ. 

Ông Cao Hiền Đ phải có trách nhiệm trả cho bà Cao Thị N, kể cả các kỷ 

phần thừa kế của bà Cao Lan A đã đồng ý cho bà N, với tổng số tiền là 

(48.672.000đ x 2) + (9.734.400đ x 2) = 116.812.800đ (Một trăm mười sáu triệu 

tám trăm mười hai nghìn tám trăm đồng). 

Án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí đo đạc và định giá tài sản và báo 

quyền kháng cáo theo hạn luật định. 

* Ngày 20/5/2019 ông Đ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì quyền sử

dụng đất là của mẹ Tạ Thị T tặng cho ông từ năm 2009 và ông đã sử dụng ổn định 

cho đến nay. Ông không đồng ý chia quyền sử dụng đất cho bất kỳ ai. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Đ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của ông Đ cho rằng quyền sử dụng đất là của mẹ Tạ Thị T tặng cho ông Đ từ năm 

2009 và ông Đ đã sử dụng ổn định cho đến nay. Ông Đ không đồng ý chia giá trị 

quyền sử dụng đất cho bà N. Luật sư D đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ giải 

quyết vụ án theo Điều 217 với lý do vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện. 

Còn bà N cho rằng hiện nay hoàn cảnh bà rất khó khăn, không có chỗ ở, bà 

yêu cầu ông Đ phải chia cho bà di sản thừa kế của cha mẹ bà để lại, nếu không 
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chia được bằng hiện vật thì chia bằng giá trị quyền sử dụng đất với số tiền 

116.812.800đ (Một trăm mười sáu triệu tám trăm mười hai nghìn tám trăm đồng). 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: Về thủ tục tố tụng, 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký, Luật sư và các đương sự đã tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về hướng giải quyết vụ án, đề nghị cấp 

phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng xác định lại kỷ phần cho phù hợp vì 

ông Đ được nhận kỷ phần của bà T, đồng thời miễn án phí cho bà N vì thuộc đối 

tượng người cao tuổi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Cao 

Hiền H, Cao Hiền H1 và người đại diện của Ủy ban nhân dân huyện T không có 

kháng cáo, có đơn xin vắng mặt nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử phúc thẩm 

vắng mặt họ theo khoản 2 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Phần đất các bên đương sự tranh chấp có diện tích đo đạc 

thực tế là 561,6m
2 

thuộc thửa số 383, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại ấp A, xã B, huyện 

T, tỉnh Kiên Giang. Bà N khởi kiện cho rằng đây là di sản thừa kế của cha mẹ là 

cụ Tạ Thị T và Cao Văn N2 nên yêu cầu được chia thừa kế; còn ông Đ cho rằng 

quyền sử dụng đất này là của mẹ Tạ Thị T tặng cho ông Đ từ năm 2009 nên 

không đồng ý chia thừa kế. 

[3] Hội đồng xét xử xét thấy, các đương sự trong vụ án đều thừa nhận phần 

đất này có nguồn gốc là của ông bà ngoại là cụ Tạ Văn N1, Nguyễn Thị M khai 

phá, sau đó để lại cho vợ chồng cụ Tạ Thị T, cụ Cao Văn N2 quản lý, sử dụng, 

đến năm 1958 cụ N2 chết thì cụ T tiếp tục quản lý, sử dụng. Sự kiện này được các 

đương sự thừa nhận trong suốt quá trình tố tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc 

thẩm nên không cần phải chứng minh theo Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Quyền sử dụng đất này là tài sản chung của cụ N2, cụ T, việc cụ T tặng cho toàn 

bộ quyền sử dụng đất cho ông Đ là không phù hợp quy định pháp luật, vượt quá 

quyền định đoạt tài sản của mình. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Đ cũng có ý kiến 
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khi nào ông chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cho người khác thì ông sẽ 

thực hiện nghĩa vụ trả giá trị quyền sử dụng đất cho bà N. Do đó, Hội đồng xét xử 

có căn cứ để chia thừa kế cho bà N. 

[4] Về hàng thừa kế của cụ Cao Văn N2, các đương sự đều thống nhất bao 

gồm vợ là Tạ Thị T, 04 người con là Cao Hiền H, Cao Hiền H1, Cao Lan A và 

Cao Thị N. Từ khi cụ T chết thì ông Cao Hiền Đ là người trực tiếp quản lý di sản 

cho đến nay, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Án lệ số 05/2016/AL ngày 06/4/2016 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, để chấp nhận yêu cầu của 

ông Đ về việc được hưởng một phần công sức quản lý, tôn tạo di sản bằng 2/3 

suất thừa kế trong di sản thừa kế của cụ N2 là có căn cứ. Đồng thời, do kỷ phần 

bà N được hưởng thừa kế cộng với phần của bà Cao Lan A tự nguyện cho bà N 

không đủ diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo 

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang nên Tòa án cấp sơ thẩm chia cho bà N bằng giá trị là phù hợp quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm có sai sót trong việc chia kỷ 

phần, cụ thể phần cụ T được hưởng của cụ N2 thì cụ T được quyền tặng cho ông 

Đ. Do đó, Hội đồng xét xử cần sửa lại nội dung này cho phù hợp, cụ thể phần bà 

N được nhận giá trị quyền sử dụng đất là: 

280.800.000đ – 37.440.000đ = 243.360.000đ. Các đồng thừa kế gồm cụ Tạ 

Thị T, ông Cao Hiền H, ông Cao Hiền H1, bà Cao Lan A và bà Cao Thị N, mỗi 

người được nhận suất thừa kế là: 243.360.000đ : 5 = 48.672.000đ (Bốn mươi tám 

triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng). 

Ghi nhận sự tự nguyện tặng cho kỷ phần của bà Cao Lan A cho bà Cao Thị 

N. Như vậy, phần bà N được nhận là: 48.672.000đ x 2 = 97.344.000đồng (chín 

mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). Ông Đ có nghĩa vụ trả giá trị 

cho bà N là 97.344.000đồng (chín mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn 

đồng). 

[5] Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm có sai sót khi không buộc bà N tháo dở 

căn nhà tạm của bà N trên đất và cho bà N quyền lưu cư. Tại phiên tòa phúc 

thẩm, bà N tự nguyện sẽ di dời căn nhà tạm. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự 
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nguyện này và cho bà N được quyền lưu cư thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

[6] Từ những nhận định trên, sau khi thảo luận, Hội đồng xét xử nghị án 

nên chấp nhận ý kiến đề xuất của Kiểm sát viên, chấp nhận một phần nội dung 

kháng cáo của ông Đ cũng như ý kiến tranh luận của Luật sư D, cần thiết sửa bản 

án sơ thẩm theo hướng nhận định nêu trên. 

[7] Về án phí: Ông Đ không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Bà N được miễn án phí vì thuộc đối tượng người cao tuổi. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

Áp dụng Điều 457, Điều 459, Điều 609, Điều 611, Điều 613, Điều 618, 

Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015; Án lệ số 05/2016/AL ngày 06 tháng 4 năm 

2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Điều 202, 203 Luật đất 

đai 2014; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Xử: Chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của ông Cao Hiền Đ. Sửa 

bản án sơ thẩm số 14/2019/DS-ST ngày 13/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện T. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị N. Không chấp 

nhận yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của bà Cao Thị N. 

 1. Xác định phần đất diện tích 561,6m
2
 thuộc thửa 383, tờ bản đồ số 6, tọa

lạc tại ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Kiên Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số A 782163 do ông Cao Hiền Đ đứng tên ngày 10/9/2009 là di sản thừa kế 

của cụ Tạ Thị T và cụ Cao Văn N2. 

 Giao cho ông Cao Hiền Đ tiếp tục sử dụng phần đất diện tích 561,6m
2
 

thuộc thửa 383, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Kiên Giang 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 782163, do ông Cao Hiền Đ đứng 

tên ngày 10/9/2009. 
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(Phần đất có hình vẽ 1,2,3,6,5,4 theo Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ 

ngày 11/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện T) 

 2. Buộc ông Cao Hiền Đ phải có trách nhiệm trả giá trị cho bà Cao Thị N

với tổng số tiền là 97.344.000đồng (chín mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi bốn 

nghìn đồng).  

 Kể từ ngày có đơn thi hành án, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận 

nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật; nếu không có thỏa thuận về mức 

lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

 3. Buộc bà Cao Thị N di dời căn nhà tạm trên đất (diện tích 3,1m x 6,7m,

nhà tạm, cột gỗ, vách lá, mái tol sóng tròn) để giao lại đất cho ông Cao Hiền Đ. 

Bà N được quyền lưu cư thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực 

pháp luật. 

4. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và thẩm định giá là

3.744.000đồng. Bà N tự nguyện chịu 1/2  số tiền là 1.872.000đ. Ông Đ phải trả 

lại cho bà N số tiền là 1.872.000đ (Một triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng) 

mà bà N đã nộp. 

5. Về án phí: Bà Cao Thị N được miễn án phí vì thuộc đối tượng người cao

tuổi, bà N được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 2.800.000đồng (hai triệu 

tám trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0005065 ngày 04/6/2018 và biên lai thu 

số 0005234 ngày 02/11/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện T, tỉnh Kiên 

Giang. 

- Ông Cao Hiền Đ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 

(48.672.000đ x 2) x 5% = 4.867.200đồng, không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Được khấu trừ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000đồng theo lai thu số 

0003366 ngày 21/5/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện T. 

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 
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hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a 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./. 

N¬i NhËn:            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
 - VKSND tØnh Kiªn Giang; ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

 - TAND huyện T;  

- THA dân sự huyện T; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ.

   Nguyễn Thị Nhiên 

81



TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 101/2019/DS-PT 

Ngày: 19-9-2019 

V/v “Tranh chấp Hợp đồng 

tặng cho tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Thanh Thảo 

Các thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Thư 

 Bà Lê Hồng Hạnh

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Duyến – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên toà: 

Ông Trịnh Duy Trung – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 93/2019/TLST-DS ngày 

06/8/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản”, theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 118/2019/QĐ-ST ngày 26/8/2019 và Quyết định ho n phiên tòa số: 

66/2019/QĐ-PT ngày 13/9/2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Cụ Phạm C, sinh năm 1930, địa chỉ: Thôn N, x  L, thị x  P, 

tỉnh Bình Phước (có mặt) 

- Bị đơn: Ông Phạm Văn L, sinh năm 1964 (có mặt) và bà Nguyễn Thị H, sinh 

năm 1975 (có mặt); Cùng địa chỉ: Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Phạm Văn A, sinh năm 1963, địa chỉ: Tổ 1, khu phố 5, phường L, thị

x  P, tỉnh Bình Phước (có đơn xin vắng mặt); 

2. Ông Phạm Văn Đ, sinh năm 1969, địa chỉ: Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình

Phước (có đơn xin vắng mặt); 
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3. Bà Phạm Thị Tuyết Nh, sinh năm 1970, địa chỉ: Tổ 6, khu phố 3, phường L,

thị x  P, tỉnh Bình Phước (có đơn xin vắng mặt); 

4. Ông Phạm Văn H, sinh năm 1973, địa chỉ: Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình

Phước (có đơn xin vắng mặt); 

5. Ông Phạm Viết T, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Mộng H, sinh năm 1981,

cùng địa chỉ: số 36/2 N, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, (có đơn xin vắng 

mặt);  

6. Ông Phạm Quốc Th, sinh năm 1976, địa chỉ: Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh

Bình Phước (có đơn xin vắng mặt); 

7. Văn phòng công chứng T, tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Khu phố 5, phường L,

thị x  P, tỉnh Bình Phước. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hữu Ph– CV: 

Trưởng Văn phòng công chứng (có đơn xin từ chối tham gia tố tụng); 

8. Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Phước. Hiện đ  giải thể theo Quyết định

số 1746-QĐ-UBND, ngày 27-7-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Bà Lê 

Thị N, sinh năm 1979, địa chỉ: Ấp T, x  T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước – Có đơn xin 

từ chối tham gia tố tụng. 

- Người kháng cáo: Bị đơn Ông Phạm Văn L, sinh năm 1964 và bà Nguyễn 

Thị H, sinh năm 1975. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn cụ Phạm C trình bày:

Ngày 17-8-2006 cụ Phạm C (sau đây gọi là cụ C) có lập “Giấy cho đất và nhà 

ở” cho con là Ông Phạm Văn L (sau đây gọi là ông L), với nội dung cụ C cho ông 

L đất và nhà ở, cùng một số vật dụng, đồng thời ông L phải cam kết có trách nhiệm 

đối với cụ C gồm: “Nuôi cha và lo thuốc thang khi cha đau ốm; khi cha chết thì 

phải phối hợp với anh, chị, em lo ma chay và mồ mả cho cha mình; hàng năm phải 

lo giỗ chạp ông bà gồm: giỗ mẹ, giỗ bà nội, giỗ ông nội, giỗ bác hai, tế xuân và 

các đại lễ của Phật như: Rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy; có trách nhiệm nạp các 

khoản cho Nhà nước theo quy định có liên quan...”. Giấy này được Ban l nh đạo 

thôn N; Ban tư pháp x  và Uỷ ban nhân dân x  S chứng thực.  

Đến ngày 01-10-2014 các bên đến Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Phước 

công chứng hợp đồng tặng cho tài sản cho ông L diện tích đất 607,2m
2
 (trong đó có 

200m
2
 đất ở nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước, theo số 

công chứng 00003513 và được Ủy ban nhân dân thị x  P cấp giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất số BS 347606 (số vào sổ H 01213/TATT) ngày 20-10-2014 cho 

Ông Phạm Văn L. 

Tuy nhiên, trên thực tế cụ C chỉ giao cho ông L diện tích đất 310,9m
2
 (trong 

đó có 100m
2
 đất ở nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước, 

để ông L, bà H xây nhà trên đất. Còn cụ C vẫn sử dụng diện tích 296,3m
2
 đất (trong 

đó có 100m
2
 đất ở nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước 

và tài sản trên đất.  

Nay cụ C khởi kiện đòi lại diện tích đất 296,3m
2
 đất (trong đó có 100m

2
 đất ở 

nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước và tài sản trên đất 

mà cụ C đang sử dụng vì cho rằng: Ông L và bà H ngược đ i, xúc phạm cụ, thường 

xuyên không cho cụ ăn, chửi bới dọa nạt lớn tiếng với cụ. Bản thân cụ C đ  tự chịu 

đựng nhiều năm nay, do buồn vì con cái trong nhà không chăm lo cho cha già và 

xấu hổ không dám cho con cháu biết, nên cụ không có báo với chính quyền địa 

phương. Đến ngày 16-3-2017 giỗ mẹ cụ C (tức bà Nội ông L) vợ chồng ông L, bà 

H không làm giỗ, nên cụ C tự làm thì ông L lại chạy đến chửi bới, xúc phạm cụ 

trước mặt bà con làng xóm và con cháu trong nhà. Ông L cầm cây xà beng đến nhà 

cụ C đòi phá dỡ bàn thờ ông bà tổ tiên xuống thì được mọi người can ngăn. Không 

làm sao được ông L lớn tiếng chửi và dùng xà beng thục mạnh xuống nền nhà tạo 

thành vết lủng gạch men nền nhà. Khi đó các con cháu cụ C mới chứng kiến việc 

vợ chồng ông L, bà H ngược đ i, xúc phạm cụ. Nhưng sau đó cha con lại hòa hợp 

nên cụ C vẫn ăn uống sinh hoạt chung với ông L, bà H. Đến cuối năm 2018 cụ C bị 

bệnh, nói ông L chở đi khám bệnh nhưng ông L không chở đi. Cụ C tự nhờ người 

chở đi, về nhà nói ông L, bà H đưa tiền thì ông L, bà H chửi bới, xúc phạm cụ C và 

bà H chỉ tay vào mặt cụ C nói “từ nay trở đi vợ chồng tôi không nuôi ông nữa…” 

Do không chịu đựng nổi nên cụ C đ  làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết đòi lại một 

phần tài sản đ  cho ông L để lấy nơi thờ cúng ông bà tổ tiên và làm nơi ở để sống 

những ngày cuối đời cho yên ổn. Nay cụ C chỉ đồng ý cho ông L diện tích đất ông 

L, bà H đ  xây nhà trên đất là 310,9m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở nông thôn), tọa lạc 

tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước.  

Cụ Phạm C yêu cầu Tòa án buộc Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H trả lại 

diện tích 296,3m
2
 đất (trong đó có 100m

2
 đất ở nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, xã 

L, thị x  P, tỉnh Bình Phước và tài sản trên đất.  

* Bị đơn Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H trình bày:

Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H thống nhất nguồn gốc diện tích đất 

607,2m
2
 (trong đó có 200m

2
 đất ở tại nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, 

tỉnh Bình Phước là do cụ Phạm C cho Ông Phạm Văn L, ông L phải cam kết có 
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trách nhiệm đối với cụ C  theo “Giấy cho đất và nhà ở” lập ngày 17-8-2006. Ông L, 

bà H cho rằng ông, bà thực hiện tốt nghĩa vụ chăm sóc cụ C và nghĩa vụ giỗ chạp, 

mồ mả cho ông bà tổ tiên, di dời thi hài và xây mộ cho mẹ, nuôi các cháu và thăm 

nom anh em khi chấp hành án… Năm 2005 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã S tặng giấy khen dâu thảo hiền cho bà Nguyễn Thị Minh H (Nguyễn Thị 

H) (Bút lục số 35)

Do bị xúi giục nên cha con có xích mích với nhau cụ C làm đơn khởi kiện đòi 

lại diện tích 296,3m
2
 đất (trong đó có 100m

2
 đất ở nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, 

x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước và tài sản trên đất, ông L và bà H không chấp nhận 

theo yêu cầu của nguyên đơn. Ông L, bà H chỉ đồng ý cho nguyên đơn sử dụng đất 

và căn nhà trên đất đến suốt đời, đồng thời bị đơn nhận trách nhiệm tiếp tục nuôi 

dưỡng, chăm sóc nguyên đơn đến suốt đời. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Phạm Văn A; Ông Phạm Văn Đ; Bà Phạm Thị Tuyết Nh; Ông Phạm 

Văn H và Ông Phạm Quốc Th thống nhất trình bày: 

Ngày 17-8-2006 Ông Phạm Văn L và cụ Phạm C có lập “Giấy cho đất và nhà 

ở”, nội dung Ông Phạm Văn L cam kết có trách nhiệm nuôi cha, thuốc thang khi 

cha ốm đau, ma chay khi cha chết, lo giỗ chạp cho ông bà, cha mẹ... . Về nghĩa vụ 

đối với cha mình thì Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H cùng nhau chăm lo 

phụng dưỡng cho cụ C và lo giỗ chạp cho ông bà tổ tiên từ trước đến năm 2015 thì 

rất tốt nhưng kể từ năm 2015 đến nay thì rất nhiều lần thấy cụ C than phiền về việc 

ông L và bà H bạc đ i. Vào ngày tổ chức giỗ ông bà tổ tiên năm 2017 ông L có lớn 

tiếng với cụ C và anh em trong nhà, sau đó cầm cây xà beng qua đòi phá bàn thờ 

ông bà tổ tiên xuống. Anh em can ngăn, thì ông L đ  dùng cây xà beng thục mạnh 

xuống nền nhà làm bể viên gạch nát nền. Sau đó anh em hòa giải thì ông L, bà H 

vẫn chăm sóc, phụng dưỡng cụ C đến đầu tháng 12 năm 2018 khi cụ C làm đơn 

khởi kiện. 

Nguồn gốc diện tích đất cụ C cho ông L là do cụ C mua năm 1997 của thi 

hành án P bán phát m i tài sản. Tiền mua đất có được từ việc anh, chị, em trong gia 

đình bỏ tiền ra mua gồm: ông Phạm Văn Thắng, Ông Phạm Viết T và Bà Phạm Thị 

Tuyết Nh cùng gom tiền để cho cụ C  đứng tên mua đất. Việc ông L cho rằng tiền 

mua đất có được từ việc bán đất rẫy tại thôn K, x  Đ và bán đất nhà tại khu tượng 

đài chiến thắng P  được số tiền 45 triệu đồng để mua diện tích đất này là không 

đúng. Vì số tiền bán đất trên đ  sử dụng vào việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường của 

cụ C do vi phạm mồ mả, hài cốt của liệt sỹ mà Nhà nước phạt cụ Phạm C và trả 

tiền đặt cọc mua đất của ông Tạ Đình Q. 
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- Ông Phạm Viết T hiện nay bị bệnh mất trí nhớ, bà Nguyễn Thị Mộng H là 

người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của Ông Phạm Viết T trình bày: Hiện 

nay Ông Phạm Viết T chồng bà không có minh mẫn, nên không có khả năng làm 

việc được với Tòa án mặc dù chồng bà chưa có bản án, quyết định của Tòa án 

tuyên mất năng lực hành vi dân sự. Bà Nguyễn Thị Mộng H và Ông Phạm Viết T 

từ chối tham gia tố tụng tại Tòa án đối với vụ án, đề nghị Tòa án giải quyết vụ án 

theo quy định của pháp luật. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập đối 

với việc giải quyết vụ án. 

* Nội dung các bên thống nhất không cần phải chứng minh:

- Ngày 17-8-2006 lập “Giấy cho đất và nhà ở” cụ Phạm C cho con là Ông 

Phạm Văn L đất và nhà ở, cùng một số vật dụng, đồng thời ông L cam kết có trách 

nhiệm đối với cụ C gồm: “Nuôi cha và lo thuốc thang khi cha đau ốm; khi cha chết 

thì phải phối hợp với anh, chị, em lo ma chay và mồ mả cho cha mình; hàng năm 

phải lo giỗ chạp ông bà gồm: giỗ mẹ, giỗ bà nội, giỗ ông nội, giỗ bác hai, tế xuân 

và các đại lễ của Phật như: Rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy; có trách nhiệm nạp các 

khoản cho Nhà nước theo quy định có liên quan...” (Bút lục số 63);  

- Ngày 01-10-2014 Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Phước công chứng hợp 

đồng tặng cho tài sản, cho ông L diện tích đất 607,2m
2
 (trong đó có 200m

2
 đất ở 

nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước, theo số công chứng 

00003513 và được Ủy ban nhân dân thị x  P cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BS 347606 (số vào sổ H 01213/TATT) ngày 20-10-2014 cho Ông Phạm Văn 

L. 

- Thực tế ông L sử dụng diện tích đất 310,9m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở nông 

thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước cùng tài sản trên đất. Còn 

cụ C  vẫn sử dụng diện tích 296,3m
2
 đất (trong đó có 100m

2
 đất ở nông thôn), tọa 

lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước và tài sản trên đất trong tổng diện 

tích đất 607,2m
2
 đ  cho ông L. 

- Ngày 16-5-2018 Văn phòng công chứng T, tỉnh Bình Phước chứng thực hợp 

đồng tặng cho tài sản theo số công chứng 00004658, về việc ông L tặng cho quyền 

sử dụng diện tích đất 296,3m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở tại đô thị và 196,3m

2 
đất 

trồng cây lâu năm), thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị 

x  P, tỉnh Bình Phước cho bà H. Tại thời điểm ông L tặng cho bà H thì cụ C  vẫn 

đang sử dụng đất và nhà trên diện tích đất 296,3m
2
, nhưng ông L và bà H không 

thông báo cho cụ C biết về việc tặng cho nhau tài sản này, đồng thời không thỏa 

thuận bàn giao nghĩa vụ cho người nhận tài sản.   
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* Nội dung các bên tranh chấp cần phải chứng minh:

- Nguồn gốc tiền mua đất: 

Ông L cho rằng năm 1997 ông L có bán đất rẫy tại thôn K, x  Đ, huyện B, 

tỉnh Bình Phước để lấy tiền đưa cho cụ C mua diện tích đất 1.094m
2
 (số đo điều 

chỉnh cấp giấy chứng nhận số BH 535439 ngày 20-8-2012 có diện tích là 

1.133,3m
2
) do Cơ quan thi hành án dân sự huyện P  bán phát m i tài sản của ông Tạ 

Đình Q;  

Cụ C và những người tham gia tố tụng khác cho rằng số tiền gia đình bán đất 

rẫy tại thôn K, x  Đ và bán đất nhà tại khu tượng đài chiến thắng P  đ  sử dụng vào 

việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường Nhà nước của cụ C  trả tiền đặt cọc mua đất của 

ông Tạ Đình Q đ  bị ông Q lừa lấy mất. Tiền mua diện tích đất 1.094m
2
 của thi 

hành án P là tiền của ông Phạm Văn Thắng, Ông Phạm Viết T và Bà Phạm Thị 

Tuyết Nh cùng gom lại để mua cho cụ C. 

- Việc thực hiện nghĩa vụ sau khi nhận tài sản: 

Ông L, bà H cho rằng ông, bà thực hiện tốt nghĩa vụ chăm sóc cụ C và nghĩa 

vụ giỗ chạp, mồ mả cho ông bà tổ tiên, di dời thi hài và xây mộ cho mẹ, nuôi các 

cháu và thăm nom anh em khi chấp hành án… Năm 2005 được Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã S tặng giấy khen Dâu thảo hiền cho bà Nguyễn Thị Minh H 

(Nguyễn Thị H) (Bút lục số 35). 

Cụ C và những người tham gia tố tụng khác cùng thừa nhận ông L và bà H 

trước đó chăm sóc cụ C và lo giỗ chạp, hương hỏa cho ông bà tổ tiên và quan tâm 

đến anh em, con cháu trong gia đình rất tốt. Nhưng kể từ năm 2015 trở lại đây thì 

càng ngày càng ngược đ i, xúc phạm cụ C và không lo giỗ chạp cho ông bà tổ tiên. 

Cụ thể là ngày giỗ mẹ cụ C 16-3-2017 (âm lịch) ông L, bà H không làm giỗ, cụ C 

làm giỗ thì ông L đến hất đổ bàn ăn, chửi bới cụ C, dùng xà beng đòi tháo dỡ bàn 

thờ tổ tiên. 

 Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2019/DS-ST ngày 14/6/2019 của TAND thị 

xã P , tỉnh Bình Phước đã tuyên xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cụ Phạm C. 

- Tuyên hủy một phần Hợp đồng tặng cho tài sản ngày 01-10-2014 của Phòng 

công chứng số 3, tỉnh Bình Phước theo số công chứng 00003513 đối với phần tặng 

cho diện tích đất 296,3m
2
, tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước và 

tuyên hủy Hợp đồng tặng cho tài sản ngày 16-5-2018 của Văn phòng công chứng 

T, tỉnh Bình Phước theo số công chứng 00004658. 

 -Buộc Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H có nghĩa vụ trả lại cụ Phạm C 

quyền sử dụng diện tích đất 296,3m
2
 và tài sản gắn liền với đất (trong đó có: 100m

2
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đất ở tại đô thị và 196,3m
2 
đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 

10, tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước, theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CN 026755 (số vào sổ CS 02270/TATT) ngày 04-6-2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp cho bà Nguyễn Thị H cùng tài sản gắn 

liền với đất.  

- Buộc cụ Phạm C có nghĩa vụ phải thanh toán lại công sức tôn tạo tài sản trên 

đất cho Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H số tiền 27.508.000 đồng (Hai mươi 

bảy triệu năm trăm linh tám nghìn đồng). Buộc cụ Phạm C có nghĩa vụ tháo dỡ diện 

tích nhà 4,2m
2
 nằm trên phần đất 310,9m

2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở nông thôn), tọa 

lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước để trả lại đất cho ông L. 

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thu hồi đối với Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CN 026755 (số vào sổ CS 02270/TATT) ngày 04-6-2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước. Cụ Phạm C có nghĩa vụ liên hệ với cơ 

quan có thẩm quyền để điều chỉnh cấp quyền sử dụng đất theo quy định. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và các chi phí tố tụng khác, 

quyền và nghĩa vụ thi hành án, quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 25/6/2019 bị đơn Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H kháng cáo toàn 

bộ Bản án sơ thẩm: Yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm 

theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Cụ Phạm C, 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Tại phiên tòa Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H xin thay đổi nội dung 

kháng cáo. Cụ thể:  

- Kháng cáo đề nghị sửa bản án dân sự sơ thẩm theo hướng không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu tuyên hủy một phần Hợp đồng 

tặng cho tài sản, cho ông L diện tích đất 607,2m
2
 (trong đó có 200m

2
 đất ở nông 

thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước, ngày 01-10-2014 tại 

Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Phước, theo số công chứng 00003513 và được 

Ủy ban nhân dân thị x  P cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 347606 (số 

vào sổ H 01213/TATT) ngày 20-10-2014 cho Ông Phạm Văn L.  

- Không kháng cáo phần bản án dân sự sơ thẩm về phần tuyên hủy bỏ Hợp 

đồng tặng cho tài sản ngày 16-5-2018 của Văn phòng công chứng T, tỉnh Bình 

Phước, chứng thực theo số công chứng 00004658, về việc Ông Phạm Văn L tặng 

cho quyền sử dụng diện tích đất 296,3m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở tại đô thị và 

196,3m
2 
đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Thôn 

N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước cho bà Nguyễn Thị H. 

Ý kiến của Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước 
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tại phiên tòa: 

- Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký 

phiên tòa, kể từ khi thụ lý vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán và Hội đồng xét xử 

tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

- Về hướng giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 

Điều 308, Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bị đơn. Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 07/2019/DS-ST ngày 

14/6/2019 của TAND thị x  P, tỉnh Bình Phước theo hướng không chấp nhận một 

phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu hủy một phần hợp đồng 

tặng cho tài sản ngày 01-10-2014 của Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Phước 

theo số công chứng 00003513 đối với phần tặng cho diện tích đất 296,3m
2
, tọa lạc 

tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước; Chấp nhận một phần yêu cầu của 

nguyên đơn về việc hủy Hợp đồng tặng cho tài sản ngày 16-5-2018 của Văn phòng 

công chứng T, tỉnh Bình Phước theo số công chứng 00004658. 

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 vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng: 

- Về người tham gia tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 227 và Điều 228 

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định. 

Về nội dung tranh chấp: 

[1]. Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cụ Phạm C về yêu cầu hủy bỏ 

một phần hợp đồng tặng cho tài sản, cho ông L diện tích đất 607,2m
2
 (trong đó có 

200m
2
 đất ở nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước ngày 

01-10-2014 tại Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Phước số công chứng 00003513 

và được Ủy ban nhân dân thị x  P cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 

347606 (số vào sổ H 01213/TATT) ngày 20-10-2014 cho Ông Phạm Văn L; 

 [1.1] Xét hợp đồng tặng cho diện tích đất 607,2m
2
 (trong đó có 200m

2
 đất ở 

nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước. 

Ngày 17-8-2006 cụ Phạm C lập “Giấy cho đất và nhà” cho con là Ông Phạm 

Văn L với điều kiện là ông L phải: “Nuôi cha và lo thuốc thang khi cha đau ốm; 

khi cha chết thì phải phối hợp với anh, chị, em lo ma chay và mồ mả cho cha mình, 
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hàng năm phải lo giỗ chạp ông bà gồm: giỗ mẹ, giỗ bà nội, giỗ ông nội, giỗ bác 

hai, tế xuân và các đại lễ của Phật như: Rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy; có trách 

nhiệm nạp các khoản cho Nhà nước theo quy định có liên quan...”.  

Ngày 01-10-2014 tại Phòng công chứng số 3 cụ C  ký Hợp đồng tặng cho diện 

tích đất 607,2m
2 
theo số công chứng 00003513 và được Ủy ban nhân dân thị x  P 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 347606 (số vào sổ H 01213/TATT) 

ngày 20-10-2014 cho Ông Phạm Văn L. 

Ông L thừa nhận mình có ký vào “Giấy cho đất, nhà ở” ngày 17-8-2006  và 

thỏa thuận cam kết thực hiện nghĩa vụ ghi trong giấy này là hoàn toàn tự nguyện. 

Do đó, mặc dù hợp đồng tặng cho diện tích đất 607,2m
2
 ngày 01-10-2014 ký kết tại 

Văn phòng công chứng số 3 không ghi điều kiện nhưng tại văn bản “Giấy cho đất 

và nhà ở” cụ Phạm C lập ngày 17-8-2006 có thỏa thuận về điều kiện tặng cho và 

những điều kiện này không vi phạm điều cấm của pháp luật; Do đó Tòa án cấp sơ 

thẩm căn cứ vào Án lệ số 14/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 

299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về 

công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó 

không được ghi trong hợp đồng để khẳng định đây là vụ án tranh chấp hợp đồng 

tặng cho tài sản có điều kiện là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. 

Theo quy định tại Điều 462 của Bộ luật dân sự năm 2015 về tặng cho tài sản 

có điều kiện như sau:  

“1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa 

vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm 

của luật, không trái đạo đức xã hội. 

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho

đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải 

thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện. 

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho

không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường 

thiệt hại.” 

Điều kiện mà ông L phải có nghĩa vụ thực hiện là: “Nuôi cha và lo thuốc 

thang khi cha đau ốm; khi cha chết thì phải phối hợp với anh, chị, em lo ma chay 

và mồ mả cho cha mình; hàng năm phải lo giỗ chạp ông bà gồm: giỗ mẹ, giỗ bà 

nội, giỗ ông nội, giỗ bác hai, tế xuân và các đại lễ của phật...” theo Giấy cho đất 

và nhà ở ngày 17-8-2006 là điều kiện tặng cho tài sản không trái pháp luật, không 

trái đạo đức xã hội và đây là trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi được tặng 
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cho tài sản. Thời điểm mà ông L phải thực hiện nghĩa vụ theo Giấy cho đất và nhà 

ở ngày 17-8-2006 được tính kể từ thời điểm ông L thực hiện việc đăng ký quyền sử 

dụng đất tên mình. Tuy nhiên, trong văn bản “Giấy cho đất và nhà ở” không có nội 

dung thỏa thuận về việc nếu ông L không thực hiện nghĩa vụ đối với Cụ Phạm C cụ 

thể như thế nào thì phải chịu hậu quả (Ví dụ như nếu vi phạm các nghĩa vụ hay vi 

phạm một trong các nghĩa vụ ghi trong văn bản). Và nếu có vi phạm thì phải chịu 

hậu quả ra sao, ví dụ như cụ C có quyền đòi lại tài sản hay là không? Do đó, cần 

xác định đây chỉ là văn bản cho tài sản có điều kiện nhưng không bị ràng buộc về 

hậu quả pháp lý mà chỉ có ý nghĩa ràng buộc về mặt niềm tin, bổn phận của con cái 

với cha mẹ, ông bà và đạo đức x  hội mà thôi. 

[1.2] Xét việc thực hiện nghĩa vụ sau khi nhận tài sản tặng cho của Ông Phạm 

Văn L: 

Nguyên đơn cụ Phạm C và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phía 

cụ C  cho rằng: Theo giấy cho đất và nhà ở lập ngày 17-8-2006 có cam kết điều 

kiện là hàng năm ông L phải lo giỗ chạp ông bà gồm: Giỗ mẹ, giỗ bà nội, giỗ ông 

nội, giỗ bác hai, tế xuân và các đại lễ của Phật như: Rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, 

nhưng vào ngày 16-3-2017 âm lịch là ngày giỗ mẹ cụ (tức bà Nội ông L), thì vợ 

chồng Lương và Hiệp không làm đám giỗ, nên cụ C tự làm thì ông L lại chạy đến 

chửi bới, xúc phạm cụ trước mặt bà con làng xóm và con cháu trong nhà. Ông L 

còn cầm cây xà beng đến nhà cụ C đòi phá dỡ bàn thờ ông bà tổ tiên xuống thì 

được mọi người can ngăn, ông L lớn tiếng chửi và dùng xà beng thục mạnh xuống 

nền nhà tạo thành vết lủng gạch men nền nhà. Ngoài ra, cụ C còn cho rằng vợ 

chồng ông L có hành vi ngược đ i cụ như: Không nuôi cụ, không chăm sóc, lo 

thuốc thang khi ông bị bệnh, không cho cụ dùng nước sinh hoạt nên cụ phải đi xin 

nước của hàng xóm để dùng… Nhưng sau đó ông L, bà H vẫn chăm sóc, nuôi 

dưỡng cụ C. Đến cuối năm 2018 thì cha con lại xảy ra c i nhau nên bà H có chửi 

bới lớn tiếng và đuổi cụ C: “Ông đi đâu thì đi, vợ chồng tôi từ nay không chấp 

nhận nuôi ông nữa” nên cụ bỏ đi và hiện tại cụ C không có chỗ ở nào.  

Về bị đơn Ông Phạm Văn L thừa nhận vào ngày đám giỗ bà Nội 16-3-2017 

âm lịch, thì vợ chồng ông L không làm giỗ, nhưng có lý do là “ Do vợ chồng tôi 

bận rộn công việc nên thật sự không nhớ ngày đám giỗ bà Nội. Hôm đó vợ chồng 

đi mua điều về thì thấy nhà ba tôi rất đông người, đầy đủ anh em họ hàng, chòm 

xóm nên mới nhớ là ngày đám giỗ bà Nội, nhưng ba tôi không nói vợ chồng tôi một 

tiếng vì thường khi gần đến ngày đám giỗ thì ba tôi hay nhắc cho vợ chồng tôi biết, 

hôm đó có hai đứa em lo tiền làm giỗ, vợ chồng tôi cảm giác hai mươi mấy năm vợ 

chồng tôi lo tròn vo, nhưng nay bị gạt qua một bên. Ba tôi không ngó ngàng gì đến 
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vợ chồng tôi. Do bức xúc nên tôi mới qua to tiếng với ba nhưng không có việc đòi 

dỡ bàn thờ, còn việc thục xà beng làm vỡ gạch nền nhà là có nhưng là bữa khác 

cha con mâu thu n về chuyện khác, chứ không phải bữa đám giỗ bà Nội hôm đó”. 

Từ năm 2018 đến nay thì hàng năm vợ chồng ông L vẫn tiếp tục làm đám giỗ đàng 

hoàng.  

Ông L khẳng định vợ chồng ông vẫn thực hiện đúng như những gì cam kết, 

hoàn toàn không có việc ngược đ i cụ C. Hơn nữa vợ chồng ông đ  phụng dưỡng 

cụ C từ rất lâu chứ không phải đến ngày cho đất mới phụng dưỡng ông, vì đây là 

bổn phận của con cái với cha mẹ. Ông L thừa nhận đôi lúc cha con có mâu thuẫn 

nhỏ, do tính tình cụ C khó ăn, khó ở, như đưa cơm trễ là cụ la chửi nên ông L có 

bực mình với cụ C nhưng thường ngày ông vẫn chăm lo cho cụ C. Ông L cho rằng 

nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn trong gia đình là do cụ C nghe lời xúi giục của 

những đứa em ông nhằm mục đích lấy lại đất để bán.  

Hội đồng xét xử xét thấy, qua kết quả xác minh, thu thập chứng cứ trực tiếp 

của Tòa án Tỉnh Bình Phước (có sự giám sát của đại diện VKSND tỉnh Bình 

Phước) thể hiện r  tại các lời khai ngày 09-9-2019 của những người làm chứng ông 

Nguyễn Văn Hồng, ông Nguyễn Văn Tâm, ông Trần Văn Xanh đều cho thấy trong 

thời gian sống chung với cụ C, vợ chồng Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H đối 

xử rất tốt với cụ C, chưa bao giờ có hành vi gì ngược đ i cụ C, bà con hàng xóm 

chưa nghe điều tiếng gì xấu. Tại phiên tòa, cụ C cũng thừa nhận, từ năm 1999 đến 

cuối năm 2017, vợ chồng ông L, bà Hiệp đồi xử, chăm lo ông rất tốt. Lời khai này 

của cụ C phù hợp với lời khai của bà con lối xóm. Những lời khai này hoàn toàn 

khách quan, phù hợp với các tài liệu khác như gia đình ông L, bà H đ  được UBND 

x  Long Giang công nhận đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, bà H được tặng giấy 

khen là “ Dâu thảo hiền”; Phù hợp với lời khai của ông L, bà H nên có căn cứ để 

Hội đồng xét xử chấp nhận. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào một trong những tài 

liệu quan trọng, đó là biên bản làm việc ngày 24/5/2019 của TAND thị x  P  với 

ông Trần Văn Xanh để xác định vợ chồng ông L có hành vi ngược đ i cụ C là 

không đúng sự thật khách quan. Lý do, ở giai đoạn phúc thẩm, ông Xanh phản đối 

nội dung trong biên bản làm việc 24/5/2019  và khẳng định do Thư ký Tòa án ghi 

không đúng lời khai, cụ thể ông không có khai ông L, bà H ngược đ i cụ C. Như 

vậy, nội dung biên bản ngày 24//5/2019 có dấu hiệu bị làm sai lệch nên không được 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Những lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như Ông 

Phạm Văn Đ, bà Phạm Thị Tuyết Nh, Ông Phạm Văn A, Ông Phạm Văn H, Ông 

Phạm Viết T (là con cụ C) cũng cho rằng vợ chồng ông L có hành vi ngược đ i cụ 
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C, nhưng chủ yếu cũng chỉ nghe cụ C nói lại, vì những người này không ở chung 

với cụ C. Hơn nữa họ đang có quyền và lợi ích cùng phía cụ C, do đó lời khai của 

những người này không đảm bảo tính khách quan nên không đủ cơ sở để Hội đồng 

xét xử chấp nhận.  

Về việc cụ C cho rằng bị vợ chồng ông L chửi đuổi ông đi nên hiện tại cụ 

không có chỗ ở. Xét thấy, cụ C có ngôi nhà bằng gỗ do cụ xây dựng từ 1997. Mặc 

dù cụ C đ  làm “Giấy cho đất, nhà ở” cho ông L nhưng thực tế cụ C vẫn ở riêng 

trên ngôi nhà của mình, vợ chồng ông L vẫn tôn trọng quyền riêng tư, quyền tự do 

đi lại của cụ C. Do đó lời trình bày của cụ C là không đúng sự thật. 

Về việc cụ C  cho rằng bà Nguyễn Thị H đ  lớn tiếng, chửi bới cụ “ Ông đi 

đâu thì đi, vợ chồng tôi từ nay không chấp nhận nuôi ông nữa”, nhưng sự việc 

không có ai chứng chứng kiến, phía bà H thì phủ nhận. Do đó không có căn cứ để 

Hội đồng xét xử chấp nhận. Và nếu có chăng như cụ C nói thì hành vi của bà H chỉ 

đáng bị lên án về mặt đạo đức, chứ không bị ràng buộc là vi phạm nghĩa vụ trong 

quan hệ hợp đồng tặng cho giữa ông Phạm C và Ông Phạm Văn L, vì ông L mới là 

đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tặng cho này. 

 Xét thấy, hiếu thảo là một khái niệm đạo đức trong xã hội, là chuẩn mực được 

dùng để đánh giá một người trong mối quan hệ với gia đình. Theo quy định tại 

khoản 2 điều 70 Luật hôn nhân và gia đình về quyền và nghĩa vụ của con có quy 

định: Con phải“Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng 

cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình”. Nhưng pháp luật 

không quy định và không đánh giá sự hiếu thảo như thế nào là đúng, là đủ một cách 

cụ thể. Về hành vi ngược đ i, theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư liên tịch 

01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC “thường được hiểu là việc đối xử 

tồi tệ về ăn, mặc, ở và về các mặt sinh hoạt hàng ngày khác đối với người thân 

như: nhiếc móc, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách một cách không 

bình thường hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể người bị hại như: đánh 

đập, giam hãm,… làm cho người bị hại bị đau đớn về thể xác và tinh thần”. 

Như vậy, qua phân tích, đánh giá nêu trên thì trường hợp mâu thuẫn trong gia 

đình giữa cụ C và vợ chồng ông L chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, phần nhiều 

là do bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi nhất thời, không có hệ thống và không 

phải là hành vi ngược đ i. Như vậy việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định vợ chồng ông 

L có hành vi bất hiếu, ngược đ i cụ Phạm C là chưa đủ căn cứ thuyết phục.  

Ngoài ra, xét quá trình chung sống với cụ C: Từ năm 1999, Ông Phạm Văn L 

kết hôn với bà Nguyễn Thị H, cụ C lúc đó gần 70 tuổi, là người cao tuổi, mất sức 

lao động nên được vợ chồng ông L phụng dưỡng. Năm 2001 vợ chồng ông L có 
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sinh một đứa con bị bệnh tim bẩm sinh, vậy nhưng năm 2003 cụ C có đưa về 03 

đứa cháu nội, là con của Ông Phạm Văn Đ (lúc này bị đi chấp hành hình phạt tù) để 

nuôi dưỡng, cho đi học trong khoảng thời gian hơn 10 năm. Đến năm 2013 ông 

Đức mãn hạn tù thì 03 đứa cháu nội của cụ C mới trở về sống với ông Đức. Hoàn 

cảnh gia đình của vợ chồng ông L lúc bấy giờ kinh tế rất khó khăn nhưng hàng năm 

vợ chồng ông L vẫn làm giỗ chạp ông bà đàng hoàng. Bản thân ông L và bà H cũng 

đ  đối xử rất tốt với cụ C, điều này thể hiện qua việc vào ngày 17-8-2006 cụ Phạm 

C lập “Giấy cho đất, nhà ở” cho con là Ông Phạm Văn L và có cam kết những điều 

kiện như nêu trên. Và sau thời gian dài thử thách khoảng 08 năm, đến ngày ngày 

01-10-2014 tại Phòng công chứng số 3 cụ C mới quyết định ký Hợp đồng tặng cho 

ông L diện tích đất 607,2m
2
. Nếu xét cả quá trình chung sống với cụ C thì vợ chồng 

ông L, bà H là người con tốt trong gia đình, chịu thương, chịu khó, nhẫn nại, có 

hiếu thảo, dâu hiền với cụ C. Điều này đ  được chứng minh qua việc gia đình ông 

L, bà H đ  được UBND x  Long Giang tặng giấy khen là “ Gia đình văn hóa”, bà 

H được tặng giấy khen là “ Dâu thảo hiền” 

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên Hội đồng xét xử nhận định: ông L 

không vi phạm nghĩa vụ của người nhận tài sản đối với Hợp đồng tặng cho tài sản 

số công chứng 00003513, ngày 01-10-2014 của Phòng công chứng số 3 tỉnh Bình 

Phước về việc tặng cho diện tích đất 607,2m
2
 (trong đó có 200m

2
 đất ở nông thôn), 

tọa lạc tại thôn N, x  Long Giang, thị x  P , Bình Phước và văn bản thỏa thuận tại 

“Giấy cho đất và nhà ở ” lập ngày 17-8-2006 nên hợp đồng tặng cho tài sản này có 

hiệu lực pháp luật. Hơn nữa, theo như phân tích ở mục[1.1], nội dung trong “Giấy 

cho đất và nhà ở” không có nội dung thỏa thuận về việc nếu ông L không thực hiện 

nghĩa vụ đối với ông Phạm C cụ thể như thế nào thì phải chịu hậu quả  như: Nếu vi 

phạm các nghĩa vụ hay vi phạm một trong các nghĩa vụ ghi trong văn bản. Và nếu 

có vi phạm thì hậu quả pháp lý sẽ ra sao, cụ C có quyền đòi lại tài sản hay là 

không? Do đó, cần xác định đây chỉ là văn bản cho tài sản có điều kiện nhưng 

không được r  ràng, không bị ràng buộc về hậu quả pháp lý mà chỉ có ý nghĩa ràng 

buộc về mặt niềm tin, bổn phận của con cái với cha mẹ, ông bà và đạo đức x  hội 

mà thôi. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định hủy bỏ một phần của Hợp đồng 

tặng cho tài sản số công chứng 00003513, ngày 01-10-2014 là chưa đủ cơ sở. Do 

đó, cần sửa bản án dân sự sơ thẩm phần này cho phù hợp. 

 [2] Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cụ Phạm C về yêu cầu hủy bỏ 

hợp đồng tặng cho tài sản ngày 16-5-2018 của Văn phòng công chứng T, tỉnh Bình 

Phước, chứng thực theo số công chứng 00004658, về việc Ông Phạm Văn L tặng 

cho quyền sử dụng diện tích đất 296,3m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở tại đô thị và 
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196,3m
2 
đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Thôn 

N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước cho bà Nguyễn Thị H. 

Ngày 16-5-2018 tại Văn phòng công chứng T, tỉnh Bình Phước ông L tặng 

cho quyền sử dụng diện tích đất 296,3m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở tại đô thị và 

196,3m
2 
đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Thôn 

N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước cho bà H theo số công chứng 00004658. Ngày 

04-6-2018 Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bình Phước cấp cho bà Nguyễn Thị 

H diện tích đất 296,3m
2
, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 026755 

(số vào sổ CS 02270/TATT).  

Xét thấy, việc ông L tặng cho quyền sử dụng diện tích đất 296,3m
2
 (trong đó 

có 100m
2
 đất ở đô thị), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước cho bà H 

trong thời gian ông L đang phải thực hiện nghĩa vụ của người được nhận tài sản 

theo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện và tại thời điểm ông L cho tặng bà H 

thì ông L không thông báo cho cụ C biết về việc tặng cho nhau tài sản này, không 

được sự đồng ý của cụ C, đồng thời khi tặng cho nhau tài sản, ông L, bà H và cụ C  

cũng chưa thỏa thuận về nghĩa vụ của người nhận tài sản là trái pháp luật. Vì vậy, 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông L và 

bà H là có cơ sở đúng quy định pháp luật, nên cần giữ nguyên phần quyết định này 

của bản án sơ thẩm. Đồng thời tại phiên tòa bị đơn ông Phạm Văn L và bà Nguyễn 

Thị H rút một phần kháng cáo và đồng ý hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

giữa ông L và bà H. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy cần sửa một phần bản án dân 

sự sơ thẩm số 07/2019/DS-ST ngày 14/6/2019 của TAND thị x  P, tỉnh Bình 

Phước. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phù hợp với 

quan điểm của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Quyết định của bản án sự sơ thẩm số 07/2009/DS-

ST ngày 14/6/2009 của TAND Thị x  P, tỉnh Bình Phước về phần án phí là đúng 

quy định pháp luật. 

 Về án phí dân sự phúc thẩm: Yêu cầu kháng cáo của bị đơn được chấp nhận 

nên bị đơn không phải chịu. 

Các phần khác của bản án sơ thẩm về án phí dân sự sơ thẩm, chi phí thẩm 

định, định giá và những phần khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực 

pháp luật.    

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 điều 308, Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ 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 yêu cầu kháng cáo của bị đơn Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị 

H; 

Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 07/2019/DS-ST ngày 14/6/2019 của 

Tòa án nhân dân thị x  P, tỉnh Bình Phước.  

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm c khoản 1 Điều 39; 

các Điều 147, 227, 228, 264 và Điều 266 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 688; khoản 1 Điều 8; Điều 457; 459 và Điều 462 

của Bộ luật dân sự năm 2015;  

Căn cứ các Điều 95, 99, 106 và Điều 167 của Luật đất đai năm 2013; 

Căn cứ Án lệ số 14/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 

299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cụ Phạm C về yêu cầu

hủy bỏ một phần Hợp đồng tặng cho tài sản, cho ông L diện tích đất 607,2m
2
 (trong 

đó có 200m
2
 đất ở nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước, 

ngày 01-10-2014 tại Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Phước, theo số công chứng 

00003513 và được Ủy ban nhân dân thị x  P cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BS 347606 (số vào sổ H 01213/TATT) ngày 20-10-2014 cho Ông Phạm Văn 

L. 

 Công nhận Hợp đồng tặng cho tài sản cho ông L diện tích đất 607,2m
2
 (trong 

đó có 200m
2
 đất ở nông thôn), tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước, 

ngày 01-10-2014 tại Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Phước, theo số công chứng 

00003513 và được Ủy ban nhân dân thị x  P cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BS 347606 (số vào sổ H 01213/TATT) ngày 20-10-2014 cho Ông Phạm Văn 

L; 

2. Chấp yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cụ Phạm C về yêu cầu hủy bỏ Hợp

đồng tặng cho tài sản ngày 16-5-2018 của Văn phòng công chứng T, tỉnh Bình 

Phước, chứng thực theo số công chứng 00004658, về việc Ông Phạm Văn L tặng 

cho quyền sử dụng diện tích đất 296,3m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở tại đô thị và 

196,3m
2 
đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Thôn 
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N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước cho bà Nguyễn Thị H. 

Tuyên hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản ngày 16-5-2018 của Văn phòng công 

chứng T, tỉnh Bình Phước chứng thực theo số công chứng 00004658 về việc Ông 

Phạm Văn L tặng cho quyền sử dụng diện tích đất 296,3m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất 

ở tại đô thị và 196,3m
2 
đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 10, 

tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh Bình Phước cho bà Nguyễn Thị H. 

Buộc bà Nguyễn Thị H có nghĩa vụ trả lại Ông Phạm Văn L quyền sử dụng 

diện tích đất 296,3m
2
 (trong đó có: 100m

2 
đất ở tại đô thị và 196,3m

2 
đất trồng cây 

lâu năm), thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Thôn N, x  L, thị x  P, tỉnh 

Bình Phước, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 026755 ( số vào sổ CS 

02270/TATT) ngày 04-6-2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình cấp cho 

bà Nguyễn Thị H cùng tài sản gắn liền với đất.  

- Đất có các cạnh: Phía Đông giáp đường Lê Thị Hồng G, có cạnh dài 9,7m; 

Phía Tây giáp đất của bà Nguyễn Thị Nghiên, có cạnh dài 9,7m; Phía Nam giáp đất 

Ông Phạm Văn L (thửa đất số 263), có cạnh dài 30,73m; Phía Bắc giáp đất Ông 

Phạm Văn L (thửa đất số 275), có cạnh dài 30,39m. 

- Tài sản gắn liền với đất gồm: 01 căn nhà gỗ bán kiên cố có diện tích 69,6m
2
, 

được lát gạch ceramic; 01 Giếng nước sâu 30m, nắp bằng bê tông, đường kính 

12m, đào vào năm 2005; 05 Cây xoài trồng vào năm 2014; 02 Cây sầu riêng trồng 

năm 2016; 01 Cây mận trồng năm 2014 và 01 cây mít trồng năm 2009. 

3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đối với Giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất số CN 026755 (số vào sổ CS 02270/TATT) ngày 04-6-2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước. Ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H có 

nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp Giấy Chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định pháp luật.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì các đương 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. 

4. Án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) bị đơn ông

Phạm Văn L, bà Nguyễn Thị H phải nộp. Nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan không phải nộp. 

5. Về chi phí tố tụng khác: Nguyên đơn tự nguyện chịu 3.000.000 đồng (Ba

triệu đồng) tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản. 

6. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Phạm Văn L, bà Nguyễn Thị H không phải
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chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm. Chi cục Thi hành án dân sự thị x  P , tỉnh Bình 

Phước hoàn trả lại cho ông L, bà Hiệp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng án phí dân sự phúc thẩm đ  nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số 006423, ngày 15 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị x  P , 

tỉnh Bình Phước.  

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

Nơi nhận: 

- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước; 

- VKSND thị xã P ; 

- Chi cục THADS thị xã P ; 

- Các Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Tòa án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Đ     

B i Thanh Th o 
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Bản án số: 68/2019/DS-PT 

Ngày 31-5-2019 
V/v tranh chấp chia tài sản chung 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

 Các Thẩm phán:  

Ông Huỳnh Văn Hoàng Vân. 

Ông Tống Văn Viên. 

Ông Nguyễn Văn Giới. 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Mỹ Chi - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Trà Vinh. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Bà 

Lê Thị Thanh Xuân - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 31/2019/TLPT-DS ngày 12 tháng 3 năm 

2019 về việc “Tranh chaáp chia tài sản chung”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 51/2018/DS-ST ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố T bị kháng cáo. 

        Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 123/2019/QĐ-PT ngày 

17 tháng 4 năm 2019 và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số: 51/2019/QĐ-

PT ngày 07 tháng 5 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: 

1. Bà Nguyễn Thị Bạch T, sinh năm 1957 (vắng mặt).

Địa chỉ: ấp L, phường W, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

2. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1970 (vắng mặt).

Địa chỉ: số 11 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

- Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Bạch T và bà Nguyễn Thị L: 

Bà Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm 1966 theo văn bản ủy quyền ngày 18/4/2014 (có 

mặt). 

Địa chỉ: số 109/79 đường P, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà 

Vinh. 

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm V, sinh năm 1960 (vắng mặt).

Địa chỉ: ấp Đ, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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- Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Cẩm V: Bà Trần Hoàng Kim 

N, sinh năm 1990 theo văn bản ủy quyền ngày 30/11/2018 (có mặt). 

Địa chỉ: số 11 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm 1966 (có mặt).

Địa chỉ: số 109/79 đường P, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà 

Vinh.   

5. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1962 (có mặt).

Địa chỉ: số 11 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1959 (vắng mặt). 

Địa chỉ: số 19 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

 - Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị H: Ông Nguyễn Hoàng V, 

sinh năm 1992 theo văn bản ủy quyền ngày 05/9/2018 (có mặt). 

 Địa chỉ: ấp P, xã B, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1968 (vắng mặt).

Địa chỉ: Phòng số 29, Nhà nghỉ K, đường P, phường 1, thành phố T, tỉnh Trà 

Vinh.   

2. Bà Nguyễn Ngọc Bích V, sinh năm 1979 (vắng mặt).

3. Ông Nguyễn Minh N, sinh năm 1986 (vắng mặt).

Cùng địa chỉ: số 19 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà 

Vinh.   

- Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông Nguyễn 

Minh N: Ông Nguyễn Hoàng V, sinh năm 1992 theo văn bản ủy quyền ngày 

05/9/2018 (có mặt). 

 Địa chỉ: ấp P, xã B, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

- Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn 

Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị Mỹ D, bà Nguyễn Thị L là nguyên đơn. Ông Nguyễn 

Hoàng V là người đại diện hợp pháp cho bị đơn bà Nguyễn Thị H và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông Nguyễn Minh N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 09 tháng 9 năm 2010, đơn khởi kiện bổ sung 

ngày 28 tháng 4 năm 2014, ngày 05 tháng 7 năm 2017 và các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên toà hôm nay nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D và 

bà Nguyễn Thị L trình bày: Cha mẹ của các bà là ông Nguyễn Đăng T (tên gọi 

khác là Nguyễn Văn L, chết năm 1991) và bà Đinh Thượng T (chết ngày 

22/02/1995). Có 07 người con: 

1. Ông Nguyễn Minh Đ (chết ngày 25/5/2010, có vợ là bà Nguyễn Thị H

và con là Nguyễn Ngọc Bích V, Nguyễn Minh N). 

2. Bà Nguyễn Thị Bạch T.

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm V.

4. Bà Nguyễn Thị L.
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5. Bà Nguyễn Thị Mỹ D.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh H.

7. Bà Nguyễn Thị L.

 Bà T chết, không để lại di chúc nhưng để lại tài sản là nhà đất diện tích 

190.7m2, thửa số 103, tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại số 19 đường Q, khóm N, 

phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. Từ năm 1995, tài sản trên do ông Nguyễn 

Minh Đ quản lý, nhưng giấy tờ đăng ký nguồn gốc nhà đất vẫn đứng tên bà T. 

Sau khi ông Đ chết, thì các chị em của các bà với bà H họp gia đình để phân chia 

di sản do cha mẹ chết để lại cho 07 người con với mỗi người một phần bằng 

nhau, nhưng bà H không đồng ý. Tại biên bản hòa giải ngày 27/8/2010 của Uỷ 

ban nhân dân phường 1, thành phố T, thì bà H yêu cầu được chia ½ khối tài sản 

chung vì có công sức gìn giữ di sản thì các bà không đồng ý. Nay yêu cầu phân 

chia tài sản chung như sau:  

Đối với đất, diện tích 190.7m2, loại đất thổ cư, thửa số 103, chia cho 07 

người con mỗi người 01 phần bằng nhau, với giá đất là 4.200.000 đồng/m2, các 

bà yêu cầu được nhận nhà đất để làm nơi thờ cúng cha mẹ. Các bà đồng ý giao lại 

kỷ phần được hưởng của ông Đ cho bà H, bà V và ông N. Đối với diện tích đất 

thực đo 193.1m2 (trong đó, diện tích 190.7m2, thửa số 103, và diện tích 2.4m2, 

thửa số 104) thì diện tích đất 2.4m2, thửa số 104 của người khác, không thuộc di 

sản của bà T nên không tranh chấp.   

Đối với nhà, phần nhà của bà T xây dựng từ năm 1959, theo thẩm định 

không còn giá trị sử dụng nên không chia; Phần “hầm tự hoại” nằm trong nhà vệ 

sinh do bà T làm năm 1990, không còn giá trị nên không yêu cầu chia. Phần nhà 

bà H và ông Đ xây dựng, các bà đồng ý hoàn giá trị nhà cho bà H, bà V, ông N là 

109.890.000 đồng để nhận nhà.  

Đối với hoa lợi trên đất, trong quá trình quản lý sử dụng đất, bà H đã xây 

dựng 01 căn nhà nhỏ giáp mặt tiền trên phần đất chung để cho thuê làm tiệm hớt 

tóc nên yêu cầu bà H phải chia phần hoa lợi từ việc cho thuê một phần căn nhà, 

như sau: Từ ngày khởi kiện 08/4/2011 cho đến ngày 04/4/2014 tiền thuê nhà là 

1.000.000 đồng/tháng. Tổng cộng là 36 tháng với số tiền 36.000.000 đồng chia 

đều cho 07 người, mỗi người được hưởng 5.142.000 đồng. Từ tháng 5 năm 2014 

đến khi xét xử sơ thẩm tiền thuê nhà là 1.500.000 đồng/tháng, chia đều cho 07 

người. 

Theo lời khai của bị đơn bà Nguyễn Thị H và lời khai của ông Nguyễn 

Hoàng V là người đại diện hợp pháp cho bà Nguyễn Thị H trong quá trình giải 

quyết vụ án cũng như tại phiên toà hôm nay, trình bày: Bà Nguyễn Thị H kết hôn 

với ông Nguyễn Minh Đ vào năm 1979, có hai người con chung tên Nguyễn 

Ngọc Bích V và Nguyễn Minh N. Từ khi kết hôn cho đến nay ông Đ và bà H 

sống trong căn nhà tại số 19 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà 

Vinh với bà Đinh Thượng T. Ông T và bà T chết không để lại di chúc, năm 1994 

bà T viết giấy tay tặng cho nhà đất đang tranh chấp cho ông Đ, bà H, bà V và ông 

N. Quá trình sử dụng nhà đất, bà H và ông Đ có sửa chữa và xây cất mới với tổng 

số tiền khoảng 200.000.000 đồng, đồng thời bà H có thực hiện nghĩa vụ thuế đối 

với Nhà nước. Bà H, ông Đ, bà V, ông N không có văn bản nào xác định đây là 
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tài sản chung chưa chia và thời hiệu chia thừa kế cũng đã hết. Tại biên bản hòa 

giải ngày 27/8/2010 của Ủy ban nhân dân phường K, thành phố T thì bà H có 

trình bày yêu cầu được chia 50% giá trị nhà đất là mong muốn chia tài sản với 

ông Đ, vì nhà đất là tài sản chung giữa bà với ông Đ. Tại phiên hòa giải ngày 

27/8/2010 thì bà H không có đại diện theo ủy quyền của bà V, ông N nên mọi 

quyết định của bà H về nhà đất có liên quan đến bà V, ông N là không có giá trị. 

Nên bà H không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà T, bà V, bà H, 

bà D và bà T. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng đứng về phía bị 

đơn bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông Nguyễn Minh N đã ủy quyền cho ông 

Nguyễn Hoàng V làm đại diện tham gia tố tụng, nên không có lời trình bày yêu 

cầu gì thêm. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 51/2018/DS-ST ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố T, đã tuyên như sau: 

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D, bà 

Nguyễn Thị L về việc tranh chấp chia thừa kế.   

 Giao diện tích đất 190.7m2, loại đất ODT, thuộc thửa số 103, tờ bản đồ số 

23 và toàn bộ các công trình xây dựng trên đất, tọa lạc tại số 19 đường Q, khóm 

N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh cho bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn 

Ngọc Bích V và ông Nguyễn Minh N được trọn quyền quản lý sử dụng. Vị trí đất 

được xác định có tứ cận như sau: 

 - Đông giáp thửa số 104, có số đo 23m. 

 - Tây giáp thửa số 102, có số đo 20.12m; Giáp thửa số 101, có số đo 

2.73m. 

 - Nam giáp đường Q, có số đo 8.5m.  

 - Bắc giáp thửa số 91, có số đo 8.18m. 

  (Kèm theo sơ đồ vẽ thửa đất số 308/TL –VPĐKQSDĐ ngày 16/12/2014). 

 Buộc bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông Nguyễn Minh N 

phải có trách nhiệm giao trả kỷ phần thừa kế cho:  

1. Bà Nguyễn Thị Bạch T số tiền là 245.185.714 đồng.

2. Bà Nguyễn Thị Cẩm V số tiền là 245.185.714 đồng.

3. Bà Nguyễn Thị L số tiền là 245.185.714 đồng.

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ D số tiền là 245.185.714 đồng.

5. Bà Nguyễn Thị L số tiền là 245.185.714 đồng.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh H số tiền là 245.707.192 đồng. Đối với suất

hưởng của bà Nguyễn Thị Thanh H (vắng mặt) giao cho bà Nguyễn Thị H, bà 

Nguyễn Thị Bích V và ông Nguyễn Minh N quản lý đến khi bà Nguyễn Thị 

Thanh H đến nhận sẽ giao lại cho bà H1. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chịu lãi chậm trả; án phí; chi 
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phí thẩm định, định giá tài sản và quyền kháng cáo của các bên đương sự. 

Ngày 11 tháng 12 năm 2018 bà Nguyễn Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị Cẩm 

V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D, bà Nguyễn Thị L kháng cáo, yêu cầu: 

Hủy bản án sơ thẩm; Xác định lại quan hệ tranh chấp là chia tài sản chung; Xem 

xét tính pháp lý biên bản hòa giải ngày 06/5/2011 của Ủy ban nhân dân phường 

K, thành phố T; Giao nhà đất tranh chấp cho nguyên đơn để làm nơi thờ cúng, 

đồng ý giao lại phần giá trị bằng tiền đối với phần tài sản của ông Đ cho bà H, bà 

V, ông N với giá 4.200.000 đồng/m2 và giá trị phần tài sản trên đất là 

109.890.000 đồng. Chia phần hoa lợi từ việc cho thuê một phần căn nhà. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 ông Nguyễn Hoàng V là người đại diện hợp 

pháp cho bị đơn bà Nguyễn Thị H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Nguyễn Ngọc Bích V và ông Nguyễn Minh N kháng cáo, không đồng ý buộc bà 

H, bà V, ông N giao kỷ phần thừa kế cho bà T, bà V, bà H, bà D, bà T mỗi người 

245.185.714 đồng, bà H1 là 245.707.192 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Đồng nguyên đơn giữ nguyên kháng cáo. 

- Người đại diện hợp pháp cho bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan giữ nguyên kháng cáo.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, của 

Hội đồng xét xử tại phiên tòa cũng như việc chấp hành pháp luật của các bên 

đương sự đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự không chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bà T, bà V, bà H, bà D, bà T, bà H, bà V, ông N và 

sửa bản án sơ thẩm về phần án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận và ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng 

xét xử nhận định: 

 Về thủ tục tố tụng: 

[1] Hội đồng xét xử sơ thẩm đã xác định đúng quan hệ pháp luật tranh 

chấp, thụ lý và giải quyết vụ án đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. Đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bạch T, bà Nguyễn 

Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D, bà Nguyễn Thị L và ông 

Nguyễn Hoàng V là người đại diện hợp pháp cho bị đơn bà Nguyễn Thị H và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông Nguyễn 

Minh N còn trong hạn luật định hợp lệ, nên được chấp nhận.  

Về nội dung tranh chấp: 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bà T, bà V, bà H, bà D, bà T kháng 

cáo yêu cầu xác định lại quan hệ tranh chấp là chia tài sản chung; Xem xét tính 

pháp lý biên bản hòa giải ngày 06/5/2011 của Ủy ban nhân dân phường K; Giao 
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nhà đất tranh chấp cho nguyên đơn để làm nơi thờ cúng, đồng ý giao lại phần giá 

trị bằng tiền đối với phần tài sản của ông Đ cho bà H, bà V, ông N với giá 

4.200.000 đồng/m2 và giá trị phần tài sản trên đất là 109.890.000 đồng; Chia 

phần hoa lợi từ việc cho thuê một phần căn nhà. Ông V là người đại diện hợp 

pháp cho bà H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Vvà ông N kháng 

cáo, không đồng ý buộc bà H, bà V, ông N giao kỷ phần thừa kế cho bà T, bà V, 

bà H, bà D, bà T mỗi người 245.185.714 đồng, bà H1 là 245.707.192 đồng. 

[3] Xét thấy, trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm 

nay các đương sự đều thừa nhận nhà đất diện tích 190.7m2, thuộc thửa số 103, tờ 

bản đồ số 23, tọa lạc tại số 19 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh 

Trà Vinh có nguồn gốc của ông Nguyễn Đăng T và bà Đinh Thượng T chết để 

lại. Lúc sinh thời, Ông T và bà T sống chung với gia đình ông Nguyễn Minh Đ. 

Sau khi ông Tân, bà T và ông Đ chết, thì bà H, bà V, ông N quản lý sử dụng nhà 

đất cho đến nay.  

[4] Xét kháng cáo của bà T, bà V, bà H, bà D, bà T yêu cầu xác định lại 

quan hệ tranh chấp là chia tài sản chung là không có căn cứ để chấp nhận. Bởi lẽ, 

tại biên bản hòa giải ngày 27/8/2010 của Ủy ban nhân dân phường K thì bà H yêu 

cầu được hưởng ½ khối tài sản chung do có công sức gìn giữ nhà đất, với ý kiến 

này của bà H là chưa thỏa mãn điều kiện để chia tài sản chung theo quy định tại 

điểm a tiểu mục 2.4 mục 2 Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Bà H là dâu của bà T không 

phải là đồng thừa kế với các con của Ông T và bà T. Ông T chết năm 1991, bà T 

chết năm 1995, theo quy định tại khoản 1 Điều 623 của Bộ luật dân sự năm 2015 

thì thời hiệu chia thừa kế đối với bất động sản là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa 

kế nên thời hiệu chia thừa kế vẫn còn. Do đó, cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh 

chấp về thừa kế tài sản để giải quyết vụ án là có căn cứ. 

[5] Xét kháng cáo của bà T, bà V, bà H, bà D, bà T yêu cầu bà H, bà V, 

ông N giao nhà đất tranh chấp cho nguyên đơn để làm nơi thờ cúng, đồng ý giao 

lại phần giá trị bằng tiền đối với phần tài sản của ông Đ cho bà H, bà V, ông N 

với giá 4.200.000 đồng/m2 và giá trị phần tài sản trên đất là 109.890.000 đồng là 

không có căn cứ để chấp nhận. Bởi lẽ, lúc sinh thời bà T sống chung với gia đình 

ông Đ và bà H, đến năm 1995 bà T chết thì gia đình ông Đ quản lý nhà đất, năm 

2010 ông Đ chết thì bà H, bà V, ông N trực tiếp quản lý sử dụng nhà đất cho đến 

nay. Như vậy, trong suốt một thời gian dài gia đình bà H đã trực tiếp quản lý sử 

dụng nhà đất đang tranh chấp và sửa chữa, xây cất mới phía nguyên đơn không 

có ngăn cản nên giao cho bà H, bà V, ông N tiếp tục quản lý sử dụng nhà đất 

nhưng bà H, bà V, ông N phải thanh toán lại kỷ phần thừa kế cho bà T, bà V, bà 

H, bà D, bà T, bà H1 là có cơ sở. Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa 

hôm nay, các đương sự yêu cầu tính giá đất tranh chấp theo giá thị trường là 

4.200.000 đồng/m2 là chưa phù hợp, nên ngày 12/11/2018 Tòa án nhân dân thành 

phố Ttiến hành định giá lại đất tranh chấp theo giá thị trường tại thời điểm giải 

quyết vụ án bằng 10.000.000 đồng/m2 là đúng theo quy định tại Điều 104 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015. 
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[6] Xét kháng cáo của bà T, bà V, bà H, bà D, bà T yêu cầu bà H, bà V, 

ông N chia phần hoa lợi từ việc cho thuê một phần căn nhà, vì tại biên bản hòa 

giải ngày 06/5/2011 của Ủy ban nhân dân phường K thì bà H thừa nhận trong 

thời gian tranh chấp bà H vẫn có quyền cho thuê nhà để cải thiện đời sống (từ bút 

lục số 766 đến bút lục số 770). Xét yêu cầu kháng cáo này của bà T, bà V, bà H, 

bà D, bà T là không có căn cứ để chấp nhận. Bởi lẽ, ngoài lời khai miệng ra bà T, 

bà V, bà H, bà D, bà T không đưa ra được chứng cứ gì để chứng minh bà H, bà 

V, ông N có cho thuê một phần căn nhà số 19 đường Q, khóm N, phường M, 

thành phố T, tỉnh Trà Vinh. Còn bà H, bà V, ông N thì không thừa nhận lời khai 

của bà T, bà V, bà H, bà D, bà T. 

[7] Xét yêu cầu kháng cáo của Ông V là người đại diện hợp pháp cho bà H 

và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà V và ông N không đồng ý giao kỷ 

phần thừa kế cho bà T, bà V, bà H, bà D, bà T mỗi người 245.185.714 đồng, bà 

H1 là 245.707.192 đồng, vì ông cho rằng năm 1994 bà T đã ủy quyền nhà đất cho 

ông Đ, bà H, bà V, ông N. Xét yêu cầu kháng cáo của Ông V là không có căn cứ 

để chấp nhận. Bởi lẽ, nhà đất diện tích 190.7m2, thuộc thửa số 103, tờ bản đồ số 

23, tọa lạc tại số 19 đường Q, khóm N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh có 

nguồn gốc của Ông T và bà T chết để lại. Lúc sinh thời, Ông T và bà T sống 

chung với gia đình ông Đ, năm 2010 ông Đ chết thì bà H, bà V, ông N vẫn tiếp 

tục quản lý sử dụng nhà đất cho đến nay. Ông T và bà T chết không có để lại di 

chúc, nên các con của Ông Tvà bà T được hưởng di sản thừa kế của Ông T và bà 

T chết để lại. Mặt khác, trong hồ sơ vụ án có giấy viết tay thể hiện ý kiến của bà 

T liên quan đến nhà đất đang tranh chấp đề ngày 10/3/1994, xét thấy nội dung tờ 

giấy viết tay bà T chỉ đồng ý cho ông Đ, bà H, bà V, ông N ở và nhập hộ khẩu 

trong căn nhà số 19 đường Q, khóm N, phường M, thị xã Trà Vinh (nay là thành 

phố T), tỉnh Trà Vinh (bút lục số 848). Do đó, cấp sơ thẩm giao toàn bộ nhà đất 

tranh chấp cho bà H, bà V, ông N trọn quyền sở hữu nhưng phải thanh toán lại kỷ 

phần thừa kế cho bà T, bà V, bà H, bà D, bà T, bà H1 là có căn cứ.   

[8] Về án phí: Thể hiện trong hồ sơ vụ án, có biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án thu tạm ứng của bà T, bà V, bà H, bà D, bà T mỗi người là 125.000 

đồng, nhưng trong phần quyết định của án sơ thẩm không trừ tiền tạm ứng án phí 

này cho các đương sự là thiếu sót. Cấp sơ thẩm, buộc bà T phải chịu 9.038.000 

đồng án phí là không đúng, vì bà T sinh năm 1957 là người cao tuổi được quy 

định tại Điều 2 của Luật người cao tuổi, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 nên 

miễn án phí cho bà T. Cấp sơ thẩm, buộc bà H, bà V, ông N chịu 25.852.000 

đồng là chưa chính xác. Bởi lẽ, bà H, bà V, ông N chỉ chịu án phí trên số tiền 

được hưởng, gồm tiền hưởng suất thừa kế của ông Đ245.185.714 đồng và hầm tự 

hoại 3.128.872 đồng, công sức gìn giữ di sản 190.700.000 đồng, tổng số tiền là 

439.014.586 đồng, do đó bà H, bà V, ông N phải chịu 21.560.583 đồng án phí 

nên sửa phần này của án sơ thẩm.  

[9] Từ các nhận định và phân tích trên, nên chấp nhận đề nghị của Kiểm 

sát viên; Không chấp nhận kháng cáo của cho bà T, bà V, bà H, bà D, bà T, Ông 
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V là người đại diện hợp pháp cho bà H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

bà V và ông N, sửa bản án sơ thẩm.  

[10] Bà V, bà H, bà D, bà T, bà H, bà V và ông N phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bạch 

T, bà Nguyễn Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D và bà Nguyễn 

Thị L. Ông Nguyễn Hoàng V là người đại diện hợp pháp cho bị đơn bà Nguyễn 

Thị H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông 

Nguyễn Minh N.   

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số: 51/2018/DS-ST ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố T. 

Áp dụng khoản 5 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 85, 

Điều 91, Điều 93, Điều 94, Điều 95, khoản 2 Điều 97, Điều 101, Điều 104, khoản 

5 Điều 105, Điều 147, Điều 227, khoản 2 Điều 228 và Điều 271 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 

Áp dụng các Điều 609, Điều 610, Điều 612, Điều 613, Điều 623, Điều 649, 

Điều 650 và Điều 651 của Bộ luật dân sự. 

Căn cứ Án lệ số 05, 06 được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo quyết định số 

220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

Căn cứ Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D và 

bà Nguyễn Thị L về việc tranh chấp chia thừa kế.   

 Giao diện tích đất 190.7m2, loại đất ODT, thuộc thửa số 103, tờ bản đồ số 

23 và toàn bộ các công trình xây dựng trên đất, tọa lạc tại số 19 đường Q, khóm 

N, phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh cho bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn 

Ngọc Bích V và ông Nguyễn Minh N được trọn quyền quản lý sử dụng. Vị trí đất 

được xác định có tứ cận như sau: 

 - Hướng Đông giáp thửa số 104, có số đo 23m. 
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 - Hướng Tây giáp thửa số 102, có số đo 20.12m; Giáp thửa số 101, có số 

đo 2.73m.  

 - Hướng Nam giáp đường Q, có số đo 8.5m.  

 - Hướng Bắc giáp thửa số 91, có số đo 8.18m. 

  (Kèm theo sơ đồ vẽ thửa đất số 308/TL –VPĐKQSDĐ ngày 16/12/2014). 

 Buộc bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông Nguyễn Minh N 

phải có trách nhiệm giao trả kỷ phần thừa kế cho:  

1. Bà Nguyễn Thị Bạch T số tiền là 245.185.714 đồng.

2. Bà Nguyễn Thị Cẩm V số tiền là 245.185.714 đồng.

3. Bà Nguyễn Thị L số tiền là 245.185.714 đồng.

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ D số tiền là 245.185.714 đồng.

5. Bà Nguyễn Thị L số tiền là 245.185.714 đồng.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh H số tiền là 245.707.192 đồng. Đối với suất

hưởng của bà Nguyễn Thị Thanh H (vắng mặt) giao cho bà Nguyễn Thị H, bà 

Nguyễn Thị Bích V và ông Nguyễn Minh N quản lý đến khi bà Nguyễn Thị 

Thanh H đến nhận sẽ giao lại cho bà Nguyễn Thị Thanh H. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Về chi phí khảo sát thẩm định tại chỗ, định giá và cung cấp thông tin: 

Về số tiền chi phí khảo sát thẩm định tại chỗ, định giá và cung cấp thông 

tin đất đai do Tòa án thành lập: Buộc bà Nguyễn Thị Thanh H phải có trách 

nhiệm trả lại cho đồng nguyên đơn số tiền 459.612 đồng (Bốn trăm năm mươi 

chín ngàn sáu trăm mười hai đồng). Buộc bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Ngọc 

Bích V, ông Nguyễn Minh N phải có trách nhiệm trả lại cho đồng nguyên đơn số 

tiền 459.612 đồng (Bốn trăm năm mươi chín ngàn sáu trăm mười hai đồng).  

 Buộc bà Nguyễn Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị L, bà 

Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Mỹ D, bà Nguyễn Thị Thanh H phải liên đới nộp 

trả ngân sách Nhà nước số tiền 186.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu ngàn 

đồng). Bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Ngọc Bích V, ông Nguyễn Minh N phải 

liên đới nộp trả ngân sách Nhà nước số tiền 31.000 đồng (Ba mươi mốt ngàn 

đồng). 

Về chi phí thẩm định tài sản trên đất cho Công ty TNHH thẩm định T: Bà 

Nguyễn Thị Bạch T, bà Nguyễn Thị Cẩm V, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị L, 

bà Nguyễn Thị Mỹ D tự nguyện chịu toàn bộ chi phí thẩm định tài sản trên đất 

của Công ty TNHH thẩm định T là 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn 

đồng) và đã tự thanh toán với Công ty TNHH thẩm định T nên không đặt ra xem 

xét.   

Về án phí dân sự sơ thẩm: 
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Miễn án phí cho bà Nguyễn Thị Bạch T. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Bạch 

T 2.096.000 đồng (Hai triệu không trăm chín mươi sáu ngàn đồng) tiền tạm ứng 

án phí dân sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền số 0001892 ngày 18/11/2015; số tiền 

1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm theo biên lai thu 

tiền số 0012435 ngày 24/7/2017 và số tiền 125.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm 

ngàn đồng) tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền số 0005161 ngày 

12/5/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.    

Buộc bà Nguyễn Thị Cẩm V phải chịu 12.259.000 đồng (Mười hai triệu hai 

trăm năm mươi chín ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được cấn trừ vào 

số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001895 ngày 18/11/2015 là 

2.096.000 đồng (Hai triệu không trăm chín mươi sáu ngàn đồng), biên lai thu số 

0012436 ngày 24/7/2017 là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) và biên lai thu số 

0005162 ngày 12/5/2014 là 125.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm ngàn đồng) 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. Như vậy, phải nộp tiếp số tiền 

9.038.000 đồng (Chín triệu không trăm ba mươi tám ngàn đồng). 

Buộc bà Nguyễn Thị L phải chịu 12.259.000 đồng (Mười hai triệu hai trăm 

năm mươi chín ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được cấn trừ vào số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001894 ngày 18/11/2015 là 2.096.000 

đồng (Hai triệu không trăm chín mươi sáu ngàn đồng), biên lai thu số 0012439 

ngày 24/7/2017 là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) và biên lai thu số 0005159 

ngày 12/5/2014 là 125.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm ngàn đồng) của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố T. Như vậy, phải nộp tiếp số tiền 9.038.000 đồng 

(Chín triệu không trăm ba mươi tám ngàn đồng). 

Buộc bà Nguyễn Thị Mỹ D phải chịu 12.259.000 đồng (Mười hai triệu hai 

trăm năm mươi chín ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được cấn trừ vào 

số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001891 ngày 18/11/2015 là 

2.096.000 đồng (Hai triệu không trăm chín mươi sáu ngàn đồng), biên lai thu số 

0012437 ngày 24/7/2017 là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) và biên lai thu số 

0005158 ngày 12/5/2014 là 125.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm ngàn đồng) 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. Như vậy, phải nộp tiếp số tiền 

9.038.000 đồng (Chín triệu không trăm ba mươi tám ngàn đồng). 

Buộc bà Nguyễn Thị L phải chịu 12.259.000 đồng (Mười hai triệu hai trăm 

năm mươi chín ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được cấn trừ vào số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001893 ngày 18/11/2015 là 2.096.000 

đồng (Hai triệu không trăm chín mươi sáu ngàn đồng), biên lai thu số 0012438 

ngày 24/7/2017 là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) và biên lai thu số 0005160 

ngày 12/5/2014 là 125.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm ngàn đồng) của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố T. Như vậy, phải nộp tiếp số tiền 9.038.000 đồng 

(Chín triệu không trăm ba mươi tám ngàn đồng). 

Buộc bà Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 12.285.300 đồng (Mười hai triệu 

hai trăm tám mươi lăm ngàn ba trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  
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Buộc bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Ngọc Bích V và ông Nguyễn Minh N 

phải chịu 21.560.583 đồng (Hai mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi ngàn năm 

trăm tám mươi ba đồng) án phí dân sự sơ thẩm.   

Về án phí dân sự phúc thẩm: 

Miễn tiền án phí dân sự phúc thẩm cho bà Nguyễn Thị Bạch T. Hoàn trả 

cho bà Nguyễn Thị Bạch T 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án 

phí dân sự phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 0000878 ngày 11 tháng 12 năm 

2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.   

Buộc bà Nguyễn Thị Cẩm V phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) 

án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0000874 

ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.   

Buộc bà Nguyễn Thị L phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án 

phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0000876 ngày 

11 tháng 12 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.   

Buộc bà Nguyễn Thị L phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án 

phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0000875 ngày 

11 tháng 12 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.   

Buộc bà Nguyễn Thị Mỹ D phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) 

án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0000877 

ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.   

Buộc bà Nguyễn Thị H phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án 

phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0000900 ngày 

19 tháng 12 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.   

Buộc bà Nguyễn Ngọc Bích V phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn 

đồng) án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 

0000901 ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

T.   

Buộc ông Nguyễn Minh N phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án 

phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0000902 ngày 

19 tháng 12 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.  

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

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

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 
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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, 7a, 7b và Điều 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 Trà Vinh;      

- TAND thành phố T; 

- Chi cục THADS thành phố T; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, TDS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    (Đã Ký) 

  Huỳnh Văn Hoàng Vân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 24/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 15-10-2019 

V/v ly hôn, tranh chấp về nuôi con và chia 

tài sản khi ly hôn 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

          - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm: 

Thẩmphán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Quý Chi 

Các thẩm phán:                 Ông Nguyễn Văn Khương 

 Ông Nguyễn Văn Thư 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Thế Huy- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Ông 

Đỗ Văn Quyết - Kiểm sát viên. 

 Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại Phòng xét xử C - Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý 

20/2019/TLPT-HNGĐ ngày 18 tháng 6 năm 2019 về  “Ly hôn, tranh chấp về nuôi 

con và chia tài sản khi ly hôn”. Do Bản án số 11/2019/HNGĐ-ST ngày 18 tháng 4 

năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Đ bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 25/2019/QĐ-PT ngày 

05/7/2019, giữa các đương sự:     

* Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Minh T, sinh năm 1976 (có mặt)

* Bị đơn: Ông Hoàng Phước T, sinh năm 1974, địa chỉ: tổ 37, Kp B, thị trấn

T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước (có mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1942, địa chỉ: tổ 37, Kp B, thị trấn T, huyện Đ,

tỉnh Bình Phước (có mặt). 

          Đại diện theo uỷ quyền của bà N tại cấp sơ thẩm: Bà Lê Thị L, sinh năm 1960, 

trú tại: khu phố P, phường H, TX.B, tỉnh Bình Phước. 

2. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách - Xã hội huyện Đ

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thu S - Giám đốc (Theo văn 

bản ủy quyền số 203/NHCS-UQ ngày 10/4/2019, xin vắng) 

3. Ông Nguyễn X, sinh năm 1953, địa chỉ: Khu phố T 2, P.T, thành phố Đ,

tỉnh Bình Phước (xin vắng). 

4. Chị Bùi Thị Kim C, sinh năm 1973, địa chỉ: Kp T, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh

Bình Phước (xin vắng). 
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. 5. Ông Nguyễn Viết T, sinh năm 1979, địa chỉ: Kp T 2, phường T, thị xã Đ,

tỉnh Bình Phước (xin vắng). 

6. Ông Hoàng Phước A, sinh năm 1971, địa chỉ: số 81, đường ĐT 741, khu

phố B, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước (xin vắng). 

7. Ông Hoàng Phước V, sinh năm 1967, địa chỉ: khu Đ, thị trấn Đ, huyện B,

tỉnh Bình Phước (xin vắng). 

8. Chị Nguyễn Thị Diễm C, sinh năm 1983, địa chỉ: số nhà 51, phố Chợ H,

phường H, Quận D, thành phố Hải Phòng (xin vắng). 

* Người kháng cáo: Bị đơn ông T và người liên quan bà N.

* Người kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

        Theo đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Minh T trình bày: 

         Bà Nguyễn Thị Minh T và ông Hoàng Phước T trước đây là vợ chồng nhưng 

đã ly hôn theo nội dung Bản án số 52/2017/HNGĐ-ST ngày 16/11/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Do bản án sơ thẩm bị hủy về phần tài sản và 

các đương sự không tự thỏa thuận được việc phân chia tài sản nên nay bà Nguyễn 

Thị Minh T xác định tài sản chung và các khoản nợ chung trong thời kỳ hôn nhân 

giữa bà và ông Hoàng Phước T, gồm: 

          - Mảnh đất thứ nhất có diện tích 15.749m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước; đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị Minh 

T và Hoàng Phước T số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 464/1265/QĐUB 

cấp ngày 02/6/2006 nguồn gốc đất do vợ chồng tự khai phá, trên đất có trồng cao su 

từ năm 2011 và vào năm 2013.   

         - Mảnh đất thứ hai có diện tích là 15.340m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước đất đã được cấp giấy CNQSDĐ số 462/QSDĐ/1265/QĐUB cấp ngày 

02/6/2006 đứng tên hai vợ chồng trên đất có trồng điều từ năm 2001. Nguồn gốc đất 

là do vợ chồng tự khai phá. 

          - Mảnh đất thứ  ba có diện tích 2.570,6m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước đã có giấy CNQSDĐ số 463/QSDĐ/1265/QĐUB do ủy ban nhân dân 

huyện Đ cấp ngày 02/6/2006 mang tên cả hai vợ chồng nguồng gốc đất do hai vợ 

chồng tự khai phá trên đất có cây cao su trồng từ năm 2012 

          - Mảnh đất thứ tư có diện tích 7.140,6m2 tọa lạc tại ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 465/QĐUB do Ủy 

ban nhân dân huyện Đ cấp ngày 02/6/2006 đất do vợ chồng khai phá đứng tên hai vợ 

chồng. Trên đất có trồng điều 16 năm tuổi. 

         - Mảnh đất thứ năm có diện tích 8.997m2 tọa lạc tại khu phố B thị trấn T, 

huyện Đ, tỉnh Bình Phước đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

(CH000533/Tân Phú do UBND huyện Đ cấp ngày 09/3/2011) trên đất có trồng cây 

cao su 10 năm tuổi đứng tên ông Hoàng Phước T nguồn gốc đất do ông T nhận thừa 

kế của ông Hoàng Phước Tr.  
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          - Mảnh đất thứ sáu có diện tích 267m2 tọa lạc tại khu phố B, thị trấn T, huyện 

Đ, tỉnh Bình Phước đất có giấy CNQSDĐ/Ch000618/Tân Phú do ủy ban nhân dân 

huyện Đ cấp từ ngày 30/5/2011 mang tên hai vợ chồng trên đất có xây dựng một căn 

nhà cấp 4 và công trình phụ xây từ năm 1999. 

          - 01 chiếc xe máy hiệu Air Blade và một chiếc xe máy hiệu sistan, 01 bộ salon 

và một số vật dụng trong nhà. 

          Quá trình chung sống, vợ chồng có nợ một số người như sau: 

Nợ bà Nguyễn Thị Diễm C 15.000.000đồng 

Nợ ông Hoàng Phước V 30.000.000 đồng 

Nợ ông Nguyễn X số tiền 15.000.000đồng 

Nợ ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ 30.000.000đồng 

Nợ ông Hoàng Phước A 20.000.000đồng 

Nợ quỹ họ Hoàng 5.000.000đồng 

Nợ Đại lý mủ Phúc C (bà Bùi Thị Kim C) 23.500.000đồng 

Người những nợ vợ chồng: Ông Nguyễn Viết T nợ tiền mua bộ salon giá 

10.000.000đồng.  

         Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Minh T đồng ý hoàn trả lại cho bà 

Nguyễn Thị N phần đất có diện tích 7.140,6m2 tọa lạc tại ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước để bà N có tài sản đảm bảo ổn định cuộc sống khi về già. Các tài sản còn 

lại, bà Nguyễn Thị Minh T yêu cầu giải quyết chia tài sản chung và các khoản nợ 

chung trên thành hai phần, mỗi người được hưởng ½ tài sản và chịu trách nhiệm trả ½ 

các khoản nợ trên. 

         Bị đơn ông Hoàng Phước T trình bày: 

         Về tài sản chung: Ông Hoàng Phước T thống nhất về mối quan hệ hôn nhân và 

trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có sử dụng chung, đứng tên chung các tài sản là 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất như bà Nguyễn Thị Minh 

T trình bày. Tuy nhiên, tài sản chung chỉ là thửa đất thứ sáu có diện tích 267 m2 tọa 

lạc tại khu phố B, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước đất đã được UBND huyện Đ 

cấp giấy CNQSDĐ số CH000618/Tân Phú ngày 30/5/2011 mang tên hai vợ chồng, 

trên đất có xây dựng một căn nhà cấp 4 và công trình phụ xây từ năm 1999; và giá trị 

tài sản trên 04 thửa đất (từ thứ nhất đến thứ tư theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị 

Minh T) là tài sản chung của vợ chồng.  

        Đối với quyền sử dụng 04 mảnh đất đất (từ thứ nhất đến thứ tư theo lời trình 

bày của bà Nguyễn Thị Minh T) trước đây ông Hoàng Phước T xác định là tài sản 

chung do đứng tên hai vợ chồng nhưng nay ông Hoàng Phước T khẳng định chỉ 

mượn của mẹ ruột là bà Nguyễn Thị N để sinh sống, nay bà Nguyễn Thị Minh T có 

yêu cầu phân chia tài sản, bà Nguyễn Thị N có đơn yêu cầu đòi lại tài sản thì ông 

Hoàng Phước T đồng ý trả lại 04 thửa đất nói trên cho bà Nguyễn Thị N. 

          Đối với mảnh đất có diện tích 8.997m2 tọa lạc tại Khu phố B, thị trấn T, huyện 

Đ, tỉnh Bình Phước, đã được UBND huyện Đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CH000533/Tân Phú cấp ngày 09/3/20211 đứng tên Hoàng Phước T, trên đất 

132



có trồng cây cao su 10 năm tuổi; nguồn gốc đất do ông Hoàng Phước T nhận thừa kế 

của ông Hoàng Phước Tr, đây là tài sản riêng của ông Hoàng Phước T. 

         Nợ chung: Vợ chồng có mắc nợ một số người như sau: 

- Nợ ngân hàng chính sách huyện Đ 30.000.000đồng  

- Nợ ông Hoàng Phước V 30.000.000đồng  

- Nợ quỹ họ Hoàng 5.000.000đồng. 

- Nợ ông Nguyễn X 15.000.000đồng.  

          Ông Hoàng Phước T đề nghị Tòa án giải quyết tài sản chung và các khoản nợ 

chung đã kê khai theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

* Bà Nguyễn Thị N và bà Lê Thị L là người đại diện theo ủy quyền của bà

Nguyễn Thị N (tại cấp sơ thẩm) trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Minh T và ông Hoàng Phước T là con dâu và con ruột của bà 

Nguyễn Thị N. Vào năm 2001, do ông Hoàng Phước Tr (chồng bà N) bị bệnh phải 

điều trị lâu dài tại bệnh viện nên để ông Hoàng Phước T là con trai đứng tên kê khai 

và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất do ông Tr bà N 

khai phá và nhận chuyển nhượng mà có, gồm:  

           - Mảnh đất thứ nhất có diện tích 15.749m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước.   

          - Mảnh đất thứ hai có diện tích là 15.340m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước. 

          - Mảnh đất thứ  ba có diện tích 2.570,6m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước. 

          - Mảnh đất thứ tư có diện tích 7.140,6m2 tọa lạc tại ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước. 

Năm 2006, ông Hoàng Minh T tự mình tách hộ khẩu và đứng tên kê khai đề 

nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sổ cấp theo số liệu đo độc lập 

thành chính quy. Đồng thời, ông Hoàng Phước T đưa bà Nguyễn Thị Minh T vào 

đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình sử dụng đất, ông T bà 

T tự mình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất mà không có sự đồng ý của bà 

Nguyễn Thị N. Nay bà Nguyễn Thị Minh T có yêu cầu Tòa án chia tài sản chung 

trong đó có 04 thửa đất nêu trên là cố tình chiếm đoạt tài sản hợp pháp của bà Nường 

nên bà N có đơn yêu cầu độc lập, đề nghị Tòa án buộc bà T ông T phải trả lại cho bà 

N 04 thửa đất nói trên.  

          Đối với tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất trên bốn thửa đất nêu trên bà 

Nguyễn Thị N đồng ý hoàn trả lại cho bà T ông T theo giá trị đã được Hội đồng định 

giá xác định để chia tài sản chung theo quy định của pháp luật.  

Trong thời gian tạm ngừng phiên tòa và tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị N bổ 

sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án tuyên hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 462, 463, 464, 465/1265/QĐUB do UBND huyện Đ cấp cho hộ ông 

Hoàng Phước T, bà Nguyễn Thị Minh T cùng ngày 02/6/2006.   
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* Người đại diện theo ủy quyền Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội

huyện Đ là bà Nguyễn Thị Thanh P trình bày: 

         Ngày 18/5/2016, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ có cho vợ chồng bà T, 

ông T vay số tiền 30.000.000đồng, hạn thanh toán là ngày 18/5/2019. Nay bà 

Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng Phước T ly hôn, chia tài sản chung thì Ngân hàng 

chính sách xã hội huyện Đ đề nghị ông T và bà T phải trả lại cho Ngân hàng số tiền 

30.000.000đồng đã vay và lãi suất phát sinh theo quy định. Trường hợp Tòa án giải 

quyết chia tài sản chung của vợ chồng thì người nào được quyền thụ hưởng mảnh đất 

có căn nhà thì người đó có nghĩa vụ trả tiền cho Ngân hàng khi đến hạn. Ngoài ra, 

đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ có đề nghị được vắng mặt trong giải 

quyết vụ án.  

* Ông Nguyễn X trình bày:

        Vào năm 2010 ông có cho vợ chồng bà T, ông T vay số tiền 15.000.000đồng để 

làm nhà vòm. Hai bên có làm giấy tờ, thỏa thuận khi nào có sẽ trả. Nay bà Nguyễn Thị 

Minh T, ông Hoàng Phước T ly hôn, chia tài sản chung thì ông Nguyễn X đề nghị ông 

T và bà T phải có nghĩa vụ hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho ông. Ngoài ra, ông 

Nguyễn X có đơn xin giải quyết vắng mặt trong suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ 

án. 

* Bà Bùi Thị Kim C trình bày:

          Vào năm 2016 bà Bùi Thị Kim C có cho bà Nguyễn Thị Minh T vay số tiền 

23.500.000đồng mục đích vay trả tiền mua phân bón điều, khi vay 2 bên không lập 

giấy tờ, đến nay bà Trang vẫn chưa trả. Nay bà Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng 

Phước T ly hôn, chia tài sản chung, bà C yêu cầu bà T có nghĩa vụ phải trả cho bà C 

số tiền 23.500.000đồng đã vay. Ngoài ra,  bà C có đơn xin giải quyết vắng mặt trong 

suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án. 

* Ông Hoàng Phước A trình bày:

          Ông Hoàng Phước A có cho bà T vay số tiền 20.000.000đồng, đến nay chưa 

trả. Nay bà Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng Phước T ly hôn, chia tài sản chung thì 

ông Hoàng Phước A có yêu cầu đề nghị bà T có nghĩa vụ hoàn trả lại lại cho ông A 

số tiền 20.000.000đồng và 600.000đồng tiền lãi suất. Tổng cộng là 20.600.000đồng. 

* Ông Hoàng Phước V trình bày:

          Vào tháng 7/2004, ông Hoàng Phước V có cho vợ chồng bà T, ông T vay số 

tiền 30.000.000đồng. Nay bà T, ông T ly hôn, chia tài sản chung ông Hoàng Phước 

V không có yêu cầu giải quyết và xin xét xử vắng mặt. 

* Ông Nguyễn Viết T trình bày:

         Vào năm 2015, ông Nguyễn Viết T có mua của gia đình ông T, bà T 01 bộ 

salong cũ với giá 10.000.000đồng hẹn đến cuối năm 2015 sẽ trả tiền; đến tháng 

7/2016 ông Nguyễn Viết T đã trả số tiền trên cho bà T nên không có liên quan gì 

trong vụ án, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

* Chị Nguyễn Thị Diễm C trình bày:

   Vào năm 2016, chị Nguyễn Thị Diễm C có cho bà T vay số tiền 15.000.000 

đồng để lo việc gia đình. Sau đó bà T đã trả đủ số tiền trên nên chị C không có yêu 
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        Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 11/2019/HNGĐ-ST ngày 18-4-2019, 

Tòa án nhân dân huyện Đ đã tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Minh T về yêu cầu chia tài

sản chung, các khoản nợ chung của vợ chồng sau khi ly hôn. Tài sản chung và các 

khoản nợ chung của bà Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng Phước T được chia như sau: 

    Giao cho bà Nguyễn Thị Minh T được quyền quản lý, sử dụng và sở hữu các tài 

sản là:  

        - Mảnh đất có diện tích 15.749m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình 

Phước; đất đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

464/1265/QĐUB ngày 02/6/2006 mang tên Nguyễn Thị Minh T và Hoàng Phước T; 

trên đất có 600 cây cao su trồng từ năm 2011 và 300 cây cao su trồng vào năm 2013.  

       - Mảnh đất có diện tích là 15.340,2m2 tọa lạc ở ấp Q xã T, huyện Đ, tỉnh Bình 

Phước đất đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

462/QSDĐ/1265/QĐUB ngày 02/6/2006 đứng tên Nguyễn Thị Minh T và Hoàng 

Phước T; trên đất có 136 cây điều trồng từ năm 2001.  

        Giao cho ông Hoàng Phước T được quyền quản lý, sử dụng và sở hữu các tài sản 

là: 

        - Mảnh đất có diện tích 267m2 tọa lạc tại khu phố B, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước đất đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CH000618/Tân Phú ngày 30/5/2011 đứng tên Nguyễn Thị Minh T và Hoàng Phước 

T. Trên đất có xây dựng một căn nhà cấp 4, các công trình phụ (mái vòm trước, vòm 

sau, nhà bếp) xây từ năm 1999, 01 bộ bàn ghế gỗ Cẩm lai... 

        - Mảnh đất có diện tích 2.570,6m2 tọa lạc ở ấp Q xã T, huyện Đ, tỉnh Bình 

Phước đất đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

463/QSDĐ/1265/QĐUB ngày 02/6/2006 đứng tên Nguyễn Thị Minh T và Hoàng 

Phước T; trên đất có 160 cây cao su trồng từ năm 2012.  

        - Ông Hoàng Phước T được quyền quản lý, sở hữu toàn bộ tài sản là 420 cây 

cao su tọa lạc trên phần đất có tích 8.997m2 (là tài sản riêng của ông Hoàng Phước 

T) tọa lạc tại Khu phố B, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước, đã được UBND

huyện Đ  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH000533/Tân Phú cấp ngày 

09/3/20211 đứng tên Hoàng Phước T 

         Buộc bà Nguyễn Thị Minh T hoàn lại cho ông Hoàng Phước T số tiền 

108.352.378đồng chênh lệch khi chia tài sản.  

         Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Minh T về giải quyết nợ chung. 

         Buộc bà Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng Phước T có nghĩa vụ liên đới trả cho 

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ số tiền 30.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh 

khi đến hạn thanh toán.  

2. Bác một phần yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị N về việc đòi buộc ông

Hoàng Phước T, bà Nguyễn Thị Minh T phải trả lại cho bà Nguyễn Thị N 03 mảnh 

đất tọa lạc tại ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước gồm: Mảnh đất thứ nhất có diện 
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tích 15.749m2; Mảnh đất thứ hai có diện tích là 15.340m2; Mảnh đất thứ  ba có diện 

tích 2.570,6m2; 

        Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng Phước T. Giao 

cho bà Nguyễn Thị N được quyền sử dụng, sở hữu tài sản là quyền sử dụng đất và 

các tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất trên mảnh đất có diện tích 7.140,6m2 tọa 

lạc tại ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 465/QĐUB do Ủy ban nhân dân huyện Đ cấp ngày 02/6/2006 đứng tên 

ông Hoàng Phước T, bà Nguyễn Thị Minh T. 

3. Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Nguyễn X, bà Nguyễn Thị Diễm C, ông

Nguyễn Phước A. 

         Buộc bà Nguyễn Thị Minh T tự mình trả cho ông Nguyễn X số tiền 

15.000.000đồng, trả cho bà Bùi Thị Kim C là 23.500.000đồng, trả cho ông Hoàng 

Phước A 20.600.000đồng. 

         Ngoài ra, bản án còn tuyên nghĩa vụ chịu án phí, quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

 Ngày 02-5-2019: 

         - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ ban hành Quyết định kháng 

nghị số 01/QĐKNPT-VKS-DS cho rằng do bà N có yêu cầu hủy các quyết định cá 

biệt là các GCNQSDĐ đã cấp cho bà T, ông T nên vụ án thuộc thẩm quyền giải 

quyết sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước và việc Tòa án cấp sơ thẩm áp 

dụng án lệ số 03/2016/AL là chưa chính xác. 

         - Bị đơn ông T kháng cáo cho rằng toàn bộ tài sản chung của vợ chồng là các 

diện tích đất đều có nguồn gốc do cha mẹ ông khai phá và nhận chuyển nhượng từ 

người khác mà có. Do ông tự ý đi kê khai cấp đổi lại các GCNQSDĐ đứng tên vợ 

chồng nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại cho bà T được hưởng 45% trị giá tài sản, ông 

được hưởng 55% trị giá tài sản là không công bằng; Ông đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm sửa án theo hướng chia cho ông được nhận các tài sản là các diện tích đất 

267m2, 15.749m2, 2.570,6m2 cùng tài sản trên đất và 01 bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai, 

ông T có nghĩa vụ thanh toán cho bà T giá trị chênh lệch chia tài sản theo quy định 

của pháp luật. 

        - Người liên quan bà N kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận đơn yêu 

cầu độc lập của bà, buộc bà T, ông T tiếp tục trả lại cho bà 03 thửa đất còn lại là các 

thửa 15.749m2, 15.340,2m2 và 2.570,6m2 đồng thời hủy các GCNQSDĐ số 462, 

463, 464 và 465 ngày 02/6/2006 của UBND huyện Đ đã cấp cho bà T, ông T đối với 

các thửa đất có diện tích 15.749m2, 15.340,2m2, 2.570,6m2 và 7.140,6m2. 

        Tại phiên tòa phúc thẩm: 

        - Ông T giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

        - Bà N giữ nguyên kháng cáo nhưng cho rằng nếu bà T đồng ý thì trả lại cho bà 

diện tích đất 15.749m2, bà cũng đồng ý đổi trả lại diện tích 7.104,6m2 mà Tòa sơ 

thẩm tuyên cho bà được hưởng, các diện tích đất khác bà không yêu cầu lấy lại nữa. 
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        - Đại diện Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị về nội dung cho rằng do bà N 

có yêu cầu hủy các quyết định cá biệt là các GCNQSDĐ đã cấp cho bà T, ông T nên 

vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước và 

giữ nguyên kháng nghị cho rằng việc Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng án lệ số 

03/2016/AL là chưa chính xác. Đồng thời, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại 

phần án phí mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các đương sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

        Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên Hội đồng xét xử nhận định: 

        Về tố tụng: 

        [1] Tại Đơn xin ly hôn đề ngày 25/10/2016, nguyên đơn bà T yêu cầu Tòa án 

giải quyết cho bà được ly hôn với ông T, yêu cầu được nuôi con chung của bà T và 

ông T là cháu Hoàng Phước Đ, yêu cầu Tòa án chia tài sản chung và giải quyết nợ 

chung của vợ chồng. Như vậy, quan hệ pháp luật trong vụ án này là “Ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con và chia tài sản khi ly hôn” theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm lần đầu bị cấp phúc thẩm hủy về 

phần tài sản, việc giải quyết lại phần tài sản vẫn là việc giải quyết một phần tranh 

chấp trong toàn bộ vụ án “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con và chia tài sản khi ly hôn”. 

Nhưng sau khi bị hủy phần tài sản để giải quyết sơ thẩm lại, Tòa án cấp sơ thẩm lại 

xác định quan hệ pháp luật của vụ án là “Chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly 

hôn” là không chính xác. Mặc dù, việc xác định lại quan hệ pháp luật trên không làm 

thay đổi bản chất vụ án và không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các 

đương sự nhưng cấp phúc thẩm thấy cần điều chỉnh lại cho phù hợp và nêu ra để cấp 

sơ thẩm rút kinh nghiệm nhằm áp dụng thống nhất chung.  

 Về nội dung tranh chấp: 

 [2] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị N, Hội đồng xét xử xét thấy: 

        - Về kháng cáo yêu cầu ông T, bà T phải tiếp tục trả lại cho bà N 03 thửa đất có 

diện tích 15.749m2, 15.340,2m2 và 2.570,6m2: Bà N, ông T cho rằng nguồn gốc các 

thửa đất 15.749m2, 15.340,2m2, 7.104,6m2 và 2.570,6m2 là do vợ chồng bà khai phá 

và nhận chuyển nhượng, sau đó vợ chồng bà nhờ ông T đứng tên đăng ký quyền sử 

dụng đất, sau này ông T cưới bà T thì vợ chồng bà N chỉ giao cho ông T, bà T quản 

lý, canh tác chứ không cho hẳn nhưng ông T, bà T đã tự ý chuyển quyền sử dụng đất 

sang tên cho vợ chồng đứng tên. Còn bà T thì cho rằng bà N - ông Tr đã cho bà T, 

ông T. Hội đồng xét xử thấy rằng, mặc dù các bên trình bày mâu thuẫn về việc bà N-

ông Tr đã tặng cho bà T, ông T đất hay chưa nhưng các bên đều trình bày thống nhất 

cho rằng nguồn gốc của các thửa đất đang tranh chấp là của ông Tr, bà N tạo dựng.  

        Xét việc bà N cho rằng vợ chồng bà chỉ giao cho ông T, bà T sử dụng chứ chưa 

tặng cho hẳn là không phù hợp. Bởi lẽ, ông T và bà T được vợ chồng bà N giao đất 

cho quản lý, sử dụng trong suốt thời gian dài từ năm 1998 đến nay. Quá trình sử 

dụng, ông T đã thực hiện đăng ký kê khai và được chính quyền cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông và bà T, ông T, bà T còn tiến hành thay đổi cơ cấu cây 

trồng (trồng cây lâu năm) nhưng không ai trong gia đình có ý kiến phản đối, chỉ khi 
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ông T, bà T ly hôn thì  bà N mới yêu cầu lấy lại. Bên cạnh đó, tại phiên tòa sơ thẩm 

và phúc thẩm lần thứ nhất (bút lục 79 và 253), ông T cũng xác định sau khi ông T, 

bà T cưới thì bố mẹ cho để làm ăn, sinh sống; Tại phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất 

(bút lục 255), chính bà N cũng xác định bà giao cho ông T, bà T quản lý và sử dụng 

05 thửa đất nêu trên, trong trường hợp bà Tg ông T không ly hôn thì bà không đòi lại 

và mục đích bà chỉ muốn đòi lại thửa đất 15.340,2m2. Vì vậy, có cơ sở xác định bà 

N, ông Tr đã tặng cho ông T, bà T các diện tích đất trên như bà T trình bày. Do đó, 

việc bà N yêu cầu ông T, bà T trả lại cho bà toàn bộ 04 diện tích như bà trình bày 

trên là không có căn cứ. Tuy nhiên, do tại cấp sơ thẩm, ông T, bà T đã tự nguyện 

thỏa thuận giao lại cho bà N quyền sử dụng diện tích đất 7.140,6 m2 cùng toàn bộ tài 

sản có trên đất là để bà N có tài sản dưỡng già. Sau khi xét xử sơ thẩm không ai 

kháng cáo về nội dung này nên cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ 

thẩm về phần này.  

        Về việc tại phiên tòa phúc thẩm bà N đề nghị được hoán đổi đất, theo đó bà đề 

nghị được nhận diện tích 15.749m2 còn diện tích 7.104,6m2 bà trả lại cho bà T, ông 

T. Tuy nhiên, đề nghị này của bà N không được bà T đồng ý nên Hội đồng xét xử 

không có căn cứ chấp nhận. 

        - Về kháng cáo yêu cầu Tòa án hủy 04 GCNQSDĐ mà hiện ông T, bà T đang 

đứng tên: Yêu cầu này của bà N là không được chấp nhận, bởi các lý do: Yêu cầu 

này được đưa ra sau khi Tòa án cấp sơ thẩm đã mở phiên họp kiểm tra việc tiếp cận 

công khai chứng cứ và hòa giải; Mặt khác, đây là vụ án dân sự, các đương sự đang 

tranh chấp với nhau về việc chia tài sản chung, việc giải quyết vụ án không phụ 

thuộc vào việc xem xét tính hợp pháp của các quyết định cá biệt trên; Sau khi Tòa án 

quyết định việc đất được chia giao cho ai thì các đương sự có quyền liên hệ với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để được điều chỉnh lại GCNQSDĐ mang tên mình. Vì 

vậy, yêu cầu của bà N về phần này cũng không được chấp nhận. 

 [3] Xét kháng cáo của bị đơn ông Hoàng Phước T: 

    Trong các tài sản mà các bên đang tranh chấp, các bên đã thống nhất được: 

Diện tích đất 8.997m2 có nguồn gốc ông T được nhận thừa kế riêng nên ông T được 

quản lý, sử dụng riêng; Diện tích đất 7.104,6m2 (Bản án sơ thẩm có nhầm lẫn nên đã 

ghi là 7.140,6m2 - cần điều chỉnh lại cho đúng) cùng toàn bộ tài sản trên đất bà T, 

ông T giao lại cho bà N quản lý, sử dụng và sở hữu toàn bộ tài sản trên đất là 36 cây 

điều trồng năm 2000; Đối với 01 xe máy hiệu Sistan và 01 xe máy hiệu Air Blade bà 

T và ông T đã tự nguyện thỏa thuận phân chia không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. Như vậy, tài sản chung của bà T, ông T được xác 

định gồm: 

        - Diện tích đất 15.749m2, trên đất có 600 cây cao su trồng năm 2011 và 300 cây 

cao su trồng năm 2013, trị giá đất và tài sản trên đất là 618.572.000đồng.   

- Diện tích 15.340,2m2, trên đất có 136 cây điều trồng từ năm 2001, trị giá đất 

và tài sản trên đất là 403.905.000đồng. 

        - Diện tích 267m2, trên đất có một căn nhà cấp 4, các công trình phụ (mái vòm 

trước, vòm sau, nhà bếp) xây từ năm 1999 có tổng trị giá 741.814.250đồng. 
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        - Diện tích 2.570,6m2, trên đất có 160 cây cao su trồng năm 2012, trị giá đất và 

tài sản trên đất là 96.296.800đồng. 

        - 420 cây cao su trồng năm 2008 trên diện tích đất 8.997m2, có trị giá 

100.800.000đồng. 

 - 01 bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai trị giá 70.000.000đồng. 

  Tổng trị giá tài sản chung của bà T, ông T: 2.031.388.050đồng. 

        Xét thấy, mặc dù nguồn gốc 4 diện tích đất 15.749m2, 15.340,2m2, 7.104,6m2 

và 2.570,6m2 đều do cha mẹ của ông T cho nên khi chia tài sản chung giữa bà T và 

ông T Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bà T được hưởng phần tài sản có trị giá 

tương ứng với 45% tổng trị giá tài sản chung (tương đương với số tiền 

914.124.623đồng); ông T được hưởng phần tài sản có trị giá tương ứng 55% tổng trị 

giá tài sản chung (tương đương với số tiền 1.117.263.428đồng). Bà T được nhận các 

tài sản gồm 15.749m2, 15.340,2m2 cùng toàn bộ tài sản trên đất có tổng trị giá 

1.022.477.000đồng; ông T được nhận các diện tích đất 267m2, 2.570,6m2 cùng tài 

sản trên đất, 420 cây cao su trồng trên diện tích 8.997m2, 01 bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm 

lai có tổng trị giá 1.008.911.050đồng nên Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bà T có nghĩa vụ 

phải thanh toán cho ông T số tiền 108.352.378đồng chênh lệch chia tài sản là đảm 

bảo quyền lợi của các bên và phù hợp với quy định của Luật hôn nhân và gia đình.  

        [4] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ: 

        - Về việc nội dung kháng nghị cho rằng vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, tại phiên tòa kiểm sát viên đã rút phần kháng nghị 

này nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

        - Về nội dung kháng nghị cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Án lệ số 

03/2016/AL là chưa chính xác, Hội đồng xét xử xét thấy: Vụ án có những tình tiết, 

sự kiện pháp lý tương tự các tình tiết, sự kiện pháp lý trong Án lệ số 03/2016/AL nên 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng án lệ này là phù hợp. Vì vậy, kháng nghị về nội dung 

này là không phù hợp. 

        [5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bà T 

phải chịu 37.200.739đồng án phí giá ngạch chia tài sản và 3.705.000đồng án phí giải 

quyết nợ chung, buộc ông T phải chịu 45.067.903đồng án phí giá ngạch chia tài sản 

và 750.000đ án phí giải quyết nợ chung, buộc bà N phải chịu 19.446.807đ là chưa 

chính xác, cần điều chỉnh lại cho đúng như sau: 

          - Bà T phải chịu án phí giá ngạch chia tài sản trên trị giá tài sản được hưởng sau khi khấu 

trừ nghĩa vụ trả nợ chung (914.124.623đồng  - 15.000.000đồng nợ NHCSXH = 

899.124.623đồng) , cụ thể: 36.000.000đồng + (3% x 99.124.623đồng) = 38.973.738đồng và 

phải chịu 2.955.000đồng án phí đối với tổng số tiền (59.100.000đồng) phải tự trả nợ, tổng 

cộng: 41.928.738đồng. 

          - Ông T chỉ phải chịu án phí giá ngạch chia tài sản trên tổng trị giá tài sản được hưởng sau 

khi khấu trừ nghĩa vụ trả nợ chung chứ không phải chịu thêm 750.000đ án phí đối với số tiền 

15.000.000đ mà ông phải có nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng, do đó án phí ông T phải chịu 

là:[(1.117.263.428đồng – 15.000.000đồng) x 3% = 1.102.263.428đồng, cụ thể: 

36.000.000đồng + [(1.102.263.428đồng - 800.000.000đồng) x 3%] = 45.067.920đồng.  
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- Đối với bà N: Bà N chỉ phải chịu án phí đối với phần tài sản mà bà được nhận theo quy 

định tại khoản 9 Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án năm 2009, tức: 205.336.800đồng x 

5% = 10.266.840đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 48 và Điều 12 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bà 

Nường là người cao tuổi đồng thời bà đã có đơn xin miễm giảm nên thuộc trường 

hợp được miễn nộp. 

[6] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do nội dung kháng cáo của ông T, bà N không có 

căn cứ nhưng việc kháng cáo dẫn tới việc sửa bản án sơ thẩm về phần án phí nên kháng cáo 

của ông T, bà N thuộc trường hợp được chấp nhận một phần. Vì vậy, ông T, bà N không 

phải chịu án phí phúc thẩm. 

    [7] Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm có thiếu sót 

trong việc không tuyên giao cho ông T được quyền quản lý, sử dụng riêng đối với 

diện tích đất 8.997m2, trong khi phần nhận định đã nhận định về vấn đề này; Về việc 

tuyên bà T và ông T có nghĩa vụ liên đới chung trả nợ cho Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện Đ số tiền 30.000.000đồng gốc và lãi phát sinh cũng là không phù hợp, gây 

khó khăn khi thi hành án do quyền và nghĩa vụ hai bên đối lập nhau, trường hợp này 

phải tuyên rõ nghĩa vụ theo phần của từng bên. Do vậy, cấp phúc thẩm thấy cần thiết 

phải điều chỉnh, bổ sung lại việc tuyên án về các vấn đề trên cho chính xác.  

[8] Về quan hệ hôn nhân, con chung giữa bà T và ông T đã được giải quyết và 

có hiệu lực thi hành theo Bản án sơ thẩm số 52/2017/HNGĐ-ST ngày 16/11/2017 

nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

[9] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

        [10] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại phiên 

tòa là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn ông Hoàng Phước T và của người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị N. 

Không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đ, tỉnh Bình Phước. 

Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2019/HNGĐ-ST ngày 18/4/2019 

của Tòa án nhân dân huyện Đ về phần án phí. 

Căn cứ các điều 58, 59, 60, 62, Luật hôn nhân gia đình năm 2014; Áp dụng Án 

lệ số 03/2016/AL; Điều 27 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án năm 2009; Điều 48, 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; 
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Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Minh T về yêu cầu chia tài

sản chung, các khoản nợ chung của vợ chồng sau khi ly hôn. Tài sản chung và các 

khoản nợ chung của bà Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng Phước T được chia như sau: 

* Giao cho bà Nguyễn Thị Minh T được quyền quản lý, sử dụng và sở hữu các

tài sản gồm: 

         - Thửa đất có diện tích 15.749m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình 

Phước; đất đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

464/1265/QĐUB ngày 02/6/2006 mang tên Nguyễn Thị Minh T và Hoàng Phước T; 

trên đất có 600 cây cao su trồng năm 2011 và 300 cây cao su trồng năm 2013.   

       - Thửa đất có diện tích là 15.340,2m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình 

Phước, đất đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

462/QSDĐ/1265/QĐUB ngày 02/6/2006 đứng tên Nguyễn Thị Minh T và Hoàng 

Phước T; trên đất có 136 cây điều trồng năm 2001.  

* Giao cho ông Hoàng Phước T được quyền quản lý, sử dụng và sở hữu các tài

sản gồm: 

         - Thửa đất có diện tích 267m2 tọa lạc tại khu phố B, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh 

Bình Phước đất đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CH000618/Tân Phú ngày 30/5/2011 đứng tên Nguyễn Thị Minh T và Hoàng Phước 

T. Trên đất có xây dựng một căn nhà cấp 4, các công trình phụ (mái vòm trước, vòm 

sau, nhà bếp) xây từ năm 1999, 01 bộ bàn ghế gỗ cẩm lai... 

         - Thửa đất có diện tích 2.570,6m2 tọa lạc ở ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình 

Phước đất đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

463/QSDĐ/1265/QĐUB ngày 02/6/2006 đứng tên Nguyễn Thị Minh T và Hoàng 

Phước T; trên đất có 160 cây cao su trồng năm 2012.  

        - Ông Hoàng Phước T được quyền quản lý, sở hữu toàn bộ tài sản là 420 cây 

cao su trồng trên diện tích đất 8.997m2 tọa lạc tại Khu phố B, thị trấn T, huyện Đ, 

tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện Đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CH000533/Tân Phú cấp ngày 09/3/2011 cho ông Hoàng Phước T. 

        Buộc bà Nguyễn Thị Minh T phải có trách nhiệm thanh toán cho ông Hoàng 

Phước T số tiền 108.352.378đồng chênh lệch chia tài sản.  

* Ông Hoàng Phước T được quản lý, sử dụng riêng diện tích đất 8.997m2 tọa

lạc tại Khu phố B, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện 

Đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH000533/Tân Phú cấp ngày 

09/3/2011 cho ông Hoàng Phước T do được tặng cho riêng. 

        Buộc bà Nguyễn Thị Minh T và ông Hoàng Phước T, mỗi người phải có nghĩa 

vụ thanh toán cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ số tiền 15.000.000 đồng và 

tiền lãi phát sinh trên số tiền này khi đến hạn thanh toán.  

2. Bác một phần yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị N về việc đòi buộc ông

Hoàng Phước T, bà Nguyễn Thị Minh T phải trả lại cho bà Nguyễn Thị N 03 mảnh 

đất tọa lạc tại ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước gồm: Thửa đất thứ nhất có diện 

tích 15.749m2;  Thửa đất thứ hai có diện tích là 15.340m2; Thửa đất thứ  ba có diện 

tích 2.570,6m2; 
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        Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Minh T, ông Hoàng Phước T về việc 

bà T, ông T tự nguyện giao cho bà Nguyễn Thị N được quyền quản lý, sử dụng diện 

tích 7.104,6m2 tọa lạc tại ấp Q, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước, đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 465/QĐUB do Ủy ban nhân dân huyện Đ cấp ngày 

02/6/2006 cho hộ ông Hoàng Phước T và bà Nguyễn Thị Minh T và được sở hữu 36 

cây điều trồng năm 2000 trên đất. 

        Các bên đương sự có quyền và nghĩa vụ liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để được điều chỉnh lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất cho đúng với tên người được chia giao tài sản như trên. 

3. Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Nguyễn X, bà Nguyễn Thị Diễm C, ông

Nguyễn Phước A. 

        Buộc bà Nguyễn Thị Minh T phải tự mình trả cho ông Nguyễn X số tiền 

15.000.000đồng, trả cho bà Bùi Thị K Chi là 23.500.000đồng, trả cho ông Hoàng 

Phước Anh 20.600.000đồng. 

4. Án phí dân sự sơ thẩm:

        - Bà Nguyễn Thị Minh T phải chịu 38.973.738đồng án phí giá ngạch chia tài sản và 

2.955.000đồng án phí đối với nghĩa vụ tự trả nợ, tổng cộng: 41.928.738đồng. Khấu trừ số 

tiền 15.000.000đồng tạm ứng án phí bà T đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 000476, quyển số 0023780 ngày 14/11/2016 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Bình Phước thì bà T còn phải nộp 26.928.738đồng. 

        - Ông Hoàng Phước T phải chịu 45.067.920đồng án phí giá ngạch chia tài sản. 

      - Bà Nguyễn Thị N được miễn nộp án phí do bà là người cao tuổi và có yêu cầu 

được miễn. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Bình Phước hoàn trả cho bà N 

số tiền 2.875.000đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, 

lệ phí Tòa án số 024882 ngày 16/8/2018.  

        - Hoàn trả cho các ông bà: ông Nguyễn X số tiền 375.000đồng, cho bà Bùi Thị 

Kim C số tiền 587.500đồng, cho ông Nguyễn Phước A số tiền 515.000đồng tạm ứng án 

phí mà những ông bà này đã nộp theo các Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số 024221 ngày 29/8/2017, số 024220 ngày 29/8/2017 và số 024258 ngày 23/10/2017 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Bình Phước. 

5. Án phí dân sự phúc thẩm:

        Ông Hoàng Phước Tuấn và bà Nguyễn Thị N không ai phải chịu. Chi cục thi 

hành án huyện Đ hoàn trả cho ông T số tiền 300.000đồng, hoàn trả cho bà N số tiền 

300.000đồng tạm ứng án phí phúc thẩm mà các đương sự này đã nộp theo các Biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0010931 và số 0010930 ngày 17/5/2019. 

        Kể từ ngày quyết định 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 áncủa người được thi hành án  (đối với các khoản tiền phải trả cho 

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. 

        Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui 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 
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quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 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. 

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. 

         Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Phước;

- TAND huyện Đ;          

- Chi cục THA DS huyện Đ;          

- Các đương sự; 

- Cổng thông tin điện tử TAND tối cao; 

- Lưu HSVA, Tòa GĐ&NCTN.

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đinh Thị Quý Chi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bản án số: 12/2019/DS-PT 

Ngày: 22 - 02 - 2019 

V/v: “Tranh chấp về thừa kế tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH  ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đình Triết 

Các thẩm phán: 1. Ông H Kim Khánh.

2. Ông Doãn Đình Quyến.

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Khánh Chi - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

Huỳnh Thị Ngọc Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 186/2018/TLPT-DS ngày 26/12/2018 

về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản”. 

 Do bản án sơ thẩm số 25/2018/DS-ST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Cư M’gar bị kháng cáo. 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 03/2019/QĐ-PT ngày 03 

tháng 01  năm 2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Mai Thị L; địa chỉ: 245/2 HHT, thành phố BMT, tỉnh Đắk

Lắk (có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Thành Nh; địa chỉ: 17YB, thành phố 

BMT, tỉnh Đắk Lắk – Theo văn bản ủy quyền ngày 22/01/2019 (có mặt). 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà L: Luật sư Đàm Quốc Ch, 

thuộc Công ty Luật TNHH Chính Nhân – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; địa chỉ: 

245/02 HHT, thành phố BMT, tỉnh Đắk Lắk (có mặt). 

2. Bị đơn: Ông Mai H; địa chỉ: 57 HV, thị trấn QP, huyện CM, tỉnh Đắk Lắk

(có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩ vụ liên quan:

3.1. Ông Mai Th, bà Nguyễn Thị Thu H; cùng địa chỉ: 41 PBC, thị trấn QP, 

huyện CM, tỉnh Đắk Lắk (đều có mặt). 

3.2. Ông Mai Tiến Đ, bà Phạm Thị Hà V; cùng địa chỉ: 57 HV, thị trấn QP, 

huyện CM, tỉnh Đắk Lắk (đều có mặt). 

3.3. Ông Mai Thanh T, bà Huỳnh Thị Kim Ph; địa chỉ: 57 HV, thị trấn QP, 

huyện CM, tỉnh Đắk Lắk (đều có mặt). 

3.4.  Ông Mai Tiến Q, bà Trương Thị Dạ Th1; cùng địa chỉ: 57 Hủng Vương, 

thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (đều có mặt). 

3.5. Bà Nguyễn Thị C; địa chỉ: 57 HV, thị trấn QP, huyện CM, tỉnh Đắk Lắk 

(đều có mặt). 

3.6. UBND huyện CM, tỉnh Đắk Lắk 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Văn Ch1 - Chức vụ: Chủ tịch 

UBND huyện CM, tỉnh Đắk Lắk 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Chỉ: Ông Nguyễn Văn M – Chức vụ: 

Phó chủ tịch UBND huyện CM, tỉnh Đắk Lắk (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn  bà Mai Thị L, bị đơn ông Mai H và Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng nguyên đơn trình bày: 

Cụ Mai Ch2 và cụ Phan Thị Ch1 sinh được 03 người con gồm: Ông Mai H, 

sinh năm 1941, bà Mai Thị L, sinh năm 1943 và ông Mai Tấn Tr, sinh năm 1945 

(đã chết năm 1969), trước khi chết ông Mai Tấn Tr chưa có vợ con. 

Cụ Mai Ch2 mất năm 1945, không để lại tài sản thừa kế, cụ Phan Thị Ch1 mất 

ngày 22/3/2017. Khi còn sống cụ Phan Thị Ch1 tạo lập được khối tài sản là diện 

tích đất 950 m2 tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, đất tại đường HV, tỉnh lộ 8, 

huyện CM, tỉnh Đắk Lắk. Năm 1994 cụ Ch1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất; đến năm 2003 thì cụ Ch1 lập hợp đồng tặng cho để tách thửa sang tên 

cho bà L phần diện tích 240 m2 (thửa đất số 20la, tờ bản đồ số 29). Đến năm 2014 

do cần tiền nên bà L đã sang nhượng lại quyền sử dụng đất đối với diện tích 240m2 

nói trên cho vợ chồng ông Mai H. Phần diện tích đất còn lại là 950 m2 thì vẫn là 

của bà Ch1, chưa chia cho các con, và do gia đình ông H xây dựng nhà cửa, quản 

lý sử dụng từ năm 1992 cho đến nay. Nay bà L xác định di sản của cụ Ch1 là diện 

tích đất 950 m2 tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, đất tại đường HV, tỉnh lộ 8, 

huyện CM, tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là thửa đất số 201). Tài sản trên đất là do 

ông H tạo lập, bà L không có yêu cầu phân chia. Vì vậy, bà L đề nghị Tòa án phân 

chia tài sản thừa kế của cụ Phan Thị Ch1 bằng hiện vật để đảm bảo quyền lợi cho 

bà. 

Quá trình tham gia tố tụng bị đơn và người đại diện theo ủy quyền của 

bị đơn trình bày: 

Về quan hệ giữa ông Mai H và bà Mai Thị L như bà L trình bày là đúng, về 

yêu cầu phân chia di sản thừa kế của bà L thì ông H có ý kiến như sau: 

Năm 1976 cụ Phan Thị Ch1 cùng vợ chồng ông H chuyển từ thành phố Hồ 

Chí Minh về xã Quảng Phú (cũ), huyện Cư M’gar sinh sống tại diện tích đất (nay 

là số 57 HV, thị trấn QP, huyện CM), nguồn gốc đất là được hợp tác xã Phú Hòa 

cấp, diện tích ban đầu là khoảng 2.000 m2, thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29. 

Năm 1994 UBND huyện CM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 

đất trên cho gia đình ông H (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0494476 

ngày 26/10/1994 cấp cho hộ Phan Thị Ch1), lúc đó trong hộ có bà Phan Thị Ch1, 

vợ chồng ông Mai H, bà Nguyễn Thị C và các con của ông H. Năm 2002 Nhà nước 

có chủ trương thu hồi và cấp lại đất cho các hộ dân, do đó diện tích đất mà gia đình 

ông H sử dụng bị thu hồi và cấp mới với diện tích 1.190 m2; ông H là người đi đăng 

ký quyền sử dụng đất vì cụ Ch1 đã già yếu. Đến năm 2002 ông H được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số V 377328 ngày 12/8/2002 do UBND huyện CM 

cấp cho hộ ông Mai H. Đến năm 2003 bà Mai Thị L xin cụ Ch1 cắt một phần diện 

tích đất thửa số 201 cho bà L. Ông H và cụ Ch1 đã đồng ý cắt đất và sang tên cho 

bà Mai Thị L diện tích 240 m2 tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29 dưới hình thức 

tặng cho. Do đó, hộ ông H được cấp lại giấy chứng nhận quỵền sử dụng đất số X 

782979, thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, diện tích 950 m2 ngày 27/10/2003; còn 

bà Mai Thị L và con trai là Võ Mai Quý D1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AO 230587 ngày 20/5/2009 thửa đất số 201a, tờ bản đồ số 29, diện tích 

240 m2. Năm 2014, mẹ con bà L đã sang nhượng lại diện tích đất này cho vợ chồng 

ông H. 
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Như vậy, thực tế diện tích 1.190 m2 đất Nhà nước cấp năm 2002 cho cụ Ch1 

thì năm 2003 cụ Ch1 đã cắt chia cho bà L diện tích 240 m2 còn cho vợ chồng ông 

H diện tích 950 m2, đất đai đã chia xong từ thời điểm này (tuy nhiên việc phân chia 

không lập thành văn bản, không có người làm chứng mà chỉ có các thành viên trong 

gia đình biết). Do đó, hiện nay tài sản thừa kế của cụ Ch1 không còn gì; diện tích 

đất và toàn bộ tài sản trên đất là của gia đình ông H nên ông H không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của bà L 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Ông Mai Th, bà Nguyễn Thị Thu H, ông Mai Tiến Đ, bà Phạm Thị Hà V, ông 

Mai Thanh T, bà Huỳnh Thị Kim Ph, ông Mai Tiến Q, bà Trương Thị Dạ Th1 và 

bà Nguyễn Thị C có ý kiến như sau: 

Về nguồn gốc thửa đất mà bà L yêu cầu chia thừa kế thì người có quyền lợi, 

nghĩa vụ không nắm rõ được. Tuy nhiên, diện tích đất tranh chấp là của ông Mai 

H, hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Mai H. 

Đối với toàn bộ công trình xây dựng trên đất do ông H và bà C tạo lập các con 

của ông H không có đóng góp về tiền bạc hay vật chất gì, chỉ đóng góp công sức 

để duy trì, bảo quản tài sản đang sử dụng, về việc đứng tên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất của ông H thì khi Nhà nước thu hồi và cấp lại đất, cụ Phan Thị Ch1 

được cấp 1.190 m2 đất tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, cụ Ch1 đã đồng ý để 

ông Mai H đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2003, cụ 

Ch1 chia đất cho ông Mai H và bà Mai Thị L, trong đó bà L được chia 240 m2, còn 

ông H là con trai nên được chia 950 m2; việc này cụ Ch1 chỉ nói bằng miệng, không 

viết giấy tờ gì. Do đó, năm 2003 ông H làm thủ tục tách thửa cho bà L 240 m2 đất 

nằm trong thửa đất trên, còn 950 m2 đất vẫn đứng tên ông H. Năm 2014 bà L đã 

sang nhượng lại diện tích 240m2 đất cho ông Mai H và bà Nguyễn Thị C. Nay bà 

L khởi kiện chia thừa kế đối với diện tích đất gia đình ông H đang sử dụng thì ông 

cho rằng diện tích đất 950 m2 mà bà L yêu cầu chia thừa kế đã được cụ Phan Thị 

Ch1 cho ông Mai H từ năm 2003, hiện nay đất và tài sản trên đất là thuộc quyền 

quản lý, sử dụng hợp pháp của ông H, không phải là di sản của cụ Ch1 nên những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không đồng ý với yêu cầu chia di sản thừa 

kế của bà Mai Thị L. 

Ủy ban nhân dân huyện CM có ý kiến như sau: 

Ngày 18/5/1994 cụ Phan Thị Ch1 có đơn xin đăng ký và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, diện tích 1.760m2 được 

Hội đồng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đất xã QP xét duyệt đồng ý. 
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Ngày 26/10/1994 UBND huyện CM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 

0494476 cho hộ bà Phan Thị Ch1 đối với diện tích đất nói trên. 

Ngày 26/3/2002 ông Mai H làm đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất tại thửa 

đất số 201, tờ bản đồ số 29, diện tích 1.190m2 với nguồn gốc đất là hợp tác xã Phú 

Hòa cấp (thời gian sử dụng từ năm 1977) được UBND thị trấn QP xét duyệt đồng 

ý cấp ngày 03/7/2002 và có ý kiến của cơ quan địa chính cấp ngàỵ 12/12/2002. 

Ngày 12/8/2002 UBND huyện CM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 

377328 tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, diện tích 1.190m2 cho hộ ông Mai H. 

Tại thời điểm trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Mai H 

chưa thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0494476 

thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, diện tích 1.760m2 do UBND huyện cấp cho hộ bà 

Phan Thị Ch1. Trên cơ sở 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện 

CM cấp cho hộ bà Phan Thị Ch1 số D 049476 và cấp cho hộ ông Mai H theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số V 377328 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cấp cho hộ ông Mai H là không đúng. 

Tại bản án sơ thẩm số 25/2018/DSST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

- Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm с khoản 1 Điều 39; 

Điều 144; Điều 147; Điều 157; Điểu 159; Điều 165; Điều 166 Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

- Áp dụng các Điều 611; 612; 613; 623; 649; 650; 651; 660 Bộ luật dân sự 

năm 2015; 

- Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của 

Quôc Hội quy định về lệ phí, án phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Mai 

Thị L về việc phân chia di sản thừa kế của cụ Phan Thị Ch1 là quyền sử dụng đất 

diện tích 950 m2 thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, trong đó có 200 m2 đất ở 

và 750 m2 đất nông nghiệp, tọa lạc tại số 57 HV, thị trấn QP, huyện CM, tỉnh Đắk 

Lắk (diện tích đo đạc thực tế là 722.1 m2), trị giá 10.874.500. 000 đồng (Mười tỷ, 

tám trăm bảy mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Chia cho bà Mai Thị L được sử dụng 258 m2 đất tại thửa 201, tờ bản đồ số 29, 

trong đó có 90 m2 đất ở và 168 m2 đất nông nghiệp, tọa lạc tại số 57 HV, thị trấn 

QP, huyện CM, tỉnh Đắk Lắk và sở hữu các công trình vật kiến trúc: 01 gian nhà 

cấp 4, laphon gỗ, chiều ngang 5,2m, chiều dài 09m, diện tích 46,8 m2, trị giá 

35.802.000 đồng (do ông Mai H và bà Nguyễn Thị C quản lý, sử dụng); 01 phần 
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gian nhà cấp 4 do anh Mai Thanh T và chị Huỳnh Thị Ngọc Phụng quản lý, sử 

dụng; 01 phần gian nhà cấp 4 do anh Mai Tiến Đ và chị Phạm Thị Hà V quản lý, 

sử dụng; 01 phần gian nhà cấp 4 do anh Mai Tiến Q và chị Trương Thị Dạ Th1 

quản lý, sử dụng. Vị trí, kích thước, mốc giới phần đất chia cho bà L được xác định 

bởi các mốc: A,B,C,D,G (Có sơ đồ kèm theo). 

Chia cho ông Mai H được sử dụng 464.1 m2 đất tại thửa 201, tờ bản đồ số 29, 

trong đó có 110 m2 đất ở và 351.4 m2 đất nông nghiệp, tọa lạc tại số 57 HV, thị trấn 

QP, huyện CM, tỉnh Đắk Lắk và sở hữu các công trình vật kiến trúc: một phần của 

gian nhà cấp 4, mái lợp tôn, laphon tôn lạnh, cửa sắt, nền láng xi măng do anh Mai 

Thanh T và chị Huỳnh Thị Kim Ph quản lý sử dụng; 01 phần của gian nhà cấp 4, 

mái lợp tôn, laphon tôn lạnh, cửa sắt, nền láng xi măng do anh Mai Tiến Đ và chị 

Phạm Thị Hà V quản lý sử dụng; 01 phần của gian nhà cấp 4, mái lợp tôn, 25,4 m 

laphon thạch cao, còn lại không có laphon, nền láng xi măng, cửa sắt do anh Mai 

Tiến Q và chị Trương Thị Dạ Th1 quản lý sử dụng; 01 gian nhà cấp 4 diện tích 

40,5 m2, laphon gỗ, nền láng xi măng, cửa sắt do ông H hiện đang quản lý sử dụng. 

Vị trí, kích thước, mốc giới phần đất chia cho ông H được xác định bởi các mốc: 

D,E,F,G (Có sơ đồ kèm theo). 

Ông Mai H và bà Nguyễn Thị C có trách nhiệm giao căn nhà cấp 4, laphon 

gỗ, chiều ngang 5,2m, chiều dài 09m, diện tích 46,8 m2 cho bà Mai Thị L quản lý, 

sử dụng. 

Anh Mai Tiến Đ và chị Phạm Thị Hà V, anh Mai Thanh T và chị Huỳnh Thị 

Kim Ph, anh Mai Tiến Q và chị Trương Thị Dạ Th1 có trách nhiệm dỡ bỏ, di dời 

một phần nhà để trả lại cho bà Mai Thị L phần diện tích đất được chia có vị trí, 

kích thước, mốc giới là A,B,C,D,G (Có sơ đồ kèm theo). 

Ông Mai H có trách nhiệm thanh toán chênh lệch trị giá tài sản được hưởng 

cho bà Mai Thị L 1.477.723.000 đồng. 

Áp dụng khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự 2015 để tính lãi suất chậm trả kể từ 

ngày đương sự có đơn yêu cầu thi hành án. 

Các bên đương sự có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện CM thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số V 377328 ngày 12/8/2002 do UBND huyện CM cấp cho hộ ông Mai H. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí tố tụng, án phí và 

tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 30/11/2018 nguyên đơn bà Mai Thị L có đơn kháng cáo với nội dung: 

Bà không đồng ý việc cấp sơ thẩm chia di sản thừa kế cho bà bằng tiền, không 

đồng ý nhận căn nhà cấp 4 và các tài sản khác như bản án sơ thẩm đã tuyên và đề 

nghị cấp phúc thẩm cho bà được nhận di sản thừa kế của cụ Phan Thị Ch1 bằng 

hiện vật là ½ diện tích đất mà bà Ch1 để lại. 

Ngày 30/11/2018 và ngày 13/12/2018 bị đơn ông Mai H có đơn kháng cáo 

với nội dung: Đề nghị cấp phúc thẩm bác đơn khởi kiện của bà L vì trước khi bà 

Ch1 mất đã phân chia tài sản cho các con cho nên hiện nay bà Ch1 không còn tài 

sản để phân chia. 

Ngày 17/12/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk có quyết định kháng 

nghị số 1013/QĐKN-VKS-DS ngày 14/14/2018 kháng nghị bản án sơ thẩm với 

các nội dung: Trước khi bà Phan Thị Ch1 mất đã tiến hành chia tài sản cho bà L 

và ông H nên diện tích đất 950 m2 mà bà L khởi kiện không phải là di sản thừa kế 

của bà Ch1; cấp sơ thẩm tuyên thu hồi GCN QSD đất số V 377328 là không có 

căn cứ; cấp sơ thẩm giải quyết vụ án vượt quá nội dung yêu cầu khởi kiện và đề 

nghị cấp phúc thẩm tuyên bác toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và 

yêu cầu kháng cáo, bị đơn vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo, đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk rút một phần nội dung kháng nghị đối với nội dung 

cấp sơ thẩm xét xử vượt quá phạm vi đơn khởi kiện và cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án. 

Tại phiên tòa Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho 

rằng: Thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29 nguyên thủy được cấp cho hộ bà Ch1 đến 

năm 2002 ông H tự ý đi kê khai để đứng tên trên GCN QSD đất. Năm 2003 ông H 

tiến hành tách cho bà Là 240 m2, diện tích đất còn lại là 950 m2 do ông H đứng tên 

trên GCN QSD đất (diện tích thực tế là 722,1 m2). Phần diện tích đất 722,1 m2 là 

di sản thừa kế của cụ Ch1 để lại. Đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo 

của bà L, chia cho bà L bằng hiện vật 45% của diện tích 722,1 m2 theo một trong 

hai vị trí đất tiếp giáp với hai mặt tiền đường Phan Bội Châu và đường Hùng Vương 

để đảm bảo quyền lợi cho bà L. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu quan điểm khẳng 

định: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và các đương sự đã chấp hành đúng các quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự.  
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Về nội dung: Năm 1976 trong hộ bà Ch1 gồm có bà Ch1; vợ chồng ông H, bà 

C và 04 người con của ông H. Năm 1994 Hợp tác xã PHú Hòa cấp đất cho hộ bà 

Ch1. Năm 2002 bà Ch1 đã 86 tuổi nên ông H đã tiến hành kê khai cấp GCN QSD 

đất. Năm 2003 ông H đã tách cho bà L 240 m2, lúc đó bà Ch1 còn sống nhưng bà 

Ch1 và các con không ai có ý kiến gì. Do đó,  năm 2003 di sản của bà Ch1 đã được 

chia cho ông H 950 m2, bà L 240 m2, cho nên hiện nay bà Ch1 không còn di sản để 

chia. Đề nghị HĐXX áp dụng Án lệ số 24/2018/AL và khoản 2 Điều 308, Điều 309 

Bộ luật tố tụng dân sự để không chấp nhận đơn khởi kiện và đơn kháng cáo của bà 

L; chấp nhận kháng cáo của ông H; chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk, tuyên xử bác đơn khởi kiện của bà L. 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài liệu, 

chứng cứ lời trình bày của các đương sự và ý kiến của Kiểm sát viên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xét đơn khởi kiện và đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Mai Thị L là 

không có căn cứ, bởi lẽ: Các đương sự đều thừa nhận thửa đất số 201, tờ bản đồ số 

29 có nguồn gốc từ Hợp tác xã Phú Hòa cấp cho hộ bà Phan Thị Ch1 vào và năm 

1994, hộ bà Ch1 được UBND huyện CM cấp GCN QSD đất số D 0494476, diện 

tích 1.760 m2. Sau này UBND dân huyện Cư M’gar đã thu hồi diện tích đất trên và 

cấp lại cho hộ bà Phan Thị Ch1 diện tích đất là 1.190 m2. Năm 2002 ông H đã tiến 

hành kê khai đăng ký QSD đất và ngày 12/8/2002 đã được UBND huyện CM cấp 

GCN QSD đất số V377328 cho hộ ông Mai H. Năm 2003 ông Mai H và cụ Phan 

Thị Ch1 đã tiến hành tách thửa và chia cho bà Mai Thị L diện tích 240 m2 (trong 

tổng diện tích 1.190 m2).  

Ngày 27/10/2003 khi bà Ch1 còn sống thì UBND huyện CM đã ban hành 

quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1219/QĐ-UB với 

nội dung thu hồi GCN QSD đất số V377328 cấp cho hộ ông Mai H và cấp GCN 

QSD đất cho hộ bà Mai Thị L đối với thửa đất số 201a, tờ bản đồ số 29, diện tích 

240 m2; cấp GCN QSD đất cho hộ ông Mai H phần diện tích đất còn lại là 950 m2 

tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29 (bút lục số 48). Như vậy, vào thời điểm này cụ 

Ch1, bà L đều biết diện tích 950 m2 (nay tọa lạc tại số 57 HV, thị trấn QP, huyện 

CM) đứng tên ông Mai H và không có ý kiến gì. Đồng thời, khi ông H quản lý, sử 

dụng, tạo lập các tài sản trên đất từ năm 1994 đến nay thì bà L và cụ Ch1 đều biết 

và cũng đều không có ý kiến gì. Căn cứ và các chứng cứ đã thu thập được trong hồ 

sơ vụ án, áp dụng án lệ số 24/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
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tối cao thông qua ngày 17/10/2018 về di sản đã chuyển thành tài sản thuộc quyền 

sử dụng hợp pháp của cá nhân thì đã có đủ cơ sở để xác định: Thửa đất số 201, tờ 

bản đồ số 29, diện tích 950 m2 (diện tích thực tế 722,1 m2) đã được bà Ch1, ông H 

và bà L thống nhất phân chia xong từ năm 2003, việc phân chia đã được thực hiện 

trên thực tế và đã được điều chỉnh trên sổ sách giấy tờ về đất đai, thỏa thuận phân 

chia không vi phạm quyền lợi của bất cứ thừa kế nào và không ai tranh chấp nên 

diện tích đất trên không còn là di sản thừa kế của cụ Ch1. 

[2] Xét đơn kháng cáo của bị đơn và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk cho rằng: Thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29, diện tích 950 m2 tọa lạc 

tại số 57 HV, thị trấn QP, huyện CM không phải là di sản thừa kế của cụ Phan Thị 

Ch1 là có cơ sở, cần chấp nhận.  

[3] Cấp sơ thẩm tuyên: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện CM thu hồi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số V 377328 ngày 12/8/2002 do UBND huyện CM 

cấp cho hộ ông Mai H là không có căn cứ, vì: GCN QSD đất này đã được thu hồi 

theo Quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1219/QĐ-

UB ngày 27/10/2003 của UBND huyện CM. Do đó, kháng nghị của Viện kiểm sát 

về nội dung này là có căn cứ để chấp nhận. 

[4] Viện kiểm sát cho rằng tại quá trình tham gia tố tụng nguyên đơn đã thay 

đổi nội dung đơn khởi kiện và chỉ yêu cầu chia di sản thừa kế là diện tích 950 m2 

đất, nhưng cấp sơ thẩm đã xác định di sản thừa kế để chia là 980,1 m2 là vượt quá 

yêu cầu khởi kiện và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là không đúng bởi vì: 

Tại đơn khởi kiện bà L xác định và yêu cầu tòa án chia di sản thừa kế là 1.760 m2 

đất tại 57 HV, thị trấn QP, huyện CM (bút lục 09). Mặc dù, trong quá trình giải 

quyết bà L thay đổi lời khai cho rằng di sản thừa kế là 950 m2 đất. Tuy nhiên, bà L 

không có đơn xin rút một phần đơn khởi kiện và tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn 

bà Mai Thị L vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, nên cấp sơ thẩm vẫn giải quyết 

theo đơn khởi kiện ban đầu là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa 

Viện kiểm sát đã rút kháng nghị đối với nội dụng này. Xét thấy việc rút kháng nghị 

là có căn cứ, cần chấp nhận.  

[5] Từ những phân tích và nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận 

đơn  khởi kiện và đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Mai Thị L; chấp nhận đơn 

kháng cáo của bị đơn ông Mai H và chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk, sửa án sơ thẩm theo hướng bác đơn khởi kiện của nguyên đơn 

là phù hợp. 

[6] Về chi phí tố tụng và án phí: 
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Về chi phí tố tụng: Do bác đơn khởi kiện nên nguyên đơn bà Mai Thị L phải 

chịu 6.200.000đ chi phí xem xét thẩm định và định giá tài sản, được khấu trừ 

6.200.000đ do bà L đã nộp và chi phí hết tại cấp sơ thẩm. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Xét thấy, bà Mai Thị L và ông Mai H là người cao 

tổi và có đơn xin miễn giảm án phí nên bà L và ông H được miễn nộp án phí dân 

sự sơ thẩm. Bà Mai Thị L được nhận lại 12.000.000đ tạm ứng án phí đã nộp tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M’gar theo biên lai số AA/2014/42527 ngày 

18/7/2017 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Mai Thị L và ông Mai H được miễn nộp án 

phí dân sự phúc thẩm. 

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

và không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ khoản 2 Điều 148; khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015; Án lệ số 24/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thông qua ngày 17/10/2018; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Mai Thị L. 

Chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Mai H 

Chấp nhận việc rút một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk về nội dung cấp sơ thẩm xét xử vượt quá nội dung đơn khởi kiện và vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

Sửa bản án sơ thẩm số 25/2018/DSST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Cư M’gar. 

Tuyên xử: 

Bác toàn bộ đơn khởi kiện của bà Mai Thị L về việc yêu cầu Tòa án chi di sản 

thừa kế của cụ Phan Thị Ch1 là 1.760 m2, thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ số 29 

tọa lạc tại 57 HV, thị trấn QP, huyện CM. 
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[2] Về chi phí tố tụng: Bà Mai Thị L phải chịu 6.200.000đ chi phí xem xét 

thẩm định và định giá tài sản, được khấu trừ 6.200.000đ do bà L đã nộp và chi phí 

hết tại cấp sơ thẩm. 

[3] Về án phí: 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Mai Thị L và ông Mai H được miễn nộp án 

phí dân sự sơ thẩm. Bà Mai Thị L được nhận lại 12.000.000đ tạm ứng án phí đã 

nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M’gar theo biên lai số 

AA/2014/42527 ngày 18/7/2017. 

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Mai Thị L và ông Mai H được miễn nộp án 

phí dân sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị đã 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:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDTC; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TANDCC; (Đã ký) 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- TAND huyện Cư M’gar; 

- Chi cục THA  huyện CM; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án.        

       Nguyễn Đình Triết
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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH KIÊN GIANG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Bản án số: 103/2018/DS-PT. 

    Ngày: 21/5/2018 

V/v “Tranh chấp hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất và đòi giá trị tài sản  

phát sinh từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Minh Trang. 

Các thẩm phán: Ông Võ Minh Triều 

      Ông Nguyễn Thành Tấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Nhung - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang: Ông Chiêm Văn Hùng 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 218/2017/TLPT-DS ngày 25 tháng 12 

năm 2017 về việc “Tranh chấp hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi giá 

trị tài sản phát sinh từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 50/2017/DS-ST ngày 23 tháng 10 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo và bị kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2018/QĐPT-DS ngày 22 tháng 

02 năm 2018 giữa các đương sự:   

- Nguyên đơn: Bà Bùi Thị H, sinh năm: 1938. 

HKTT: Số A1 - 33 (số mới 80) đường Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. 

RG, tỉnh Kiên Giang. 

Chổ ở hiện nay: Số 25/13 đường Mạc ĐC, phường VT, Tp. RG, tỉnh Kiên 

Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Phạm Hữu 

P là Luật sư cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh KG. Theo 

Quyết định số 07/QĐ-TTTGPL ngày 22/01/2018. 
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- Bị đơn: Bà Lý Thùy N, sinh năm: 1963. 

Địa chỉ: Số A1 - 33 (số mới 80) đường Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. 

RG, tỉnh Kiên Giang. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Thái Hoàng L 

thuộc Văn phòng luật sư PL, đoàn luật sư tỉnh KG. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Lý A, sinh năm 1980;

HKTT: Số A1-33 (số mới 80) đường Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. RG, 

tỉnh Kiên Giang. 

Chổ ở hiện nay: Số 25/13 đường Mạc ĐC, phường VT, Tp. RG, tỉnh Kiên 

Giang 

2. Anh Lý Bạch L, sinh năm 1990;

3. Anh Bùi Nhất D, sinh năm 1993;

Cùng địa chỉ: Số A1 - 33 (số mới 80) đường Lê PH, khu phố 1, phường VB, 

Tp. RG, tỉnh Kiên Giang. 

4. Bà Lý Thùy D1, sinh năm 1965.

Địa chỉ: Số 25/13 đường Mạc ĐC, phường VT, Tp. RG, tỉnh Kiên Giang. 

- Người kháng cáo: Bị đơn bà Lý Thùy N và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan anh Lý Bạch L và anh Bùi Nhất D. 

(Các đương sự và luật sư có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

- Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn bà Bùi Thị H trình bày: 

 Bà H cùng gia đình sinh sống tại căn nhà số 178/6 Lâm Quang Ky, phường 

Vĩnh Lạc, Tp. RG, Kiên Giang (nay là phường VB), vào năm 2000 có chủ trương 

chung của Nhà nước giải tỏa dãy nhà ở đường Lâm Quang Ky, trong đó có căn nhà 

của bà. Trước khi nhà nước giải tỏa căn nhà của bà ở đường Lâm Quang Ky, nhà 

nước đã hỗ trợ bà số tiền 12.000.000 đồng để di dời và có cấp cho bà một diện tích 

đất ở phường An Hòa, nhưng vì khu vực ở phường An Hòa làm ăn khó khăn, nên bà 

đã bán diện tích đất nói trên với giá là 47.000.000đ. Như vậy tổng số tiền mà bà bán 

đất ở phường An Hòa và tiền hỗ trợ do nhà nước cấp cho bà được hơn 59.000.000 

đồng. Đến năm 2001 bà mới mua được miếng đất tại đường Lê PH, khu phố 1, 

phường VB, Tp. RG, Kiên Giang, do lúc này bà không tiền để cất nhà nên đã cất 

tạm một cái chòi nhỏ để ở. 
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  Năm 2006 cuộc sống của bà quá khó khăn và bệnh hoạn nên được Mạnh 

thường quân cùng khu phố 1 đã góp tiền cất cho bà căn nhà tình tH và bà ở cho đến 

nay, tại căn nhà số Số A1-33 (số mới 80) đường Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. 

RG, Kiên Giang.  Ngày 29/10/2007 bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đứng tên Bùi Thị H. Do thời điểm năm 2007 bà bệnh nặng nên Lý Thùy N cứ 

theo nài nỉ bà là cho N đứng tên chung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì 

thấy N nài nỉ và lời nói mà N cam kết sẽ nuôi bà suốt đời nên bà có ký vào giấy cho 

đất, nhưng trong giấy N ghi nội dung như thế nào thì bà không biết, vì lúc đó bà 

không còn thấy, mắt đã mờ và N tự ý cầm tay bà ký tên. Từ đó Lý Thùy N đã giữ 

toàn bộ giấy tờ nhà và đất, hộ khẩu của bà. 

Kể từ ngày đã được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà N 

đã ngược đãi và không chăm sóc bà như lời nói mà bà N cam kết. Nhiều lần bà muốn 

về nhà nhưng N đã chửi bới và đuổi bà không cho bà vô nhà, hiện tại bà không có 

nhà để ở, phải sống tạm vào nhà trọ của con gái nhỏ. 

Bà yêu cầu Tòa án giải quyết hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của 

bà cho Lý Thùy N, buộc N phải giao trả nhà đất lại cho bà. 

Vào ngày 24/08/2016 bà Bùi Thị H làm đơn khởi kiện bổ sung với nội dung: 

Yêu cầu bà Lý Thùy N giao trả giá trị căn nhà tọa lạc tại số A1-33 (số mới 80) đường 

Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. RG, Kiên Giang theo giá thẩm định của Tòa án 

vào ngày 14/03/2016 (khoảng 639.428.000 triệu đồng). 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà H rút một phần yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu bà N 

trả 1/2 giá trị quyền sử dụng đất với số tiền 319.714.000 đồng, không yêu cầu đối 

với tài sản gắn liền với đất. 

 Bị đơn bà Lý Thùy N trình bày: Bà là con ruột của bà Bùi Thị H, sống chung 

với bà H từ nhỏ đến nay, bà H là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, lo lắng cho 

bà. Ngày 14/12/2007 mẹ bà lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tại địa chỉ Lô 

A1-33 thuộc Dự án lấn biển xây dựng khu đô thị mới thành phố RG với diện tích 

100,0m2 cho bà, đã được Ủy ban nhân dân phường VB chứng thực ngày 14/12/2007 

và được sang tên trước bạ theo quy định của pháp luật. 

Sau khi nhận tặng cho, bà vẫn sống chung và vẫn chăm sóc, lo lắng cho mẹ, 

nhưng bà không hiểu lý do vì sao hôm nay mẹ bà là bà H lại yêu cầu bà hủy hợp 

đồng tặng cho nói trên, nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết các bên thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật về tặng cho bất động sản đối với hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất ngày 14/12/2007. 

Bà không đồng ý với việc bà H yêu cầu bà trả giá trị quyền sử dụng đất với số 

tiền 639.428.000 triệu đồng, vì đây là tài sản của bà. 
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Tại phiên tòa ngày 05/4/2017 bà N không đồng ý với việc bà H yêu cầu bà trả 

1/2 giá trị quyền sử dụng đất với số tiền 319.714.000 đồng. 

* Trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện hợp pháp của nguyên đơn

và là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lý A trình bày:. Anh thống nhất 

theo yêu cầu của bà H, do quyền sử dụng đất tại địa chỉ A1-33 Lê PH, khu phố 1, 

phường VB, Tp. RG, tỉnh Kiên Giang thực tế là do bà Bùi Thị H bỏ tiền ra mua, sau 

này bà N mới lừa gạt bà H để bà H làm thủ tục tặng cho bà N, nên yêu cầu Tòa án 

giải quyết theo quy định pháp luật. 

 *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lý Bạch L, anh Bùi Nhất D thống

nhất trình bày: Các anh là con ruột của bà N, là cháu ngoại của bà H. Nguồn gốc 

quyền sử dụng đất tại địa chỉ A1-33 (nay là 80) Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. 

RG, tỉnh Kiên Giang là do bà Lý Thùy N mua, nhưng các anh không nhớ rõ năm bà 

N mua do lúc đó các anh còn nhỏ; căn nhà trên đất thì các anh nghe mẹ là bà N nói 

là do Ủy ban nhân dân phường VB cấp; nhưng không biết cụ thể là cấp cho ai. Do 

đợt bà N mua đất thì có chính sách người cao tuổi sẽ được miễn giảm số tiền mua 

đất nên bà N nhờ bà H đứng tên dùm. Khi bà H tặng cho quyền sử dụng đất tại địa 

chỉ trên cho bà N thì hai bên không có thỏa thuận gì hết; bà H tự nguyện làm thủ tục 

tặng cho lại cho bà N. Nhà tại địa chỉ A1-33 Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. RG, 

tỉnh Kiên Giang theo quyết định 01/QĐ-BVĐ ngày 08/6/2006 của Ủy ban nhân dân 

phường VB lại ghi là cấp cho hộ bà Lý Thùy N nhưng thực tế cấp cho ai thì các anh 

không biết. Các anh không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của bà H, do quyền sử 

dụng đất và nhà tại địa chỉ A1-33 Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. RG, tỉnh Kiên 

Giang do của bà Lý Thùy N, yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lý Thùy D1 trình bày: Bà là con

ruột của bà Bùi Thị H, là em ruột của bà Lý Thùy N, nguồn gốc quyền sử dụng đất 

tại số A1-33 Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. RG, tỉnh Kiên Giang là của bà Bùi 

Thị H. Vào khoảng năm 2001 hoặc năm 2006 (không nhớ rõ thời gian) thì nhà của 

bà H tại đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc thuộc diện giải tỏa, trong hộ khẩu 

tại thời điểm đó gồm có bà, bà H, bà N và Lý A, khi giải tỏa thì Nhà nước hỗ trợ tiền 

di dời là 12 triệu đồng và 01 nền tái định cư tại khu bến trống, phường An Hòa. Do 

bà Bùi Thị H đứng chủ hộ khẩu nên tiền hỗ trợ và nền tái định cư là của bà H. Khi 

bà H nhận nền tái định cư tại khu bến trống thì một thời gian sau bà H bán, bà nghe 

nói bán được 47 triệu đồng. Bà nghe bà H nói sau khi bán nền tại khu bến trống thì 

bà H mua nền tại địa chỉ đường Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. RG, tỉnh Kiên 

Giang với giá 60 triệu đồng do bà H đứng tên. Quyền sử dụng đất tại số A1-33 Lê 

PH, khu phố 1, phường VB, Tp. RG, tỉnh Kiên Giang là của bà Bùi Thị H. Khi bà H 

làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho bà N thì bà không biết, sau này khi bà 

H có mâu thuẩn với bà N và bị bà N đuổi ra khỏi nhà thì bà mới biết. Do bà H khóc 

158



và kể lại là do bà N đã lừa gạt bà H để làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất nêu 

trên. Bà thống nhất theo yêu cầu của bà H, do quyền sử dụng đất tại địa chỉ A1-33 

Lê PH, khu phố 1, phường VB, Tp. RG, tỉnh Kiên Giang thực tế là do bà Bùi Thị H 

bỏ tiền ra mua, sau này bà N mới lừa gạt bà H để bà H làm thủ tục tặng cho bà N. 

Nên yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N trả lại giá trị quyền sử dụng đất theo yêu 

cầu của bà H. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 50/2017/DS-ST ngày 23 tháng 10 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang đã quyết định: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Bùi Thị H về việc 

“Tranh chấp hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi giá trị tài sản phát sinh 

từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” đối với bị đơn bà Lý Thùy N.  

- Buộc bà Lý Thùy N phải có nghĩa vụ trả cho bà Bùi Thị H số tiền 

319.714.000 đồng (Ba trăm mười chín triệu bảy trăm mười bốn nghìn đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ, án 

phí, chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và báo quyền kháng cáo theo luật định. 

* Ngày 24/10/2017, bị đơn bà Lý Thùy N và những người có quyền lợi nghĩa

vụ liên quan anh Lý Bạch L, anh Bùi Nhất D  có đơn kháng cáo cùng nội dung: Đề 

nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. 

* Ngày 03/11/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh

Kiên Giang có quyết định kháng nghị với nội dung: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà 

Bùi Thị H. 

Tại phiên tòa nguyên đơn bà Bùi Thị H giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn 

bà Lý Thùy N và người có quyền nghĩa vụ liên quan anh Lý Bạch L, anh Bùi Nhất 

D giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. Bà N tự nguyện hỗ trợ cho bà H số tiền 100.000.000 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang giữ nguyên quyết định 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố RG, tỉnh Kiên Giang. 

Luật sư Phạm Hữu P bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Bùi Thị H có ý 

kiến: bà H chỉ có nhà, đất tại số 80 Lê PH là tài sản duy nhất nên việc tặng cho nhà, 

đất phải có điều kiện về nuôi dưỡng. Đề nghị, Hội đồng xét xử áp dụng án lệ số 14 

ngày 14/12/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc tặng cho 

có điều kiện nhưng điều kiện không ghi trong hợp đồng, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư Thái Hoàng L1 bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lý Thùy N 

có ý kiến: không có căn cứ để xác định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa 

bà H và bà N là hợp đồng tặng cho có điều kiện. Đề nghị, Hội đồng xét xử chấp nhận 
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kháng cáo của bà N, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố RG sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của bà H. Ghi nhận sự tự nguyện của bà N hỗ trợ bà H số tiền 100.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu ý 

kiến: 

- Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, Thẩm phán 

, Hội đồng xét xử, Thư ký, các đương sự chấp hành đúng theo quy định của pháp 

luật tụng dân sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm bà H rút một phần yêu cầu khởi kiện nhưng cấp sơ 

thẩm không đình chỉ và xem xét phần án phí là không đúng theo quy định tại Điều 

266 Bộ luật tố tụng dân sự. 

-Về nội dung vụ án: Bản án sơ thẩm nhận định bà N lừa dối bà H trong việc 

thực hiện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là không có căn cứ. Nhận định của 

bản án sơ thẩm còn cảm tính về việc tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện đối 

với bà N, ngoài lời khai ra bà H không có chứng cứ nào khác để chứng minh cho 

việc tặng cho nhà, đất cho bà N là phải có điều kiện kèm theo. Nội dung của vụ án 

không phù hợp với nội dung của án lệ số 14 ngày 14/12/2017 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao nên không xem xét áp dụng án lệ.  

Bà H đã ký hợp đồng tặng cho bà N quyền sử dụng đất có chứng thực của 

UBND phường VB và trong hợp đồng không ghi điều kiện phải thực hiện nghĩa vụ 

của bà N phải chăm sóc, nuôi dưỡng bà H nên hợp đồng đã có hiệu lực từ thời điểm 

đăng ký. Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG là có căn cứ. Do đo, 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố RG, chấp nhận kháng cáo của bà N, anh Long, anh Duy. Sửa án sơ thẩm không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H, ghi nhận sự tự nguyện của bà N, anh Long, 

anh Duy  hỗ trợ bà H 100.000.000 đồng. 

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

tòa, ý kiến tranh luận  của các đương sự, luật sư, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng : theo đơn khởi kiện của bà Bùi Thị H thì bà H yêu cầu bà Lý 

Thùy N trả tổng giá trị nhà là 639.428.000 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà H rút một 

phần yêu cầu khởi kiện chỉ yêu cầu số tiền là 319.714.000 đồng. Đáng lẽ cấp sơ thẩm 

phải đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà H nhưng bản án sơ thẩm không 
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đình chỉ là có thiếu sót. Tuy nhiên, thiếu sót này không ảnh hưởng đến nội dung vụ 

án nên cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

[2]. Xét kháng cáo của bị đơn bà Lý Thùy N, anh Lý Bạch L, anh Bùi Nhất D 

và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố RG, Hội đồng 

xét xử thấy:  

Nguồn gốc nhà và đất tọa lạc tại số 80 Lê PH, phường VB, thành phố RG, 

Kiên Giang là do bà H sử dụng tiền từ bán nền nhà tái định cư để nhận chuyển 

nhượng từ năm 2000. Bà N cho rằng đất là do bà N mua và được cho tiền để xây 

dựng nhà tình nghĩa nhưng bà N không có căn cứ chứng minh nên Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định nhà, đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà H là có căn cứ. 

[3]. Do nhà, đất thuộc quyền sử dụng của bà H nên bà H được thực hiện quyền 

của người sử dụng tài sản hợp pháp, cụ thể là lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 

đất cho bà N.  

[4]. Bà H cho rằng khi lập hợp đồng tặng cho thì bà có yêu cầu bà N cam kết 

nuôi dưỡng, chăm sóc bà. Hội đồng xét xử thấy: mặc dù, bà N không thừa nhận việc 

các bên có thỏa thuận điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng bà H tặng cho bà N 

quyền sử dụng đất tại số 80 Lê PH, phường VB, thành phố RG là tài sản duy nhất 

của bà H. Bà N cùng các con bà N đã sống cùng với bà Hýõng trên phần ðất này từ 

trýớc ðến nay. Mặt khác, theo bà N và bà H trình bày thì từ năm 2003, bà H đã không 

còn lao động kiếm sống mà sống nhờ vào tiền tích lũy và nuôi dưỡng từ con, cháu. 

Nên việc bà H cho rằng tặng cho bà N quyền sử dụng đất kèm theo điều kiện chăm 

sóc, nuôi dưỡng là có căn cứ. Do đó, bản án sơ thẩm xác định hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất giữa bà H với bà N là hợp đồng tặng cho có điều kiện là phù hợp 

với quy định tại Điều 125, Điều 126, Điều 470 Bộ luật dân sự năm 2005 và phù hợp 

với nội dung án lệ số 14 /2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng được Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14/12/2017. 

[5] Bà N khi nhận tặng cho tài sản thì phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng 

bà H. Tuy nhiên, thời gian đầu bà N thực hiện đúng nghĩa vụ của mình nhưng từ 

năm 2014 đến nay bà N không thực hiện đúng nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng bà H. 

Ngày 19/01/2015, bà H đã làm đơn yêu cầu ban lãnh đạo khu phố 1, phường VB giải 

quyết việc bà N đối xử tệ bạc với bà và đã được lập biên bản hòa giải vào ngày 

29/01/2015. Hiện tại, bà H đã không còn sống cùng với bà N và bà N cũng không 

thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng bà H. Do đó, bà N đã vi phạm điều kiện 
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được tặng cho tài sản nên bà H khởi kiện yêu cầu đòi giá trị tài sản là có căn cứ theo 

quy định tại khoản 3 Điều 470 Bộ luật dân sự năm 2005. 

[6]. Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử có căn cứ không chấp nhận 

kháng cáo của bị đơn bà Lý Thùy N, anh Lý Bạch L, anh Bùi Nhất D. Không chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh kiên 

Giang và đề nghị tại phiên tòa của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[7]. Bà N phải chịu chi phí thẩm định giá tài sản là 2.200.000 đồng. Bà H đã 

nộp tạm ứng chi phí thẩm định giá nên bà N phải hoàn trả lại cho bà H số tiền 

2.200.000 đồng. 

[8]. Án phí: 

- Án phí sơ thẩm: bà N phải chịu 15.985.700 đồng án phí sơ thẩm giá ngạch. 

Bà H được hoàn lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 14.800.000 đồng. 

- Án phí phúc thẩm: bà N, anh Long, anh Duy phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm mỗi người là 300.000 đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố RG, tỉnh Kiên Giang. 

- Không chấp nhận kháng cáo của bà Lý Thùy N, anh Lý Bạch L và anh Bùi 

Nhất D. 

- Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 50/2017/DS-ST ngày 23/10/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang. 

Áp dụng Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 165, 

Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Áp dụng Điều 125, Điều 126, Điều 467, khoản 3 Điều 470 Bộ luật dân sự năm 

2005; Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Áp dụng Điều 147, Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 27 và mục 

I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án của Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án số 

10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009; khoản 1 Điều 29, Điều 48 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, 

lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 
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9 

 

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Bùi Thị H về việc “tranh 

chấp hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi giá trị tài sản phát sinh từ hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất” đối với bị đơn bà Lý Thùy N. 

Buộc bà Lý Thùy N phải có nghĩa vụ trả cho bà Bùi Thị H số tiền 319.714.000 

đồng ( Ba trăm mười chín triệu bảy trăm mười bốn nghìn đồng). 

Bà N được quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 80 Lê 

PH, phường VB, thành phố RG, Kiên Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

số BY 6480004 do UBND thành phố RG cấp ngày 12/02/2015 do bà N đứng tên sử 

dụng. 

Kể từ ngày bản án, quyết định 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 của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên 

phải  thi hành án  còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

2. Về chi phí thẩm định giá: Bà Lý Thùy N phải trả cho bà Bùi Thị H số tiền 

chi phí định giá tài sản là 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng) theo hóa 

đơn giá trị gia tăng số 0000020 ngày 14/3/2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

định giá Thịnh Vượng. 

3. Án phí sơ thẩm: 

Bà Lý Thùy N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm giá ngạch là 15.985.700 đồng 

(mười lăm triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm đồng). 

Hoàn lại cho bà Bùi Thị H số tiền 200.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai thu tiền số 09276 ngày 21/4/2015 và số tiền 14.600.000 đồng theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí số 0008783 ngày 29/8/2016 của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố RG, tỉnh Kiên Giang. 

4. Án phí phúc thẩm: Bà Lý Thùy N, anh Bùi Nhất D, anh Lý Bạch L  phải 

chịu án phí phúc thẩm mỗi người là 300.000 đồng.  

Bà N được khấu trừ số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên 

lai thu tiền số 0009611 ngày 30/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

RG, tỉnh Kiên Giang. 

 Anh Bùi Nhất D được khấu trừ số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp 

theo biên lai thu tiền số 0009613 ngày 30/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố RG, tỉnh Kiên Giang. 
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Anh Lý Bạch L  được khấu trừ 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên 

lai thu tiền số 0009612 ngày 30/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

RG, tỉnh Kiên Giang. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a 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./. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

        THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

Nơi nhận:     

- VKSND tỉnh Kiên Giang;

- TAND TP.RG; 

- Chi cục THADS TP.RG; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ.   

      Ngô Thị Minh Trang
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 19/2018/KDTM-PT 

Ngày 12-4-2018 
V/v tranh chấp hợp đồng xây dựng 

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 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Dương 

Các Thẩm phán:            Bà Vũ Thị Thu Hà 

    Bà Trần Thu Hương 

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Hạnh - Thẩm tra viên Toà án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Ông Đỗ Văn Tú - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 22/2017/TLPT-KDTM ngày 25 tháng 10 

năm 2017 về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng. 

Do Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 09/2017/KDTM-ST ngày 22 

tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận L, thành phố Hải Phòng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 106/2018/QĐ-PT ngày 25-

01-2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 232/2018/QĐ-PT ngày 13-3-2018 giữa các 

đương sự:  

- Nguyên đơn: Công ty A; địa chỉ: Số 5/45 P, phường Q, quận B, Thành phố 

Hà Nội.     

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân B, sinh năm 

1960; trú tại:  Số 5/45 P, phường Q, quận B, Thành phố Hà Nội, theo văn bản ủy 

quyền ngày 30-10-2017; có mặt. 

- Bị đơn: Công ty B; địa chỉ: Số 484 L, phường K, quận L, Hải Phòng. 
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Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Thành L, sinh năm 1979, 

Phó Trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn Luật Hàng hải và bà Hoàng Thị Hồng H, 

sinh năm 1983, Giảng viên Công ty B theo Văn bản ủy quyền ngày 15-11-2017; cùng 

có mặt. 

- Người kháng cáo: Công ty B, là bị đơn. 

- Viện Kiểm sát kháng nghị: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

I. Tóm tắt nội dung, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm: 

Năm 2003, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin (nay đổi tên là 

Công ty A) và Ban quản lý dự án xây dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật 

công nghiệp tàu thuỷ I (thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam) đã ký 

02 hợp đồng thi công công trình cụ thể: 

Hợp đồng số 05/HĐKT ngày 18-7-2003 về việc thi công gói thầu số 2: San lấp 

mặt bằng -  dự án Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I. 

Công ty A đã hoàn thành 100% công việc theo hợp đồng. Hai bên đã lập biên bản bàn 

giao nghiệm thu quyết toán ngày 02-5-2004, giá trị quyết toán đã được kiểm toán là 

938.130.337 đồng. Ban quản lý dự án xây dựng trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật 

công nghiệp tàu thủy đã thanh toán được 600.000.000 đồng, hiện còn nợ Công ty A 

338.130.000 đồng. 

Hợp đồng số 07/HĐKT ngày 25-5-2004 về việc thi công gói thầu số 3: Nhà ký 

túc xá, nhà bảo vệ, nhà thực hành, nhà để xe, hệ thống cấp thoát nước, cứu hỏa, sân 

vườn, cây xanh, tháp nước, bể ngầm - dự án Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật 

công nghiệp tàu thuỷ I.  Công ty A đã hoàn thành 100% công việc theo hợp đồng. Hai 

bên đã lập biên bản bàn giao nghiệm thu quyết toán ngày 19-12-2005, giá trị quyết 

toán đã được kiểm toán là 8.389.295.985 đồng. Ban quản lý dự án xây dựng Trường 

đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy đã thanh toán vào các năm 2004, 

2005, 2006, 2007 và 2009 tổng số tiền là 7.296.953.985 đồng, hiện còn nợ Công ty A 

1.092.342.000 đồng. 

Tổng số tiền còn nợ theo hai hợp đồng là: 338.130.337 đồng + 1.092.342.071 

đồng = 1.430.472.000 đồng. 

Ngày 31-12-2007 Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ra Quyết định số 

1873/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường cao đẳng nghề Vinashin thuộc Tập 

đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật nghiệp vụ 

công nghiệp tàu thuỷ I. 
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Ngày 26-6-2013, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1799/QĐ-BGTVT về 

việc chuyển nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin thuộc Tập đoàn Công 

nghiệp tàu thủy Việt Nam về thuộc Công ty B, kể từ ngày 01-7-2013. 

Thực hiện quyết định của Bộ Giao thông vận tải, ngày 30-7-2013, Tập đoàn 

Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và Công ty B đã có biên bản bàn giao nguyên trạng 

Trường Cao đẳng nghề Vinashin từ Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam về thuộc 

Công ty B. 

Căn cứ vào các quyết định trên, Công ty A đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu 

nhưng Công ty B không chấp nhận trả nợ. Nay Công ty A khởi kiện yêu cầu Công ty B 

phải trả nợ gốc và tiền lãi chậm trả căn cứ mức lãi suất của Ngân hàng TMCP đầu tư 

phát triển nơi Công ty mở tài khoản là 12%/năm, lãi quá hạn là 12% x 150%= 

18%/năm (1,5%/tháng), cụ thể:  

- Hợp đồng số 05: Tính từ ngày nghiệm thu hoàn thành là ngày 02-5-2004 đến 

ngày 18-9-2017: Nợ gốc: 338.130.337 đồng, lãi sẽ là: 

338.130.337 đồng x 1,5%/tháng x 160 tháng 16 ngày= 814.217.851 đồng. 

- Hợp đồng số 07: Tính từ  ngày nghiệm thu hoàn thành hạng mục là ngày 19-

12-2005 đến ngày 18-9-2017: Nợ gốc là 1.092.342.071 đồng, lãi sẽ là: 

1.092.342.071 đồng x 1,5% x 140 tháng 29 ngày =  2.309.757.309 đồng 

Tổng tiền lãi của cả 2 hợp đồng là: 3.123.975.000 đồng. 

Tổng cộng cả gốc và lãi, Công ty A yêu cầu Công ty B phải trả là 4.554.447.000 

đồng. 

* Ý kiến của bị đơn: Nhà trường không biết cũng như không quan hệ hay ký

kết hợp đồng nào với Công ty A. Trong quyết định và biên bản bàn giao của Tập 

đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam không nhắc tới Công ty A là đơn vị có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan. Căn cứ vào yêu cầu trả nợ phát sinh từ hợp đồng xây dựng 

trên thì chủ thể pháp nhân ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 

Vinashin là Ban quản lý dự án xây dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công 

nghiệp tàu thuỷ I trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (nay là Tổng 

công ty công nghiệp tàu thuỷ). Công ty B đề nghị Công ty A liên hệ với Ban quản lý 

dự án xây dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I là bên 

đã ký hợp đồng với Công ty A để yêu cầu thực hiện các điều khoản đã ký tại Hợp 

đồng 05 và Hợp đồng số 07 nêu trên. Vì Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp 

vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I thời điểm ký hợp đồng trực thuộc Tập đoàn 

công nghiệp tàu thủy Việt Nam (gọi tắt là  SBIC).  Do vậy SBIC phải là đơn vị xác 
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nhận số nợ và trách nhiệm trả nợ. Đến nay SBIC cũng chưa chuyển giao cho Công ty 

B báo cáo kiểm toán về số nợ trên để Trường báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Công ty 

B đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin (nay được hiểu là Công ty 

A) trực tiếp làm việc với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam để xác định

rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan theo đúng chỉ đạo của Chính phủ 

và Bộ Giao thông vận tải về đề án tái cơ cấu Vinashin. Nhà trường không đồng ý trả 

nợ cho Công ty A. 

II. Giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm:

Tại Bản án sơ thẩm số 09/2017/KDTM-ST ngày 22-9-2017 của Tòa án nhân 

dân quận L, thành phố Hải Phòng đã căn cứ vào Điều 30, 74, 147, 217 và Điều 266 

của Bộ luật Tố tụng dân sự; căn cứ vào Điều 3, Điều 81 Luật Xây dựng năm 2003; căn 

cứ vào Điều 162, Điều 305 Bộ luật Dân sự năm 2005; căn cứ vào Điều 27, Điều 42 

Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07-5-2010 của Chính phủ  về hợp đồng trong hoạt 

động xây dựng, 

Xử:  Buộc Công ty B phải thanh toán cho Công ty A tổng số tiền là 

4.554.447.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm năm mươi tư triệu, bốn trăm bốn mươi bẩy 

nghìn đồng), trong đó: Tiền gốc là: 1.430.472.000 đồng, tiền lãi là: 3.123.975.000 

đồng. 

Ngoài ra bản án còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

III. Nội dung kháng cáo:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 02-10-2017 bị đơn là Công ty B kháng cáo toàn 

bộ bản án sơ thẩm số 09/2017/KDTM-ST ngày 22-9-2017 của Tòa án nhân dân quận 

L, thành phố Hải Phòng, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm: Làm rõ nghĩa vụ tài chính 

chuyển giao từ Trường Cao đẳng nghề Vinashin cho Trường Cao đẳng nghề VMU; 

làm rõ nghĩa vụ tài chính của Ban dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật 

công nghiệp tàu thủy I - Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và trách 

nhiệm pháp lý của Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công 

nghiệp tàu thủy I đối với các nghĩa vụ tài chính đó; làm rõ tư cách pháp lý của 

nguyên đơn trong việc kế thừa quyền và nghĩa vụ hợp pháp từ bên nhận thầu là Công 

ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin, trong đó có quyền đòi nợ từ hai Hợp đồng 

05/HĐKT và số 07/HĐKT nêu trên. 

Ngày 20-10-2017, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết 

định kháng nghị đối với Bản án sơ thẩm số 09/2017/KDTM-ST ngày 22-9-2017 của 

Tòa án nhân dân quận L, thành phố Hải Phòng. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố 

Hải Phòng hủy bản án sơ thẩm, giao cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo 
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hướng phải đưa Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Bộ Giao thông vận tải vào 

tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đồng thời làm 

rõ nội dung đến nay Ban dự án Xây dựng trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp 

tàu thủy I còn tồn tại hay không, sau khi thực hiện hợp đồng với Công ty A thì Ban 

này tự giải thể hay sáp nhập vào đơn vị nào. Trường đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ 

Công nghiệp tàu thủy I có mối quan hệ như thế nào đối với Ban quản lý dự án xây 

dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I . 

IV. Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu Công ty B phải 

thanh toán cho Công ty A tổng số tiền là 4.554.447.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm năm 

mươi tư triệu, bốn trăm bốn mươi bẩy nghìn đồng), trong đó: Tiền gốc là: 

1.430.472.000 đồng, tiền lãi là: 3.123.975.000 đồng 

Bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khẳng định việc Công ty A yêu cầu 

Công ty B phải thanh toán công nợ và tiền lãi phát sinh từ hai hợp đồng kinh tế được 

ký giữa Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Vinashin với Ban quản lý dự án xây 

dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I là chưa đủ căn 

cứ. Công ty B không từ chối trách nhiệm trả nợ tuy nhiên, nhà trường sẽ phối hợp với 

Công ty A trong việc xây dựng phương án trình Bộ Giao thông vận tải để giải quyết 

khoản nợ gốc cho Công ty A. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm và phát 

biểu ý kiến về nội dung kháng cáo, quyết định kháng nghị:  

- Trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã 

chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Những người tham gia tố 

tụng đã thực hiện đúng các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình.  

- Về nội dung kháng nghị: Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập đủ các tài liệu 

chứng cứ đã nhận định Công ty B phải có trách nhiệm đối với khoản nợ phát sinh từ 

hợp đồng do Ban dự án Xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu 

thủy I ký là chưa đủ căn cứ. Trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào thể hiện Ban 

quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I còn 

tồn tại hay không, sau khi ký hợp đồng với Công ty A thì Ban quản lý dự án xây 

dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I tự giải thể hay sáp nhập 

vào đơn vị nào. Trường Đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ Công nghiệp tàu thủy I (sau 

này là Trường Cao đẳng nghề Vinashin) có mối quan hệ như thế nào đối với Ban 

quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I. Theo 
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tài liệu có hồ sơ vụ án: Ngày 31-12-2007 Bộ Lao động Thương binh và xã hội thành 

lập Trường Cao đẳng nghề Vinashin thuộc tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 

trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Công nghiệp công nghiệp tàu thủy I 

nhưng theo bản đối chiếu khối lượng hoàn thành và xác nhận công nợ ngày 30-01-

2011 (BL 58) thì đại diện bên A vẫn là Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp 

vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I. Như vậy có thể khẳng định, sau khi thành lập 

Trường Cao đẳng  nghề Vinashin, Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và 

Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I vẫn tồn tại độc lập chứ không phải là một đơn vị 

thuộc Trường cao đẳng nghề Vnashin. Do đó, cần thu thập thêm chứng cứ về việc 

Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I có 

mối quan hệ như thế nào với Trường Cao đẳng nghề Vinashin cũng như Công ty B. 

Hơn nữa trong Quyết định 1799/QĐ-BGTVT ngày 26-6-2013 của Bộ Giao thông vận 

tải chỉ quyết định chuyển nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin về Công ty 

B chứ không nhắc tới Ban dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công 

nghiệp tàu thủy I. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập các tài liệu, chứng cứ trên 

đã nhận định Công ty B phải có trách nhiệm đối với khoản nợ phát sinh từ hợp đồng 

do Ban dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I ký là 

chưa đủ căn cứ. Do đó, ý kiến kháng cáo của bị đơn cũng như kháng nghị của Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng về làm rõ nội dung này là có căn cứ chấp 

nhận.  

- Về nội dung kháng cáo của bị đơn về làm rõ tư cách pháp lý của nguyên đơn 

trong việc kế thừa quyền và nghĩa vụ hợp pháp từ Công ty A với Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Vinashin. Tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công 

ty A đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06-9-2012 có ghi: “cấp lại mã số doanh nghiệp 

từ ĐKKD số 01003002510 do Phòng ĐKKD- Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà 

Nội cấp ngày 04/7/2003”, tên cũ: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin). 

Như vậy, có thể xác định Công ty A chính là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Vinashin. Do đó nội dung kháng cáo này của bị đơn không có căn cứ chấp nhận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được xem xét tại 

phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, yêu cầu kháng cáo của bị đơn, việc giải 

quyết xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm và ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa; 

- Về thủ tục tố tụng: 
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[1]. Về xác định quan hệ pháp luật tranh chấp: Đây là quan hệ tranh chấp về 

hợp đồng xây dựng, bị đơn có trụ sở tại quận L nên Tòa án nhân dân quận L xác định 

đây là vụ án kinh doanh thương mại và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân quận L là đúng quy định.  

- Về nội dung kháng cáo: 

[2]. Về nghĩa vụ tài chính của Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ 

và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I- Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và 

trách nhiệm pháp lý của Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật 

công nghiệp tàu thủy I đối với các nghĩa vụ tài chính: Giữa Công ty A và Ban quản lý 

dự án xây dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I (thuộc 

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) ký 02 hợp đồng thi công công trình 

gồm Hợp đồng số 05/HĐKT ngày 18-7-2003 và Hợp đồng thi công số 07/HĐKT ngày 

25-5-2004. Tổng giá trị quyết toán theo 02 hợp đồng là 9.327.426.322 đồng, đã thanh 

toán 7.896.953.914 đồng, còn nợ lại: 338.130.337 + 1.092.342.071 = 1.430.472.000 

đồng. Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01-01-2013 đến 30-

6-2013 của Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp 

tàu thủy I có thể hiện khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinashin 

(nay là Công ty A) là 1.630.472.408 đồng. Bị đơn cũng xác nhận và thừa nhận trong 

báo cáo công tác kiểm tra hồ sơ của Ban dự án thuộc Công ty B thể hiện giá trị còn lại 

chưa thanh toán cho Công ty A thuộc Dự án xây dựng Trường Cao đẳng nghề VMU là 

1.430.442.408 đồng. Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BGTVT ngày 26-6-2013 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc từ ngày 01-7-2013 chuyển nguyên trạng Trường Cao đẳng 

nghề Vinashin thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về thuộc Công ty B. 

Ngày 30-7-2013, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và Công ty B đã có biên 

bản bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin từ Tập đoàn Công nghiệp 

tàu thủy Việt Nam về thuộc Công ty B. Tại điểm 6 mục B của biên bản bàn giao, các 

bên đã thống nhất như sau: "Đối với các khoản nợ của Công ty mẹ - Tập đoàn Công 

nghiệp tàu thủy Việt Nam và Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy, bên 

nhận (Công ty B) có trách nhiệm tiếp nhận các khoản nợ và thống nhất kế hoạch thanh 

toán các khoản nợ cho bên giao sau khi có báo cáo tài chính của Trường Cao đẳng 

nghề Vinashin và Ban quản lý dự án xây dựng Trường đào tạo nghiệp vụ và Công 

nghiệp tàu thủy I". Để xác định trách nhiệm trả khoản nợ của Công ty Ađối với Hợp 

đồng thi công số 05/HĐKT ngày 18-7-2003 và Hợp đồng thi công số 07/HĐKT ngày 

25-5-2004, Tòa án nhân dân quận L có Công văn số 123/TA-LC ngày 09-5-2017 về 

việc yêu cầu Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy cung cấp thông tin. Ngày 19-7-2017, 

Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy có Công văn số 1397 trả lời về việc chuyển 

nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin thuộc Vinashin về Công ty B theo đó 
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nghĩa vụ tài chính cũng như trách nhiệm pháp lý của Ban dự án Trường Nghiệp vụ và 

Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I như sau: "Kể từ thời điểm ký kết Biên bản chuyển giao 

nguyên trạng trường Cao đẳng nghề Vinashin từ Tập đoàn CNTT Việt Nam về trực 

thuộc Công ty B ngày 30/7/2013, các khoản nợ của Ban dự án xây dựng trường nghiệp 

vụ và kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I với Công ty A do Trường Cao đẳng nghề 

Vinashin và Công ty B chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật". Mặt khác 

thời điểm Công ty B nhận chuyển giao trường Cao đẳng nghề Vinashin, Công ty B và 

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có giao nhận về quyền, nghĩa vụ tài 

chính của đơn vị thành viên là Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ 

thuật công nghiệp tàu thủy I thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 

trong đó có khoản nợ phát sinh từ hợp đồng xây dựng giữa Công ty A với Ban quản lý 

dự án xây dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I (thuộc 

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam). Do quyền và nghĩa vụ tài chính của 

Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy 

được chuyển giao cho Công ty B tại biên bản bàn giao nguyên trạng nên Công ty A 

khởi kiện yêu cầu Công ty B phải trả số tiền nợ phát sinh từ hợp đồng số 05 và 07 là 

có căn cứ. Quá trình tố tụng tại Tòa án cấp phúc thẩm, bị đơn là Công ty B đề nghị Tòa 

án được hòa giải với Công ty Đoàn Phúc. Ngày 02-02-2018, Công ty A và Công ty B 

có buổi làm việc thống nhất về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn có ý kiến, sẽ 

xây dựng phương án trình Bộ Giao thông vận tải để giải quyết khoản nợ gốc cho Công 

ty A trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Công ty A có công văn trả lời đồng ý tuy nhiên 

người đại diện theo ủy quyền của Công ty A là ông Nguyễn Xuân B không đồng ý. 

Theo nội dung biên bản buổi làm việc trên, Công ty B cũng đã xác nhận trách nhiệm 

của mình trong việc xử lý khoản nợ với Công ty A. 

[3]. Về khoản tiền lãi chậm trả: Thực hiện Hợp đồng thi công số 05/HĐKT ký 

ngày 18-7-2003, ngày 02-5-2004 Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và 

Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I và Công ty A ký biên bản nghiệm thu công trình theo 

đó giá trị quyết toán được kiểm toán là 938.130.337 đồng, đã thanh toán 600.000.000 

đồng, còn nợ 338.130.000 đồng. Hợp đồng thi công số 07/HĐKT ký ngày 25-5-2004, 

ngày 19-12-2005 Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công 

nghiệp tàu thuỷ I và Công ty A ký biên bản nghiệm thu công trình theo đó giá trị 

quyết toán được kiểm toán là 8.389.295.985 đồng, đã thanh toán 7.296.953.985 đồng, 

còn nợ 1.092.342.000 đồng. Tại Điều 5 Hợp đồng thi công số 05/HĐKT và Hợp đồng 

thi công số 07/HĐKT hai bên thống nhất quyết toán như sau: "Sau khi nghiệm thu bàn 

giao công trình, bên B (Công ty A) lập 06 bộ hồ sơ hoàn công gửi bên A trong vòng 01 

tháng. Sau khi nhận được hồ sơ hoàn công hợp lệ của bên B, bên A (Ban quản lý dự 

án xây dựng Trường nghiệp vụ và kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I) có trách nhiệm 
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xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán của gói thầu không chậm quá 30 

ngày". Hai bên không thoả thuận trả lãi nhưng theo quy định tại Điều 81 Luật Xây 

dựng năm 2003: "1. Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ thanh toán, quyết toán khối 

lượng công việc đã thực hiện. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thanh toán cho 

nhà thầu theo khối lượng công việc được nghiệm thu. 

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày công trình được bàn giao đưa 

vào sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Người có trách nhiệm thanh toán, quyết toán phải chịu trách nhiệm trước

pháp luật về công việc của mình và phải bồi thường thiệt hại do hậu quả của việc 

thanh toán, quyết toán chậm hoặc sai so với quy định."; Điều 26 Nghị định 48/NĐ-

CP ngày 07-5-2010 quy định về quyền nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng 

công trình như sau " đ) Thanh toán cho bên nhận thầu theo tiến độ thanh toán trong 

hợp đồng…h) Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng thời hạn theo quy 

định"; và điểm d khoản 2 Điều 42 Nghị định 48/NĐ-CP ngày 07-5-2010 quy định về 

trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng " d) Bên giao thầu chậm thanh toán thì 

phải bồi thường cho bên nhận thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên 

chậm thanh toán do ngân hàng thương mại mà bên nhận thầu mở tài khoản công bố 

kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi bên giao thầu đã thanh toán đầy đủ 

cho bên nhận thầu". Công ty A đã thực hiện đủ thủ tục đề nghị thanh toán, quyết toán 

nhưng không được thanh toán theo quy định nên Công ty A có quyền yêu cầu thanh 

toán tiền lãi phát sinh từ hai hợp đồng thi công trên. Công ty A có mở tài khoản tại 

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam từ năm 2004. Lãi suất cho vay trung 

hạn trên  3-5 năm của Ngân hàng là 12%/năm, lãi quá hạn là 12% x 150% = 18%/năm 

(1,5%/tháng). Với mức lãi suất này theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015 không vượt quá quy định nên được chấp nhận.  

[4].Về tư cách pháp lý của nguyên đơn: 

Hợp đồng thi công số 05/HĐKT ngày 18-7-2003 và Hợp đồng thi công số 

07/HĐKT ngày 25-5-2004 được ký giữa Ban quản lý dự án xây dựng Trường đào tạo 

Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu 

thủy Việt Nam) với Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin. Ngày 02-5-2004 

hai bên lập biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đối với Hợp đồng 

số 05/HĐKT ngày 18-7-2003. Ngày 19-12-2005 hai bên lập biên bản nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục đối với hợp đồng thi công số 07/HĐKT ngày 25-5-2004. Ngày 

20-01-2011, hai bên chốt công nợ theo đó Ban quản lý dự án xác nhận còn nợ Công 

ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin 2.503.839.000 đồng. Ngày 06-9-2012, 
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Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3 

theo đó Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin đổi tên thành Công ty A. Việc 

thay đổi tên đăng ký kinh doanh không làm thay đổi quyền nghĩa vụ của pháp nhân. 

Do đó, Công ty A có đủ tư cách pháp lý và quyền trong việc yêu cầu Công ty B phải 

thanh toán khoản nợ phát sinh từ hai hợp đồng thi công xây dựng trên. 

[5]. Về việc nghĩa vụ tài chính chuyển giao từ Trường Cao đẳng nghề Vinashin 

cho Trường Cao đẳng nghề VMU: Dự án xây dựng Trường Cao đẳng nghề Vinashin 

do chủ đầu tư là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thành lập Ban quản lý 

dự án xây dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I theo 

Quyết định số 406/QĐ-TCCB-LĐ ngày 02-5-2003 để thực hiện. Ban quản lý dự án 

xây dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I được thay 

mặt chủ đầu tư tổ chức, xúc tiến, quản lý, thực hiện xây dựng trường theo quyết định 

phê chuẩn dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền. Về tài chính, việc xây dựng trường 

do Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm với Chủ đầu tư, Trường Cao đẳng nghề 

Vinashin không có liên quan nên không phát sinh công nợ giữa trường với bên nhận 

thầu mà chỉ phát sinh công nợ giữa Ban quản lý dự án xây dựng Trường đào tạo 

Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I với nhà thầu là Công ty cổ phần Xây 

dựng và Đầu tư Vinashin nay đổi tên thành Công ty A. Tại biên bản bàn giao nguyên 

trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin quyền và nghĩa vụ tài chính của Ban quản lý 

dự án xây dựng Trường đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ I không 

chuyển giao cho trường Trường Cao đẳng nghề Vinashin mà giao trực tiếp cho Công 

ty B vì vậy báo cáo tài chính của Trường Cao đẳng nghề Vinashin không thể hiện bất 

cứ khoản nợ nào với Công ty Ado đó, nội dung kháng cáo này của bị đơn không có 

căn cứ chấp nhận.  

- Về nội dung kháng nghị: 

[6]. Đối với nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố về 

việc Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu 

thủy I còn tồn tại hay không và mối quan hệ giữa Trường đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ 

Công nghiệp tàu thủy I với Ban Dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công 

nghiệp tàu thủy I. Trường đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp tàu thủy I với Ban 

quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I đều 

trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Ngày 31-12-2007 Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội đã ra Quyết định số 1873/QĐ-BLĐTBXH  về việc thành 

lập Trường cao đẳng nghề Vinashin trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt 

Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Công nghiệp tàu thuỷ I. Ngày 26-

6-2013, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1799/QĐ-BGTVT về việc chuyển 
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nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy 

Việt Nam về thuộc Công ty B, kể từ ngày 01-7-2013. Thực hiện quyết định của Bộ 

Giao thông vận tải, ngày 30-7-2013, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và 

Công ty B đã có biên bản bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Vinashin từ 

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về thuộc Công ty B. Ban quản lý dự án xây 

dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I được thành lập theo 

Quyết định số 406/QĐ-TCCB-LĐ ngày 05-5-2003 của Tổng công ty Công nghiệp tàu 

thủy Việt Nam. Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công 

nghiệp tàu thủy I có chức năng thay mặt chủ đầu tư tổ chức, xúc tiến, quản lý, thực 

hiện xây dựng trường theo quyết định phê chuẩn dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền. 

Như vậy, giữa Trường đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Công nghiệp tàu thủy I (nay là 

Trường Cao đẳng nghề Vinashin ) với Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp 

vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I không có mối quan hệ phụ thuộc và nghĩa vụ 

về tài chính với nhau mà chỉ cùng trực thuộc về mặt tổ chức, quản lý của Tổng công 

ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Trong biên bản chuyển giao nguyên trạng Trường 

Cao đẳng nghề Vinashin từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, tại mục C của 

biên bản bàn giao hai bên thống nhất bàn giao về: Cơ cấu tổ chức cán bộ; tài chính; 

trụ sở đất đai; các dự án đầu tư; hồ sơ tài liệu kèm theo biên bản chuyển giao. Tại nội 

dung bàn giao về tài chính tại thời điểm 30-6-2013 hai bên thống nhất chuyển giao tài 

chính của đơn vị thành viên là Ban dự án xây dựng Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ 

công nghiệp tàu thủy I cho Công ty B cụ thể như sau: Tổng tài sản: 20.179.763.079 

đồng; tổng nợ phải trả: 3.096.225.797 đồng (trong đó nợ vay Vinashin 714.764.789 

đồng). Điểm 5 Mục B thể hiện: "Hai bên thống nhất bàn giao tạm thời nguyên trạng 

tình hình, số liệu tài chính đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính, báo cáo chi phí 

đầu tư và sổ sách kế toán đến 30/6/2013. Hai bên tiếp tục thực hiện các bước bàn 

giao cụ thể về tài chính, đầu tư sau khi có báo cáo tài chính của trường Cao đẳng 

nghề Vinanshin và ban dự án xây dựng Trường kỹ thuật và nghiệp vụ Công nghiệp 

tàu thủy I tại thời điểm 30/6/2013 đã được kiểm toán độc lập được hai bên thống 

nhất chỉ định". Trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01-01-

2013 đến 30-6-2013 của Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật 

công nghiệp tàu thủy I có thể hiện khoản nợ đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Vinashin là 1.630.472.408 đồng. Báo cáo số 176/BC ngày 05-7-2016 của Ban 

quản lý dự án hàng hải - thuộc Công ty B sau khi kiểm tra và thống nhất với Công ty A 

xác nhận giá trị quyết toán gói thầu 03 và 02 thuộc dự án Trường đào tạo Kỹ thuật 

nghiệp vụ công nghiệp tàu thủy 1- Hải Phòng (nay là Trường Cao đẳng nghề VMU) 

còn lại chưa thanh toán cho Công ty A là 1.430.472.408 đồng. Như vậy, tại thời điểm 

bàn giao Trường cao đẳng nghề Vinashin, quyền và nghĩa vụ tài chính của Ban quản lý 
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dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I đã được chuyển 

cho Công ty B, do đó không cần  thiết phải làm rõ về mặt tổ chức cũng như mối quan 

hệ giữa Ban quản lý dự án với Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ công nghiệp tàu thủy I 

như nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.   

[7]. Đối với nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát về việc phải đưa Tổng 

Công ty Công nghiệp tàu thủy và Bộ Giao thông vận tải vào tham gia tố tụng với tư 

cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Công ty B và Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đều trực thuộc Bộ giao thông vận tải. Tại công văn số 

10324/BGTVT-TC ngày 30-9-2013 và Công văn số 5969 ngày 30-5-2016 của Bộ 

Giao thông vận tải đã trả lời về công nợ với Công ty A gửi Công ty B như sau: “Công 

ty B căn cứ biên bản bàn giao nguyên trạng Trường cao đẳng nghề Vinashin từ Tập 

đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam về Công ty B và phương án tái cơ cấu của 

Trường, làm việc với Công ty Avà các bên liên quan để giải quyết công nợ…” Căn cứ 

biên bản chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng  nghề Vinashin ngày 30-7-

2013, Công ty B đã nhận quyền và nghĩa vụ tài chính của Ban quản lý dự án xây dựng 

Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I do Tổng công ty Công nghiệp 

tàu thủy chuyển giao nên phải có trách nhiệm xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan 

đến Ban quản lý dự án xây dựng Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật công nghiệp tàu thủy I 

như đã phân tích ở trên. Trong vụ án này, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quản lý 

hành chính nhà nước đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, đối với 

các giao dịch phát sinh trong quá trình hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu 

thủy Việt Nam thì doanh nghiệp phải chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp vì 

vậy không có căn cứ để đưa Bộ Giao thông vận tải vào tham gia tố tụng với tư cách 

là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong biên bản bàn giao nguyên trạng 

Trường Cao đẳng nghề Vinashin giữa Công ty B và Tổng công ty Công nghiệp tàu 

thủy Việt Nam, việc bàn giao Trường Cao đẳng nghề Vinashin đã được bàn giao giữa 

các bên và đã quy định quyền, nghĩa vụ của bên giao, bên nhận cùng các tài liệu 

chứng cứ đã được xem xét và đánh giá ở phần trên thấy rằng Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy Việt Nam không có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Vì vậy 

cũng không có căn cứ đưa Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam vào tham gia tố 

tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Từ những phân tích nêu 

trên, không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, và quyết định kháng nghị của Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng. 

- Về án phí: 

[8].  Án phí sơ thẩm: Công ty B phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm. 
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[9]. Án phí phúc thẩm: Do bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm giữ nguyên 

nên Công ty B phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, Điều 147, Điều 148, Điều 30, 74 Bộ luật Tố tụng 

dân sự;  

Căn cứ vào Điều 3, Điều 81 Luật Xây dựng năm 2003; 

Căn cứ vào Điều 162, Điều 305 Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn cứ vào Điều 27, Điều 42 Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của 

Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30-12-2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa 14; 

Xử: Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 09/2017/KDTM-ST 

ngày 22-9-2017 của Tòa án nhân dân quận L, thành phố Hải Phòng. 

1. Buộc Công ty B phải thanh toán cho Công ty A tổng số tiền là 4.554.447.000

đồng (Bốn tỷ, năm trăm năm mươi tư triệu, bốn trăm bốn mươi bẩy nghìn đồng), trong 

đó: Tiền gốc là: 1.430.472.000 đồng, tiền lãi là: 3.123.975.000 đồng. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu người phải thi 

hành án chưa thi hành án thì hàng tháng phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn 

trung bình trên thị trường của 03 Ngân hàng Thương mại (Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương) tại thời điểm thanh toán, tương ứng với thời gian chậm trả theo Án lệ số 

09/2016/AL ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng thẩm phán - Tòa án nhân dân tối 

cao.  

2. Về án phí kinh doanh thương mại:

Công ty B phải nộp số tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: 

112.554.000 đồng (Một trăm mười hai triệu, năm trăm năm mươi tư nghìn đồng). 

Công ty A được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 56.180.000 đồng 

(Năm mươi sáu triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí số 0014706  ngày 04-4-2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận L, thành 

phố Hải Phòng. 
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- Án phí phúc thẩm: Công ty B phải chịu 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) án 

phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

Công ty B đã nộp 2.000.000 đồng án phí phúc thẩm theo Biên lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí Tòa án số AA/2014/0004723 ngày 08-10-2017 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự quận L, thành phố Hải Phòng. 

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

Trường hợp Bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND quận L;  

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- Chi cục THADS quận L; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HCTP, hồ sơ vụ án, TKT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Dương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

Bản án số: 13/2018/DS-PT 

Ngày 17-10-2018 

V/v “tranh chấp hợp đồng 

chuyển đổi quyền sử dụng đất 

nông nghiệp” 

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 NINH BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tử Lượng 
Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Khôi và ông Đinh Huy Lưỡng 
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Bích Diệp – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Ninh Bình. 
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: Bà Bùi Thị Thúy - 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 09/2018/TLPT-DS ngày 08 tháng 6 
năm 2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 02/2018/DS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2018 
của Toà án nhân dân huyện Yên Khánh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 13/2018/QĐ-PT ngày 
05 tháng 9 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 15/2018/QĐ-
PT ngày 28 tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: - Ông Phạm Văn Kh
  - Bà Đoàn Thị Ch 

Cùng trú tại địa chỉ: Xóm Tr, thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, 
tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Chè: Anh Phạm Văn Kh; địa chỉ: 
Xóm Tr, thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. (Được ủy 
quyền theo văn bản ủy quyền ngày 20/9/2018)

2. Bị đơn: - Ông Nguyễn Văn C
 - Bà Hoàng Thị T 

Cùng trú tại địa chỉ: Xóm Tr, thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, 
tỉnh Ninh Bình.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Ông Phạm Văn Th, bà Nguyễn Thị H; cùng trú tại địa chỉ: Xóm Tr, thôn 

Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
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- Ông Nguyễn Văn Kh1, bà Đoàn Thị L; cùng trú tại địa chỉ: Xóm Tr, thôn 
Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

- Anh Nguyễn Văn C1, chị Nguyễn Thị V; cùng trú tại địa chỉ: Xóm Tr, 
thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

4. Người làm chứng: Bà Vũ Thị Kim L – Cán bộ địa chính xã Khánh Hải,
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

5. Người kháng cáo: Ông Phạm Văn Kh, bà Đoàn Thị Ch là nguyên đơn; ông
Phạm Văn Th là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện ngày 31/10/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án, 
nguyên đơn là ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn Thị Ch trình bày: Năm 1992 vợ 
chồng ông Kh, bà Ch (gia đình bà Ch) được Nhà nước giao 192m2 đất mạ, tại 
thửa số 401 tờ bản đồ số 5b, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh. Vợ chồng ông 
Th, bà H (gia đình ông Th) cũng được Nhà nước giao 105 m2 đất mạ, tại thửa số 
401 tờ bản đồ 5b, liền kề với ruộng của gia đình bà Ch. Năm 1997 gia đình bà 
Ch, gia đình ông Th đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 
đó, gia đình ông Th đã thống nhất chuyển đổi mảnh đất mạ cho gia đình bà Ch 
sử dụng, gia đình ông Th sử dụng ruộng của gia đình bà Ch ở vùng 1 Cửa Kho 
và đến nay không có tranh chấp gì. Tổng diện tích đất mạ gia đình bà Ch sử 
dụng tại thửa số 401, tờ bản đồ số 5b là 297 m2.  

Năm 1999 gia đình bà Ch và gia đình bà T ông C đã thỏa thuận bằng 
miệng về việc đổi ruộng cho nhau để tiện canh tác. Theo như thỏa thuận gia đình 
bà T sử dụng 297 m2 đất mạ tại thửa 401 của gia đình bà Ch, còn gia đình bà Ch 
sử dụng thửa 430, tờ bản đồ 5b ở sứ đồng Chuôm 1 của gia đình bà T. Đến năm 
2006, ông trưởng xóm nói gia đình nhà ai đang trồng cấy ở mảnh đất nào thì 
phải chịu sản và dịch vụ ở mảnh đất đó với Hợp tác xã nông nghiệp, nên bà Ch 
đã ký vào sổ nhận ruộng để trả sản và dịch vụ chứ không ký kết chuyển đổi đất. 
Sau khi canh tác gia đình bà Ch phát hiện thửa đất số 430 tờ bản đồ 5b của gia 
đình bà T đổi cho gia đình bà Ch không phải là đất 313 của gia đình bà T mà là 
đất tranh chấp. Khoảng năm 2010 gia đình bà Ch yêu cầu gia đình bà T làm thủ 
tục để gia đình ông Nguyễn Văn Kh1 ký đổi ruộng cho gia đình bà Ch để tránh 
tranh chấp về sau này, nhưng bà T không làm được. Vì vậy, ông Kh, bà Ch yêu 
cầu ông C, bà T phải tháo dỡ giải phóng mặt bằng trả lại mảnh đất mạ cho gia 
đình bà Ch là 297 m2 tại thửa 401, tờ bản đồ số 5b, gia đình bà Ch sẽ hoàn trả lại 
diện tích đất hai lúa đã nhận của gia đình bà T tại thửa 430 sứ đồng Chuôm 1.    

Về số tiền gia đình bà Ch nhận đền bù để mở rộng kênh Cửa Quán là tiền 
đền bù ruộng của gia đình bà Ch chứ không phải đền bù ruộng của gia đình bà 
T.  

Tại bản tự khai ngày 08/11/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án, bị 
đơn là  vợ chồng ông Nguyễn Văn C, bà Hoàng Thị T (gia đình bà T) trình bày: 
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Gia đình bà T có mảnh ruộng tại sứ đồng Chuôm 1, thửa 430, trong đó có 01 sào 
01 thước đổi của vợ chồng chị Vụ, anh C1 (gia đình chị V) từ năm 1995. Năm 
1995 bà Ch có hỏi xin đổi đất để gia đình bà Ch sử dụng ruộng của gia đình bà T 
ở sứ đồng Chuôm 1, còn gia đình bà T sử dụng ruộng mạ tại thửa 401 của gia 
đình bà Ch. 

Sau khi đổi xong hai gia đình đã đến ký sổ nộp sản (gia đình bà Ch ký 
nộp sản phần ruộng của gia đình bà T, còn gia đình bà T ký nộp sản phần ruông 
của gia đình bà Ch). Trong thời gian dồn điền đổi thửa gia đình bà T làm gì, gia 
đình bà Ch không có ý kiến hoặc phản đối. Khi Nhà nước đền bù tiền thu hồi đất 
tại thửa 430 ở sứ đồng Chuôm 1 để nạo vét kênh, gia đình bà Ch đã nhận tiền. 
Gia đình bà T đã khoét ao nuôi vịt nhưng gia đình bà Ch không có ý kiến gì; khi 
xã không cho đào ao vì để giữ mặt bằng, bà T có xuống nói với bà Ch trả lại 
ruộng, nhưng bà Ch nói “người lớn nói với nhau và tao với mày đã hứa lời nói 
như dao chém đất”. Đến năm 2003 gia đình bà T đã xây hai bên, san lấp thành 
vườn, gia đình bà Ch không có ý kiến phản kháng gì mà còn cho bà T vay 
3.000.000 đồng để lấy tiền bồi trúc đất mạ. Thời điểm đổi đất, mảnh đất của gia 
đình bà Ch canh tác rất khó khăn, nay gia đình bà T đã bỏ bao công sức đến 
ngày hôm nay mới được như vậy và việc đổi là vĩnh viễn, nên bà T, ông C 
không đồng ý trả lại 297 m2 đất mạ tại thửa 401 cho gia đình bà Ch.   

Tại bản tự khai ngày 23/11/2017, bản tự khai ngày 28/11/2017 và trong 
quá trình giải quyết vụ án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan là ông Phạm Văn 
Th, bà Nguyễn Thị H trình bày: Gia đình ông Th có 105 m2 đất mạ tại thửa số 
401, tờ bản đồ số 5b, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 
1997 gia đình ông Th có đổi cho gia đình bà Ch 105 m2 đất mạ nêu trên, để gia 
đình ông Th lấy ruộng của gia đình bà Ch tại vùng 1 Cửa Kho, khi đó hai bên 
chỉ chuyển đổi bằng miệng, đến năm 2017 mới viết giấy chuyển đổi đất cho ông 
Kh. Việc gia đình bà Ch lấy đất mạ đã đổi của gia đình ông Th để đổi cho gia 
đình bà T như thế nào gia đình ông Th không biết. Nay ông Kh bà Ch làm gì với 
diện tích đất đã đổi của gia đình ông Th, là quyền của vợ chồng ông Kh, bà Ch, 
vợ chồng ông Th, bà H không có ý kiến gì. 

Tại bản tự khai ngày 21/11/2017, biên bản lấy lời khai ngày 25/12/2017, 
người có quyền, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn C1, chị Nguyễn Thị V 
(xóm Tr A) trình bày: Vợ chồng anh C1, chị V (gia đình chị V) có mảnh ruộng 
khoảng hơn 01 sào tại đồng Chuôm 1, thôn Trung B, đã được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất mang tên bố anh C1 là ông Nguyễn Văn Kh1. Khoảng 
năm 1995 gia đình chị V đã đổi (bằng miệng) mảnh ruộng này cho gia đình bà 
T, gia đình chị V lấy ruộng của gia đình bà T và vẫn sử dụng cho đến nay. Sau 
đó, vợ chồng gia đình bà T sử dụng ruộng đã đổi của gia đình anh chị để đổi tiếp 
cho gia đình bà Ch như thế nào anh chị không biết. Việc đổi ruộng giữa gia đình 
chị V với gia đình bà T đã xong, anh chị không có ý kiến gì về việc gia đình bà 
T đổi ruộng cho gia đình bà Ch. Nay vợ chồng ông Kh, bà Ch kiện vợ chồng 
ông C, bà T tại Tòa án, gia đình anh C1, chị V không có yêu cầu hay đề nghị gì.  
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Tại biên bản lấy lời khai ngày 25/12/2017 người có quyền, nghĩa vụ liên 
quan là ông Nguyễn Văn Kh1, bà Đoàn Thị L trình bày: Gia đình ông Kh1 bà L 
có 456 m2 ruộng tại sứ đồng Chuôm 1, thuộc xóm Tr B, gia đình ông Kh1 bà L 
đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mảnh ruộng này là tiêu chuẩn 
được chia của anh C1, nên vợ chồng ông Kh1 đã giao lại cho vợ chồng anh C1, 
chị V canh tác. Sau đó, gia đình chị V lấy ruộng ở đồng Chuôm 1 đổi cho gia 
đình bà T để lấy ruộng ở vùng Bốn Cửa. Việc gia đình bà T lấy ruộng của ông 
Kh1 bà L đã chuyển cho anh C1 đổi tiếp cho gia đình bà Ch như thế nào ông 
Kh1 bà L không biết. Nay ông Kh1 bà Ch kiện vợ chồng ông C bà T về việc 
chuyển đổi ruộng đất nêu trên, phía gia đình ông Kh1, bà L không có ý kiến gì.   

Ngày 29/12/2017 Ủy ban nhân dân xã Khánh Hải xác nhận và cung cấp 
(BL 84-86): Năm 2006 UBND xã Khánh Hải tiến hành lập sổ nhận ruộng cho 
các hộ dân có đất 313 ký kê khai, đăng ký sử dụng tại các vị trí đã chuyển đổi 
sau dồn điền đổi thửa, cụ thể: Bà Đoàn Thị Ch đã ký nhận ruộng tại thửa số 430, 
vị trí sứ Chuôm 1, diện tích là 456 m2 đất hai lúa (nguồn gốc là của gia đình ông 
Kh1, gia đình ông C1 ở xóm Tr A). Gia đình ông C (T) đã ký nhận ruộng thửa 
số 401 (năm 2006 là thửa 418) tờ bản đồ số 5b vị trí sứ cửa ông Phô diện tích 
288m2 (nguồn gốc là đất của gia đình bà Ch và gia đình ông Th). 

 Theo yêu cầu của nguyên đơn Tòa án đã triệu tập người làm chứng là bà 
Vũ Thị Kim L - công chức địa chính xã Khánh Hải đến phiên tòa, ngày 
26/9/2018 bà L có báo cáo lý do không tham dự phiên tòa và trình bày ý kiến 
như sau: Giữa hộ ông Phạm Văn Kh và hộ ông Nguyễn Văn C có sự chuyển đổi 
ruộng cho nhau. Đối với xã Khánh Hải có đặc thù đất màu xen lẫn với đất hai 
lúa, đồng ruộng không đồng đều nên phương án dồn điền đổi thửa dựa trên tính 
tự nguyện, tự chuyển đổi của các nhóm. Xóm Tr A và Tr B trước đây là một 
xóm tách ra nên các hộ dân của hai xóm tự chuyển đổi cho nhau. Sau khi các hộ 
thống nhất dồn đổi, ban chỉ đạo của xóm lập sổ nhận ruộng, kê khai từng vị trí, 
tờ thửa, diện tích sau khi chuyển đổi cho các hộ dân ký công nhận. Hộ ông Kh, 
Bà Đoàn Thị Ch đã ký vào trang sổ số 32 công nhận vị trí tại tờ 5b, thửa 430, 
diện tích 456m2 đất hai lúa, xứ đồng Chuôm 1. Hộ ông Nguyễn Văn C đã ký vào 
trang số 30, tờ 5b, thửa 418 (năm 2006 là thửa 418, trước đó là thửa 401), diện 
tích 288m2 đất hai lúa ở xứ đồng cửa ông Phô, hai hộ từ khi chuyển đổi đất và 
sử dụng ổn định. Sổ nhận ruộng lập năm 2006, được UBND xã Khánh Hải, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Khánh ký xác nhận, công nhận kết 
quả sau dồn điền đổi thưa, mỗi xóm có 01 quyển. Tại thời điểm đó không thu 
hồi lại GCNQSDĐ cũ để chinh lý, không cấp đổi GCNQSDĐ mới. Hiện nay, 
nếu có thu hồi đất thì đều lấy sổ nhận ruộng để làm căn cứ. 

Tại bản án số 02/2018/DS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2018 Tòa án nhân dân 
huyện Yên Khánh quyết định, xử: 

- Bác yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn Thị 
Ch về việc buộc vợ chồng ông Nguyễn Văn C và bà Hoàng Thị T phải tháo dỡ 
toàn bộ tài sản, hoa màu trên đất và trả lại 297 m2 đất mạ, tại thửa số 401 (nay là 
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thửa 418), tờ bản đồ số 5b xã Khánh Hải, địa chỉ thửa đất tại xóm Tr B, thôn 
Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng: 
+ Về án phí: Buộc vợ chồng ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn Thị Ch phải 

nộp 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 
ông Kh đã nộp là 386.000 đồng, theo biên lại thu tiền tạm ứng án phí số 
AA/2013/0001792 ngày 01/11/2017 của Chị cục Thi hành án dân sự huyện Yên 
Khánh, vợ chồng ông Kh được hoàn lại số tiền chênh lệch là 86.000 đồng. 

+ Về chi phí tố tụng: Buộc vợ chồng ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn Thị 
Ch phải chịu 1.150.000 đồng chi phí thẩm định và chi phí định giá tài sản; ông 
Kh đã nộp đủ chi phí thẩm định và chi phí định giá tài sản. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên quyền kháng cáo đối với các bên đương sự theo 
quy định của pháp luật. 

Không nhất trí với bản án sơ thẩm, ngày 27 tháng 4 năm 2018 ông Phạm 
Văn Kh, bà Đoàn Thị Ch kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 02/2018/DS-ST 
ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh và đề nghị 
Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo hướng buộc gia đình ông C, bà T tháo dỡ 
toàn bộ tài sản, hoa màu trả lại cho ông Kh, bà Ch 297 m2 đất mạ, tại thửa số 
401 (nay là thửa 418), tờ bản đồ số 5b xã Khánh Hải. Lý do: Tòa  án cấp sơ 
thẩm đánh giá chứng cứ không khách quan, thiếu minh bạch, tuyên án trái 
ngược với thực tế. 

Tại đơn kháng cáo ngày 02/5/2018, được sửa đổi ngày 10/5/2018 ông 
Phạm Văn Th kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xử theo hướng buộc gia 
đình ông C, bà T tháo dỡ toàn bộ tài sản, hoa màu trả lại 105m2 đất mạ của gia 
đình ông Th để trả lại cho ông Kh, bà Ch. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 Nguyên đơn ông Phạm Văn Kh và người đại diện theo ủy quyền của bà Đoàn 

Thị Ch vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo.  
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Văn Th giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo.  
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và 
của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn 
xét xử phúc thẩm và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 308, Điều 148 của Bộ luật tố tụng dân sự; điểm 
đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Bác yêu cầu kháng cáo của ông Phạm Văn Kh, bà Đoàn Thị Ch, ông 
Phạm Văn Th, giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 02/2018/DS-ST ngày 19 tháng 4 
năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh. 

- Ông Kh, bà Ch là người cao tuổi nên được miễn án phí, ông Th phải nộp án 
phí dân sự phúc thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ông Phạm Văn Kh, bà Đoàn Thị Ch và ông Phạm Văn Th là các 
đương sự trong vụ án nên có quyền kháng cáo bản án. Ông Kh, bà Ch, ông Th 
nộp đơn kháng cáo và biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong hạn luật 
định, hình thức, nội dung đơn kháng cáo phù hợp với quy định tại Điều 272 của 
Bộ luật tố tụng dân sự, do đó được xem xét theo trình tự, thủ tục phúc thẩm.  

[2] Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ 
thẩm Đơn khởi kiện ngày 31/10/2017 của ông Phạm Văn Kh, bà Đoàn Thị Ch là 
đúng thẩm quyền được quy định tại các Điều 26, 35, 39 của Bộ luật tố tụng dân 
sự. Hội đồng xét xử sơ thẩm trong bản án đúng quy định tại các Điều 11, 12, 14, 
63 của Bộ luật tố tụng dân sự. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ 
thẩm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng, ban hành, tống đạt các văn bản tố 
tụng của Tòa án và thu thập chứng cứ đúng trình tự theo quy định của Bộ luật tố 
tụng dân sự.  

[3] Xét về nội dung vụ án và yêu cầu kháng cáo: 
[3.1] Trên cơ sở lời khai nguyên đơn là ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn Thị 

Ch, bị đơn là ông Nguyễn Văn C và bà Hoàng Thị T, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan là ông Phạm Văn Th, bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Văn Kh1, bà 
Đoàn Thị L, anh Nguyễn Văn C1, chị Nguyễn Thị V và Sổ nhận ruộng sau khi 
dồn điền đổi thửa lập năm 2006 Quyển 1 Thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên 
Khánh đủ căn cứ xác định:  

Các hộ gia đình nêu trên được Nhà nước giao đất nông nghiệp để sản 
xuất. Tại thửa số 401, tờ bản đồ số 5b, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, gia 
đình bà Ch được quyền sử dụng 297 m2 đất mạ; trong đó, đất được giao là 
192m2 và 105m2 là đất nhận chuyển đổi của gia đình ông Th, khi chuyển đổi 
ruộng cho nhau các bên tự thỏa thuận bằng miệng. 

Tại sứ đồng Chuôm 1, thửa 430, tờ bản đồ số 5b, xã Khánh Hải, gia đình 
bà T có một mảnh ruộng 456 m2; trong đó có một phần (hơn 01 sào) nhận 
chuyển đổi của gia đình chị V, khi chuyển đổi ruộng cho nhau các bên tự thỏa 
thuận bằng miệng. 

Khoảng từ năm 1997 đến năm 1999 để thuận tiện cho việc canh tác, gia 
đình bà Ch và gia đình bà T thỏa thuận bằng miệng chuyển đổi đất cho nhau: 
Gia đình bà Ch sử dụng thửa ruộng của gia đình bà T ở sứ đồng Chuôm 1, thửa 
430, tờ bản đồ số 5b; còn gia đình bà T sử dụng ruộng mạ tại thửa 401, tờ bản 
đồ số 5b của gia đình bà Ch. Sau khi chuyển đổi đất, hai gia đình đã ký đăng ký 
sử dụng vào sổ nhận ruộng sau khi dồn điền đổi thửa lập năm 2006 Quyển 1 
Thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh. Gia đình bà Ch đăng ký sử dụng 456 
m2 đất lúa tại xứ đồng Chuôm 1, thửa 430, tờ bản đồ số 5b. Gia đình bà T đăng 
ký sử dụng 288 m2 đất lúa tại xứ đồng Cửa ông Phô, thửa 418 (trước đó là thửa 
401), tờ bản đồ số 5b. Hai hộ gia đình sử dụng các thửa đất chuyển đổi ổn định 
cho đến năm 2017 thì phát sinh tranh chấp. 
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[3.2] Hội đồng xét xử thấy: Việc chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các gia 
đình là trên cơ sở tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu sử dụng, phù hợp với điều 
kiện canh tác của mỗi bên. Sau khi chuyển đổi đất, các bên đã đăng ký, kê khai 
và được ghi nhận tại sổ nhận ruộng đối với diện tích đất đổi và trực tiếp canh 
tác, sử dụng ổn định, liên tục cho đến nay đã được khoảng 20 năm, quá trình sử 
dụng đất gia đình bà T đã xây tường bao, lán bán mái và cải tạo một phần đất để 
trồng cây ăn quả.  

[3.3] Trong thực tế việc đổi đất giữa các hộ gia đình (gia đình ông Th, gia 
đình bà Ch, gia đình bà T, gia đình chị V) diễn ra từ khoảng năm 1995 - 1999, 
tuy nhiên các chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện năm 2006 các bên mới làm thủ 
tục đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi tại chính quyền địa phương thông qua 
việc ký đăng ký sử dụng vào sổ nhận ruộng sau khi dồn điền đổi thửa (Quyển 1 
Thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh), các thủ tục khác như kê khai tính 
thuế cũng từ khi đăng ký. Việc các đương sự chuyển đổi đất cho nhau là tự 
nguyện, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 113 Luật đất đai năm 2003; 
Điều 4, khoản 2 Điều 170 Bộ luật dân sự năm 2005 và có nội dung hình thức 
tương tự như Án lệ số 15/2017/AL “về công nhận thỏa thuận miệng của các 
đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp”. Việc chuyển 
đổi đất nông nghiệp của các đương sự diễn ra trước khi có chủ trương dồn điền 
đổi thửa của Nhà nước năm 2003 nhưng nội dung, hình thức hoàn toàn phù hợp 
với chủ trương dồn điền đổi thửa “Dân chủ, công bằng, hợp lý, công khai, tự 
nguyện, tự thỏa thuận thực hiện”. Để ổn định tình hình chính trị địa phương, ổn 
định sản xuất và tránh gây xáo trộn không cần thiết việc sử dụng đất của các hộ 
gia đình, cần phải công nhận việc chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các đương sự 
là thực tế. Hộ gia đình ông Kh bà Ch được quyền sử dụng 456 m2 đất lúa tại 
thửa 430, tờ bản đồ số 5b, xứ đồng Chuôm 1. Hộ gia đình ông C, bà T được 
quyền sử dụng 288 m2 đất lúa thửa 418 (trước đó là thửa 401), tờ bản đồ số 5b 
tại xứ đồng Cửa ông Phô.  

[3.4] Từ các phân tích, nhận định nêu Hội đồng xét xử xét thấy Bản án số 
02/2018/DS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2018 Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh 
bác yêu cầu khởi kiện của ông Kh bà Ch là có căn cứ. Yêu cầu kháng cáo của 
ông Kh, bà Ch và ông Th là không có căn cứ, không được chấp nhận, cần giữ 
nguyên bản án sơ thẩm nêu trên. 

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Yêu cầu kháng cáo của ông Kh bà Ch, 
ông Th không được chấp nhận nhưng tại thời điểm xét xử phúc thẩm ông Kh bà 
Ch đã đủ 60 tuổi là người cao tuổi, nên được miễn án phí dân sự phúc thẩm; ông 
Th phải nộp án phí đân sự phúc thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thương vụ 
Quốc hội. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, Điều 147, 148, 157, 158, 165,166 của Bộ 
luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ khoản 2 Điều 113 Luật đất đai năm 2003; khoản 3 Điều 210 của 
Luật Đất đai năm 2013; Điều 4, khoản 2 Điều 170 Bộ luật dân sự năm 2005. 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

1. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 02/2018/DS-ST ngày 19 tháng 4
năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, xử: 

1.1. Bác yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn 
Thị Ch về việc buộc  vợ chồng ông Nguyễn Văn C và bà Hoàng Thị T phải tháo 
dỡ toàn bộ tài sản, hoa màu trên đất và trả lại 297 m2 đất mạ, tại thửa số 401 
(nay là thửa 418), tờ bản đồ số 5b xã Khánh Hải, địa chỉ thửa đất tại xóm Tr B, 
thôn Đ, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

1.2. Về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng: 
- Về án phí: Buộc vợ chồng ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn Thị Ch phải 

nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, được trừ vào số 
tiền tạm ứng án phí ông Kh đã nộp là 386.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu nghìn 
đồng), theo biên lại thu tiền tạm ứng án phí số AA/2013/0001792 ngày 
01/11/2017 của Chị cục Thi hành án dân sự huyện Yên Khánh; vợ chồng ông 
Kh được hoàn lại số tiền chênh lệch là 86.000 đồng (Tám mươi sáu nghìn đồng). 

- Về chi phí tố tụng: Buộc vợ chồng ông Phạm Văn Kh và bà Đoàn Thị 
Ch phải chịu 1.150.000 đồng (Một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) chi phí 
thẩm định và chi phí định giá tài sản; ông Kh, bà Ch đã nộp đủ chi phí thẩm định 
và chi phí định giá tài sản. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm:
- Ông Phạm Văn Kh, bà Đoàn Thị Ch được miễn án phí dân sự phúc thẩm. 

Hoàn trả lại cho ông Phạm Văn Kh 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng 
án phí phúc thẩm đã nộp, theo biên lại thu tiền tạm ứng án phí số 
AA/2013/0001828 ngày 27/4/2018 của Chị cục thi hành án dân sự huyện Yên 
Khánh.  

- Ông Phạm Văn Th phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí 
dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 
đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), theo biên lai số 
AA/2013/0001829 ngày 10/5/ 2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên 
Khánh; ông Th đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm.  

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (17/10/2018).

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- Tòa án cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND huyện Yên Khánh; 

- VKSND tỉnh Ninh Bình; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Nguyễn Tử Lượng 
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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 10/2018/DS-PT 

Ngày 26 - 4 - 2018 

V/v tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất 

 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 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

Các Thẩm phán:         Ông Lương Ngọc Dũng 

 Bà Vũ Thị Thu Hà

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Ngọc Ngà - Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Hải Phòng 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng: Bà Đào Thị Huệ 

- Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Trong các ngày 06/4/2018, ngày 26/4/2018 tại trụ sở Toà án nhân dân thành 

phố Hải Phòng mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 

30/2017/TLPT-DS ngày 02/11/2017 về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2017/DS-ST ngày 26/9/2017 của Tòa án 

nhân dân quận NQ, thành phố Hải Phòng bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 235/2018/QĐ-PT ngày 

25/01/2018 và Thông báo về thời gian tiếp tục phiên tòa số 787/TB-TA ngày 

16/4/2018 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông ĐXH, sinh năm 1947 và bà MTT, sinh năm 1958; nơi cư 

trú: Tổ A  phường B, quận NQ, thành phố Hải Phòng; đều có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền  của nguyên đơn: Bà NKV, sinh năm 1961; nơi cư 

trú: Số D, phường B, quận NQ, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

 - Bị đơn: Bà BTH, sinh năm 1955; nơi cư trú: E, phường F, quận G, 

tBTHnh phố Hải Phòng; có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông PHK, sinh năm 1976; nơi cư 

trú: Số LL, phường LL, quận NQ, Hải Phòng; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Ông VTH, sinh năm 1954; nơi cư trú: nơi cư trú: Số LL, phường LL, quận

NQ, Hải Phòng; có mặt. 

2. Chị ĐTTT, sinh năm 1991; nơi cư trú: Tổ A  phường B, quận NQ, thành

phố Hải Phòng; có mặt. 

- Người kháng cáo: Bà BTH là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tóm tắt nội dung vụ án như sau: 

Nguyên đơn ông ĐXH và bà MTT trình bày: Ngày 20/4/1990, vợ chồng bà 

BTH ông VTH nhượng lại diện tích 180m
2
 đất và 01 móng nhà, 01 gian bếp tại 

thôn 2, xã ĐK, huyện AH, thành phố Hải Phòng (nay là số Tổ A  phường B, quận 

NQ,  thành phố Hải Phòng) cho ông ĐXH bà Tuyết với giá 3 triệu đồng. Nhưng 

hai bên thống nhất viết 02 đơn xin nhượng bán nhà và hoa màu và sang tên quyền 

sử dụng diện tích đất: 01 đơn do ông ĐXH viết mua với giá 3.000.000 đồng có chữ 

ký của ông ĐXH, bà Tuyết và ông VTH, bà BTH và 01 đơn do ông VTH viết mua 

với giá 2.000.000 đồng (mục đích để trốn thuế) có chữ ký của vợ chồng ông ĐXH, 

bà Tuyết và ông VTH, còn chữ ký của bà BTH là do ông VTH ký. Ông ĐXH bà 

Tuyết đã trả đủ cho ông VTH, bà BTH 3.000.000 đồng tiền mặt và nhận tài sản 

cùng bản gốc các giấy tờ có liên quan đến việc UBND huyện AH cấp đất cho bà 

BTH, ông VTH. Ngay trong tháng 4 năm 1990, ông ĐXH, bà Tuyết tiến hành xây 

01 gian nhà mái bằng 01 tầng trên diện tích móng nhà còn gian nhà bếp sau này 

dột nát đã phá đi xây lại.  

Sau đó ông ĐXH, bà Tuyết có nhờ ông Long (là hàng xóm) mang Đơn xin 

nhượng bán nhà và hoa màu và sang tên quyền sử dụng diện tích đất ngày 

20/4/1990 mua với giá 2.000.000 đồng đến UBND phường ĐK để xin xác nhận và 

UBND ĐK xác nhận ngày 03/5/1990 với nội dung: Đất không được phép bán, đổi, 

chác, chỉ có chữ ký nhưng không có dấu chức danh và dấu của UBND phường ĐK. 

Ngày 14/10/1993, UBND phường ĐK đã xác nhận vào Đơn xin nhượng bán nhà 

và hoa màu và sang tên quyền sử dụng diện tích đất ngày 20/4/1990 với giá 

3.000.000 đồng với nội dung: “Bà BTH thường trú tại phường có căn nhà và mảnh 

đất theo đơn trình bày là đúng sự thực. Vậy đề nghị các cấp xét giải quyết chuyển 

quyền sử dụng”.  

Ngay sau khi nhận chuyển nhượng từ tháng 4/1990 cho đến nay: Ông ĐXH, 

bà Tuyết xây nhà ở, ông VTH, bà BTH vẫn qua lại chơi với ông bà và không có ý 

kiến gì, quan hệ giữa hai gia đình hòa thuận, không có ai tranh chấp. Ngày 

10/10/1996, ông ĐXH, bà Tuyết đã kê khai đăng ký sử dụng đất tại Sở Địa chính 

thành phố Hải Phòng. Tại Giấy chứng nhận đăng ký kê khai sử dụng đất vào sổ số 

160 ngày 10/10/1996 mang tên MTT, diện tích đất trên là 173,4 m
2
. Tại hồ sơ kỹ 

thuật thửa đất số 3, tờ bản đồ địa chính Dk 32 năm 1999 của Trung tâm đo đạc bản 
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đồ Sở Tài nguyên đo vẽ và Sổ mục kê năm 1999, diện tích đất là 181,3 m
2 

tại tổ 8, 

cụm 2, phường ĐK, quận NQ, thành phố Hải Phòng.  

Ngày 20/10/2000, ông ĐXH, bàMTT có đơn xin chuyển quyền sở hữu nhà 

và diện tích 70m
2
 đất cho cụ ĐTB là mẹ đẻ của ông  ĐXH (cụ Bộ đã chết năm 

2010) và được UBND phường ĐK xác nhận ngày 05/01/2001. Ngày 17/7/2010 cụ 

Bộ tặng cho cháu nội là ĐTTT 70m
2
 đất nêu trên. Việc tách đất, tặng cho quyền sử 

dụng đất đều lập thành văn bản được công chứng tại Văn phòng Công chứng KM. 

Hiện trạng đất vẫn giữ nguyên nhưng các cây trồng, ông ĐXH, bàMTT đã chặt bỏ. 

Khoảng năm 2003, khi dự án mở rộng đường ĐK và triển khai làm đường 

ĐK 2, diện tích đất tranh chấp nêu trên nằm trong dự án do vậy chưa ai được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện nay ông ĐXH, bàMTT đã được đăng 

ký kê khai đền bù tại UBND phường ĐK. 

Ngày 5/10/2015, bà BTH đến nhà ông ĐXH, bàMTT, nói ông VTH đang xin 

ly hôn với bà tại Tòa án nhân dân quận DK, hai người đang tranh chấp tài sản. Bà 

BTH đã hỏi ông ĐXH cho bà mượn lại số giấy tờ gốc về diện tích đất đã bán cho 

ông ĐXH, bàMTT mà bà đã giao cho ông ĐXH, bàMTT năm 1990 để phô tô công 

chứng xong sẽ trả lại ngay. Để bà BTH chứng minh với Tòa án về nguồn gốc tài 

sản cũng như công sức đóng góp của bà trong khối tài sản chung của bà và ông 

VTH. Do hai gia đình đang hòa thuận, lại không có tranh chấp và thương bà BTH 

nên ông ĐXH đã cho bà BTH mượn các loại giấy tờ gốc gồm: Phiếu thu ngày 

01/7/1987, phiếu thu ngày 15/8/1986, 02 Đơn xin nhượng bán nhà và hoa màu và 

sang tên quyền sử dụng diện tích đất ngày 20/4/1990 (nhưng trong biên bản mượn 

không ghi rõ 02 giấy), Biên bản giao nhận đất ngày 12/4/1986,  Biên bản kiểm tra 

ruộng đất ngày 2/7/1987, Thông báo kiểm tra ngày 16/11/1986, Đơn xin phép làm 

nhà của bà BTH ngày 02/01/1988, Giấy giao nhận tiền bán nhà và hoa màu ngày 

20/11/1990 và 24 biên lai. Khi mượn giấy tờ ông ĐXH có viết 02 giấy mượn đều 

là bản gốc để bà BTH ký mượn ngày 05/10/2015 có chữ ký của bà BTH và ông 

ĐXH trong đó 01 giấy ông ĐXH giữ, 01 giấy bà BTH giữ. Sau đó bà BTH không 

trả lại mặc dù ông ĐXH và bàMTT đã nhiều lần yêu cầu bà BTH trả số giấy tờ đã 

mượn. 

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Ông ĐXH, bàMTT đề nghị công nhận 

Hợp đồng nhượng bán nhà và hoa màu và sang tên quyền sử dụng diện tích đất viết 

ngày 20/4/1990 có xác nhận của UBND phường ĐKngày 14/10/1993 giữa vợ 

chồng bà BTH, ông VTH và vợ chồng bà MTT và ông ĐXH là hợp pháp. 

Bị đơn bà BTH trình bày: Bà BTH và ông VTH kết hôn năm 1977 (hiện nay 

bà và ông VTH chưa ly hôn mà đang sống ly thân). Năm 1986 bà BTH được 

UBND huyện AH (nay là huyện An Dương) cấp cho bà BTH 180m
2
 đất tại

 
tờ bản 

đồ số 4, mặt đường cửa đình thôn 2 ĐK(nay số mới là 150A đường Đông Khê, 

phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), vì bà là giáo viên của 
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Trường Phổ thông cơ sở ĐK thuộc xã ĐK, huyện AH, thành phố Hải Phòng. Sau 

khi được giao đất, bà BTH đã đóng thuế sử dụng đất từ năm 1986 đến năm 1990.  

Ngày 02/01/1988, bà BTH làm đơn gửi UBND phường ĐK xin phép làm 

nhà và bà cùng ông VTH đã xây một móng nhà diện tích 40m
2
, 01 nhà bếp tạm lợp 

ngói diện tích khoảng 10m
2
 để vật liệu xây dựng. Trong khi đang xây dựng thì 

giữa gia đình bà BTH, ông VTH và gia đình ông Long hàng xóm (giáp phía Tây) 

có sự tranh chấp đất. Vì vậy khi xây dựng móng nhà và gian bếp thì phải tạm dừng 

xây dựng để chờ UBND quận NQ giải quyết tranh chấp. Do có việc tranh chấp và 

ông VTH cho rằng đất ở cửa đình không tốt, không ở nên ông VTH không tiếp tục 

xây dựng và bỏ đi làm việc theo công trình còn bà BTH vẫn ở nhờ tại nhà bố mẹ 

đẻ ông VTH.  

Đến năm 1994, bà BTH phát hiện bị mất giấy tờ đất tại ĐK. Sau đó, bà BTH 

mới biết ông VTH đã bán đất cho ông ĐXH bàMTT vào năm 1990. Khi đó bà 

không còn giấy tờ gì và ông VTH bỏ đi nên bà không có căn cứ pháp lý để đòi. Bà 

BTH trình báo UBND phường ĐK về việc trên nhưng chỉ trình bày miệng, không 

có văn bản.  

Khoảng năm 2015, bà BTH được biết diện tích đất 180m
2
 tại số 150A ĐK, 

quận NQ, thành phố Hải Phòng nằm trong dự án mở đường. Khi bắt đầu triển khai, 

kê khai đền bù thì bà BTH có đến gặp ông ĐXH, bàMTT nhưng khi đến chỉ gặp 

ông ĐXH ở nhà, bà BTH có hỏi ông ĐXH về việc tại sao gia đình ông lại xây nhà 

trái phép trên móng và sử dụng trên đất của bà được cấp, ông ĐXH trình bày diện 

tích đất 180m
2
 tại 150A ĐK, quận NQ, thành phố Hải Phòng là mua lại đất của ông 

VTH vào năm 1990. Khi mua trên đất có một móng nhà 40m
2
 và 01 gian bếp 

khoảng 10m
2
 nhưng do UBND không làm thủ tục chuyển nhượng vì vậy không 

sang tên đất được mà đất vẫn mang tên bà BTH. 

Sau đó bà BTH và ông ĐXH thống nhất khi kê khai đền bù giải phóng mặt 

bằng, bà Hà và ông ĐXH, bàMTT cùng kê khai, ông ĐXH đã đưa cho bà BTH 

cầm gồm những giấy tờ sau: Phiếu thu ngày 01/4/1986; Phiếu thu ngày 15/8/1986; 

Đơn xin nhượng bán nhà ngày 20/4/1990 do ông VTH viết không có chứng thực 

của UBND phường ĐK, Biên bản giao nhận đất ngày 12/4/1986; Biên bản kiểm tra 

ruộng đất ngày 21/7/1987, Thông báo kiểm tra ngày 26/11/1986; Đơn xin phép 

làm nhà ngày 02/01/1988. Bà không mượn giấy giao nhận tiền bán nhà và hoa màu 

ngày 20/11/1990 và đơn xin nhượng bán nhà và hoa màu và sang tên quyền sử 

dụng diện tích đất ngày 20/4/1990 có xác nhận của UBND phường ĐKnhư lời khai 

của ông ĐXH, bàMTT. Việc mượn giấy bà BTH và ông ĐXH có viết 02 giấy đều 

là bản gốc để bà BTH ký mượn ngày 05/10/2015 có chữ ký của bà BTH và ông 

ĐXH trong đó 01 giấy bà BTH giữ, 01 giấy ông ĐXH giữ. 

Việc ông VTH và ông ĐXH, bàMTT mua bán chuyển nhượng 180m
2
 đất 

mang tên bà BTH, bà không biết và không ký vào 02 đơn xin nhượng bán nhà 
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ngày 20/4/1990, bà không bán và cũng không cầm tiền bán đất của ông ĐXH, 

bàMTT. 

Việc ông ĐXH, bàMTT chuyển quyền sử dụng 70m
2
 đất và sở hữu nhà cho 

cụ Bộ và cụ Bộ tặng cho chị Trang là không hợp pháp vì diện tích đất trên là cuả 

bà.  

Ngày 06/01/2016, bà có đơn đề nghị giải quyết đòi lại quyền sử dụng đất thổ 

cư và tài sản gắn liền với đất gửi UBND phường ĐK. Đến ngày 13/01/2016 tại 

buổi hòa giải tại UBND phường ĐK, ông ĐXH cung cấp cho UBND phường 

ĐK(bản sao) đơn xin nhượng bán nhà, hoa màu và sang tên quyền sở dụng đất 

ngày 20/2/1990 với giá 3.000.000đ thì bà mới được biết là có giấy này.  

Quan điểm của bà BTH là không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

ĐXH, bàMTT và yêu cầu nguyên đơn phải trả cho bà diện tích đất 180m
2
 và móng 

nhà cho bà theo giá của Hội đồng đền bù. Đối với vật kiến trúc do ông ĐXH, 

bàMTT xây trên diện tích đất trên thì trả lại cho ông ĐXH, bàMTT theo giá của 

Hội đồng đền bù. Bà đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án vì thời hiệu khởi 

kiện đã hết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 - Ông VTH trình bày: Ông và bà BTH kết hôn từ năm 1977, có đăng ký kết 

hôn. Năm 1986 vợ chồng ông được cấp diện tích 180m
2
 đất ở Đông khê, để cho 

hợp lý khi làm thủ tục đứng tên bà BTH vì thời điểm đó bà BTH là giáo viên 

trường ĐK. Năm 1988 vợ chồng đã xây một móng nhà, bếp và trồng một số cây 

trên diện tích 180m
2
 đất  (cụ thể như bà BTH trình bầy). Năm 1990, ông và bà 

BTH đã thống nhất chuyển nhượng diện tích 180m
2
 đất, móng nhà, gian bếp nêu 

trên cho ông ĐXH và bàMTT, có viết 2 đơn xin chuyển nhượng, nội dung cụ thể 

về việc chuyển nhượng như lời khai của nguyên đơn đã trình bầy ở phần trên. Còn 

việc UBND phường ĐKxác nhận đơn chuyển nhượng ngày 14/10/1993 ông VTH 

không biết và không quan tâm vì tài sản đã giao, tiền đã nhận đầy đủ từ ngày 

20/4/1990. Việc mua bán chuyển nhượng này được sự đồng thuận của vợ chồng. 

Ông ĐXH, bàMTT đã giao đủ số tiền 3.000.000 đồng tiền mặt (tương đương với 

14 chỉ vàng) cho ông VTH. Sau đó, ông đã chuyển lại số tiền 3.000.000 đồng cho 

bà BTH để trả cho anh Cược tiền hoa hồng (tương đương 2 chỉ vàng), trả cho anh 

Xương số tiền tương đương 9 chỉ vàng), còn lại số tiền để mua đồ dùng trong gia 

đình. Ông ĐXH đề nghị Tòa án đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ông ĐXH, 

bàMTT. 

 - Chị ĐTT trình bầy: Bà nội chị là bà ĐTB đã cho chị diện tích 70m
2
 đất 

nằm trong diện tích 180m
2
 đất tại ĐK. Việc tặng cho có văn bản được công chứng 

tại Văn phòng Công chứng KM. Chị ĐTT đề nghị công nhận hợp đồng nhượng 

bán nhà, hoa màu và sang tên quyền sử dụng đất ngày 20/4/1990 giữa bà BTH, ông 

VTH với ông ông ĐXH, bà MTT là hợp pháp.  
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      Tại Bản án sơ thẩm số 08/2017/DS-ST ngày 26/9/2017 của Tòa án nhân dân 

quận NQ đã căn cứ vào các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và áp dụng Điều 

15 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959; Điều 15 của Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 1986; Điều 22, khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 1987; điểm b.3 tiểu 

mục 2.2 mục 2 phần II Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 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; Áp dụng tương tự Án lệ số 

04/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 

06/4/2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông ĐXH và bà MTT: 

Công nhận hợp đồng nhượng bán nhà và hoa màu và sang tên quyền sử dụng diện 

tích đất ngày 20/4/1990, có chứng nhận của Ủy ban nhân dân phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ngày 14/10/1993 giữa bà BTH, ông VTH 

và ông ĐXH, bà MTT.  

 Đình chỉ yêu cầu phản tố của bà BTH đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn ông ĐXH, bà MTT. 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo cho các 

đương sự. 

Ngày 05/10/2017, bà BTH kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy 

Bản án số 08/2017/DS-ST ngày 26/9/2017 của Tòa án nhân dân quận NQ và yêu 

cầu ông ĐXH và bàMTT trả lại cho bà diện tích 180m
2
 đất tại số 8 đường ĐK, 

quận NQ, thành phố Hải Phòng, lý do Tòa án nhân dân quận NQ đã vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và lời khai 

đã khai tại phiên tòa sơ thẩm. 

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu: Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 

không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân quận Ngô Quyền.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

- Về tố tụng: 

[1]. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Đây là Tranh chấp hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tòa án nhân 

dân quân Ngô Quyền thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 

3 Điều 26, điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  
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[2]. Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 13/01/2016, ông ĐXH bàMTT biết quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, ngày 25/10/2016 ông ĐXH bàMTT 

có đơn khởi kiện. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 159 Bộ luật Tố tụng 

dân sự số 24/2004/QH11 sửa đổi bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12, vụ án còn 

trong thời hiệu khởi kiện. 

- Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà BTH đề nghị tuyên hủy 

Bản án sơ thẩm và yêu cầu ông ĐXH và bàMTT trả lại cho bà diện tích 180m
2
 đất 

tại ĐK, quận NQ, thành phố Hải Phòng với lý do: Tòa án nhân dân quận NQ đã vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng chuyển từ tranh chấp quyền sử dụng đất thành 

tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất và đã căn cứ hợp đồng chuyển 

nhượng đất giả mạo (không có bản chính đề so sánh) để công nhận hợp đồng 

chuyển nhượng ngày 20/4/1990 là không có căn cứ: 

[3]. Theo lời khai của nguyên đơn ông ĐXH, bàMTT: Diện tích 180m
2
 đất

nêu trên là thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nguyên đơn và đưa ra căn cứ ngày 

20/4/1990, vợ chồng nguyên đơn đã nhận chuyển nhượng đất và tài sản trên đất 

của vợ chồng bị đơn. Nguyên đơn đã xây nhà, quản lý, sử dụng, đóng thuế đất từ 

đó cho đến nay, không ai tranh chấp; bị đơn bà BTH cho rằng: Diện tích đất là tài 

sản riêng của bà được cấp, bà không chuyển nhượng cho ai và không ký vào đơn 

xin nhượng bán nhà và hoa mầu và sang tên quyền sử dụng diện tích đất ngày 

20/4/1990, không nhận tiền chuyển nhượng. Hội đồng xét xử đánh giá như sau:  

[4]. Xác định nguồn gốc tài sản tranh chấp: Căn cứ vào lời khai của các 

đương sự và các tài liệu về việc cấp, giao, nhận đất ngày 12/4/1986, sổ mục kê 

năm 1986, xác định: Năm 1986, UBND huyện AH đã cấp cho bà BTH diện tích 

180m
2
 đất tại số 150A tổ 8 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng. Bà BTH xây dựng gia đình với ông VTH từ năm 1977. Căn cứ vào Điều 15 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 xác định diện tích đất trên là tài sản chung 

của vợ chồng bà BTH và ông VTH.   

  [5]. Xét 02 Đơn xin nhượng bán nhà và hoa mầu và sang tên quyền sử dụng 

diện tích đất ngày 20/4/1990:  

Về hình thức: Đơn thứ nhất giá chuyển nhượng là 3 triệu đồng, phần dưới 

ghi bên mua lại có chữ ký và chữ viết ĐXH, Đặng ThịMTT, bên nhượng bán có 

chữ ký chữ viết VTH, BTH, có dấu, chữ ký chứng nhận của Ủy ban nhân dân 

phường ĐKnăm 1993 xác nhận “Bà BTH thường trú tại phường có căn nhà và 

mảnh đất theo đơn trình bầy là đúng sự thực”,  là bản phôtô được sao từ Văn 

phòng Công chứng KM nơi lưu hồ sơ tặng cho giữa cụ Bộ và chị Trang. Ông ĐXH 

đưa lý do không có bản gốc vì năm 2015 bà BTH đã mượn lại của ông ĐXH một 

số giấy tờ trong đó có bản gốc đơn xin chuyển nhượng này và không trả lại. Tại 

các bản khai ông VTH và ông ĐXH, bàMTT đều khảng định bà BTH có mặt, đã 

ký và viết tên vào đơn xin chuyển nhượng này, tại Biên bản xác minh tại UBND 
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phường ĐK(bút lúc số 142) đã xác nhận có sự việc UBND phường ĐKxác nhận 

vào đơn xin nhượng đất và hoa mầu và sang tên quyền sử dụng diện tích đất vào 

ngày 14/10/1993, do vậy đây là chứng cứ để Hội đồng xét xử xem xét đánh giá. 

     [6]. Tại đơn thứ hai (giá chuyển nhượng 2 triệu đồng), có chữ ký của ông 

Huỷnh, bàMTT và ông VTH. Chữ ký của bà BTH là do ông VTH ký thay. Phần 

dưới đơn có ghi “Chứng nhận của UBND phường ĐKĐất cấp không được phép 

bán đổi,chác”, có chữ ký không ghi rõ họ tên người ký và không có dấu của cơ 

quan có thẩm quyền. Theo lời khai của bà BTH thì đó là chữ ký và chữ viết của 

ông Chức Phó chủ tịch UBND phường ĐK. 

     [7]. Về nội dung: Hai đơn xin nhượng bán nhà và hoa màu và sang tên 

quyền sử dụng diện tích đất đều thể hiện nội dung: Ông VTH, bà Hà chuyển 

nhượng cho ông ĐXH, bàMTT diện tích 180m
2
 đất trên có móng nhà và gian bếp, 

không ghi địa chỉ đất ở đâu (hồ sơ thể hiện đây chính là diện tích đất ĐK, quận NQ 

mà bà Hà được cấp năm 1986 ). Về giá chuyển nhượng  đơn thứ nhất giá 3 triệu, 

ông ĐXH bàMTT khai đã trả đủ số tiền 3 triệu đồng cho ông VTH bà BTH. Ông 

VTH khai: Tại thời điểm chuyển nhượng có mặt ông Cược, số tiền chuyển nhượng 

ông VTH và bà BTH đã nhận đủ, đã trả cho ông Xương 9 chỉ vàng (để lo cho anh 

BQP, là em trai của bà BTH  đi Bunggari). Mặc dù bà BTH không thừa nhận việc 

này nhưng tại thời điểm đó có việc anh BQP đi  Bunggari, số tiền còn lại ông đưa 

cho bà BTH để mua tivi.  Đơn thứ hai giá chuyển nhượng 2 triệu ông VTH, ông 

ĐXH, bàMTT khai ghi để mục đích trốn thuế.    

      [8]. Mặc dù không có bản gốc đơn xin nhượng bán nhà và hoa mầu và sang 

tên quyền sử dụng đất ngày 20/4/1990 có ghi giá chuyển nhượng là 3 triệu nên 

không giám định được chữ ký của bà BTH. Những người biết và liên quan đến 

việc chuyển nhượng là ông C, ông I, ông X, ông L đều đã chết, quá trình xác minh 

thu thập chứng cứ tại các cơ quan có thẩm quyền không còn lưu giữ tài liệu liên 

quan đến thửa đất trên song Hội đồng xét xử căn cứ các tài liệu, chứng cứ khác 

trong hồ sơ vụ án thể hiện như sau:  

   [9]. Quá trình sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng diện tích đất tranh 

chấp nêu trên, năm 1990 ông ĐXH, bàMTT đã xây nhà ở, đóng thuế đất từ đó cho 

đến nay. Trước năm 1996, ông ĐXH bàMTT đã đăng ký kê khai quyền sử dụng 

đất và đã được Sở Địa chính Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận kê khai đăng ký sử 

dụng đất và có tên trong sổ mục kê đo vẽ năm 1999 (Bản đồ địa chính) tại thửa đất 

số 3 tờ bản đồ số 32 diện tích 181m
2
 đất thổ cư.  

    [10]. Bà BTH khai: Năm 1990, bà BTT dạy học tại trường Phổ thông cơ sở 

ĐK(nay là trường Tiểu học NT) và diện tích đất đang tranh chấp cách trường học 

khoảng 400 đến 500m. Năm 1994, bà bị mất toàn bộ giấy tờ về diện tích đất nhưng 

không trình báo cơ quan có thẩm quyền và bà BTH biết ông ĐXH bàMTT đã nhận 

194



chuyển nhượng của ông VTH vào năm 1990 và đã xây nhà trên diện tích 180m
2
 

đất của bà được cấp. Theo tài liệu của Tòa án nhân dân quận DK cung cấp: Năm 

2015, ông VTH xin ly hôn bà BTH, tại đơn đề nghị yêu cầu giải quyết việc chia tài 

sản chung của vợ chồng của bà BTH, (bút lục số 317)  phần liệt kê các tài sản 

chung của vợ chồng không có diện tích đất 180m
2
 đã chuyển nhượng cho ông 

ĐXH bàMTT. Như vậy, bà BTH đã biết được ông ĐXH và bàMTT đang ở và quản 

lý sử dụng diện tích đất 180m
2
 mà bà được cấp năm 1986.   

    [11]. Đối với việc ông ĐXH đã giao cho bà BTH mượn lại toàn bộ giấy tờ 

về nguồn gốc, chuyển nhượng diện tích đất tranh chấp: Xét thấy 02 giấy ghi tài 

liệu cho mượn ngày 05/10/2015 có chữ ký của ông ĐXH và bà BTH, tại mục 3 ghi 

Đơn nhượng bán 20/4/1986 ông ĐXH khai đây chính là 2 đơn chuyển nhượng bản 

gốc (một đơn giá chuyển nhượng 3 triệu đồng và 01 đơn giá chuyển nhượng 2 triệu 

đồng) do lúc đó nghĩ hai bản giống nhau nên không ghi gồm 2 bản. Tại mục 8 ghi 

giấy giao nhận tiền bán nhà và hoa mầu lại khác nhau ở chỗ: Bản của nguyên đơn 

cung cấp thì để nguyên mục này, bản bị đơn cung cấp bị gạch ngang, theo bà BTH 

khai mục này không có nên bà tự gạch, ông ĐXH không công nhận việc này. Hội 

đồng xét xử xác định: Có việc ông ĐXH đã giao cho bà BTH những giấy tờ như 

bản liệt kê tài liệu ngày 05/10/2015 do ông ĐXH cung cấp. Quá trình giải quyết bà 

BTH khai không nhận đơn xin nhượng bán nhà và hoa mầu và sang tên quyền sử 

dụng diện tích đất  ngày 20/4/1990 có xác nhận của UBND phường ĐKnăm 1993 

nên không có cơ sở khẳng định ông ĐXH đã giao cho bà BTH gồm cả đơn nhượng 

bán này. Song đây cũng là một trong những nội dung để Hội đồng xét xử xem xét, 

đánh giá sự thật về nhượng bán diện tích 180m
2
 đất nêu trên giữa ông ĐXH, 

bàMTT với ông VTH, bà BTH. 

 [12]. Như vậy lời khai của ông ĐXH, bàMTT đã phù hợp với lời khai của 

ông VTH về thời gian, nội dung, số tiền chuyển nhượng diện tích đất và tài sản 

trên đất, phù hợp với chứng cứ như đã phân tích ở trên, Hội đồng xét xử xác định: 

Việc giao dịch, mua bán chuyển nhượng  nhà và đất  giữa  ông ĐXH, bàMTT với 

ông VTH, bà BTH thông qua 02 đơn xin nhượng bán nhà và hoa mầu và sang tên 

quyền sử dụng diện tích đất ngày 20/4/1990 là có thật, thực tế giao dịch chuyển 

nhượng đất và tài sản gắn liền với đất giữa các bên đã được thực hiện xong từ năm 

1990, ông VTH bà BTH đã nhận đủ tiền chuyển nhượng, ông ĐXH bàMTT đã 

nhận đất và xây nhà ở ổn định, không vi phạm quy định về quy hoạch. Bà BTH 

biết nhưng không phản đối nên phải xác định bà BTH đã đồng ý với việc chuyển 

nhượng này nên  áp dụng  tương tự Án lệ số 04/2016/AL được Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06/4/2016 và được công bố theo 

Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

và điểm b.3 tiểu mục 2.2 mục 2 phần II  Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 
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10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để công nhận việc 

chuyển nhượng này theo quy định của pháp luật. 

  [13]. Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử phúc thẩm đủ cơ sở xác 

định Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 20/4/1990 giữa 

ông ĐXH, bàMTT với ông VTH, bà BTH về hình thức và mục đích, nội dung 

không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội nên có hiệu lực pháp 

luật do vậy Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

công nhận Hợp đồng nhượng bán nhà và hoa màu và sang tên quyền sử dụng diện 

tích đất ngày 20/4/1990, có chứng nhận của UBND phường ĐK, quận NQ, thành 

phố Hải Phòng  năm 1993 hợp pháp là có căn cứ, đúng pháp luật nên Hội đồng xét 

xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 

08/2017/DS-ST ngày 26/9/2017 của Tòa án nhân dân quận NQ.     

[14]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên 

bà BTH phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn: Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 

08/2017/DS-ST ngày 26/9/2017 của Tòa án nhân dân quận NQ, thành phố Hải 

Phòng.  

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 

39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 148, Điều 244, khoản 2 Điều 517 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 15 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959; Điều 22, khoản 2 

Điều 49 Luật Đất đai năm 1987; Áp dụng tương tự Án lệ số 04/2016/AL được Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06/4/2016 và được công 

bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao, 

 Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông ĐXH và bà MTT:

Công nhận Hợp đồng nhượng bán nhà và hoa màu và sang tên quyền sử dụng diện 

tích đất ngày 20/4/1990, có chứng nhận của Ủy ban nhân dân phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ngày 14/10/1993 giữa bà BTH, ông VTH 

và ông ĐXH, bà MTT.  

2. Đình chỉ yêu cầu phản tố của bị đơn là bà BTH đối với yêu cầu khởi kiện

của nguyên đơn ông ĐXH, bà MTT. 

3.Về án phí:
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Án phí dân sự sơ thẩm: Bà BTH phải nộp 200.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. Trả lại cho bà BTH số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu 

phản tố là 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001719 ngày 

28/4/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận NQ, thành phố Hải Phòng.  

Trả lại cho ông ĐXH, bà MTT số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 

đồng theo Biên lai thu số 0001531 ngày 29/12/2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

quận NQ, thành phố Hải Phòng.  

Án phí dân sự phúc thẩm: Bà BTH phải nộp 300.000 đồng án phí dân sự 

phúc thẩm. Trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 đồng theo Biên lai 

thu tiền số 0002017 ngày 06/10/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận NQ, 

thành phố Hải Phòng. Bà BTH đã nộp xong án phí dân sự phúc thẩm.    

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

Nơi nhận:  
- VKSND TP Hải Phòng; 

- TAND quận NQ; 

- Chi cục THADS quận NQ; 

- Các đương sự (để thi hành); 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số 48/2017/DS-ST
Ngày 14.8.2017
V/v “Tranh chấp thừa kế ”  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phạm Khắc Tường 

- Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Phạm Xoa 

 - Ông Huỳnh Thanh Trà 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Trang - Cán bộ Tòa 

án nhân dân quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tham gia phiên tòa: Bà Trần 

Nhã Minh Hoàng- Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu - 24 Hoàng 

Văn Thụ, Đà Nẵng tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 138/2017/TL-DS 

ngày 27 tháng 4 năm 2017 về “Tranh chấp thừa kế ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 73/2017/QĐST- DS ngày 21 tháng 7 năm 2017 giữa: 

Nguyên đơn: Ông Huỳnh H - sinh năm 1951 (có mặt). 

Trú tại: 26 đường H, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Bị đơn: Ông Huỳnh M - sinh năm 1963 (có mặt). 

 Chỗ ở hiện nay: 37 đường M, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Nơi ĐKHKTT: 01 đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Huỳnh A - sinh năm 1948 (có mặt). 

Trú tại: tổ 4, thôn G, xã P, huyện V, Tp Đà Nẵng. 

- Ông Huỳnh T - sinh năm 1958 (có mặt) 

Chỗ ở hiện nay: Lô *** đường A, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Nơi ĐKHKTT: 01 đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  

- Ông Huỳnh Q - sinh năm 1964 (có mặt) 

Chỗ ở hiện nay: 402/52 đường N, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

Nơi ĐKHKTT: 01 đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  
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- Bà Huỳnh Thị A - sinh năm 1961 (có mặt). 

Nơi cư trú: K50/6 đường P, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng  

- Bà Huỳnh Thị M - sinh năm 1962 (có mặt). 

Nơi cư trú: 382/18 đường B, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. 

- Bà Huỳnh Thị K - sinh năm 1967 (có mặt). 

Nơi cư trú: 368/151 đường D, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  

- Bà Huỳnh Thị Tr - sinh năm 1941(có mặt).  

Nơi cư trú: K44/7 đường L, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  

- Bà Huỳnh Thị H - sinh năm 1953 (có mặt). 

Nơi cư trú: K442/H9/17 đường D, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. 

- Bà Huỳnh Thị C - sinh năm 1962 (có mặt). 

- Ông Huỳnh Th - sinh năm 1958 (có mặt). 

Cùng cư trú tại: K442/9/21 đường D, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.  

- Ông Huỳnh C - sinh năm 1956 (vắng mặt).  

Nơi cư trú cuối cùng: 01 đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

- Bà Phạm Thị Lệ T - sinh năm 1966. 

Nơi cư trú: Lô *** đường A, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Huỳnh T  - sinh năm 1958 (có mặt). 

Chỗ ở hiện nay: Lô *** đường A, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Nơi ĐKHKTT: 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  

( Văn bản ủy quyền công chứng số 5154 ngày 10 tháng 8 năm 2017) 

- Bà Nguyễn Lương Băng H - sinh năm 1974 

Nơi cư trú: tổ 5, phường G, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Huỳnh M  - sinh năm 1963 (có mặt). 

 Chỗ ở hiện nay: 37 đường M, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Nơi ĐKHKTT: 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  

( Văn bản ủy quyền công chứng số 4982 ngày 08 tháng 8 năm 2017) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện đề ngày 24.4.2017 và trong quá trình giải quyết vụ án,

nguyên đơn là ông Huỳnh H trình bày: 

Cha ông là cụ Huỳnh Ch đã chết năm 1995, khi chết không để lại di chúc và mẹ 

ông là cụ Trần Thị H đã chết năm 1992, khi chết không để lại di chúc. Cha mẹ ông có 

09 người con chung là các ông bà: Huỳnh A, Huỳnh H, Huỳnh C, Huỳnh T, Huỳnh M, 

Huỳnh Q, Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M và Huỳnh Thị K. Ngoài ra, cha ông còn có 04 

người con riêng là các ông bà: Huỳnh Thị Tr, Huỳnh Thị H, Huỳnh Th, Huỳnh Thị C. 
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Ngoài những người con này, cha mẹ ông không còn ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất. 

Trong số những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất này, có ông Huỳnh C hiện còn sống 

nhưng ở đâu không rõ. Nơi cư trú cuối cùng của ông C là 01, Đường C , quận Hải 

Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

Di sản do cha mẹ ông để lại là nhà đất tại 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng. Ngôi nhà này hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 

quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã được cấp có thẩm quyền 

xác nhận, cấp các loại giấy tờ như “tờ trình về việc xác nhận nguồn gốc và sở hữu nhà 

ở ngày 09 tháng 7 năm 1994”, “giấy phép sửa chữa nhà ngày 06 tháng 10 năm 1984”, 

“thông báo xác nhận tài sản không có tranh chấp ngày 20 tháng 11 năm 1993 ”. Hiện 

ngôi nhà không có ai ở. Ông Huỳnh H xác định di sản do cha mẹ ông để lại có giá trị là 

2.500.000.000đ ( Hai tỉ năm trăm triệu đồng ). Ông yêu cầu được nhận một kỷ phần 

thừa kế. Giao cho ông Huỳnh M sở hữu, sử dụng toàn bộ nhà và đất là di sản của cha 

mẹ, ông M có trách nhiệm thối trả lại cho ông số tiền tương ứng với giá trị kỷ phần là  

235.000.000đ ( Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng ). Đồng thời ông đề nghị giao cho ông 

quản lý kỷ phần thừa kế của ông Huỳnh C được hưởng. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của mình. 

* Trong biên bản hòa giải ngày 05 tháng 6 năm 2017 và  quá trình giải quyết vụ

án bị đơn là ông Huỳnh M trình bày: 

Ông hoàn toàn thống nhất với lời trình bày của ông Huỳnh H về thời điểm cha 

mẹ ông chết mà không để lại di chúc. Ông cũng thống nhất về hàng thừa kế thứ nhất 

của cha mẹ ông như ông Huỳnh H trình bày. Ông xác định ngoài những người con này 

cha mẹ ông không còn ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất.  

Khi chết, cha mẹ ông có để lại di sản là nhà và đất tại địa chỉ 01 Đường C, quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng như ông Huỳnh H trình bày. Ông thống nhất với với ý 

kiến của ông Huỳnh H rằng giá trị di sản do cha mẹ để lại là 2.500.000.000đ (Hai tỷ 

năm trăm triệu đồng). Ông có nguyện vọng được sở hữu và sử dụng nhà đất do cha mẹ 

để lại để thờ phụng cha mẹ. Ông sẽ thối trả cho các ông bà Huỳnh A, Huỳnh H, Huỳnh 

C, Huỳnh T,  Huỳnh Q, Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M, Huỳnh Thị K là những người anh 

chị em cùng cha cùng mẹ với ông một kỷ phần thừa kế tương ứng với số tiền 

235.000.000đ ( Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng ). 

Đối với những người con riêng của cha ông là các ông bà Huỳnh Thị Tr, Huỳnh 

Thị H, Huỳnh Th, Huỳnh Thị C ông sẽ thối trả lại cho họ một kỷ phần thừa kế tương 

ứng với số tiền 96.000.000đ ( Chín mươi sáu triệu đồng) 

Đối với ông Huỳnh C, hiện còn sống nhưng ở đâu không rõ, ông đồng ý để ông 

Huỳnh H quản lý kỷ phần thừa kế tương ứng với số tiền 235.000.000đ mà ông C được 

hưởng. 

Tại phiên tòa, bị đơn đơn giữ nguyên yêu cầu của mình và có ý kiến tự nguyện 

chịu toàn bộ chi phí thẩm định giá. 

* Trong biên bản hòa giải ngày 05 tháng 6 năm 2017 và quá trình giải quyết vụ

án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các ông bà Huỳnh A, Huỳnh T,  Huỳnh Q, 

Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M, Huỳnh Thị K trình bày: 

Họ hoàn toàn thống nhất với ý kiến của ông Huỳnh H và ông Huỳnh M về thời 

điểm cha mẹ họ chết, hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ họ cũng như di sản mà cha mẹ 
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họ để lại. Họ đồng ý giao cho ông Huỳnh M sở hữu và sử dụng nhà và đất tại địa chỉ 01 

Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng và nhận mỗi người một kỷ phần thừa kế 

tương ứng với số tiền 235.000.000đ ( Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng). 

Đối với ông Huỳnh C, hiện còn sống nhưng ở đâu không rõ, họ đồng ý để ông 

Huỳnh H quản lý kỷ phần thừa kế tương ứng với số tiền 235.000.000đ ( Hai trăm ba 

mươi lăm triệu đồng ) mà ông C được hưởng. 

Tại phiên tòa, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án nêu trên 

giữ nguyên yêu cầu của mình. Riêng đối với bà Huỳnh Thị M, bà trình bày bà có đăng 

ký hộ kinh doanh tại địa chỉ 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà nẵng. Nay 

chia thừa kế là ngôi nhà này, bà M đồng ý sẽ bàn giao ngôi nhà khi các bên hoàn thành 

nghĩa vụ thối trả số tiền bà được hưởng thừa kế và bà không có yêu cầu gì thêm.  

* Trong biên bản hòa giải ngày 05 tháng 6 năm 2017 và  quá trình giải quyết vụ

án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các ông bà Huỳnh Thị Tr, Huỳnh Thị H, 

Huỳnh Th, Huỳnh Thị C trình bày: 

Họ hoàn toàn thống nhất với ý kiến của ông Huỳnh H và ông Huỳnh M về thời 

điểm cha họ chết, hàng thừa kế thứ nhất của cha họ cũng như di sản mà cha họ để lại. 

Họ đồng ý giao cho ông Huỳnh M sở hữu và sử dụng  nhà và đất tại địa chỉ 01 Đường 

C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng và nhận mỗi người một kỷ phần thừa kế tương 

ứng với số tiền 96.000.000đ ( Chín mươi sáu triệu đồng ).  

Đối với ông Huỳnh C, hiện còn sống nhưng ở đâu không rõ, họ đồng ý để ông 

Huỳnh H quản lý kỷ phần thừa kế tương ứng với số tiền 235.000.000đ ( Hai trăm ba 

mươi lăm triệu đồng ) mà ông C được hưởng. 

Tại phiên tòa, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án nêu trên 

giữ nguyên yêu cầu của mình. 

Tại phiên tòa, ông Huỳnh T với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Phạm Thị Lệ T trình bày: 

Bà Phạm Thị Lệ T là vợ của ông T, có đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ 01 

Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà nẵng. Nay chia thừa kế là ngôi nhà này, bà T 

đồng ý sẽ bàn giao ngôi nhà khi các bên hoàn thành nghĩa vụ thối trả số tiền được 

hưởng thừa kế và không có yêu cầu gì thêm.  

Tại phiên tòa, ông Huỳnh M với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Lương Băng H trình bày:  

Bà Nguyễn Lương Băng H là cháu của vợ ông M là bà Lương Thị A Đ. Bà H và 

bà Đ có đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà 

nẵng. Nay chia thừa kế là ngôi nhà này, bà H đồng ý sẽ bàn giao ngôi nhà và không có 

yêu cầu gì thêm.  

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 vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Tranh chấp giữa ông Huỳnh H và ông Huỳnh M thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 5 Điều 

26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

201



Xét yêu cầu của ông Huỳnh H về việc chia thừa kế theo pháp luật là nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở tại 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng do cha mẹ 

ông là ông Huỳnh Ch và bà Trần Thị H để lại, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Các chứng cứ do nguyên đơn cũng như các đương sự khác xuất trình là có cơ sở 

để xác định sinh thời ông Huỳnh Ch và bà Trần Thị H có tạo lập được khối tài sản 

chung là nhà ở và quyền sử dụng đất ở 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà 

Nẵng. Ngôi nhà này có tứ cận như sau: 

- Hướng đông giáp đường T; 

- Hướng Tây giáp với nhà bà Đoàn Thị T; 

- Hướng Nam giáp với nhà ông Trần C; 

- Hướng Bắc giáp với đường C 

Theo chứng thư thẩm định giá do Công ty CP thẩm định giá V phát hành ngày 05 

tháng 7 năm 2017 thì di sản này có giá 2.400.448.167đ ( hai tỉ bốn trăm triệu bốn trăm 

bốn mươi tám ngàn một trăm sáu mươi bảy đồng ). Tuy nhiên các đương sự có mặt tại 

phiên tòa cùng thống nhất di sản do cha mẹ họ để lại có giá 2.500.000.000đ ( Hai tỉ năm 

trăm triệu đồng). Xét thấy sự thỏa thuận này phù hợp với quy định tại điều 104 Bộ luật 

tố tụng dân sự nên cần chấp nhận. 

Cụ Huỳnh Ch chết năm 1995, cụ Trần Thị H chết năm 1992.  Hai cụ có 09 người 

con chung là các ông bà: Huỳnh A, Huỳnh H, Huỳnh C, Huỳnh T, Huỳnh M, Huỳnh Q, 

Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M, Huỳnh Thị K. Ngoài ra, cụ Huỳnh Ch còn có 04 người 

con riêng là các ông bà: Huỳnh Thị Tr, Huỳnh Thị H, Huỳnh Th, Huỳnh Thị C. 

Trong quá trình tiến hành tố tụng cũng như tại phiên tòa, đương sự có mặt tại 

phiên tòa thỏa thuận giao cho ông Huỳnh M sở hữu và sử dụng nhà đất tại địa chỉ 01 

Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Ông M có trách nhiệm thối trả cho 

Huỳnh A, Huỳnh H, Huỳnh C, Huỳnh T, Huỳnh Q, Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M, 

Huỳnh Thị K mỗi người số tiền 235.000.000đ ( Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng ), thối 

trả lại cho Huỳnh Thị Tr, Huỳnh Thị H, Huỳnh Th, Huỳnh Thị C mỗi người số tiền 

96.000.000đ (Chín mươi sáu triệu đồng ). Xét thấy thỏa thuận này của các đương sự có 

mặt tại phiên tòa là không trái với pháp luật, không trái đạo đức xã hội nên cần chấp 

nhận ý kiến thỏa thuận này của họ. 

Đối với ông Huỳnh C, mặc dù Tòa án đã thực hiện việc thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng theo khoản 4 điều 173 nhưng ông Huỳnh C vẫn vắng 

mặt. Xét thấy việc ông M đồng ý thối trả lại cho ông C một kỷ phần thừa kế tương ứng 

với số tiền 235.000.000đ ( Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng ) là có lợi cho ông C. Do 

đó Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận. Do ông C hiện sinh sống ở đâu không rõ, 

các đương sự có mặt tại phiên tòa đều thống nhất giao cho ông Huỳnh H quản lý số tiền 

này nên xét thấy cần áp dụng án lệ số 06/2016/AL được Tòa án nhân dân tối cao thông 

qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo quyết định số 220/QĐ-CA ngày 

06 tháng 4 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao để giao cho ông Huỳnh H quản lý số 

tiền 235.000.000đ ( Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng ) tương ứng với một kỷ phần thừa 

kế mà ông C được hưởng. 
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Quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên tòa: Tòa án nhân dân quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng thụ lý, giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền. Về nội dung, đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Chi phí thẩm định giá là 10.000.000đ ( Mười triệu đồng) ông Huỳnh M tự nguyện 

chịu. 

Án phí dân sự sơ thẩm các ông bà Huỳnh A, Huỳnh H, Huỳnh C, Huỳnh T, Huỳnh 

M, Huỳnh Q, Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M, Huỳnh Thị K mỗi người phải chịu là 

11.750.000đ ( Mười một triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng ). 

Án phí dân sự sơ thẩm các ông bà Huỳnh Thị Tr, Huỳnh Thị H, Huỳnh Th, 

Huỳnh Thị C mỗi người phải chịu là 4.800.000đ ( Bốn triệu tám trăm ngàn đồng ). 

Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng khoản 5 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39,  

khoản 1 Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng các Điều 357, 468, 623,649, 651 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Áp dụng án lệ số 06/2016/AL được Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 

tháng 4 năm 2016 và được công bố theo quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 

năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao; 

Áp dụng khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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 ông Huỳnh H đối với ông Huỳnh M về việc

yêu cầu chia thừa kế. 

2. Xử: Di sản của cụ Huỳnh Ch và cụ Trần Thị H là nhà ở và quyền sử dụng đất ở

tại 01 Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (theo sơ đồ thửa đất đính kèm bản 

án) . Ngôi nhà này có tứ cận như sau: 

- Hướng đông giáp đường T; 

- Hướng Tây giáp với nhà bà Đoàn Thị T; 

- Hướng Nam giáp với nhà ông Trần C; 

- Hướng Bắc giáp với đường C 

Giao cho ông Huỳnh M sở hữu và sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 01 

Đường C, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Ông Huỳnh M có nghĩa vụ thối trả cho 

các đồng thừa kế như sau: 

- Thối trả cho các ông bà Huỳnh A, Huỳnh H, Huỳnh C, Huỳnh T, Huỳnh Q, 

Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M, Huỳnh Thị K mỗi người số tiền 235.000.000đ ( 

Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng ). 

- Thối trả lại cho các ông bà Huỳnh Thị Tr, Huỳnh Thị H, Huỳnh Th, Huỳnh 

Thị C mỗi người số tiền 96.000.000đ ( Chín mươi sáu triệu đồng). 

203



Tạm giao cho ông Huỳnh H quản lý số tiền 235.000.000đ ( Hai trăm ba mươi lăm 

triệu đồng ) mà ông Huỳnh C được hưởng thừa kế. 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, các đương sự có quyền có yêu cầu mà ông 

Huỳnh M không trả tiền thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất bằng 

50% mức lãi suất giới hạn quy định tại điều 468 Bộ luật dân sự; 

Ông Huỳnh M có quyền, nghĩa vụ liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất ở và quyền 

sở hữu nhà ở mà ông được giao sở hữu và sử dụng. 

3. Chi phí thẩm định giá là 10.000.000đ ( Mười triệu đồng ) ông Huỳnh M tự

nguyện chịu. 

Án phí dân sự sơ thẩm các ông bà Huỳnh A, Huỳnh H, Huỳnh C, Huỳnh T, 

Huỳnh M, Huỳnh Q, Huỳnh Thị A, Huỳnh Thị M, Huỳnh Thị K mỗi người phải chịu là 

11.750.000đ ( Mười một triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng ). 

Ông Huỳnh H được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp là 4.807.692đ ( Bốn triệu 

tám trăm lẻ bảy ngàn sáu trăm chín mươi hai đồng ) theo biên lai thu số 9299 ngày 26 

tháng 4 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

Ông H còn phải tiếp tục nộp 6.942.308đ (Sáu triệu chín trăm bốn mươi hai ngàn ba 

trăm lẻ tám đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Án phí dân sự sơ thẩm các ông bà Huỳnh Thị Tr, Huỳnh Thị H, Huỳnh Th, 

Huỳnh Thị C mỗi người phải chịu là 4.800.000đ ( Bốn triệu tám trăm ngàn đồng ). 

Các đương sự có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

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:        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TANDTP Đà Nẵng  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSNDQ. Hải Châu 

- Những người tham gia tố tụng;  

- Lưu hồ sơ vụ án.  

        Phạm Khắc Tường  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 46/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 28-9-2017 

V/v tranh chấp:“  h a tà  sản 

ch ng sa   h   y h n        y n 

s    ng  ất” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Xuân Long 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Nguyễn Thị Đấu 

2. Bà Dương Thị Lệ

       - Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thanh Tr nh - Thư  ý T a án nhân  ân 

tỉnh T. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên toà: Võ 

Trung Hiếu - K ểm sát v ên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tạ  tr  sở T a án nhân  ân tỉnh T xét x  sơ 

thẩm c ng  ha  v  án th   ý số: 28/2016/TLST-HNGĐ  ngày 03 tháng 10 năm 

2016 v  v ệc: “ h a tà  sản ch ng sa   h   y h n        y n s    ng  ất” 

Theo quyết  ịnh  ưa v  án ra xét x  số: 74/2017/QĐST-DS ngày 25 

tháng 8 năm 2017 và Q yết  ịnh hoãn ph ên t a số: 92/2017/QĐST-DS ngày 

19/9/2017  g ữa các  ương sự:  

1. Nguyên đơn:

Bà Nguyễn Thị Mỹ H  s nh năm 1965  

Địa chỉ: Số E    ầ  E  ư ng N, phư ng N    n 1  Thành phố H. 

Ngư i đại diện th o ủy  uyền: Ông Võ Trọng K  s nh năm 1978 ( theo 

văn bản ủy   y n ngày 12/7/2016 và 27/6/2017) 

Địa chỉ: Số 7/11  ư ng  han Thanh G  phư ng 3  thành phố  , tỉnh T 

( có mặt) 

2.   đơn:

Ông Bùi Trọng P  s nh năm 1965 

Địa chỉ: Số E   ầ  E   ư ng N, phư ng N    n 1  Thành phố H.( có mặt) 

 h  ở h ện nay: ấp T xã T, h yện  , tỉnh T. 

3  Ngư i c   uyền   i  ngh a     iên  uan: 

- Bùi Nhật A  s nh năm 1993;  (có  ơn vắng mặt) 

Địa chỉ: Số E    ầ  E   ư ng N, phư ng N    n 1  Thành phố H. 
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- Bùi Đại H  s nh năm 1997;  (có  ơn vắng mặt) 

Địa chỉ: Số E    ầ  E  ư ng N, phư ng N    n 1  Thành phố H. 

- Bà Lê Thị H (Le Hanh T)  s nh năm 1934; 

Địa chỉ: Số 6164 F 27609 U.S.A. 

Ngư i đại diện th p ủy  uyền: Ông Nguyễn Minh Trường S  s nh năm 

1977; ( theo văn bản ủy   y n ngày 04/5/2016 ) 

Địa chỉ: Số 15   h  phố A  phư ng A  thành phố  , tỉnh T.( có mặt) 

Ngư i bảo  ệ  uyền    i ích h p pháp của bà Lê Th  H (Le Hanh T)   ng 

Nguyễn Minh H  à L  t sư  th ộc Văn ph ng    t sư Ng yễn   nh H  Đoàn 

   t sư tỉnh T ( có mặt). 

- Ủy ban nhân dân huyện C, t nh T; (có  ơn vắng mặt) 

Ngư i đại diện th o pháp  u t: Ông Huỳnh V n B  H -  hủ tịch  y ban 

nhân  ân h yện  , tỉnh T.   

        NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Trong đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải và các lời khai

trong quá trình tố tụng Nguyên đơn Nguyễn Thị Mỹ H và Người đại diện 

theo ủy quyền của Nguyên đơn ông Võ Trọng K trình bày:  hị Ng yễn 

Thị  ỹ H và anh Bù  Trọng    ã  y h n theo   yết  ịnh c ng nh n th  n t nh  y 

h n số 56/2014/QĐST-HNGĐ ngày 11/4/2014 của TAND Q  n  , Thành phố 

H. Nhưng  h   y h n chị và anh P chưa yê  cầ  ch a tà  sản ch ng  à   y n s  

  ng   ện tích 200m
2
  ất ở  tọa  ạc ấp T xã T, h yện  , tỉnh T. Đất này  o vợ 

chồng chị m a  h  c n  à vợ chồng và  ã  ược UBND h yện   cấp g ấy chứng 

nh n   y n s    ng  ất số H 33525  ngày 21/12/2004 cho hộ Ng yễn Thị  ỹ 

H.  

Nay chị yê  cầ  ch a tà  sản ch ng  à   y n s    ng 200 m
2
  ất ở  tọa  ạc 

ấp T xã T, h yện  , tỉnh T. X n nh n ½ g á trị   y n s    ng  ất ở theo b ên 

bản  o  ạc   ịnh g á tà  sản ngày 29/3/2017. Đố  vớ  yê  cầ  của bà Le Hanh T 

    chị và anh P g ao trả cho bà 900 m
2
  ất và căn nhà trên  ất ( gồm 700m

2
 cây 

 â  năm th ộc th a 1718 và 200 m
2
  ất ở  th ộc th a 1786 t  bản  ồ số 1  tọa 

 ạc ấp T xã T, h yện  , tỉnh T và hủy g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 

33472/QSDĐ ngày 23/8/2004 và g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 

33525 ngày 21/12/2004 ) chị  h ng  ồng ý v  căn nhà và phần  ất này  à tà  sản 

ch ng của chị và anh P. 

* Tại bản tự khai, biên bản hòa giải và các lời khai trong quá trình tố

tụng bị đơn Bùi Trọng P trình bày: 

Anh và chị Ng yễn Thị  ỹ H ch ng sống từ năm 1992   ến năm 2014 th  

 y h n theo   yết  ịnh c ng nh n th  n t nh  y h n số 56/2014/QĐST- HNGĐ 
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ngày 11/4/2014 của TAND Q  n  , Thành phố H. Trong   yết  ịnh  y h n này 

chưa g ả    yết v  phần tà  sản ch ng g ữa anh và chị H. Q á tr nh anh và chị H 

ch ng sống  h ng có tà  sản ch ng. Đố  vớ  phần  ất có   ện tích 200 m
2
 th a 

số 1786  t  bản  ồ số 01  tọa  ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T  o hộ chị 

Ng yễn Thị  ỹ H  ứng tên theo g ấy chứng nh n QSDĐ số H 33525 do UBND 

h yện   cấp ngày 21/12/2014 có ng ồn gốc của mẹ anh  à bà Lê Thị H (Le 

Hanh T )  s nh năm 1934. Địa chỉ: Số 6164 F 27609 U.S.A  tạm trú ấp T  xã T 

h yện  , Tỉnh T, m a của bà Ng yễn Thị Ánh N. Do mẹ anh  à ngư   nước 

ngoà   h ng  ủ        ện  ược  ứng tên   y n s    ng  ất nên bà  ã nh  hai 

vợ chồng anh  ứng tên  ùm. Sa   ó  mẹ anh bỏ t  n ra xây  ựng căn nhà cấp 4 

và v t   ến trúc cùng toàn bộ cây trồng trên  ất. V  v y   ây  à tà  sản của mẹ 

anh  chứ  h ng phả   à tà  sản ch ng của vợ chồng. Nay chị H yê  cầ  ch a tà  

sản ch ng sa   h   y h n anh  h ng  ồng ý. Anh  ồng ý vớ  yê  cầ   hở    ện 

của bà H mẹ anh. V  g á trị  nhà  ất  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất thống nhất 

theo các b ên bản  o  ạc  thẩm  ịnh và  ịnh g á ngày 29/3/2017. 

* Tại đơn yêu cầu độc lập, bản tự khai, biên bản hòa giải và các lời

khai trong quá trình tố tụng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Lê 

Thị H ( Le Hanh T ) và Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị H, ông 

Nguyễn Minh Trường S trình bày: Năm 2004  bà H có nh n ch yển nhượng 

của chị Ng yễn Thị Ánh N   ện tích 900 m
2
  ất tọa  ạc tạ  ấp T, xã    h yện   

tỉnh T (nay  à ấp T, xã T, h yện  , tỉnh T)  ể  àm nơ  ở  ưỡng g à   h  bà hồ  

hương v  V ệt Nam. G á t  n ch yển nhượng  à 90  ượng vàng 24K  bà có trả  ủ 

t  n cho chị N (có  àm b ên nh n trả t  n). Do bà  à ngư   nước ngoà   h ng thể 

 ứng tên hợp  ồng ch yển nhượng   y n s    ng  ất nên bà nh  vợ chồng anh 

Bù  Trọng   và chị Ng yễn Thị  ỹ H  à con r ột và con  â  ứng tên  ùm 

trong g ấy   y n s    ng  ất và g ao cho con r ột  à anh P thay mặt chăm sóc  

  ản  ý. Ngày 23/8/2004   y ban nhân  ân h yện   cấp g ấy chứng nh n   y n 

s    ng  ất số 33472/QSDĐ cho hộ Ng yễn Thị  ỹ H th a  ất số 1718  t  bản 

 ồ số 1   ện tích 900 m
2
  ất   ả. Sa   ó  bà x n ch yển m c  ích s    ng 200 

m
2
  ất th  cư nằm trong trong 900 m

2
  ất   ả  ược  y ban nhân  ân h yện   

tỉnh T cấp g ấy chứng nh n   y n s    ng 200 m
2
  ất th  cư số H 33525 ngày 

21/12/2004,  ến năm 2015  bà m a v t tư và mướn thợ xây cất 01 căn nhà cấp 4, 

vách tư ng  n n gạch  má  to e trên   ện tích 200 m
2
  ất th  cư  ể  àm nơ  ở mỗ  

 h  bà v  thăm   ê hương và nghỉ  ưỡng g à. Nay vợ chồng Bù  Trọng   và 

Ng yễn Thị  ỹ H  ã  y h n. Bà H yê  cầ  b ộc Bù  Trọng   và Ng yễn Thị 

 ỹ H g ao trả cho bà 900 m
2
  ất ( gồm 700m

2
 cây  â  năm th ộc th a 1718 và 

200 m
2
  ất ở  th ộc th a 1786 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T xã T , h yện  , tỉnh 
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T) và căn nhà  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất. Đồng th    yê  cầ  hủy g ấy 

chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004 và g ấy chứng 

nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 cấp cho hộ chị Ng yễn 

Thị  ỹ H. 

* Người có quyền lợi,  nghĩa vụ liên quan anh Bùi Nhật A, anh Bùi Đại

H trình bày: 

  ác anh  à con r ột của bà Ng yễn Thị  ỹ H và  ng Bù  Trọng  . Đố  

vớ  yê  cầ   hở    ện ch a tà  sản ch ng của bà Ng yễn Thị  ỹ H, hai anh  chị 

hoàn toàn  ồng ý và  h ng có ý   ến g   hác.  

         Đố  vớ  yê  cầ  của bà Le Hanh T yê  cầ  bà Ng yễn Thị  ỹ H và  ng 

Bù  Trọng   g ao trả 900 m
2
  ất và căn nhà trên  ất th ộc th a 1718 t  bản  ồ 

số 1  tọa  ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T, hai anh  chị  h ng  ồng ý v  căn nhà 

và phần  ất này  à của cha mẹ   à bà Ng yễn Thị  ỹ H và  ng Bù  Trọng  .   

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện C

có đơn xin giải quyết vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng. 

Tạ  ph ên t a  ạ   ện theo ủy   y n của ng yên  ơn Ng yễn Thị  ỹ H 

vẫn g ữa ng yên yê  cầ   hở    ện ch a tà  sản ch ng  à   y n s    ng 200 m
2
 

 ất ở  tọa  ạc ấp T, xã T, h yện  , tỉnh T. X n nh n ½ g á trị   y n s    ng  ất 

ở theo b ên bản  o  ạc   ịnh g á tà  sản ngày 29/3/2017.  hị H  h ng  ồng ý vớ  

yê  cầ  của bà Lê Thị H (Le Hanh T)     chị và anh P g ao trả cho bà 900 m
2
 

 ất v  số tà  sản trên  à tà  sản ch ng của chị và anh P  ược tạo   p trong th    ỳ 

h n nhân. Đố  vớ  căn nhà  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất  à tà  sản của bà Lê 

Thị H chị H  h ng có ý   ến g . 

Đạ    ện theo ủy   y n của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an có yê 

cầ   ộc   p Lê Thị H ( Le Hanh T )  à  ng Ng yễn   nh Trư ng S xin rút  ạ  1 

phần yê  cầ   ộc   p v  v ệc hủy g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 

33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 

ngày 21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện   và b  s ng yê  cầ   ồng ý giao 

 ạ  cho anh P 900 m
2
  ất ( gồm 700m

2
 cây  â  năm th ộc th a 1718 và 200 m

2
 

 ất ở  th ộc th a 1786 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T, xã T  h yện  , tỉnh T) và căn 

nhà  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất.  

Bị  ơn Bù  Trọng   xác  ịnh số tà  sản trên  à của bà Lê Thị H bỏ t  n ra 

mua và nh  vợ chồng anh  ứng tên  ùm  chứ  h ng phả   à tà  sản ch ng của vợ 

chồng, nên anh  h ng  ồng ý vớ  yê  cầ   hở    ện của chị  ỹ H, anh chấp 

nh n trả  ạ  cho bà H mẹ anh số tà  sản này, tạ  ph ên t a  ạ    ện theo ủy   y n 

của bà Lê Thị H  ồng ý giao lạ  cho anh   y n s    ng  ất và   y n sở hữ  tà  

sản gắn    n vớ   ất. V  v y  anh  ồng ý nh n số tà  sản này. 
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L  t sư bảo vệ   y n và  ợ  ích hợp pháp của ngư   có   y n  ợ   nghĩa 

v    ên   an có yê  cầ   ộc   p Lê Thị H ( Le Hanh T)  h ng  ồng ý vớ  yê  

cầ  của ng yên  ơn và  ưa ra nh      p    n  phân tích v  ng ồn gốc 900 m
2
  ất 

( gồm 700m
2
 cây  â  năm th ộc th a 1718 và 200 m

2
  ất ở  th ộc th a 1786 t  

bản  ồ số 1) tọa  ạc ấp T, xã T , h yện  , tỉnh T) và căn nhà  v t   ến trúc  cây 

trồng trên  ất  à tà  sản  o bà Lê Thị H m a và xây  ựng  o bà  à ngư   nước 

ngoà   h ng  ủ        ện  ể  ược  ứng tên   y n s    ng  ất nên bà nh  vợ 

chồng anh P  chị  ỹ H  ứng tên  ùm trong g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất 

và g ao cho anh P thay mặt chăm sóc    ản  ý. V  v y    nghị Hộ   ồng xét x  

 h ng chấp nh n yê  cầ   hở   ện của chị  ỹ H  chấp nh n yê  cầ   ộc   p 

của bà Lê Thị H  b ộc chị H, anh P và các thành v ên trong hộ trả  ạ   ất cho bà 

Gh  nh n v ệc bà H  ồng ý g ao  ạ  cho anh P   y n s    ng  ất và   y n sở 

hữ  tà  sản gắn    n vớ   ất nê  trên. 

Đạ    ện V ện   ểm sát tạ  ph ên t a phát b ể  ý   ến v  v ệc t ân theo 

pháp    t tố t ng trong   á tr nh g ả    yết v  án của thẩm phán  hộ   ồng xét 

x  và những ngư   tham g a tố t ng  ể từ  h  th   ý v  án cho  ến trước th   

  ểm hộ   ồng xét x  nghị án  ã t ân thủ  úng các      ịnh của Bộ    t tố 

t ng  ân sự. V  nộ    ng v  án:  ạ    ện V ện   ểm sát cho rằng yê  cầ   hở 

  ện của ng yên  ơn và yê  cầ   ộc   p của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v   ên 

quan  à có cơ sở 1 phần. Đ  nghị hộ   ồng xét x  chấp nh n 1 phần yê  cầ   hở 

  ện của ng yên  ơn và 1 phần yê  cầ   ộc   p của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v  

  ên   an, xem xét c ng sức bảo   ản    tr  tà  sản  ang tranh chấp  ể ch a cho 

anh P  chị  ỹ H và từ  ó xác  ịnh  ây  à tà  sản tà  sản ch ng của anh chị  ể 

phân chia theo   y  ịnh của pháp    t. 

 ăn cứ vào các tà    ệ   chứng cứ có trong hồ sơ v  án  ược thẩm tra tạ  

ph ên t a.  ăn cứ vào  ết   ả tranh    n tạ  ph ên t a trên cơ sở xem xét  ầy  ủ 

toàn   ện tà    ệ   chứng cứ  ý   ến của các  ương sự, ngư   bảo vệ   y n và  ợ  

ích hợp pháp của  ương sự    ểm sát v ên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] V  tố t ng: Ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an Bù  Nh t A, Bù 

Đạ  H,  y ban nhân  ân h yện   có  ơn    nghị T a án g ả   yết vắng mặt và 

vẫn g ữ ng yên ý   ến  ã tr nh bày trước  ây  căn cứ vào  hoản 1  Đ    228 Bộ 

   t tố t ng  ân sự năm 2015 T a án t ến hành xét x  v  án vắng mặt các  ương 

sự nê  trên. 

[2] Tạ  ph ên t a  ạ    ện theo ủy   y n của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v 

  ên   an có yê  cầ   ộc   p Lê Thị H ( Le Hanh T )  à  ng Ng yễn   nh 

Trư ng S x n rút  ạ  1 phần yê  cầ   ộc   p v  v ệc hủy g ấy chứng nh n   y n 
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s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng 

 ất số H 33525 ngày 21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện  . Xét thấy v ệc 

rút 1 phần yê  cầ   ộc   p của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an  à hoàn 

toàn tự ng yện phù hợp vớ    y  ịnh tạ   hoản 2 Đ    244 Bộ    t tố t ng  ân 

sự, nên Hộ   ồng xét x  chấp nh n và   nh chỉ xét x   ố  vớ  phần yê  cầ  mà 

 ương sự  ã rút. 

[3] V  Q an hệ pháp    t  ang tranh chấp g ữa chị Ng yễn Thị  ỹ H anh 

Bù  Trọng   và bà Lê Thị H ( Le Hanh T )  à   an hệ ch a tà  sản ch ng sa   h  

 y h n và tranh chấp   y n s    ng  ất  ược   y  ịnh tạ   hoản 9 Đ    26 và 

 hoản 2 Đ    28 Bộ    t tố t ng  ân sự năm 2015 th ộc thẩm   y n g ả   yết 

của T a án. 

[4] V  nộ    ng: Ng yên  ơn Ng yễn Thị  ỹ H yê  cầ  ch a 200 m
2
  ất 

ở  th ộc th a 1786 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T, xã T,  h yện  , tỉnh T  theo g ấy 

chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 của  y ban nhân 

 ân h yện   cấp cho hộ Ng yễn Thị  ỹ H v   ây  à tà  sản ch ng của vợ chồng 

trong th    ỳ h n nhân  x n nh n ½ g á trị   y n s    ng  ất ở theo b ên bản  o 

 ạc   ịnh g á tà  sản ngày 29/3/2017.  hị H  h ng  ồng ý vớ  yê  cầ  của bà Lê 

Thị H (Le Hanh T)     chị và anh P g ao trả cho bà 900 m
2
  ất v   ây  à tà  sản 

ch ng của chị và anh PĐố  vớ  căn nhà  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất  à tà  

sản của bà Lê Thị H  chị  h ng có ý   ến g . 

Đạ    ện theo ủy   y n của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an có yê  

cầ   ộc   p Lê Thị H  à  ng Ng yễn   nh Trư ng S cho rằng ng ồn gốc   ện 

tích 900 m
2
  ất tọa  ạc tạ  ấp T, xã  , h yện  , tỉnh T (nay  à ấp T, xã T, h yện 

C, tỉnh T) do bà H nh n ch yển nhượng của chị Ng yễn Thị Ánh N vớ  g á  à 90 

 ượng vàng 24K  do bà  à ngư   nước ngoà   h ng  ủ       ện  ể  ược  ứng 

tên   y n s    ng  ất nên bà nh  vợ chồng anh P  chị  ỹ H  ứng tên  ùm 

trong g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất. Đây  à tà  sản của bà nên  h ng  ồng 

ý vớ  yê  cầ  của chị  ỹ H v  v ệc ch a   ện tích 200m
2 
 ất ở. Đồng th    yê 

cầ  anh P  chị H cùng các thành v ên trong hộ trả  ạ  900 m
2
  ất tọa  ạc tạ  ấp T 

xã T, h yện  , tỉnh T. R êng tà  sản trên  ất  à của bà  h ng có tranh chấp  bà 

 ồng ý giao  ạ  cho anh P   y n s    ng 900 m
2
  ất này và   y n sở hữ  tà  sản 

gắn    n vớ   ất. Bị  ơn P thống nhất vớ      tr nh bày và yê  cầ  của bà Lê Thị 

H. 

 Hộ   ồng xét x  nh n thấy:  ặc  ù  chị Ng yễn Thị  ỹ H  à ngư    ứng 

tên g ấy t  ch yển nhượng  ất vớ  chị Ng yễn Thị Ánh N và  ược  y ban nhân 

 ân h yện   cấp g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 

23/8/2004 vớ    ện tích 900m
2
  ất trồng cây  â  năm  sa   ó ch yển m c  ích 
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s    ng 200m
2 
 ất cây  â  năm thành 200m

2 
 ất ở và  ược cấp g ấy chứng nh n 

  y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004  nhưng chị H  h ng chứng 

m nh  ược v  ng ồn gốc số vàng  ã trả cho chị N  à ở  â  mà có  trả vàng tạ  

 â   trả  àm bao nh ê   ần  trả cho a . Trong  h   ó  chị Ng yễn Thị Ánh N  à 

ngư   ch yển nhượng  ất  ạ   h ng thừa nh n có ch yển nhượng  ất cho chị 

 ỹ H  mà chị N xác  ịnh vào năm 2004 chị ch yển nhượng   y n s    ng   ện 

tích 900 m
2 
 ất th ộc th a 1718 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T, xã T, h yện   cho 

bà Lê Thị H và nh n vàng của bà H  àm 2  ần, t ng cộng 90  ượng vàng SJ  c n 

g ấy t  ch yển nhượng và g ấy t   ất  ứng tên chị  ỹ H  à  o bà Lê Thị H ( Le 

Hanh T ) nh  chị H ( con  â )  ứng tên dùm, v  bà H  à ngư   nước ngoà  

 h ng  ứng tên  ược g ấy t   ất. Từ các chứng cứ trên có  ủ cơ sở xác  ịnh 

  ện tích 900 m
2 
 ất các bên  ương sự  ang tranh chấp do chính bà Lê Thị H 

mẹ anh P) bỏ toàn bộ số vàng  90  ượng vàng SJ   ể nh n ch yển nhượng của 

chị Ng yễn Thị Ánh N  c n chị  ỹ H, anh P chỉ  à ngư    ứng tên dùm. Đây 

chính  à tà  sản của bà Lê Thị H  chứ  h ng phả   à tà  sản  o chị  ỹ H và anh P 

tạo   p  ược như     tr nh bày của chị  ỹ H. Do  ó  yê  cầ  yê  cầ   hở    ện 

của chị  ỹ H  h ng có cơ sở và cần b ộc anh P  chị  ỹ H cùng các thành v ên 

trong hộ g ao trả  ạ  cho bà Lê Thị H   ện tích 900 m
2 
 ất tọa  ạc ấp T xã T, 

h yện   theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 

23/8/2004 và g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 

( o  ạc thực tế   ện tích  à 864 3m
2
, trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư). 

Đố  vớ  căn nhà cấp 4 có cấ  trúc bán   ên cố  vách tư ng  má  to e  n n 

gạch, xây  ựng trên   ện tích 200m
2 
 ất th  cư cùng v t   ến trúc  cây trồng trên 

 ất tọa  ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T các  ương sự     thống nhất  ây  à tà 

sản của bà Lê Thị H ( Le Hanh T ). Như v y theo   y  ịnh tạ   hoản 2 Đ    92 

Bộ    t tố t ng  ân sự năm 2015  ây  à sự th t  hách   an và  ược xem  à tà 

sản của bà Lê Thị H ( Lê Hanh Th ). 

Tạ  ph ên t a  ạ    ện theo ủy   y n của bà Lê Thị H  ồng ý g ao  ạ  cho 

anh P   y n s    ng 900 m
2
  ất và   y n sở hữ  tà  sản gắn    n vớ   ất tọa  ạc 

tạ  ấp T, xã T, h yện  , tỉnh T, anh P cũng  ồng ý nh n số tà  sản này. Nên Hộ  

 ồng xét x  gh  nh n. 

Tuy bà Lê Thị H  à ngư   bỏ ra 90  ượng vàng SJ   ể nh n ch yển 

nhượng 900 m
2 
 ất th ộc th a 1718 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T, xã T, h yện   

của chị Ng yễn Thị Ánh N vào ngày 14/9/2004  nhưng g ấy t  ch yển nhượng 

 ạ   ứng tên chị Ng yễn Thị  ỹ H và sa   h  nh n ch yển nhượng vợ chồng chị 

H, anh P   ản  ý   ện tích  ất này  ến năm 2014 th  anh chị  y h n nhau, năm 

2016 chị  ỹ H  hở    ện yê  cầ  ch a tà  sản sa   h   y h n  à   y n s    ng 
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200 m
2 
 ất ở tọa  ạc ấp T, xã T, h yện   theo g ấy chứng nh n   y n s    ng 

 ất số H 33525 ngày 21/12/2004  nhưng yê  cầu trên của chị H  h ng  ược 

chấp nh n như  ã phân tích ở trên. T y nh ên  bà Lê Thị H có yê  cầ   ộc   p 

    chị và anh P trả  ạ    ện tích  ất 900m
2
  o bà bỏ t  n ra m a của chị Ng yệt 

Tuy trong   á tr nh g ả    yết v  án  chị  ỹ H chỉ yê  cầ  ch a 200 m
2 
 ất ở 

kh ng yê  cầ  xem xét c ng sức bảo   ản     tr , t n tạo 900 m
2
  ất mà chị 

 ược  ứng tên g ấy t   ất  v  chị cho rằng 900m
2
  ất này  à tà  sản ch ng của vợ 

chồng chị,  h ng  ồng ý trả cho bà H. Theo Án  ệ số 05/2016/AL  ược  ựa chọn 

từ Q yết  ịnh g ám  ốc thẩm số 39/2014/DS GĐT ngày 09-10-2014 và  ược 

c ng bố theo Q yết  ịnh số 220/QĐ-CA ngày 06-4-2016 của  hánh án T a án 

nhân  ân tố  cao th : “ Tuy trong  uá trình giải  uyết    án  ch  Mỹ H không yêu 

cầu x m xét công sức bảo  uản  di trì  tôn tạo 900m
2
 đất,  ì ch  cho rằng diện 

tích đất này  à tài sản của    chồng ch  trong th i kỳ hôn nhân, không đồng ý 

trả  Như   y  yêu cầu của ch  H đề ngh  xác đ nh  uyền   i  à  ớn hơn yêu cầu 

x m xét  ề công sức nên cần x m xét công sức của ch  Mỹ H để giải  uyết triệt 

để yêu cầu của đương sự”  Hộ   ồng xét x  xét thấy tính chất  các t nh t ết  sự 

  ện pháp  ý trong v  án này tương tự như các t nh t ết  sự   ện pháp  ý trong án 

 ệ. V  v y  theo   y  ịnh tạ   hoản 1 Đ    5; Đ    244 Bộ    t tố t ng  ân sự 

năm 2015 và theo Án  ệ số 05/2016/AL  có  ủ cơ sở  ể xem xét c ng sức  óng 

góp của vợ chồng chị  ỹ H anh P vào v ệc bảo   ản  g ữ g n  t n tạo  àm tăng 

g á trị của  ất. Đồng th    theo Án  ệ số 02/2016/AL  ược  ựa chọn từ Q yết 

 ịnh g ám  ốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 và  ược c ng bố theo 

Q yết  ịnh số 220/QĐ-CA ngày 06-4-2016 của  hánh án T a án nhân  ân tố  

cao th : “ Tuy bà Lê Th  H  à ngư i bỏ số tiền  àng để chuyển như ng đất  

nhưng giấy t  chuyển như ng đứng tên ch  Nguyễn Th  Mỹ H  à sau khi nh n 

chuyển như ng anh P  ch  Mỹ H  uản  ý đất  Vì   y     chồng ch  Mỹ H, anh P 

c  công sức trong  iệc bảo  uản  giữ gìn  tôn tạo  àm tăng giá tr  của đất nên 

phải xác đ nh giá tr  diện tích 900 m
2 
đất ( trong đ  c  200m

2 
đất thổ cư) tọa  ạc 

ấp T xã T, huyện C ( sau khi trừ tiền gốc tương đương 90  ư ng  àng của bà Lê 

Th  H)  à   i nhu n chung của bà Lê Th  H  à    chồng ch  H, anh P Đồng th i 

xác đ nh công sức của    chồng ch  Mỹ H, anh P để chia cho anh ch  một phần 

tương ứng  ới công sức đ ng g p để đảm bảo  uyền   i của các đương sự 

(trư ng h p không xác đ nh đư c chính xác công sức của ngư i  uản  ý thì phải 

xác đ nh các bên c  công sức ngang nhau để chia)”  Hộ   ồng xét x  xét thấy 

tính chất  các t nh t ết  sự   ện pháp  ý trong v  án này tương tự như các t nh t ết 

sự   ện pháp  ý trong án  ệ. V  v y  theo   y  ịnh tạ  Đ    235 Bộ    t  ân sự 

năm 2005 và theo Án  ệ số 02/2016/AL  có  ủ cơ sở  ể xác  ịnh vợ chồng chị 
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 ỹ H, anh P có c ng sức trong v ệc bảo   ản  g ữ g n  t n tạo  àm tăng g á trị 

của  ất  ang tranh chấp, nên cần xác  ịnh c ng sức của vợ chồng chị  ỹ H, anh 

P  ể ch a cho anh chị một phần tương ứng vớ  c ng sức  óng góp. T y nh ên 

 h ng có tà    ệ   chứng cứ g   ể xác  ịnh  ược chính xác c ng sức của vợ 

chồng chị H, anh P  à bao nh ê   nên cần xác  ịnh anh chị và bà Lê Thị H ( Le 

Hanh T ) có c ng sức ngang nha ,  o   ện tích  ất  ang tranh chấp vẫn c n tồn 

tạ  chưa ch yển nhượng cho ngư    hác. V  v y   ể có cơ sở xác  ịnh  ợ  nh  n 

th   ược từ   ện tích  ất này cần         ra g á trị  sa   ó trừ    t  n gốc tương 

 ương 90  ượng vàng của bà Lê Thị H  ã bỏ ra  g á trị chênh  ệch c n  ạ   à  ợ  

nh  n chung  căn cứ vào b ên bản  o  ạc  thẩm  ịnh   ịnh g á tà  sản ngày 

29/3/2017 th   ện tích 900 m
2 
 ất (trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư) tọa  ạc ấp T 

xã T, h yện   theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 

23/8/2004 và g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 

Qua  o  ạc thực tế   ện tích  à 864 3m
2
 (trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư, 664,3m

2
 

 ất trồng cây  â  năm) có g á trị  à 1.998.600.000  ồng  trừ t  n gốc tương 

 ương 90  ượng vàng của bà Lê Thị H  ã bỏ ra nh n ch yển nhượng vào ngày 

14/9/2004 và tạ  th     ểm này theo tỷ g á vàng  o Ngân hàng thương mạ  c  

phần x ất nh p  hẩ  V ệt Nam th  vàng m ếng SJ  99 99 có g á  à 7.710.000 

 ồng/ ượng x 90  ượng tương ứng vớ  693.900.000  ồng  số t  n chênh  ệch c n 

 ạ   à 1.305.600.000  ồng (1.998.600.000  ồng - 693.900.000  ồng = 

1.305.600.000  ồng  à  ợ  nh  n ch ng và chia cho bà Lê Thị H ½ g á trị  à 

652.800.000  ồng, ch a cho vợ chồng anh P, chị H ½ g á trị  à  652.800.000 

 ồng, theo   y  ịnh tạ  Đ    33 L  t H n nhân và g a   nh năm 2014 th  số t  n 

trên  ược xem  à tà  sản chung của anh P  chị H tạo   p  ược trong th    ỳ h n 

nhân và phân ch a tà  sản ch ng cho chị H, anh P theo   y  ịnh tạ  Đ    59 L  t 

H n nhân và g a   nh năm 2014. Do tà  sản này  à của bà Lê Thị H mẹ anh P bỏ 

t  n ra m a nên mớ  th   ược  hoảng  ợ  nh  n trên. V  v y  theo   y  ịnh tạ  

  ểm b  hoản 2 Đ    59 L  t H n nhân và g a   nh năm 2014 cần xem anh P  à 

ngư   có c ng sức  óng góp nh    hơn so vớ  chị  ỹ H nên chia cho anh P 2/3 

g á trị tà  sản ch ng  à 435.200.000  ồng  ch a cho chị  ỹ H 1/3 g á trị tà  sản 

chung  à 217.600.000  ồng. Đố  vớ  các thành v ên trong hộ của chị  ỹ H  à 

Bù  Nh t A, Bù  Đạ  H th     ểm tạo   p tà  sản trên c n nhỏ sống ph  th ộc vào 

cha mẹ  h ng có  óng góp c ng sức g   nên  h ng xem xét.  

Xét        nghị của    t sư bảo vệ   y n và  ợ  ích hợp pháp của ngư   có 

  y n  ợ , nghĩa v    ên   an có cơ sở 1 phần  hộ   ồng xét x  chấp nh n. 
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Xét ý   ến phát b ể  của  ạ   ện V ện   ểm sát nhân  ân tỉnh T v  v ệc 

t ân theo pháp    t trong   á tr nh g ả   yết v  án ở g a   oạn sơ thẩm và   an 

  ểm g ả    yết v  án  à có cơ sở,  úng pháp    t. Hộ   ồng xét x  chấp nh n.

[5] V  án phí  ân sự sơ thẩm:  ăn cứ Đ    147 Bộ    t tố t ng  ân sự 

năm 2015;  hoản 7 Đ    27  háp  ệnh án phí  ệ phí t a án năm 2009 các 

 ương sự phả  chị  án phí tương ứng vớ  g á trị tà  sản m nh  ược ch a. 

V  các  ẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp   ng  hoản 1 Đ    5,  hoản 9 Đ    26   hoản 2 Đ    28   hoản 2 

Đ    92; Đ    147  Đ    228, 244 Bộ    t tố t ng  ân sự năm 2015; Đ    33  

Đ    59 L  t H n nhân và g a   nh năm 2014; Đ    235; Đ    255, 256, Khoản 

2 Đ    305 Bộ    t  ân sự năm 2005;  hoản 7 Đ    27  háp  ệnh án phí  ệ phí 

t a án năm 2009; Án  ệ số 02/2016/AL  ược  ựa chọn từ Q yết  ịnh g ám  ốc 

thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010; Án  ệ số 05/2016/AL  ược  ựa chọn 

từ Q yết  ịnh g ám  ốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 và  ược 

c ng bố theo Q yết  ịnh số 220/QĐ-CA ngày 06-4-2016 của  hánh án T a án 

nhân  ân tố  cao. 

X : 

1/ Đ nh chỉ xét x   ố  vớ  phần yê  cầ  của bà Lê Thị H ( Le Hanh T) v  

v ệc hủy g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; 

g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 của  y ban 

nhân  ân h yện   mà  ương sự  ã rút tạ  ph ên t a.  

2/  hấp nh n 1 phần yê  cầ   hở    ện của ng yên  ơn Ng yễn Thị  ỹ 

H và 1 phần yê  cầ   ộc   p của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an Lê Thị 

H ( Le Hanh T ). 

- Xác  ịnh   ện tích 900m
2
  ất ( o  ạc thực tế   ện tích  à 864 3m

2
, trong 

 ó có 200m
2 
 ất th  cư) theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 

33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 

ngày 21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện   cấp cho hộ bà Ng yễn Thị  ỹ 

H và căn nhà cấp 4 có cấ  trúc bán   ên cố  vách tư ng  má  to e  n n gạch xây 

 ựng trên   ện tích 200m
2 
 ất th  cư cùng v t   ến trúc  cây trồng trên  ất tọa 

 ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T  à tà  sản của bà Lê Thị H ( Le Hanh T ). 

- B ộc chị Ng yễn Thị  ỹ H, anh Bù  Trọng   cùng các thành v ên trong 

hộ g ao trả   ện tích 900m
2
  ất ( o  ạc thực tế   ện tích  à 864 3m

2
  trong  ó có 

200m
2 
 ất th  cư) theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ 

ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 

21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện   cấp cho hộ bà Ng yễn Thị  ỹ H tọa 
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 ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T cho bà Lê Thị H ( Le Hanh T ). 

- Gh  nh n sự tự ng yện của bà Lê Thị H ( Le Hanh T ) g ao  ạ   cho anh 

Bù  Trọng    ược   y n s    ng   ện tích 900m
2
  ất ( o  ạc thực tế   ện tích  à 

864,3m
2
  trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư) theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất 

số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 

33525 ngày 21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện   cấp cho hộ bà Ng yễn 

Thị  ỹ H và   y n sở hữ  căn nhà cấp 4 có cấ  trúc bán   ên cố  vách tư ng, 

má  to e  n n gạch xây  ựng trên   ện tích 200m
2 
 ất th  cư cùng v t   ến trúc  

cây trồng trên  ất tọa  ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T.(  ó sơ  ồ  èm theo ). 

-  hị Ng yễn Thị  ỹ H và các thành v ên trong hộ có trách nh ệm  àm 

thủ t c ch yển   y n s    ng  ất nê  trên cho anh P  ứng tên  trư ng hợp chị 

 ỹ H và các thành v ên trong hộ cản trở  h ng thực h ện th  anh P  ược   y n 

 ê  ha    ăng  ý vớ  cơ   an Nhà nước có thẩm   y n  ể  ược cấp g ấy chứng 

nh n   y n s    ng  ất và   y n sở hữ  tà  sản gắn    n vớ   ất theo   y  ịnh 

của pháp    t. 

- Xác  ịnh  hoảng  ợ  nh  n chung th   ược từ   ện tích 900 m
2 
 ất (  o 

 ạc thực tế  à 864 3 m
2 
trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư) tọa  ạc ấp T, xã T, h yện   

theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004 và 

g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 có g á trị 

1.305.600.000  ồng. 

+  h a cho bà Lê Thị H ( Le Hanh T ) ½ g á trị  à 652.800.000  ồng; chia 

cho vợ chồng anh P, chị H ½ g á trị  à  652.800.000  ồng. 

+ Xác  ịnh số t  n 652.800.000  ồng vợ chồng anh P, chị H  ược ch a  à 

tà  sản ch ng trong th    ỳ h n nhân và ch a cho chị  ỹ H 217.600.000  ồng; 

anh Bù  Trọng   435.200.000  ồng.  

+ Bà Lê Thị H ( Le Hanh T ) có nghĩa v  thanh toán  ạ  cho chị Ng yễn 

Thị  ỹ H số t  n 217.600.000  ồng và anh Bù  Trọng   435.200.000  ồng.  

V ệc g ao nh n t  n và  àm thủ t c ch yển   y n s    ng  ất nê  trên 

cùng 1  úc  ướ  sự g ám sát th  hành của   c Th  hành án  ân sự tỉnh T. 

Kể từ khi ch  Mỹ H, anh P c  đơn yêu cầu thi hành án  nếu bà Lê Th  H 

(Le Hanh T ) ch m thực hiện ngh a    giao tiền thì bà phải ch u thêm khoản  ãi 

th o mức  ãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước  uy đ nh tương ứng  ới số 

tiền  à th i gian ch m thi hành án  

3/ V  án phí: 

-  hị  ỹ H phả  chị  10.880.000  ồng án phí  ân sự sơ thẩm   ược  hấ  

trừ vào số t  n tạm ứng án phí  ã nộp  à 2.500.000  ồng theo b ên  a  th  số 
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24877 ngày 06/7/2016 của Chi   c Th  hành án  ân sự h yện  , chị  ỹ H c n 

phả  nộp t ếp 8.380.000  ồng. 

- Anh Bù  Trọng   phả  chị  21.408.000  ồng án phí  ân sự sơ thẩm. 

- Bà Lê Thị H ( Lê H Th  ) phả  chị  30.112.000  ồng án phí  ân sự sơ 

thẩm,  ược  hấ  trừ vào số t  n tạm ứng án phí  ã nộp  à 9.600.000  ồng theo 

b ên  a  th  số 001616 ngày 06/7/2016 của   c Th  hành án  ân sự tỉnh T, bà 

c n phả  nộp t ếp 20.512.000  ồng. 

 Trong th   hạn 15 ngày  ể từ ngày t yên án  báo cho các  ương sự b ết 

 ược   y n  háng cáo bản án  ến Toà án nhân  ân cấp cao tạ  thành phố H  ể 

yê  cầ  xét x  phúc thẩm. R êng  ố  vớ  những ngư   vắng mặt  ể từ ngày tống 

 ạt bản án hoặc n êm yết bản án hợp  ệ. 

 Trư ng hợp bản án    yết  ịnh  ược th  hành theo      ịnh tạ  Đ    2 

L  t Th  hành án  ân sự th  ngư   ược th  hành án  ân sự  ngư   phả  th  hành 

án  ân sự có   y n thoã th  n th  hành án    y n yê  cầ  th  hành án  tự ng yện 

thi hành án hoặc cưỡng chế th  hành án theo   y  ịnh tạ  các      6 7 và 9 L  t 

Th  hành án  ân sự; th   h ệ  th  hành án  ược thực h ện theo   y  ịnh tạ     

30 L  t th  hành án  ân sự.      

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tạ  T . Hồ  hí   nh; 

- VKSND tỉnh T; 

-   c THADS Tỉnh T; 

-  ác  ương sự; 

-  h ng KTNV  THA (TAT); 

- Lư  hồ sơ  án văn. 

          TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

      Huỳnh Xuân Long 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Bản án số: 17/2017/KDTM-ST 

Ngày: 22-9-2017 

V/v tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH - TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Tống Thị Kim Phượng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Trịnh Thị Lan 

Ông Ngô Kim Thành 

- Thư ký phiên toà: Bà Bùi Thị Nhung - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Nam Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 08/2017/TLST-KDTM 

ngày 03 tháng 7 năm 2017 về tranh chấp “Hợp đồng mua bán hàng hóa” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2017/QĐXXST- KDTM ngày 29 tháng 8 

năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần bê tông và xây lắp H; địa chỉ số 59-61 

đường Nguyễn Tri P, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Ngọc T; chức vụ: Tổng giám 

đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: 

1. Ông Nguyễn Tiến Q, sinh năm 1981; địa chỉ P. 1204, CT 12C, khu đô thị

K, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội (Theo văn bản ủy quyền ngày 31-3-

2017). 
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2. Bà Vũ Thị N, sinh năm 1983; địa chỉ P. 1204, CT 12C, khu đô thị K,

phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội (Theo văn bản ủy quyền ngày 31-3-2017) 

- Bị đơn: Công ty cổ phần XLDK 2; địa chỉ số 01 đường Đ, cụm công 

nghiệp A, thành phố N, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Quốc T; chức vụ cổ đông Công ty 

cổ phần XLDK 2 (theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 11/8/2017 về việc 

cử người đại diện theo pháp luật). 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh X, sinh năm 1979; số 

chứng minh thư nhân dân: 163xxxxxx do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 18 

tháng 03 năm 2009; nơi cư trú: Xóm 3 Mỹ T, xã Mỹ X, thành phố N, tỉnh Nam 

Định (Theo văn bản ủy quyền ngày 29-8-2017). 

(Bà Vũ Thị N có mặt tại phiên tòa; Bà Nguyễn Thị Thanh X có đơn xin xử 

vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Tại đơn khởi kiện và trong quá trình tham gia tố tụng, người đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn bà Vũ Thị N và ông Nguyễn Tiến Q trình bày: 

Ngày 01-12-2011 Công ty cổ phần bê tông và xây lắp H (sau đây gọi tắt là 

Công ty H) và Công ty cổ phần xây lắp DK2 (sau đây gọi tắt là Công ty DK2) 

cùng nhau ký hợp đồng kinh tế số 109/HĐKT - BT. Người ký là ông Dương Ngọc 

T, chức vụ: Tổng giám đốc Công ty H và ông Hoàng Xuân T, chức vụ: Phó tổng 

giám đốc Công ty DK2. Hợp đồng có các nội dung cơ bản như sau:  

Hàng hóa: Công ty H bán bê tông tươi cho Công ty DK2 thực hiện công 

trình tòa nhà văn phòng PV Gas D &PV Gas tại: 61B đường 40/4 phường Thống 

Nhất, thành phố Vũng Tàu. 

Giá cả: Theo từng mác bê tông. Đơn giá bê tông có thể thay đổi trong quá 

trình triển khai hợp đồng nếu giá vật tư mua vào để sản xuất bê tông tươi tăng lên 

theo giá thị trường và được sự chấp thuận của Công ty H bằng văn bản chính thức. 

Giá trị hợp đồng: Được tính theo khối lượng bê tông tươi thực tế cung cấp 

nhân với đơn giá bê tông đã báo giá. 

Thanh toán: Công ty DK2 sẽ thanh toán cho Công ty H dựa trên khối lượng 

thực tế trên phiếu giao hàng được ký giữa hai bên vào mỗi đợt cung cấp hàng. 

Công ty DK2 sẽ thanh toán cho Công ty H trong vòng 15 ngày kể từ ngày cung cấp 

hóa đơn tài chính VAT. Quá thời hạn thanh toán thì Công ty DK2 phải thanh toán 

cho Công ty H theo lãi suất Ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

đối với số tiền trả chậm lô hàng trước nhưng không quá 07 ngày. Công ty H vào 

đợt kế tiếp nếu Công ty DK2 chậm thanh toán. 

Ngoài ra hợp đồng còn một số điều khoản quy định khác theo quy định của 

pháp luật.  
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Sau khi hợp đồng được ký kết và căn cứ vào thực tiễn của Công ty DK2, 

công ty H đã tiến hành giao và bơm bê tông, từ ngày 26-12-2011 đến ngày 26-3-

2012 với số lượng là 512,6m
3
 thành tiền là 681.198.004 đồng. Trong quá trình thực 

hiện hợp đồng, Công ty H đã cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán, hóa đơn giá trị gia 

tăng và các tài liệu cần thiết cho Công ty DK2. Tính đến thời điểm ngày 28-02-

2017, tổng số tiền Công ty DK2 đã thanh toán cho Công ty H là 436.285.954 đồng. 

Ngày 04-9-2012, Công ty DK2 đã gửi công văn số 88/XLDK2-TCKT đến Công ty 

H, theo đó xác nhận số tiền nợ gốc Công ty DK2 còn phải thanh toán cho Công ty 

H là 249.912.050 đồng. Đến ngày 05-02-2016 Công ty DK2 đã thanh toán thêm 

cho Công ty H số tiền 5.000.000 đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Công 

ty DK2 còn phải thanh toán cho Công ty H số tiền nợ gốc là: 244.912.050 đồng. 

Công ty H đã nhiều lần làm việc trực tiếp cũng như gửi văn bản đề nghị Công ty 

DK2 thanh toán số tiền nợ trên cho Công ty H nhưng Công ty DK2 vẫn trì hoãn 

việc thanh toán nên đã gây ra nhiều tổn thất và khó khăn cho Công ty H trong quá 

trình hoạt động kinh doanh. Hiện tại Công ty H đề nghị Tòa án buộc Công ty DK2 

thanh toán toàn bộ số tiền nợ gốc và số tiền lãi chậm thanh toán tạm tính từ ngày 

04-9-2012 đến ngày 22-9-2017, cụ thể như sau: 

Nợ gốc: 244.912.050 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm mười hai 

nghìn không trăm năm mươi đồng). 

Số tiền lãi chậm thanh toán tính từ ngày 04-9-2012 đến ngày 05-02-2016 

theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước là 9%/năm X 150 % (lãi suất chậm 

thanh toán)/360 ngày = tiền lãi của một ngày X 1231 ngày X số nợ gốc 

249.912.050 đồng là 115.365.650 đồng. Số tiền lãi chậm thanh toán tính từ ngày 

05-02-2016 đến ngày 22-9-2017 theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước là 

9%/năm X 150 % (lãi suất chậm thanh toán)/360 ngày = tiền lãi của một ngày X 

587 ngày X số nợ gốc 244.912.050 đồng là 53.911.265 đồng. Tổng số tiền lãi là 

169.276.915 đồng (Một trăm sáu mươi chín triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn chín 

trăm mười lăm đồng). Tổng số tiền Công ty DK2 còn phải thanh toán cho Công ty 

H là 414.188.965 đồng (Bốn trăm mười bốn triệu một trăm tám mươi tám nghìn 

chín trăm sáu mươi lăm đồng). 

Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Đề nghị Tòa án quyết định theo 

pháp luật.   

- Trong quá trình tham gia tố tụng, người đại diện theo pháp luật của bị đơn 

và người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là ông Đào Quốc T và bà X trình bày:  

Ngày 01-12-2011 Công ty H và Công ty DK2 ký hợp đồng  kinh tế số 

109/HĐKT - BT về việc Công ty H bán bê tông tươi cho Công ty DK2 thực hiện 

công trình tòa nhà văn phòng PV Gas D &PV Gas tại: 61B đường 40/4 phường 

Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu. Hợp đồng có các nội dung, việc thực hiện hợp 

đồng và thanh toán tiền như Công ty H trình bày là đúng. Công ty DK2 không có 

tranh chấp gì về thẩm quyền người ký kết hợp đồng và nghĩa vụ thanh toán. Hiện 

tại Công ty DK2 đang gặp khó khăn, Công ty không có việc làm, nên chưa có khả 

năng thanh toán tiền cho Công ty H. Công ty DK2 xác nhận số nợ còn lại của Công 

ty H số tiền 244.912.050 đồng. Về số tiền lãi chậm thanh toán: Công ty cổ phần 
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xây lắp DK2 không chấp nhận thanh toán lãi vì khả năng thanh toán gốc còn khó 

khăn. Quan điểm của Công ty DK2: Cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 Công ty 

DK2 sẽ cố gắng trả 70.000.000 đồng nợ gốc, còn lại Công ty DK2 xin được miễn 

cụ thể: Đến cuối năm 2019 trả 40.000.000 đồng nợ gốc đến cuối năm 2020 sẽ trả 

30.000.000 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Nam Định căn cứ Điều 

21, Điều 262 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nhận xét đánh giá: 

Ý kiến về quá trình tiến hành tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và 

Thư ký đã tuân thủ đúng các qui định của pháp luật. Ý kiến về việc chấp hành pháp 

luật của các đương sự: Đã chấp hành đúng quy định của pháp luật. Ý kiến về việc 

giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 401, Điều 402, Điều 411, 

Điều 412, Điều 428, Điều 431, Điều 438 Bộ luật Dân sự 2005 buộc Công ty DK2 

phải trả cho Công ty H số tiền gốc còn nợ 244.912.050 đồng và số tiền lãi chậm 

thanh toán tính từ ngày 04-9-2012 đến ngày 05-02-2016 theo lãi suất trung bình 

trên thị trường tại thời điểm xét xử là 9,1%/năm X 150 % (lãi suất chậm thanh 

toán/360 ngày = tiền lãi của một ngày X 1231 ngày X số nợ gốc 249.912.050 đồng 

là 116.647.490 đồng. Số tiền lãi chậm thanh toán tính từ ngày 05-02-2016 đến 

ngày 22-9-2017 theo lãi suất trung bình trên thị trường tại thời điểm xét xử là 

9,1%/năm X 150 % (lãi suất chậm thanh toán/360 ngày = tiền lãi của một ngày X 

587 ngày X số nợ gốc 244.912.050 đồng là 54.510.279 đồng. Tổng số tiền lãi là 

171.157.769 đồng. Tổng số tiền Công ty DK2 còn phải thanh toán cho Công ty H 

là 416.069.819 đồng. 

Ngoài ra, Công ty DK2 còn phải chịu lãi suất nếu chậm thi hành án và án phí 

kinh doanh thương mại sơ thẩm 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 được thẩm tra 

tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định:  

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về tranh chấp được giải quyết trong vụ án: 

Theo đơn khởi kiện ngày 31-3-2017 và đơn khởi kiện bổ sung ngày 08-5-

2017 thì Công ty H khởi kiện đòi Công ty DK2 phải trả số tiền mua bê tông tươi 

còn nợ theo hợp đồng kinh tế giữa hai bên. Do vậy vụ án được xác định là tranh 

chấp kinh doanh thương mại về hợp đồng mua bán hàng hóa. 

[1.2] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Tại điểm 6.4 của hợp đồng kinh tế giữa các bên quy định: “...Nếu không 

thỏa thuận được việc tranh chấp sẽ đưa ra Tòa án kinh tế thành phố Vũng Tàu giải 

quyết”. Nhưng trong hệ thống Tòa án không có Tòa Kinh tế thành phố Vũng Tàu 

mà chỉ có Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu nên thỏa thuận về thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp này không có giá trị pháp lý. Theo Giấy chứng nhận đăng ký 
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doanh nghiệp của Công ty DK2, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27-7-2010 thì 

Công ty DK2 có trụ sở chính tại địa chỉ: Số 1 đường Đồng Tiến, Cụm công nghiệp 

A, thành phố N, tỉnh Nam Định. Do vậy căn cứ điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án nhân dân thành phố Nam Định thụ lý giải quyết 

vụ án là đúng thẩm quyền. 

[1.3] Về người tham gia tố tụng: 

Bị đơn trong vụ án là Công ty DK2 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp có người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Đức H chức vụ Tổng giám 

đốc Công ty. Tuy nhiên ông Phạm Đức H đã nộp cho Tòa án bản Hợp đồng lao 

động với Công ty DK2 có thời hạn làm việc đến hết ngày 26-7-2013, ngày 13-4-

2013 ông Trương Đình K là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đã chết nên 

ông H không ký thêm hợp đồng, không còn giữ chức vụ và làm người đại diện theo 

pháp luật của công ty nữa.  

Tòa án nhân dân thành phố Nam Định đã ra Thông báo số 125/TB-TA ngày 

17-7-2017 yêu cầu Công ty DK2 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để cử người 

đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng. Tại biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Công ty DK2 ngày 11-8-2017 đã cử ông Đào Quốc T là cổ đông công ty là người 

đại diện theo pháp luật. Vì vậy Hội đồng xét xử xác định ông Đào Quốc T là người 

đại diện theo pháp luật của bị đơn trong vụ án. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 29-8-2017 ông Đào Quốc T đã có văn 

bản ủy quyền cho bà X tham gia tố tụng. Bà X đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt 

nên Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 228 BLTTDS vẫn tiến hành xét xử vụ 

án theo quy định của pháp luật. 

[2] Về tranh chấp trong vụ án: 

[2.1] Về hợp đồng mua bán hàng hóa giữa hai bên: 

Ngày 01-12-2011 Công ty H và Công ty DK2 ký hợp đồng kinh tế số 

109/HĐKT - BT về việc mua bán bê tông tươi. Hợp đồng được lập thành văn bản, 

đại diện theo pháp luật của công ty H – ông Dương Ngọc T – Tổng giám đốc ký 

hợp đồng, đại diện của công ty DK2 – ông Hoàng Xuân T – Phó Tổng giám đốc ký 

hợp đồng theo biên bản họp Hội đồng quản trị phân công công việc. Ngoài ra, hai 

bên không có tranh chấp và ý kiến gì về việc ký kết hợp đồng. Hợp đồng có đủ các 

nội dung theo quy định tại Điều 402 Bộ luật Dân sự năm 2005. Như vậy hợp đồng 

giữa hai công ty là được giao kết hợp pháp và có hiệu lực thực hiện. 

[2.2] Về quá trình thực hiện hợp đồng: 

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty H đã nhiều lần bán bê tông tươi cho Công 

ty DK2. Giữa hai bên không có tranh chấp gì về số lượng, chất lượng, thời gian 

giao hàng và thanh toán tiền mua bê tông, Công ty H đã cung cấp đầy đủ hồ sơ 

quyết toán, hóa đơn giá trị gia tăng và các tài liệu cần thiết cho Công ty DK2. 

[2.3] Về yêu cầu đòi nợ của nguyên đơn: 

Về số nợ gốc: Căn cứ vào công văn số 88/XLDK2-TCKT ngày 04-9-2012 

của Công ty DK2 xác nhận số tiền nợ gốc Công ty DK2 còn phải thanh toán cho 
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công ty H là 249.912.050 đồng. Đến ngày 05-02-2016 Công ty DK2 đã thanh toán 

cho Công ty H số tiền 5.000.000 đồng. Lời khai xác nhận số tiền nợ của những 

người đại diện theo ủy quyền cho hai bên thì Hội đồng xét xử thấy rằng có đủ cơ 

sở để xác định Công ty DK2 hiện còn đang nợ số tiền mua bê tông của Công ty H 

là 244.912.050 đồng và có căn cứ buộc Công ty DK2 phải trả số nợ này. 

Về lãi suất quá hạn do chậm thanh toán: Xét thấy, tại Khoản 4.2 Điều 4 hợp 

đồng kinh tế số 109/HĐKT - BT hai bên ký kết “Quá thời hạn thanh toán thì Công 

ty cổ phần xây lắp DK2 phải thanh toán cho Công ty cổ phần bê tông và xây lắp H 

theo lãi suất Ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với số tiền trả 

chậm lô hàng trước nhưng không quá 07 ngày”. Thỏa thuận trên trong hợp đồng 

không chỉ rõ về lãi suất cho vay hay lãi suất vay và thời hạn vay của Ngân hàng 

đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đây cũng là thỏa thuận ràng buộc việc 

thanh toán giữa lô hàng trước và lô hàng sau nên thỏa thuận này không có giá trị 

pháp lý. Căn cứ vào Điều 306 Luật thương mại thì việc Công ty H yêu cầu Công ty 

DK2 phải trả tiền lãi quá hạn do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán là đúng quy 

định của pháp luật. Công ty H yêu cầu Công ty DK2 trả lãi quá hạn do chậm thanh 

toán là theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước là 9%/năm x 150% = 

13,5%/năm và công ty DK2 không nhất trí thanh toán khoản tiền lãi quá hạn do 

chậm thanh toán nên yêu cầu của nguyên đơn không có căn cứ. Vì vậy, căn cứ vào 

án lệ số 09-2016 về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường bằng 

mức lãi suất nợ quá hạn trung bình của ít nhất ba Ngân hàng tại địa phương tại thời 

điểm thanh toán (xét xử sơ thẩm). Do đó Hội đồng xét xử xác định mức lãi suất 

chậm thanh toán theo mức lãi suất quá hạn trung bình thấp nhất của Ngân hàng 

TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định, Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Định, Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Nam Định là 9,1% x 150% = 13,65%/năm. 

Thời gian tính lãi chậm thanh toán: Căn cứ công văn số 88/XLDK2-TCKT 

của Công ty DK2 đến Công ty H ngày 04-9-2012 về việc xác nhận nợ và đề nghị 

hoãn việc thanh toán nợ là 249.912.050 đồng nên yêu cầu tính lãi chậm thanh toán 

từ ngày 04-9-2012 đến ngày 05-02-2016 trên số tiền nợ gốc 249.912.050 đồng là 

1231 ngày là có căn cứ; biên lai chuyển khoản số tiền 5.000.000 đồng ngày 05-02-

2016 nên yêu cầu của Công ty H và yêu cầu tính lãi chậm thanh toán từ ngày 05-

02-2016 đến ngày 22-9-2017 trên số tiền nợ gốc 244.912.050 đồng là 587 ngày là 

đúng quy định của pháp luật. Cụ thể: Lãi suất chậm thanh toán Công ty DK2 phải 

trả cho Công ty H từ ngày 04-9-2012 đến ngày 05-02-2016 là: 249.912.050 đồng X 

13,65% /360 ngày X 1231 ngày = 116.647.490 đồng. Lãi suất chậm thanh toán 

Công ty DK2 phải trả cho Công ty H từ ngày 05-2-2016 đến ngày 22-9-2017 là: 

244.912.050 đồng X 13,65% /360 ngày X 587 ngày = 54.510.279 đồng. Tổng số 

tiền lãi chậm thanh toán Công ty DK2 phải trả cho Công ty H là 171.157.769 đồng. 

Tổng số tiền Công ty DK2 phải trả cho Công ty H cả gốc và lãi là: 416.069.819 

đồng.  

[2.4] Về yêu cầu giảm nợ và gia hạn thời gian trả nợ của bị đơn: 
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Công ty DK2 có yêu cầu được giảm nợ đối với số nợ gốc chỉ còn 70.000.000 

đồng và gia hạn thời gian trả nợ đến năm 2020 nhưng phía Công ty H không đồng 

ý giảm nợ và gia hạn thời gian trả nợ nên Hội đồng xét xử sẽ căn cứ quy định tại 

điểm 4.1 Điều 4 của hợp đồng, khoản 1 Điều 438 Bộ luật Dân sự năm 2005 về việc 

bên mua phải trả đủ tiền vào đúng thời điểm đã thỏa thuận không chấp nhận yêu 

cầu giảm nợ và gia hạn thời gian trả nợ của Công ty DK2. 

[3] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 

Do được chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện nên Công ty H không phải 

nộp án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Tiền tạm ứng án phí Công ty H đã nộp 

khi khởi kiện sẽ được trả lại toàn bộ. Công ty DK2 có nghĩa vụ trả nợ nên sẽ phải 

chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm tương ứng với số nợ phải trả. Cụ thể là 

20.000.000 đồng + 4% X 16.039.725 đồng = 20.642.792 đồng.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 401, Điều 402, Điều 411, Điều 412, Điều 428, Điều 431, Điều 

438 Bộ luật Dân sự năm 2005; 

- Căn cứ Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điều 306 Luật thương mại; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 147, Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XIV. 

- Căn cứ án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên 

thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần bê tông và xây lắp H.

Buộc Công ty cổ phần xây lắp DK2 phải trả cho Công ty cổ phần bê tông và 

xây lắp H số tiền mua bê tông còn nợ là 244.912.050 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn 

triệu chín trăm mười hai nghìn không trăm năm mươi đồng) và tiền lãi do chậm 

thanh toán là 171.157.769 đồng (Một trăm bảy mươi mốt triệu một trăm năm mươi 

bảy nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng). Tổng cộng là 416.069.819 đồng (Bốn 

trăm mười sáu triệu không trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm mười chín đồng).  

2. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày Công ty cổ phần bê tông

và xây lắp H có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng Công ty cổ phần xây lắp DK2 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. 

3. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty cổ phần xây lắp DK2 phải nộp 20.642.792 đồng (Hai mươi triệu sáu 

trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm chín mươi hai đồng) án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm. 
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Trả lại cho Công ty cổ phần bê tông và xây lắp H khoản tiền tạm ứng án phí 

9.700.000 đồng (Chín triệu bảy trăm nghìn đồng) Công ty cổ phần bê tông và xây 

lắp H đã nộp tại biên lai số 03644 ngày 03-7-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Nam Định. 

4. Quyền kháng cáo:

Công ty cổ phần bê tông và xây lắp H, bà Vũ Thị N, ông Nguyễn Tiến Q có 

quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty cổ phần 

xây lắp DK2 và bà X có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ bản án theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì Công ty cổ phần bê tông và xây lắp H và Công ty cổ phần xây 

lắp DK2 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./. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- TAND tỉnh Nam Định; 

- VKSND tỉnh Nam Định; 

- VKSND thành phố N 

- Chi cục THADS thành phố N; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  Tống Thị Kim Phượng 
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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hoa. 

- Các thẩm phán: Ông Phạm Văn Khôi 

    Ông Lê Văn Tài. 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Lan – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh 

Bình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: Bà Bùi Thị Thúy – Kiểm sát 

viên trung cấp. 

 Trong các ngày 22 và 23/8/2017  tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình 

tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số  08/2017/TLPT- DSPT 

ngày 31/5/2017 về việc  "tranh chấp chia tài sản chung là di sản thừa kế”. Do bản án 

dân sự  sơ thẩm số 02/2017/DS - ST ngày 18/4/ 2017 của Tòa án nhân dân thành phố N 

bị kháng cáo. 

 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/QĐPT – DS  ngày 18 tháng 7 năm 

2017 giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn:  Bà Lã Thị S– sinh  năm 1961 

 Bị đơn: Anh Lã Văn X– sinh năm 1972 

      Bà Vũ Thị C– sinh năm 1951 

Đều trú tại: Thôn Đ, xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1.Anh Lã Văn T 

2. Anh Lã Văn H

3. Chị Lã Thị L

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

Bản án số: 06/2017 /DS - PT 

Ngày 23/8/ 2017 

Về việc “Tranh chấp chia tài sản chung là 

di sản thừa kế” 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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4. Chị Lã Thị L1

5. Ông Lã Văn C

6. Bà Tạ Thị N

Đều trú tại Thôn Đ, xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. 

7. Bà Lã Thị Na-  sinh năm 1968; trú tại Phố H, phường N, thành phố N,

tỉnh Ninh Bình 

8. Ủy ban nhân dân thành phố N. Đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Xuân T

- Chủ tịch UBND thành phố N. 

Đại diện theo ủy quyền của ông Thứ: Bà Đinh Thị Mỹ H – Phó chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố N.   

Tại phiên tòa có mặt: bà S, bà C, anh X ông C, bà N. 

Vắng mặt anh T, anh H, chị L, bà N không có lý do; đại diện Ủy ban nhân 

dân thành phố N có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản án sơ thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và biên bản hòa giải Bà Lã Thị Strình bày: 

Cha bà là cụ Lã Văn T (chết năm 1993) không để lại di chúc, mẹ bà là cụ 

Nguyễn Thị T (chết năm 2009) có để lại di chúc. Cụ T 1 và cụ T sinh được 7 người con 

là: Ông Lã Văn Y (liệt sỹ năm 1968) có vợ là Tạ Thị N và có một con trai là Lã Văn H; 

ông Lã Văn K (liệt sỹ) không có vợ con; ông Lã Văn B (liệt sỹ) không có vợ con; ông 

Lã Văn T (chết năm 2005) có vợ là Vũ Thị C con 4 con là anh Lã Văn X, anh Lã Thị L, 

chị Lã Thị L,  anh Lã Văn T; ông  Lã Văn C;  bà Lã Thị N; bà Lã Thị S. 

Khi còn sống bố mẹ bà có khối tài sản chung là đất ông cha để lại từ trước năm 

1980, không có giấy tờ. Theo bản đồ năm 1985 xã N thì  bố mẹ bà được đứng tên trên 

bản đồ có tổng diện tích là 2.700m
2
 ở 5 thửa gồm: Thửa 397 diện tích 1.370m

2
; thửa 

398 diện tích 360 m
2
; thửa 414 diện tích 235m

2
; thửa 415 diện tích 460m

2
; thửa 416 

diện tích 275m
2
.  

Sau khi cụ T1 mất, cụ T có hai lần họp gia đình để phân chia nhà đất nhưng 

không thành. Sau khi cụ T mất bà làm đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà theo di chúc của cụ T. Khi xem xét di chúc 

của cụ T thì di chúc định đoạt cả phần tài sản của cụ T1 chung với cụ T nên xã có mời 

gia đình lên bàn bạc. Tại buổi hòa giải ngày 31/8/2011 có mặt bà ông C, bà N, bà Ng, 
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anh X. Nội dung buổi hòa giải đã thống nhất phần đất của cụ T1 để lại thì để xây dựng 

nhà thờ. Bà S có đề nghị xã về đo tất cả thửa đất lên rồi chia đôi ra để xác định đâu là 

phần của cụ T1 đâu là phần của cụ T cho rõ ràng nhưng xã không về đo nên đến nay tất 

cả mọi người đều không xác định được đâu là phần đất của cụ T1, nên không xác định 

được diện tích, kích thước mà chỉ nói chung là phần đất cụ T1 để lại thì để xây dựng 

nhà thờ, không xác định vị trí, diện tích hiện tại là bao nhiêu, không thỏa thuận giao 

cho ai quản lý. Căn cứ bản đồ năm 1985 thì diện tích 27000m
2
 một nửa của cụ T1 là 

1.350m
2
. Đến nay bà S đề nghị cắt 200m

2
 đất tại vị trí có 5 gian nhà đang làm nơi thờ 

cúng để làm nhà thờ, phần còn lại chia cho các con, cháu. Quá trình công khai chứng 

cứ bà được biết ngày 13/6/1987 ông Lã Văn T được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất tạm thời 1370m
2
 ở thửa 397 và năm 2004 ông Lã Văn T Bà Vũ Thị C được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 615m
2
 trên phần đất của ông T bà T trong 

khi các cụ không tặng cho, chuyển đổi, chuyển nhượng đất cho ông T, bà C. Ủy ban 

nhân dân (UBND ) huyện H cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T bà C là 

không đúng nên bà đề nghị Tòa án hủy Giấy chứng nhận tạm thời UBND huyện Hoa 

Lư đã cấp cho ông Lã Văn T và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND thị xã 

Ninh Bình đã cấp cho ông Lã Văn T, Bà Vũ Thị C năm 2004. 

Tại các bản tự khai anh Lã Văn Xuyên, Bà Vũ Thị C thống nhất lời trình bày của 

Bà Lã Thị S về quan hệ huyết thống và thời gian cụ T1, cụ T chết nhưng không thống 

nhất về di sản để lại và không đồng ý chia tài sản chung là di sản thừa kế hết thời hiệu.  

Bà C trình bày, năm 1971 bà kết hôn với ông Lã Văn T. Khi bà lấy ông T về do 

nhà chật, đông người nên cụ T1, cụ T cho vợ chồng bà đất để làm nhà ra ở riêng. Khi 

xây nhà, cụ T còn cho vợ chồng bà vật liệu để làm. Gia đình bà đã làm nhà ở xây tường 

bao thành khuôn viên riêng, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, quản lý và sử 

dụng đất ổn định từ đó đến nay hơn 40 năm, phần đất này đã đươc UBND cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng bà là đúng. Do vậy phần diện tích đất này 

là tài sản của gia đình bà chứ không phải đất của cụ T1, cụ T. Còn đất ao vườn bà S đề 

nghị chia năm 1993 nhà nước thực hiện việc giao đất cho nông dân đất 313. Gia đình 

bà được cấp 1.296m
2
 đất màu nhưng thực tế gia đình chỉ được giao 1.056m

2
, số còn lại 

240m
2
 bị trừ vào diện tích ao, vườn gia đình bà đang sử dụng. Do vậy diện tích ao 

vườn là đất của vợ chồng bà nên bà không chấp nhận đề nghị của bà S đề nhị chia diện 

tích đất ao. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Lã Văn C, bà Lã Thị N thống nhất 

với lời trình bày của bà S và đề nghị Tòa án chia tài sản chung là di sản thừa kế của bố 

mẹ để lại. 
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Bà N, anh H, anh  Lã Văn H, anh Lã VănT, chị Lã Thị L, chị Lã Thị L đều thống 

nhất lời trình bày của bà C không chấp nhận chia tài sản chung. 

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố N trình bày: Căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại 

UBND thành phố N thì việc UBND thị xã N nay là UBND thành phố N cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số D135978 ngày 23/9/2004 tại thửa 123 tờ bản đồ số 5 

PL6 thôn Đ, xã N, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cấp cho ông Lã Văn T, Bà Vũ 

Thị C là việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa trên Giấy chứng nhận 

tạm thời sử dụng đất UBND huyện H đã cấp cho ông Lã Văn T ngày 13/6/1987 và trên 

cơ sở kê khai của ông Lã Văn T. Vì vậy UBND thị xã N cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho ông T, bà C năm 2004 là có căn cứ đúng pháp luật, 

Về Giấy chứng nhận tạm thời UBND huyện H cấp ch ông Lã Văn T ngày 

13/7/1987 đến tháng 9/2004 UBND thị xã N cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông T, bà C là 17 năm cụ  Lã Văn T, Nguyễn Thị  T là bố mẹ đẻ của ông 

T không có ý kiến gì. Nay Bà Lã Thị S yêu cầu hủy 2 giấy chứng nhận trên là không có 

căn cứ chấp nhận. 

Với nội dung trên tại bản án dân sự sơ thẩm số 02/2017/DS-ST ngày 18/4/2017 

Tòa án nhân dân thành phố N đã quyết định: Áp dụng Nghị quyết số 02/2004/NQ – 

HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao. Án lệ số 

03/2016/AL được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao thông qua ngày 

6/4/2016 và được công báo theo quyết định số 220/QĐ – CA ngày 6/4/2016 của Chánh 

án Tòa án nhân dân Tối cao. Căn cứ Điều 645 Bộ luật dân sự năm 2005. Khoản 2 – 

Điều 227, khản 3 Điều 228, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn giảm, thu nộp quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Xử 

Bác yêu cầu khởi kiện của Bà Lã Thị S đề nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất tạm thời Ủy ban nhân dân huyện H cấp cho ông Lã Văn T ngày 13/6/1987 và 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lã Văn T, Bà Vũ Thị C được cấp 

năm 2004 và yêu cầu chia tài sản chung là di sản thừa kế của cụ Lã Văn T. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các bên đương sự. 

Ngày 29/4/2017 Bà Lã Thị S có đơn kháng cáo không nhất trí với bản án sơ thẩm 

bác đơn khởi kiện chia tài sản chung là di sản thừa kế của bố bà; đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để chia thừa kế của bố cho anh em theo quy định của 

pháp luật. 
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Tại quyết định kháng nghị số 02/QĐ – KNPT – VKD ngày 15/5/2017 Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã kháng nghị bản án dân sự sơ thẩm số 

02/2017/DS – ST ngày 18/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị Tòa án 

nhân dân tỉnh Ninh Bình hủy bản án dân sự sơ thẩm số 02/2017/DS – ST ngày 

18/4/2017 của Tòa án nhân dân thành phố N chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án thành phố 

N giải quyết sơ thẩm lại vụ án về chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản do cụ Lã 

Văn T để lại với lý do: Ngày 11/12/2014 Bà Lã Thị S khởi kiện chia tài sản chung là di 

sản thừa kế của cụ Lã Văn T (chết năm 1993) đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế 

theo Bộ luật dân sự năm 2005. Tuy nhiên ngày 1/1/2017 Bộ luật dân sự năm 2015 có 

hiệu lực pháp luật. Tại  Điều 688 Bộ luật dân sự quy định “giao dịch dân sự chưa được 

thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định 

của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bô luật này”. Trường hợp trong vụ án này khi 

Bộ luật năm 2015 có hiệu lực pháp luật thì giao dịch về chia tài sản là di sản thừa kế do 

cụ T1 để lại chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật. Điều 623 BLDS 2015 

quy định “thời hiệu để người thừa kế  yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động 

sản” nên yêu cầu khởi kiện của bà S đề nghị chia tài sản chung là di sản thừa kế do cụ 

T1 để lại vẫn còn trong thời hiệu thừa kế phải được xem xét giải quyết chia thừa kế 

theo pháp luật đối với di sản do cụ T1 để lại mới đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của 

những người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.  

Ngày 17/7/2017  Bà Lã Thị S có đơn rút đơn khởi kiện nhưng tại phiên tòa phúc 

thẩm anh Lã Văn X và Bà Vũ Thị C không đồng ý việc bà S rút đơn khởi kiện đề nghị 

Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Do vậy Tòa án tiến hành xét xử phúc 

thẩm theo thủ tục chung. 

Tại phiên tòa phúc thẩm  hôm nay bà S vẫn giữ nguyên nội dung yêu cầu kháng 

cáo và trình bày bố mẹ bà trước khi mất có tạo lập được khối tài sản chung là2.700m
2
 

đất ở xã N, thành phố N. Khi còn sống bố bà còn sống không để lại di chúc cho vợ con 

và các đồng thừa kế cũng không thỏa thuận chia cho mỗi người được hưởng bao nhiêu 

diện tích, hiện nay Bà Vũ Thị C và anh Lã Văn X đang chiếm hữu sử dụng diện tích 

đất của ông T. Do không hiểu biết pháp luật nên bà đề nghị chia tài sản chung nhưng 

nay sau khi được giải thích pháp luật bà được biết thời hạn chia thừa kế di sản của cụ 

T1 vẫn còn theo quy định của pháp luật nên bà đề nghị Tòa án giải quyết chia thừa kế 

theo pháp luật di sản của ông T và đề nghị Tòa án xem xét hủy Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất mang tên ông Lã Văn T, bà Vũ Thị C do UBND thị xã Ninh Bình cấp ngày 

23/9/2004 và hủy Giấy chứng nhận tạm thời sử dụng đất số 01 ngày 13/6/1987 do 

UNND huyện H cho ông Lã Văn T.  
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Bà Vũ Thị C trình bày: năm 1969 bà kết hôn với ông T đến năm 1971 bố mẹ là 

ông T bà T đã cho bà đất để làm nhà ở, khi cho không có giầy tờ và bà cũng không biết 

bố mẹ  cho vợ chồng bà bao nhiêu diện tích đất, bà chỉ biết khi được cho vợ chồng bà 

đã xây dựng nhà và ở trên đất đến nay đã hơn 40 năm nên diện tích đất hiện bà đang 

quản lý  là của gia đình bà chứ không phải là di sản của cụ T1 cụ T như trình bày của 

bà S và những người liên quan. Đối với đất vườn thì do Hợp tác xã đã đổi đất 313 của 

gia đình bà ở ngoài đồng vào nên diện tích đất vườn bà đang sử dụng nên đất vườn là 

của bà. Bà S đề nghị chia di sản thừa kế của ông T bà không nhất trí vì đất là của bà. 

Anh X không trình bày gì thêm nhất trí ý kiến mẹ anh là bà C đã trình bày. 

Ông C, bà N trình bày: Bà C khai không đúng, diện tích đất bà C, anh X đang ở 

là di sản của bố mẹ ông bà để lại, đến nay bà  C nói được bố mẹ cho thì đề nghị bà C 

xuất trình chứng cứ chứ không thể nói chung chung được, bà C nói đất của cụ T1, cụ T 

mà lấy trừ vào đất 313 của bà C ở ngoài đồng là không có căn cứ, đất cụ T1, cụ T là đất 

ông cha để lại chưa có quyết định thu hồi thì không thể lấy chia cho người khác. Bà C 

nói bà xây nhà  và ở 40 năm là không đúng, đất của cụ T1, cụ T; bà C chỉ làm vườn bà 

C ông T không ở đó mà ở nơi khác, đến năm 2012 bà C mới xây dựng tường bao 

quanh nên anh em mới xẩy ra tranh chấp. Đề nghị Tòa án giải quyết chia di sản của cụ 

T1, cụ T theo quy định của pháp luật, do không hiểu biết pháp luật nên ông bà mới đề 

nghị chia tài sản chung còn đến nay Tòa án giải thích pháp luật ông bà đã hiểu và đề 

nghị Tòa án giải quyêt theo pháp luật chia thừa kế di sản của cụ T1 để đảm bảo quyền 

lợi cho ông bà. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình vẫn giữ nguyên quyết định 

kháng nghị số 02/QĐ – KNPT – VKD ngày 15/5/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Ninh Bình. Trong bài phát biểu ý kiến thể hiện: 

-Về việc chấp hành pháp luật: Trong quá trình tố tụng, thẩm phán chủ tọa 

phiên tòa, thẩm phán, thư ký đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng 

dân sự; các đương sự cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật. 

- Về đường lối giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng 

cáo của Bà Lã Thị S và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình hủy 

bản án dân sự sơ thẩm số 02/DSST ngày18/4/2017 của Tòa án nhân dân thành phố 

N, giao hồ sơ về Tòa án nhân dân thành phố N giải quyết theo thủ tục chung.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

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

tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa xét yêu cầu kháng cáo của bà S và Kháng 

230



nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 29/4/2017 Bà Lã Thị S có đơn kháng cáo và đã nộp 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nên đơn kháng cáo của bà S được xem xét theo trình tự 

phúc thẩm. 

Ngày 15/5/2017  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình có quyết định 

kháng nghị số 02/QĐ – KNPT – VKS  kháng nghị bản án sơ thẩm số 02/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố N. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh 

Bình làm trong hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Tại phiên tòa hôm nay vắng mặt những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là 

anh T, chị L, chị L,  anh H, bà Ng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ hai lần nhưng vẫn 

vắng mặt; đại diện Ủy ban nhân dân thành phố N vắng mặt nhưng đã có đơn xin xét xử 

vắng mặt, do vậy Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử vắng mặt người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan là phù hợp với Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự 

Về nội dung: Cụ Lã Văn T (chết năm 1993) không để lại di chúc và cụ Nguyễn 

Thị  T  (mất 2009) có để lại di chúc. Hai cụ sinh được 7 người con chung là ông Lã 

Văn Yên (liệt sỹ năm 1968) có vợ là Tạ Thị Ng con trai là Lã Văn H; ông Lã Văn K 

(liệt sỹ năm 1968) không có vợ con; ông Lã Văn B (liệt sỹ) không có vợ con; ông Lã 

Văn T (chết năm 2005) có vợ là Vũ Thị C và 4 con là Lã Văn X, Lã Thị L, Lã Thị L, 

Lã Văn T; Ông Lã Văn C; bà Lã Thị N; bà Lã Thị S. 

Theo bà S khai khi còn sống bố mẹ bà có khối tài sản là đất của ông cha để lại có 

tổng diện tích là 2.700m
2
 mang tên bố bà và đã được đứng tên trên bản đồ địa chính 

năm 1985. Khi thực hiện di chúc của cụ T thì mới biết cụ T đã định đoạt cả phần tài sản 

của cụ T1. Tại biên bản hòa giải ngày 31/8/2011 có mặt bà S ông C, bà N, bà N, anh X 

đã thống nhất phần đất của cụ T1 để lại xây nhà thờ nhưng không xác định được đâu là 

phần đất của cụ T1 và với diện tích là bao nhiêu mét vuông, giao cho ai quản lý. Đến 

ngày 10/12/2014 bà S khởi kiện đề nghị Tòa án chia tài sản chung là di sản thừa kế của 

cụ T1 để lại. Thời điểm bà S khởi kiện chia tài sản chung là di sản thừa kế của cụ T1 

đang thi hành  Bộ luật dân sự năm 2005 và theo quy định tại Điều 645 BLDS 2005 

thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế là 10 năm. Như vậy tính đến ngày bà S 

khởi kiện đến Tòa án thì đã hết thời hiệu thừa kế của cụ T1 theo Bộ luật dân sự năm 

2005. Bà S  đưa ra căn cứ  để chứng minh di sản hết thời hiệu thừa kế của cụ T1 trở 

thành tài sản chung của các đồng thừa kế là biên bản họp gia đình ngày 31/8/2011 

nhưng biên bản họp gia đình ngày 31/8/2011 lập sau thời hạn 10 năm và thành phần 

tham gia họp không đủ những người trong hàng thừa kế, trong biên bản họp không xác 
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định vị trí của di sản thừa kế và diện tích là bao nhiêu. Đến nay bà C, anh X cho rằng 

khi còn sống  cụ T1 , cụ  T đã cho ông T diện tích đất không đồng ý chia tài sản của cụ 

T1. Căn cứ Nghị quyết 02/2004/HĐTP thì không đủ điều kiện di sản thừa kế của cụ T1 

đã hết thời hiệu trở thành tài sản chung của các đồng thừa kế. Tuy nhiên đến thời điểm 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử vụ án thì Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực pháp luật. Tại 

Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định “thời hiệu để người thừa kế  yêu cầu chia di sản 

là 30 năm đối với bất động sản”. Cụ Lã Văn T chết năm 1993 đến nay vẫn còn thời hạn 

chia thừa kế di sản của cụ T1 theo Bộ luật dân sự 2015. Quá trình giải quyết vụ án Bà 

Lã Thị S chỉ đề nghị chia tài sản chung là di sản thừa kế mà không đề nghị chia di sản 

thừa kế của cụ T1, tại phiên tòa bà S cũng không đề nghị Tòa án chia di sản thừa kế. 

Theo quy định tại Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự quy định “Tòa án chỉ thụ lý giải quyết 

vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết 

trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó”. Trong vụ án này mặc dù đến thời 

điểm xét xử sơ thẩm thì thời hiệu chia thừa kế của cụ T1 vẫn còn theo BLDS 2015 

nhưng do bà S không thay đổi yêu cầu khởi kiện nên Tòa án cấp sơ  thẩm không 

xem xét chia thừa kế di sản của cụ T1 được. Theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 

04/2017/NQ – HĐTP ngày 5/5/2017 thì Bà Lã Thị S có quyền khởi kiện vụ án chia 

thừa kế di sản của cụ T1 để lại theo thủ tục chung nếu bà có yêu cầu. Do vậy không 

có căn cứ chấp nhận kháng cáo của Bà Lã Thị S và Kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị áp dụng Điều 688 và Điều 623 Bộ 

luật dân sự 2015 để giải quyết yêu cầu của Bà Lã Thị S từ yêu cầu chia tài sản 

chung là di sản thừa kế của cụ T1, sang yêu cầu chia thừa kế di sản của cụ T1. 

Đối với kháng nghị về việc Tòa án cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ diện 

tích đất của cụ T1 trên bản đồ qua các thời kỳ có sự chênh lệch về diện tích năm 

1985 diện tích là 2.700m
2
; năm 1997 diện tích là 2.950m

2
; năm 2006 diện tích là 

1.959m
2
; kết quả thẩm định của Tòa án tổng diện tích có tranh chấp 2.666m

2
. Chưa 

xác minh tại cơ quan quản lý nhà nước về đất đai để làm rõ diện tích đất bà C đang 

quản lý sử dụng trước đây đã quy đổi đất 313 như thế nào, Hội đồng xét xử thấy như 

phần trên đã phân tích Tòa án xét xử trên cơ sở đơn đề nghị của Bà Lã Thị S là chia 

tài sản chung là di sản thừa kế và điều kiện để di sản thừa kế chuyển thành tài sản 

chung của các đồng thừa kế không đảm bảo theo quy định của Nghị quyết 

02/2004/NQ – HĐTP ngày 10/8 /2004 của Tòa án nhân dân Tối Cao, không có căn cứ 

chia tài sản chung nên không cần thiết phải  xác minh lảm rõ diện tích đất là di sản 

của cụ T1 có sự chênh lệch trên các bản đồ và diện tích đất của bà C quy đổi đất 313.  

Đối với yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND thành phố N 

cấp cho ông Lã Văn T Hội đồng xét xử thấy. Tòa án giải quyết vụ án chia tài sản 
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chung là di sản thừa kế nhưng không có căn cứ chia tài sản chung, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã bác yêu cầu của Bà Lã Thị S đề nghị chia tài sản chung trong khi đến nay 

theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì vẫn còn thời hiệu khởi kiện vụ án chia 

thừa kế đối với di sản của cụ T1. Do không phải là vụ án chia di sản thừa kế nên 

Tòa án cấp sơ thẩm chưa điều tra xác minh tại thời điểm mở thừa kế di sản thừa kế 

của cụ T1 gồm những tài sản gì, hiện nay ai đang quản lý tài sản đó, chưa điều tra 

các căn cứ để cấp GCNQSD đất cho ông T trên phần đất của cụ T1 nhưng Tòa án 

cấp sơ thẩm đã tuyên bác yêu cầu đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

tạm thời Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư cấp cho ông T năm 1987 và Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lã Văn T Bà Vũ Thị C được cấp năm 2004 là 

ảnh hưởng đến quyền lợi của các đồng thừa kế của cụ T1. Trong vụ án  đề nghị chia 

tài sản chung nhưng không có căn cứ chia tài sản chung và thời hiệu yêu cầu chia 

thừa kế vẫn còn do vậy yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND 

thành phố N cấp cho ông Lã Văn T không liên quan đến vụ án chia tài sản chung mà 

phải xem xét trong vụ án chia thừa kế di sản của cụ T1 mới đảm bảo quyền lợi cho 

các đương sự. Do vậy cần chấp nhận một phần kháng cáo của Bà Lã Thị S và một 

phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình sửa bản án dân sự sơ 

thẩm số 02/2017/DS-ST ngày 18/4/2017 của Tòa án nhân dân thành phố N về hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông T bà C. 

Do chị Lã Thị S được chấp nhận đơn kháng cáo nên không phải nộp tiền án 

phí phúc thẩm. 

Từ những phân tích trên 

QUYẾT ĐỊNH 

  Áp dụng Nghị quyết số 02/2004/NQ – HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng 

thẩm phán TANDTC.  Điều 645 Bộ luật dân sự năm 2005. Khoản 2 – Điều 227, khản 3 

Điều 228, Điều 148;  Khoản 1 – Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn giảm, thu nộp quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Xử 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Bà Lã Thị S và một phần kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sửa bản án dân sự sơ 

thẩm số 02/2017/DS-ST ngày 18/4/2017 của Tòa án nhân dân thành phố N. 

Bác yêu cầu khởi kiện của Bà Lã Thị S đề nghị chia tài sản chung là di sản thừa 

kế của cụ Lã Văn T. 
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Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời UBND huyện H cấp 

cho ông Lã Văn T và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lã Văn T Bà 

Vũ Thị C không liên quan đến vụ án chia tài sản chung mà sẽ được xem xét trong vụ án 

chia thừa kế di sản của cụ T1 khi đương sự yêu cầu. 

Án phí phúc thẩm: Bà Lã Thị S không phải nộp được hoàn lại 300.000đ (ba trăm 

ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0000485 ngày 11/5/2017 tại Chi 

cục thi hành án dân sự thành phố N. 

Quyết định về án phí sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị cấp phúc thẩm 

không xem xét. 

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

   Nơi nhận: 
- TAND cấp cao (1); 

- VKSND tỉnh Ninh Bình (2); 

- Phòng KTNV (1); 

- TAND thành phố N (1); 

- Chi cục THADS thành phố N  (1); 

- Đương sự (11); 

- Lưu HS, VP, Tòa DS (3) 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẢM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Hoa 
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